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Palacsintaparti a Nautilus kertjében

Május 14-én mintegy 150 kis- és nagydiák gyûlt össze a Nautilus étterem kertjében, ahol a hagyományok szerint
Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte
a város összes iskolájának kitûnô tanulóit.
Az idei ünnepségen az Önkormányzat a
jutalomkönyv mellett külön díszoklevélben részesítette azokat a diákokat, akik

évek óta visszatérô vendégei a rendezvénynek. Jó volt látni, hogy sokan már a
hetedik, sôt nyolcadik alkalommal jöttek
el a Palacsintapartira. Idén jutalomban
részesültek azok a gyerekek is, akik a
2007/2008-as iskolai évben kiváló országos, regionális és megyei versenyeredményeket hoztak iskolájuknak, városuknak.

A jutalmak átadása után mindenki kedvére ehetett az ízletes palacsintákból, a
bôséges választék biztosította, hogy senki
ne mehessen éhesen haza.
Minden dabasi diáknak szép és gondtalan nyári szünidôt és a jövô iskolai évre jó
eredményeket kíván a Dabasi Újság szerkesztôsége!

Pedagógusnap a Magyar Táncmûvészeti Fôiskolán
Dabas Város Önkormányzata minden évben megajándékozza a település pedagógusait, ezzel a gesztussal szeretné kifejezni tiszteletét és az oktató-nevelô munka elismerését. Dabas város vezetôi osztják Füst Milán véleményét, hogy az „országnak, a hazának legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli eljövendô generációit”. A városatyák sokat tesznek azért, hogy legalább helyben visszakerüljön eredeti megbecsült státusába a pedagógus-hivatás, ha már országosan egyre inkább devalválódik a szakma, a nevelô személye, elvész hitelessége, elszürkül fontossága, bár ezért kétségtelenül nem ô a hibás.
A 2008-as esztendôben a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola volt a rendezvény helyszíne. Kôszegi Zoltán polgármester
köszöntôbeszéde után három pedagógus részesült a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjban színvonalas oktató-nevelôi
munkájáért és az ifjúsággal való példaértékû kapcsolatáért.
A Kászonyi Dániel-díj elsô fokozatát
Baranyi Ilona tanárnô, a Táncsics
Mihály Gimnázium kémiatanára vehette át. Több mint két évtizede tanítja
diákjait a tantárgy szeretetére. 1985.
augusztus 1-je óta tagja a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tantestületének. 1986 óta vezet kémiaszakkört,
amely nem csupán eredményesen mû-
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ködik, de igazi szellemi mûhelyként
gyûjti össze a kutatni vágyó fiatalokat.
Munkájának köszönhetôen évrôl évre
egyre többen vesznek részt regionális
és országos kémiaversenyeken. Tanítványainak országos döntôkön elért
eredményei is bizonyítják azt, hogy a
gimnázium kémiaoktatása és a diákok
jövôje jó kezekben van. 2007-ben a ta-

nárnô a „Kémia Oktatásáért” rangos
elismerésben részesült, amelyet a Magyar Tudományos Akadémián vehetett
át. Rendszeres és lelkiismeretes tanári
munkájának eredményeként Baranyi
tanárnô nagyban hozzájárult a dabasi
értelmiség megerôsítéséhez, tanítványai közül közel ötvenen szereztek
egyetemi diplomát: orvos, gyógysze-
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rész, tudományos kutató, kémiatanár,
agrármérnök, vegyész, állatorvos, borász is található közöttük. Nem csupán
a tehetséggondozásban tûnik ki eredményeivel, hanem a hátrányos helyzetû
diákokért is dolgozik, mentortanári
szerepet vállal. Tanítványaiban még a
legmélyebben elrejtett tehetséget is
megleli.

A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíj második fokozatát Hizsnyai Péterné, a 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda
vezetôje vehette át az idei Pedagógusnapon. Hizsnyai Péterné 1971-tôl dolgozik pedagógusi munkakörben és
1975-tôl városunk pedagógusa. Óvodapedagógusi diplomája után napközis
nevelôi képesítést szerzett, melynek
birtokában több éven keresztül nevelte
a Gyóni Géza Általános Iskola alsós tanulóit. 2001-ben az ELTE TÓFK-on
szerzett vezetô óvodapedagógusi szakvizsgát. Óvodavezetôi munkájában

nagy gondot fordít a törvényesség,
szakszerûség és takarékosság betartatására. Pedagógiai munkájára jellemzô a
céltudatosság, határozottság, következetesség. Pedagógiai szellemiségét a
vegyes életkorú csoportokban történô
hatékony nevelési elv jellemzi, melyet
1998 óta következetesen képvisel és
magas szinten igyekszik megvalósítani
intézményében. Nagy gondot fordít az
intézményi dolgozók munkájának folyamatos ellenôrzésére, értékelésére. A
gyóni MESEVÁR óvoda építésének és
berendezésének munkálataiban fáradságot, idôt nem ismerve tevékenykedett
és a mindennapok munkájában is aktivitása, kitartása követendô, példaértékû.

A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj második fokozatát Garajszki
László, a Szent János Katolikus Általános Iskola pedagógusa érdemelte ki az
idei évben, aki sokat tesz azért, hogy a
keresztény szemlélet, a keresztény értékrend beépüljön az ifjúság tudatába.
Ô az, aki felvállalta a cserkészmozgalom életben tartását Dabason, és meg is
tesz mindent ennek az életformának a
népszerûsítéséért. Garajszki László tanulmányait Dabas-Sáriban kezdte az
akkor I. sz. általános iskolában, majd a
Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségizett 1991-ben.
Még ebben az évben felvették a Pázmány Péter Római Katolikus Hittudományi Egyetem fôiskolai karára, hittantanári szakra, levelezô tagozaton.
Munka mellett folyamatosan végezte
teológiai tanulmányait, majd hittan-
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tanári diplomát szerzett. 1994-ben került jelenlegi munkahelyére, a Dabassári Szent János Katolikus Általános Iskolába. Közben a zsámbéki Katolikus
Tanítóképzô Fôiskolán tanítói diplomát szerzett. Azóta mint osztályfônök
és hittantanár végzi a munkáját. Az
évek folyamán, sok-sok hittanversenyen vett részt tanulóival, kiváló eredménnyel. A tanulmányi idôben folyamatosan készíti fel osztályait az iskola
rendezvényeire, s a tanév befejeztével
2005 óta a tanár úr vándortábort szervez az intézmény jelenlegi és volt tanulóinak. Sáriban, 1992-ben cserkészcsapat alakult az egyházközség keretein
belül. Már a kezdetek kezdetén jelen
volt a cserkészéletben, sôt 1994-ben segédtiszti tanfolyamot is végzett. 1996
óta ô a 401. Szent János Cserkészcsapat
parancsnoka. Minden évben egy hetet
vagy tíz napot tölt a csapat a természetben, ún. nomád táborokban. Az ország
sok részére eljutottak már, de Szlovákiában is voltak nemzetközi táborban.
A csapatuk egy tagja részt vett a cserkészet 100. születésnapjára rendezett
angliai világtáborban (jamboree) is. A
dabas-sári cserkészek hozzák el adventkor a betlehemi lángot városunkba.
Garajszki László a Katolikus Rádió
munkatársaként is tevékenykedik, és
idén ô volt a Váci Egyházmegye katolikus ifjúsági találkozójának fôszervezôje.
Garajszki László szerint „a cserkészet
egy életformát jelent, ami rengeteg
kihívással jár.” Ezeket a kihívásokat naponta teljesíteni kell, hogy Sík Sándor
szavaival élve: „emberebb ember – magyarabb magyar” lehessen.
K. Á.

Tisztelt Dabasiak!
Dinnyés-emlékszoba létesítését tervezzük Dabasi-Szôlôkben. Kérjük
Önöket, hogy a Dinnyés családtól
származó tárgyakat, eszközöket,
fényképeket juttassák el hozzánk,
hogy méltó környezetben állíthassunk emléket Dabas nevezetes református nemes családjának.
Telefon: 06-29/561-280
Mobil: 06-20/318-2138
Köszönettel:
Dabasi-Szôlôk Civil Közösségi
és Mûvelôdési Ház vezetôje
2008. június
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Ballagások városunk általános iskoláiban
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess!
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes.”
Tóth Árpád
Életetek elsô igazi mérföldköve a nyolcadikos ballagás. Annyi együtt töltött
év után most útnak indultok a szélrózsa
minden irányába, hogy megtaláljátok
helyeteket egy újabb közösségben, egy
új szokásokkal, értékrenddel felvér-

tezett intézmény közegében. Most
elôször búcsúztok igazán az ünneplôbe
öltözött iskolátoktól, tanáraitoktól,
osztályfônökötöktôl és egymástól. A
barátságot és más érzelmi kötôdéseket
ápolni kell, ezért rajtatok is múlik, hogy
megmaradnak-e. Az általános iskolában
kialakult emberi kapcsolatok általában
erôsnek bizonyulnak, az eltávolodás
ellenére is kibírják az idô próbáját.
A továbbtanulás helyének kiválasztása az elsô igazi döntés, amelyet önállóan, de szüleitek beleegyezésével és
támogatásával hoztatok meg. Ez a

Gyóni Géza Általános Iskola

Szent János Katolikus Általános Iskola

8. a osztály
Osztályfônök:
Abonyi Csaba

8. b osztály
Osztályfônök:
Janicsák Józsefné

8. c osztály
Osztályfônök:
Pintérné Tóth Ildikó

Balázs Gábor
Balázs Gyula
Basa Renáta
Bózsik Tünde
Dori István
Farkas Nikolett
Gelle Péter
Harmincz Viktória
Hende Cintia Tímea
Horváth Dóra
Kaldenecker Renáta
Kiss Attila
Kovács Gina
Kovács Mónika
Lozsek Martin
Major Máté
Medve Pál
Medve Péter
Pajor Enikô
Papp Kata
Papp Katalin
Rizmajer Richárd
Sponga Nikolett
Ujfalusi Alexandra

Balogh Réka Villô
Baranyi Veronika
Batta Ágnes
Bíró Tamás
Deminger Bence
Dormány Antal
Erdélyi Laura
Farkas Ferenc
Jakab Beatrix
Feth Lilla Evelin
Fridrik Zoltán
Horváth Terézia
Kucsera Renáta
Oláh Noémi
Nagy Laura
Parancs Dániel
Precsinszki Dávid
Sárga Albert Simon
Schväger Dóra
Sziráki Pál
Szkicsák Hébel Renáta
Varga Dániel

Badacsonyi Tímea
Balázs Martin
Barta Lajos Dominik
Barta Mária Erzsébet
Bátor Barbara
Bodnár Csaba
Gedai Gergô
Horváth Gabriella
Hucleib Szabina
Kajdácsi Ádám Márk
Langó László
Maczkó Viktória
Nagy Nikolett
Opóczki Dávid
Opóczki Dzsenifer
Sinkó Daniella
Szakács Dániel
Szilágyi Zsanett
Szuhányi Hajnalka
Ulicska József
Zebegnyei Károly
Zsitva Zsolt
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választás meghatározó lesz életetek,
pályátok alakulásában. Van, aki a dabasi
gimnáziumban vagy a szakképzô iskolában, de van, aki Budapesten, Kecskeméten és más városokban folytatja tanulmányait. A lényeg az, hogy mindazt a
tudást, értéket, amit anyaiskolátokban
felhalmoztatok, amit tanáraitoktól útravalóul kaptatok, jól hasznosítsátok az új
helyszínen, az új közösségben is.
Dabas Város Önkormányzata nevében sikeres, boldog középiskolás éveket
kívánok nektek!
Kôszegi Zoltán polgármester

8. a osztály
Osztályfônök: Tóth Tivadarné
Balázs Dóra
Ballabás Zsolt
Balog Máté
Bennárik István
Bognár Enikô
Fabók Dénes
Fehér Tamás
Heim Richárd Zsolt
Kálmán Alex
Kovács Mariann
Majer Gábor

Mráz István
Nemes Angéla
Ordasi István
Pataki Gábor
Pataki Katalin
Patócs Lívia Bernadett
Szalai Zsuzsanna
Talapka Attila
Tóth Renátó
Varga Pál Zsolt
Volenszki Balázs
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Kosssuth Lajos Általános Iskola
8. a osztály
8. b osztály
8. c osztály
Osztályfônök: Székelyné
Osztályfônök: Lauterné
Osztályfônök:
Mészáros Judit
Surman Hermina
Kotán Sándorné

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8. a osztály
8. b osztály
Osztályfônök:
Osztályfônök: Ordasiné
Illy Noémi
Kovács Erzsébet

Bednárik Dávid
Béres Máté
Csiki Tibor
Faragó Zsanett
Farkas Mónika
Furák Adrienn
Gágány Krisztián
Horváth Krisztián
Horváth Mónika
Kacsics Szabina
Kis Adrienn
Kocsis Gergely
Kollár Iván
Kollár Zoltán
Osvalda Tibor
Pataki Evelin
Pitka Benjamin
Puhr Beatrix
Révész Tamás
Szaller Petra
Szász Annamária
Vidra Márk

Batarán Péter
Csernák Éva
Enyedi Bettina
Fojta József
Gogolák Dániel
Gulyás Ottó
Horváth Katalin
Kecskés Gábor
Kiss Bence
Kosztolányi Edit
Krenkó Tünde
Krizsán József
Mráz Annamária
Stahl Tünde
Suhajda Debóra
Tóth Márk
Varga Nikolett

Czene Adrienn
Feka András
Fekete Attila
Fidler Péter
Gavló Gergô
Györgyövics István
Hanák Nikolett
Katona Ferenc
Kerekes Tímea
Kotán Sándor
Kovács Tibor
Molnár Diána
Petrányi Zoltán
Rácz Adrienn
Sarkadi Gábor
Szabados Krisztián
Szabados Péter
Szaller Dániel
Szekeres Enikô
Teiringer Máté
Trikkal Tibor

Buzás Tamás
Csernák Máté
Fabók Dániel
Garajszki Dániel
Janicsák András
Kálvin Máté
Kecskés Edina
Kiss Ivett
Kollár Mónika
Kosztolányi Imre
Lengl Tamás
Lovas Krisztián
Mráz Anita
Rábai Gábor
Ricsli Dóra
Sáfár Tímea
Strupka Laura
Szlama Fruzsina
Tippai László
Újvári Franciska
Vékony Alexandra
Wareczki Ádám

Borbély Attila
Csernák Dóra
Csorba Géza
Fekete Mihály
Fodor Balázs
Gogolák Gábor
Gula Dávid
Kárpáti Ádám
Katry Nikolett
Lakatos Renáta
Naszvadi Viktória
Raffael Zsanett
Sarafi Dóra
Sikari Tímea
Sponga Nikolett
Szabados Ágnes
Vass Emese Márta
Zsemján Lukács

Képzômûvészeti kiállítás a Duna Palotában
Június 2-án 17 órakor került megrendezésre a „MAGYAR
VÁROSOK – MAGYAR MÛVÉSZEK” címû képzômûvészeti kiállítás megnyitója. A kiállítás az Európa Kulturális
Mûsorszervezô Iroda kezdeményezésével jött lére. Az alkotásoknak a Duna Palota Kulturális Kht. kiállítóterme adott
otthont. A kiállításon részt vevô mûvészek Pest megye
kilenc városából kerültek ki: Abony, Aszód, Budakeszi,
Budaörs, Dabas, Érd, Fót, Maglód, Nagykôrös részvételével. Dabas városát Orci József képviselte, két alkotással
(Tetovált Krisztus, Vigasztalás). A rendezvényt Sallay Stefánia, a Duna Palota Kht. mûvészeti vezetôje nyitotta meg, ezt

követôen Berki Ilona, az Európa Kulturális Mûsorszervezô
Iroda vezetôje mondott köszöntôt. A kiállításon 29 különbözô technikával készített alkotás volt megtekinthetô,
többek között láthattunk (a teljesség igénye nélkül) olajfestményeket, tûzzománc faliképet, márvány térplasztikát,
táblaintarziát, grafikát.
Dabas város képviseletében népes kis csapat vett részt a
megnyitón, a tanár úr nagy örömére. Bátran állíthatom,
hogy Orci tanár úr képei még egy ilyen sokszínû és válogatott közegben is kitûntek a többi alkotás közül.
Nyiri Margó
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Fotók: Kovács Andrea, Nyiri Margó, Feldman László

Mesés Reneszánsz Világ – páratlan intézményi összefogás
Május végén három napra életre kelt Dabason a „Mesés Reneszánsz Világ”. A
hétvégi programsorozat különlegessége
elsôsorban nem a programokban, hanem
azok megvalósítási módjában rejlett. A
Kossuth Mûvelôdési Központban munkatársaimmal 2007 ôszén került szóba
elôször a rendezvény terve. Ekkor nyújtottunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz. Amikor megtudtuk, hogy
az Alap támogatja az ötletet, elkezdtük
körvonalazni a program struktúráját.
Elsôsorban gyerekeknek szóló programokat terveztünk, mesés, játékos formában akartuk megismertetni velük a
reneszánsz kort.

támogatóra leltünk Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester asszony személyében. A mûvelôdési központban megrendezett programok az alábbiak szerint zajlottak le. A háromnapos rendezvénysorozat nyitóprogramja a május 23-án, pénteken, Mátyás király és a magyar népmesék
világa címmel megrendezett mesemondó
találkozó volt. A versenyt dabasi kisiskolásoknak hirdettük meg két kategóriában. Általános iskola 1–2. osztályos, valamint 3–4. osztályos korosztályban. A zsûri tagjait is jelmezbe bújtattuk. Minden
résztvevô kapott Mátyás királytól saját
készítésû emléklapot és ajándékot. Hét
mesemondó kapott oklevelet és vásárlási

tréfái címû színházi elôadása következett
60 percnyi vidámsággal, zenével. A mûvelôdési központ parkjában az Áldos
Egyesület felügyeletével íjászatot és
bôrmûves fogásokat lehetett kipróbálni.
További kézmûves oktatók várták az érdeklôdôket az árkádok alatt. Lehetôség
nyílt gyöngyfûzésre, csuhéjfaldísz készítésére, és még számos apró, egyszerû
kézmûves technikával ismerkedhettek
meg a látogatók. A népi játékokból összeállított babajátszóház ismét nagy sikert
aratott a legifjabb vendégek körében.
Ezen a délutánon került sor állandó
hagyományôrzô csoportjaink évzáró
bemutatkozására is.

A program megtetszett a város többi
intézményvezetôjének is, és egyre többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. A
városrészek mûvelôdési színterein dolgozó fiatalokból hamarosan lelkes alkotó
csapat kovácsolódott. Gyorsan megismertük egymást, kialakultak a szerepek,
kiderült, ki a kreatív alkotó egyéniség
(készültek házilag jelmezek, lobogók,
díszletek), megtaláltuk azt a személyt a
csapatban, aki a legjobban kommunikál a
tömeggel (ô kapta az udvarmester szerepét), és persze kellett valaki, aki mindent
a kezében tartott. Erkölcsi és anyagi

utalványt a zsûri döntése alapján, összesen 31 500 forint értékben. A résztvevôket a program végén meleg vacsorával láttuk vendégül.
Május 24-én délelôtt Mátyás király és
udvartartása a különbözô városrészeket
járta be hintóval, a gyerekek ôszinte örömére. A mûvelôdési központban délután
Léb Zsuzsa babagyûjtô kiállításának megnyitására került sor, majd babakészítô
kézmûves foglalkozáson vehettek részt az
érdeklôdôk.
A kiállítás megnyitása után a Hókirálynô meseszínpad Mátyás király

Példa nélküli volt az intézmények közötti összefogás, a közös szervezés, ami,
bátran állíthatom, hogy mindannyiunknak örömet szerzett a rendezvény elôkészítése és lebonyolítása során. A programok a Kossuth Mûvelôdési Központ, a
Tájoló Információs Iroda, a DabasiSzôlôk Civil Közösségi és Mûvelôdési
Ház és a Sári-Szlovák Önkormányzat
együttes szervezésében valósultak meg.
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki részt vett a programok
szervezésében és önzetlenül segített a lebonyolításban.
Nyiri M.

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2008. június–július–augusztus havi programjai
A Mûvelôdési Központ várhatóan július és
augusztus hónapokban belsô felújítási munkálatok miatt részlegesen zárva tart. Kivétel
ez alól: az irodai ügyelet és az e-Magyarország pont.
eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások: faxolás, fénymásolás,

6 Dabas 2008. június

nyomtatás, lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc (június):
kedd, péntek 19–21 óráig
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc (június):
csütörtök 16–17 óra
Oktató: Szarka Ágnes

Gyermek néptánc (június):
csütörtök 17–18 óra
Oktató: Csébi Orsolya
Népdalkörök (június):
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
Nyugdíjasklubok (június):
Városi Nyugdíjasklub programjai:
június 7. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub programjai:
június 14. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesülete
Klubnap: június 16. hétfô
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A FÖLD NAPJA, AVAGY GYEREKEKKEL A ZÖLD KÖRNYEZETÉRT EGÉSZ ÉVBEN
Óvodás életünkhöz hozzátartozik, hogy
heti rendszerességgel teszünk kisebbnagyobb sétákat a falunkban, kirándulunk
a közeli rétre, barangolunk a kiserdôben.
Ilyenkor megfigyeljük az évszakok változásait a természetben, ismerkedünk Sári
középületeivel, az utcák neveivel, a helyi
közlekedéssel – szûkebb lakókörnyezetünkkel. Élményeinkhez gyakran negatív
tapasztalatok is társulnak.
A falu utcáin csatangolva észrevettük,
hogy egyre több szemét vesz körül bennünket, ott virít a játszótereken, az út
mentén, a parkokban. A kicsiny gyermek kíváncsi, fel akarja emelni, meg
akarja nézegetni a színes csokispapírt,
cukroszacskót. Természetesen nem engedjük neki, és máris elhangzik a tiltó
szó:
– Ne emelj fel mindent az utcán, koszos és fertôzô!
Milyen példát mutat a felnôtt világ a
felnövekvô nemzedéknek?
Óvodánkban az idei nevelési évben
IRÁNYTÛ címû óvodai nevelési programunk alapján fô feladatunkként emeltük ki a környezeti nevelés, az egészséges életmód, a gyermek és a természet
kapcsolatát. Fontosságát személyiség-

formáló, szokáskialakító szerepét tekintjük nevelésünk vezérfonalának. Ez
késôbb egész életre szóló tudássá válik.
Összekötjük a kellemest a hasznossal,
minden egyes kiruccanásunk alkalmával
könyörtelenül felszedünk minden
szemetet, ami az utunkba kerül. Szemeteszsákokkal felvértezve, kis kezükön
nejlonzacskókkal indultunk útnak. A
zsákok nagyon hamar megteltek, és még
csak el sem fáradtunk.
– Ennyi szemét nem fog beférni az
ovis kukába! – kiáltotta az egyik kisfiú.
– Nem is rakjuk bele! – válaszoltam.
– Akkor miért szedtük össze?! – kérdezték csodálkozó tekintettel.
– Tudjátok mit, borogassuk ki és nézegessük meg, miféle „kincseket” gyûjtöttünk!
Ez volt ám csak az élvezetes munka!
Igazi szemétdombot varázsoltunk az udvar közepére, s lázasan turkáltunk
benne. Megbeszéltük a hulladékok
színét, formáját, anyagát, s rájöttünk,
hogy sok mindent újra lehet hasznosítani. A gyerekek serényen válogatták
külön a mûanyagokat, a színes és fehér
üveget, a fémeket és a papírokat, melyeket a következô sétánk alkalmával elvit-

tük a faluban kihelyezett szelektív hulladékgyûjtô tartályokba.
Kíváncsiságukra építve ezután megnézegettük az egyes hulladékok újrahasznosításának folyamatát. A folyamatábrákat kifüggesztettük a faliújságra.
Szinte mindennap ott térdelt elôtte 4-5
gyermek, mesélve, mutogatva, elemezve
egymásnak az újrahasznosítás különféle
fázisait.
A sétákkal egybekötött szemétszedés,
a szelektív hulladékgyûjtés ma már teljesen hozzátartozik az óvodai mindennapjainkhoz. A folyosóra kukákat helyeztünk, melyeket a szelektív hulladéktárolók emblémáival láttunk el. Örömünkre
elemgyûjtô tartályt is kaptunk. A közeljövôben szeretnénk komposztálót is
létesíteni az óvoda kertjében.
Bízunk benne, hogy a „szemetelôk”
kicsit magukba néznek és elszégyellik
magukat, s a gyermekek példáját követve
a tudatos környezetbarátság követôivé
válnak. Talán eljön egyszer az az idô,
amikor a szépen elgereblyézett árok szélén már nem lesz sörösbádog, s megcsodálhatjuk a nyiladozó tarka virágot.
Csernák Ferencné óvodapedagógus
Dabas-Sári, Napsugár Óvoda

Május 8. – A VÖRÖSKERESZT VILÁGNAPJA
Minden évben van egy nap, amikor a
földgolyót körülölelô szervezet, a Vöröskereszt ünnepel. Azoknak a napja ez,
akik év közben milliókon segítenek,
akik vérzô sebeket kötôznek, éhezôket
tartanak jól és könnyeket törölnek le.
Ez a nap annak a nemes lelkû svájci polgárnak a születésnapja, akinek köszönhetô, hogy több mint száz éve él az
eszme, amit ô egykoron megálmodott.
Henry Dunant svájci üzletember épp
Olaszországban, Solferino falunál járt,
amikor a síkság hadszíntérré változott,
szeme elôtt zajlott a véres ütközet. A
látvány lelkileg megrázta és ott a helyszínen elkezdte a segítségnyújtást.
Késôbb háborús tapasztalatait könyvben írta meg, amelyet 1862-ben adtak
ki. Két javaslatot fogalmazott meg:

minden országban legyen sérülteket
ápoló szervezet, és „az államok adjanak
védelmet a segítségnyújtóknak”. E két
mondat szülte az eszmét, amely már
több mint száz éve él.
A Magyar Vöröskereszt együttmûködik a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságával és részt vesz a Vörös Félhold
Társaságok Szövetsége munkájában. A
Magyar Vöröskereszt tevékenységét a
nemzetközi mozgalom alapelveinek
megfelelôen végzi. Ezek a következôk:
emberiesség, pártatlanság, semlegesség,
függetlenség, önkéntesség, egység,
egyetemesség.
A Magyar Vöröskereszt 1881. évi
megalakulása óta az emberi élet és az
egészség védelmében fejti ki tevékenységét. Szervezi a véradást, képzi az
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elsôsegélynyújtókat, segítséget nyújt a
menekülteknek, katasztrófahelyzetbe
kerülteknek, hátrányos szegény családokat támogat, az ifjúságot bevonja a
mozgalom munkájába és sok egyéb területen is dolgozik.
A Vöröskereszt Világnapja alkalom
arra is, hogy önkénteseinek, támogatóinak köszönetét fejezze ki. Ebbôl az
alkalomból a Dabas Területi Szervezet
ifjúsági önkénteseit az országos
vezetôség kitüntetésben részesítette.
Ifjúsági vöröskeresztes munkájáért
kitüntetést kapott: Bagi Gergely és Rutterschmind Gergely. A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
Bartos Sándorné
Magyar Vöröskereszt
Dabas Körzeti Szervezete
2008. június

Dabas 7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. június 12-én rendkívüli testületi ülést tartott, ahol egyhangúlagos
szavazattal a képviselôk elfogadták az Integrált Városfejlesztési Stratégiát a módosított, kiegészített Anti-szegregációs tervvel.
A testület a városközpont fejlesztése
tárgyban a Közép-Magyarországi Operatív
Program KMOP-2007-5.2.1/B kódszámú
„Funkcióbôvítô rehabilitáció” Pest megyei
településközpontok fejlesztése – Integrált
településfejlesztés Pest megyében címû
pályázattal kapcsolatosan vállalta, amenynyiben a pályázat nyer, Városfejlesztô Társaságot hoz létre, illetve az elkerülô út céljára szükséges területet megszerzi. A képviselôk a pályázattal kapcsolatban határoztak arról is, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium homlokzatfelújításához 9 687 450 Ft
saját forrást, illetve a Jubileumi Park fejlesztéséhez 12 245 400 Ft saját forrást az
Önkormányzat költségvetési rendeletében
biztosítják. A fentieken túl a Dabasi Városi
Bíróság épületének a pályázat keretében
megvalósuló homlokzatfelújításához az Önkormányzat 4 406 500 Ft saját forrást
biztosít.
A képviselôk jóváhagyták, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be az
ÁROP-3.A.1 kódszámú, „A polgármesteri
hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címû pályázati felhívásra, 1 600 000 Ft saját forrás vállalása
mellett.
A testület határozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be „A
szakképzés és felnôttképzés infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a
„TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” címû felhívásra (Kódszám: KMOP-2008-4.1.1). A pályázat tárgya a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése.
A pályázathoz biztosított saját forrás 90 millió Ft, melyhez a pályázatban még részt
vevô települési önkormányzatok (Monor,
Pécel) külön megállapodás alapján hozzájárulnak.
A testület szintén egyöntetûen döntött
arról, hogy a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítôszolgálata által – a KözépMagyarországi Operatív Program KMOP2008-4.5.1 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címû felhívá-
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sára – benyújtandó pályázathoz 6 millió forint saját forrást biztosít. A pályázat tárgya a
segítôszolgálat dabasi irodájának bôvítése,
külsôtér, udvar felújítása, parkoló kialakítása és 2 családi napközi létesítése a Luther
utcai volt iskolaépületben.
A képviselôk határoztak arról, hogy a Sári Rétesház II. ütem befejezési munkáihoz
az általános tartalék terhére 2 231 059 forintot irányoznak elô.
A testület állást foglalt amellett, hogy
2008. szeptember 1-jével átveszi a Múzsák
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
fenntartói jogát a Radnóti Miklós Mûvelôdési Ház Tehetségeiért Alapítványtól, illetve,
amennyiben a fenntartóváltás akadályokba
ütközik amellett, hogy az alapfokú mûvészetoktatási feladatok ellátásáról egyéb,
kedvezô módon gondoskodik.
A Képviselô-testület 3 tartózkodás mellett hozzájárult 1 db Suzuki Jinny terepjáró
megvásárlásához 2,2 millió forint értékben

a Pest Megye Önkormányzata által az AutóNéró autókereskedésnek leadott flottából.
A testület 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett döntött arról, hogy a
2008. július 6-i népszavazással kapcsolatos lakossági fórumokat Dabas-Sáriban
2008. június 25-én 18.00 órakor a Sári
Faluházban, Felsôdabason 2008. június
27-én 18.00 órakor a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában, Dabas-Gyónon
2008. június 30-án 18.00 órakor a Halász Móricz-kúriában, Dabasi-Szôlôkben
2008. július 1-jén 18.00 órakor a Mûvelôdési Házban, Dabason pedig 2008.
július 3-án 18.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban tartsák meg.
A testület ingatlanvásárlással kapcsolatban
hozott még határozatot, illetve zárt ülésen odaítélte a Dabas Város Közszolgálatáért díjat. A
kitüntetô cím átadására a Köztisztviselôk Napja alkalmából rendezett önkormányzati ünnepDr. Kozák Beatrix
ségen kerül sor.

Közbiztonsági hírek
2008. május hónapban Dabason összesen 44 bûncselekmény vált ismertté, amely
szám a korábbihoz képest emelkedést mutat. Személyek javai elleni bûncselekmények
24 esetben valósultak meg. Ezek közül 6 lopás, 3 betöréses lopás és egy jármû önkényes elvétele volt. Ismét magasnak bizonyult a közlekedési bûncselekmények száma,
hiszen 6 alkalommal ittas jármûvezetés, 3 alkalommal pedig közúti baleset okozása
miatt kellett nyomozást elrendelni. Az elmúlt hónapban Dabas illetékességi területén
1 súlyos, 2 könnyû sérüléssel, illetve 1 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt.
A nyári idôszak beköszöntével egyre többen töltik szabadidejüket vízparton, strandon, esetleg nagyobb tömeget vonzó rendezvényeken. Ezeken a helyeken az óvatlan
turistákra, fürdôzôkre, szórakozni vágyókra fokozott figyelmet fordítanak azok a bûnözôk, akik a fent említett helyeken folytatják bûnös tevékenységüket. Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét, hogy a saját értékeik megôrzése érdekében fordítsanak nagy figyelmet szabadságuk, pihenésük alatt is arra, hogy értékeik – a lehetôségekhez képest
– megfelelôen biztonságba legyenek helyezve.
Somodi Sándor r. fôhadnagy

Megjelent a Dabasi Firkász
Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata Dabasi Firkász címmel ingyenes folyóiratot adott ki június elején, amelynek elsô száma már el is jutott a célközönséghez, a város diákságához. A lap fôszerkesztôje Feldman László ifjúsági polgármester, aki fontosnak tartja, hogy egy fiatalos, mégis igényes
sajtóorgánum álljon az ifjúság szolgálatában, amely objektíven
tájékoztat, és sokszínûségével felkelti egy generáció érdeklôdését. A rovatok összeállítása is a fent említett célt szolgálja. Színes, kaleidoszkópszerû tematikája tartalmaz programajánlást, pályázati kiírást, figyelmeztet történelmi évfordulókra, könyveket, zenei és sporteseményeket népszerûsít,
bemutatja Dabas testvérvárosait, sôt a magyarság leginkább hagyományôrzô népcsoportját, a csángókat is bemutatja olvasóinak. Reméljük, hogy a Dabasi Firkász folyamatos megjelenésével tovább gazdagítja a városi kiadványok sorát.
Kapui Ágota
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Kedves Dabasi Barátaim!
Bizony már igen rég elszólított a sors szeretett városomból, Dabasról, ami érthetô,
hiszen a családom, az otthonom Besztercebányán van. Ám bizton állíthatom,
hogy Dabas mindig a második otthonom
volt és marad. Aki nem ismer, kérdezheti:
miért is? Nagyon sokan tudják, hogy itt,
Dabason éltem, Sáriban dolgoztam vendégtanárként közel 10 esztendeig. Igen
szép évek voltak. Rengeteg barátra akadtam, akik az elsô perctôl kezdve segítettek, támogattak. Örültek sikereimnek és
örömeimnek, de osztoztak a kevésbé szép
napok szomorúságában is. Nem szeretnék senkit sem név szerint kiemelni,
hiszen mindannyian itt éltek még ma is a
lelkemben. Kapcsolatunk sokakkal a mai
napig is szoros, hiszen az igaz barátság
erôs kötelék. Gyakran találkozunk idehaza, mindig meglátogatnak s beköszönnek,
ha csak tíz percre is. Szívesen, szeretettel
fogadnak Magyarországon, Dabason is
minden alkalommal, amikor odalátogatok. Az elmúlt években nem koptak meg
e barátság szálai. A mai napig is, hol hivatalosan, hol „csak” barátilag gyakran látogatom meg a régi ismerôsöket. Minden
alkalommal a város vezetése is kedvesen
és szeretettel fogad. Segítenek, ha kell, s
segítek, ha szükséges. Ez a készséges hozzáállás minden dabasira vonatkozik. Nos
engedjétek, engedjék meg, hogy e rövid
nosztalgiázás után, megragadva a nyilvánosság ezen lehetôségét, mindenkit nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntsek Dabas városában és megköszönjem azt a sok
szeretetet, törôdést, amit e város lakói és
vezetôi, a barátaim és ismerôseim nyújtottak nekem. Nem múlik el nap, hogy ne
emlékeznék a régi szép együtt töltött
idôkre, a közös programokra, helyi társadalmi rendezvények sikerességére. A továbbiakban is úgy szeretnék élni itt, mint
régebben ott: jókedvben, s ha bármilyen
segítségre szükség van itt, vagy Magyarországon, mindig mindenki elôtt nyitva
áll az ajtóm. A 00421 908 901 300 telefonszámon mindig elérhettek.
Köszönöm a barátságotokat, mely viszonzásra talál bennem, az örömöt, a sok
szép élményt, melyet mindenkor megosztottatok velem ! A továbbiakban is hû barátotok:
Anita Mendelova Besztercebányáról

Német vendégdiák és a dabasi turizmusfejlesztés
Feldman László beszélgetése a nemzetközi AISEC program keretében
Dabason tartózkodó Assja Tietz német
vendégdiákkal.
Feldman László: Kedves Assja, elôször kérlek, meséld el, hogyan kerültél Dabasra!
Assja Tietz: A koblenzi egyetem egy
kihelyezett, közeli kisvárosban lévô karán
tanulok. Az egyik tanárom segítségével az
egyetemnek errôl a karáról elôször volt
lehetôségem az AISEC program segítségével külföldre utaznom mint gyakornok.
Összesen két hónapja annak, hogy jelentkeztem ebbe a csereprogramba, és nagyon hamar kiközvetítettek, mert több
mint három hete Dabason vagyok.
F. L.: Rendelkeztél-e bármilyen ismerettel a várossal kapcsolatban, illetve mi volt az
elsô benyomásod?
A. T.: Az ideérkezésem elôtt az interneten próbáltam utánanézni a városnak,
a honlapon rengeteg képet, információt
találtam, de sajnos csak magyarul, ezért,
amikor ideérkeztem, minden nagyon új
volt számomra. Ahogy a buszom beért a
városba, az elsô benyomásom az volt,
hogy az emberek sokkal másképpen
élnek itt, mint Németországban. A házakban csak egy-egy család él, és szinte
mindenütt színpompás virágok nyílnak
az út mentén. Sôt a szálláshelyem, a
Halász Móricz-kúria is lenyûgözött, úgy
érzem, megtiszteltetés számomra, hogy
egy ilyen különleges történelmi épületben lakhatok.
F. L.: Az elkövetkezô öt hónapot Dabason
töltöd, mi a legfôbb célod, amit el szeretnél
érni ez alatt?
A. T.: Mivel sportmenedzsernek tanulok, elsôsorban a sport és az ahhoz
kapcsolódó rendezvények foglalkoztatnak. Nagy kihívás ez a néhány hónap számomra, hiszen egy teljesen új kultúrával
ismerkedhetem meg, és egyben elkezdhettem már magyarul is tanulni. Boldoggá tesz, hogy egy teljesen új nyelvet sajátíthatok el. Remélem, hogy az ittlétem
alatt az ötleteimmel hozzájárulhatok a
város turisztikai fejlôdéséhez.
F. L.: Már több hete itt vagy Dabason,
mit láttál eddig a városból, az országból, kikkel ismerkedtél meg?
A. T.: Nagyon sok emberrel találkoztam már, megismerkedtem az iskolákkal,
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Fotó: Karlik Dóra

Nyílt levél Dabas Polgáraihoz

intézmények jelentôs részével. Voltam a
pesti Megyeházán, találkoztam a polgármesterrel, alpolgármesterekkel. Rengeteget megtudtam a magyar és helyi történelemrôl, a hagyományok fontosságáról.
Az elmúlt hetekben meglátogattam az újhartyáni német nyelvet oktató nemzetiségi óvodát és általános iskolát. A sári
Rozmaring kórussal is találkoztam, habár
többségükkel sem németül, sem angolul
nem tudtam beszélgetni, nagyon kedvesek voltak hozzám, úgy mint mindenki
Dabason. Ezért is érzem jól magam,
mert a körülöttem lévôk és a városban
élô emberek barátságosak, kedvesek és
nagyon segítôkészek.
F. L.: Turizmusfejlesztéssel fogsz elsôsorban foglakozni. Melyek azok a területek,
amelyeket te mint nem helybeli a legfontosabbnak, a legerôsebbnek érzel?
A. T.: Mindenekelôtt a kultúra, a népzene, néptánc, a történelmi jellegû épületek, mindaz, ami az itteni embereknek
teljesen természetes, hogy a kultúrát még
„élik” a dabasiak. Ez olyan erôforrás,
amire mindenképpen építeni kell a városnak. Budapesten a kultúra gyakran
csak a múzeumok termeibe zárva létezik,
nem lehet olyan közel kerülni hozzá,
mint itt Dabason. Budapest szép, lenyûgözô város, de ha igazi magyar kultúrára
vágyunk, olyan helyre kell jönni, mint
Dabas.
F. L.: Végezetül, mit üzensz az újságon
keresztül a helyieknek?
A. T.: Elôször szeretném megköszönni a segítôkészséget, és kívánom, hogy
maradjanak olyan kedvesek és a kultúrára
nyitottak, mint amilyenek most.
F. L.: Köszönöm szépen a beszélgetést!
2008. június
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KERÉKPÁRÚT-ÉPÍTÉS
A könnyebb és biztonságosabb közlekedésért
Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be kerékpárút-hálózatának bôvítésére, továbbfejlesztésére. A projekt
címe: „Összefüggô hivatásforgalmi kerékpárút-hálózat összekötôelemének kiépítése Dabason”. A kivitelezési folyamat:
2008. 06. 10.–2008. 10. 31-ig tart.
A munkálatok kivitelezôje a DV Konzorcium (konzorciumvezetô: Duna Aszfalt Kft., Tiszakécske). A beruházás
összköltsége 103 741 895 Ft, ebbôl az Önkormányzat saját
forrása 32 450 895 Ft, az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott vissza nem térítendô támogatás összege pedig
71 291 000 Ft. Az építkezés a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) támogatja, képviseletében a
Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Kht., mint közremûködô szervezet jár el.
A pályázat rövid tartalmi leírása a következô. Az 5202 j. út
dabasi belterületi szakaszán (Szent János és Fô úton Bercsényi u.–Zrínyi M . u. között) 2112 m új gyalog- és kerékpárút
épül, melynek eredményeként 10 km egybefüggô térségi kerékpárút gerinchálózat jön létre. A kerékpárút mellet 6 db, 12
férôhelyes biztonságos kerékpártározó, s zöldsáv létesül,
egészségesebb, komfortosabb lakókörnyezetet teremtve. A
kerékpárút aszfaltburkolattal (támogató kötelezô elôírása
alapján), a járda térkô burkolattal létesül. A gyalog- és kerékpárút mellett a kivitelezés befejezését követôen zöldsáv-helyreállítás, növénytelepítés kezdôdik.
A kiépítésre kerülô mintegy 2,1 km hosszú új kerékpárút
szakasz Dabas Sári településrészén helyezkedik el, s a mintegy 8 km hosszú belterületi kerékpárút-hálózathoz kapcsolódik. Ez közbensô elemeként, megvalósítás esetén összefüggô
hálózatba szervezi a meglévô szakaszokat, s egyben egy térségi kerékpárút-hálózat gerincelemévé válik. Mivel Dabas
1966-ban négy település egyesítésével jött létre, így a településrészekben (pl. Sári) az alközpontok szerepe megmaradt, illetve a kiegyenlített területi fejlôdés biztosítása érdekében erre a városvezetés tudatosan törekszik. Így jött létre Sáriban az
okmányirodából, postából, egészségügyi intézménybôl és kereskedelmi egységekbôl álló alközpont, mely jelentôs forgalomvonzást eredményez. Az érintett településrész (Sári)
fejlôdése a város fejlôdésével összhangban zajlik, a vonalas
infrastrkutúrák (út, víz, gáz, csatorna, áram) ki vannak építve,
a közterületek rendezettek, azonban zöldterületi fejlesztést
igényelnek. Az érintett településrészen helyezkedik el a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola (kb. 1000 fô), a háziorvosi
rendelô, a gyógyszertár, kereskedelmi egységek, s itt bonyolódik le mindazon forgalom, mely a nevezett egységek megközelítését, vagy a városközpont megközelítését célozza.
Emellett jelentôs az átmenô forgalom (5202. j. út belterületi
átkelési szakasza) terhelése is. A településrész közösségi funkciói (okmányiroda fejlesztése, szakképzô iskola fejlesztése,
felsôoktatás fejlesztése) erôsödnek, s a városfejlesztési stratégia megvalósításának eredményeként jelentôsége, forgalma
tovább növekszik.
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Dabas térségközponti funkciója (oktatás, egészségügy, okmányiroda, rendôrség, bíróság, tûzoltóság, szociális ellátórendszer stb.) tehát olyan közlekedési igényeket indukál,
mely a város belterületén – méretéhez képest – hatalmas terhelést jelent a közutak számára, csúcsidôszakokban forgalmi
torlódásokkal. E forgalom jelentôs része (ld. fentebb) az
5202. j. út érintett szakaszán is jelentkezik.
Az érintett településrész lakosságszáma közvetlenül
6342 fô. A baleseti statisztika alapján az utóbbi három évben
10 kerékpáros baleset történt ebben a városrészben, amelyekbôl egy halálos kimenetelû volt, valamint három súlyos,
hat könnyû sérülés történt.
A forgalmi adatok szerint a 5202 j. úton 5624 jármû közlekedik és 522 kerékpáros halad el naponta.
A városi kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében kitûzött középtávú cél a sajátos földrajzi fekvésbôl adódó városi alközpontokat összekötô, összefüggô kerékpárúthálózat gerincvonalának kialakítása, amelynek jelen projekt a
befejezô lépése. További fejlesztési elképzelések a területen:
a térségi hálózat fejlesztése, együttmûködésben a térség tíz
településével. A jelen szakasz is a térségi hálózat egyik eleme.
Részben elkészültek a szomszédos településekkel összekötô
kerékpárút-szakaszok engedélyes tervei is.
Jelen pályázat keretében megvalósuló kerékpárút elkészülése után az 5202 jelû út városon belüli szakaszán a Tabáni úttól a Szentgyörgyi útig folyamatos lesz a kerékpárúthálózat, azaz egybefüggô kerékpátút áll rendelkezésre a város
nagy forgalmú részén.
Az 5202. j. út mentesítése révén számottevôen csökken a
kerékpárosokat érintô személyi sérüléses balesetek száma. Az
érintett szakasz megvalósulásával összefüggô kerékpárút
összeköttetés jön létre a városi alközpontok között, így kerékpárral is biztonságosan elérhetôvé válnak a közintézmények,
településközponti üzletek, szolgáltatások.
Máthé Márk

Hivatali felmérés
Tájékoztatjuk a dabasi lakosságot, hogy 2008 júniusától számítsanak a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda – azonosítóval ellátott – alkalmazottainak, megbízottainak látogatásá
ra. A hivatali felmérés célja, hogy pontosítsa az ingatlanok
házszámozását, az abban lakók számát, továbbá, hogy pályázatokhoz felhasználható statisztikai adatokat gyûjtsön. Kérjük
a Tisztelt Lakosság segítségét és türelmét, a kérdések korrekt
megválaszolását. A felmérés alapján elkészülô nyilvántartások
nemcsak a hivatali ügyintézést könnyítik meg, hanem fontos
dokumentumai lesznek a város szociális térképének, és az
ilyen témájú pályázatoknak.

A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR
EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665

NÉPSZAVAZÁS! • 2008. július 6., vasárnap

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Helyi népszavazás egy környezetvédelmi beruházásról
Két hét múlva helyi népszavazás lesz városunkban. Maga az esemény is különleges, hiszen Dabason még nem volt ilyen. A
választók lehetôséget kapnak, hogy eldöntsék egy beruházás létjogosultságát. De
tudják-e, hogy valóban mirôl is szól majd
ez a döntés? Az alábbi információk ehhez
kívánnak segítséget nyújtani.
Az elmúlt hetekben sok rosszindulatú
feltételezés, suttogó propaganda indult el a
városban. Ezek közül az egyik legvadabb,
miszerint valakik azzal riogatják a hiszékeny embereket, hogy a városvezetôk szemétégetô építését támogatják. Üzenem
mindenkinek, hogy senki nem tervez semmiféle égetôt, de még csak hasonlót sem.
Egy ipari üzem létesítésérôl van szó, amelyik a hulladékvasat újrahasznosíthatóvá teszi. Azért, hogy ne az erdôkben, réteken,
települések határaiban találkozzunk autók
kidobott, kiégett roncsaival. Ne ellenôrizetlenül eresszék a fáradt olajat, fékolajat,
egyéb szennyezett anyagokat a talajba.
Csak legálisan lehessen leadni vasat, színesfémeket, és ne lehessen büntetlenül bronzszobrokat, rézhuzalokat, síneket lopni és
kereskedni velük. Azt is mondják, hogy itt
egyesek „nagyon jól járnak". Azt akarják
sugallni, hogy valakiket megvesztegettek,
lefizettek, ezért segítik a cég letelepedését.
Ebbôl annyi igaz, hogy valóban nagyon jól

járnak, de nem egyesek, hanem a város közössége. Azon túl, hogy 60-70 új munkahely létesül a városban, a tervezett területre tenné át a cég a központját, ide fizetné
éves szinten közel 100 millió forint iparûzési adóját, egyszeri településfejlesztési támogatásából végre meg lehetne oldani az
Öregországút egészséges ivóvízzel való ellátását és meg lehetne építeni a dabasi temetôtôl a kerékpárutat az Öregországútig.
Mindezeken felül támogatnák egy környezetvédelmi alap létrehozását, valamint a város kulturális és sportéletét. E felsorolás során már hallom az új ellenérvet, ami a kritikus természetûekre annyira jellemzô: biztos azért adják a támogatást, mert valami
bûzlik a beruházás körül. Pedig pusztán arról van szó, hogy egy nagyon jól jövedelmezô tevékenységet végeznek, ami mellett
könnyedén bevállalhatók a felsoroltak. A
kételkedôk ne legyenek biztosak abban se,
ha Dabas elvetné a beruházást, akkor valamelyik környékbeli település nem élne
örömmel a lehetôséggel, hogy odacsábítsa
a céget. Ekkor még az is elôfordulhatna,
hogy térben még közelebb kerülne Dabas
lakott területéhez, csak semmiféle ellenôrzési jogunk nem lenne fölötte. Azt a
ferdítést is hallottam már, hogy mindenfelôl idehordanák a roncsautókat, mi lennénk Európa szemétgyûjtôje. Akik ezt ter-

Mezôôri szolgálat

• a mezôgazdasági termelési idôszakban a
földeken elhelyezett locsolóberendezések,
öntözôcsövek, szivattyúk felügyelete, ôrzése
• folyamatos kapcsolattartás a gazdákkal
• a szántóföldek környékén megjelenô illetéktelen vagy ismeretlen személyek igazoltatása, mozgásuk figyelemmel kísérése
• külterületen történô tûzgyújtás ellenôrzése,
tilalom idején a szabályok betartatása
• külterületen lévô mûtárgyak (pl.: csatornazsilip) folyamatos ellenôrzése
• a városhoz tartozó természetes vizek állapotának figyelemmel kísérése
Mûködési területük:
• Dabas-Gyón, Örkényi úttól Dabas-Sári Mánteleki útig (Dabas dél külterület) – Czene
József, tel.: 06-70/332-1456
• Dabas-Gyón, Örkényi úttól Dabas Északkelet, a hulladéklerakó telepig – Józsa
Zoltán, tel.: 06-70/452-0869
• Sári városrész a Mánteleki úttól a hulladéklerakó telepig – Homoki Iván, tel.: 06-70/332-1455

Tisztelt Földtulajdonosok!
A Képviselô-testület 2008. január 1-jétôl a
mezôôri járulék éves összegét lecsökkentette
az aranykoronánkénti 100 Ft-ról 70 Ft-ra, amivel méltányolni kívánja a mezôgazdasággal
foglalkozók nehéz helyzetét. Ez a döntés
1 400 000 Ft bevételkiesést jelent az Önkormányzatnak, ami azt jelenti, hogy a szolgálat
mûködtetéséhez az eddigi helyett ennyivel
többet kell hozzátenni a városi költségvetésbôl. Az Önkormányzat három mezôôrt és
egy kisegítô mezôôrt alkalmaz.
A mezôôrök feladatai:
• a mezôgazdasági termelés során keletkezô
javak ôrzése illetékességi területükön
• legeltetés, külterületi állattartás szabályszerû
végzésének ellenôrzése
• illegális hulladéklerakás felderítése, megakadályozása, a hulladék összegyûjtése, beszállítása a hulladéklerakóba
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jesztik, gondolják végig, mekkora butaságot állítanak. Ma Magyarországon hasonló
kapacitású üzembôl három mûködik, a negyediket ez év végén adják át Fehérvárcsurgón. Európában több mint kétszáz hasonló,
vagy ugyanilyen tevékenységet végzô vállalkozás létezik. Ma, amikor a legköltségesebb tevékenységek közé a szállítás tartozik, miért érné meg bárkinek nagy távolságról idehozni bármilyen nyersanyagot,
különösen akkor, ha annak feldolgozása
közelebb is megoldható. Ahhoz azonban,
hogy felelôsségteljes döntést tudjanak hozni, javaslom, hogy hallgassák meg a témával kapcsolatos rádió- és televíziómûsorokat, és jöjjenek el a városrészenként megrendezésre kerülô fórumokra. Ezeken
minden kérdésükre kimerítô válaszokat
kaphatnak
Szandhofer János
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Dabas külterületén, a kommunális hulladéklerakó
védôtávolságán belül, fémhulladék-feldolgozó és hulladékautó-elôkezelô üzem létesüljön?”
VÁROSRÉSZGYÛLÉSEK IDÔPONTJAI:
Dabas-Sári
június 25.
18 óra
Felsôdabas
június 27.
18 óra
Dabas-Gyón
június 30.
18 óra
Dabasi-Szôlô
július 1.
18 óra
Dabas
július 3.
18 óra
Várjuk Önöket!

A mezôôri szolgálat 1998-tól mûködik városunkban, és ettôl az idôponttól kell mezôôri járulékot fizetni. A mezôôri járulékot a földhasználó, illetve a föld tulajdonosa fizeti. A mértéke
minden aranykorona után 70 Ft/év. A járulékot minden év július 31-ig kell megfizetni,
amelyrôl minden tulajdonos és földhasználó
határozatot és a befizetéshez szükséges csekket kap. A mezôôri járulékkal kapcsolatosan
érdeklôdni telefonon a 561-247-es telefonszámon, személyesen a Polgármesteri Hivatal
II. emeleti 214-es szobájában lehet. Mentes a
járulék fizetése alól az erdô és a természetvédelmi terület, az, akinek a belterületi ingatlanával határos külterületi földje van, valamint
akinek az összes földhasználata a 7 aranykoronát nem haladja meg.
Kérem a tisztelt földtulajdonosokat és használókat, hogy segítsék azzal a mezei ôrszolgálat mûködését, hogy a járulékot határidôre befizetik! Köszönettel:
Kôszegi Zoltán polgármester
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
június 6.
Zsíros Zoltán – Ecker Tünde
június 12.
Bozsik József – Mráz Erika
június 13.
Babos József – Szabó Henriett
Fekete Gyula – Csap Ibolya
június 20.
Szabó Gábor – Vörös Anikó
június 26.
Szilágyi Zsolt – Lantos Zsuzsa
június 27.
Petrányi László – Gattyán Katalin
Juhász Tamás – Balogh Zsuzsanna
Balogh István – Vitányi Tünde
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
június 4.
Jenei Imre – Buzás Irén
június 17.
Molnár József – Sponga Mária
június 24.
Dabasi László – Surman Éva
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
június 2.
Szabados Gábor – Bennárik Ilona
június 16.
Végh József – Medve Jolán
június 17.
Somogyi Miklós – Rácz Zsuzsanna
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
május 11.
Farkas Pál – Gogolák Ilona
június 1.
Sarafi József – Garajszki Anna
Városy Kálmán – Pelikán Erzsébet
június 15.
Hornyák András – Burián Terézia
50 éve (1958-ban) kötöttek házasságot:
június 7.
Holecz István – Suhajda Magdolna
2008. május hónapban kötöttek házasságot:
május 3.
Kiss Zoltán – Havasi Tímea
május 10.
Csendes Zoltán – Sztojanov Edit
május 13.
Ordasi István – Józsa Mária
május 17.
Szmrek Dániel – Majoros Katalin
Bakonyi Péter Zoltán – Kárpáti Anita
május 19.
Kardos István – Handl Brigitta
május 24.
Kovács Attila – Kertész Mercédesz
május 31.
Richlik Gábor – Rim Zuszanna
Koós Vilmos – Szuda Zsuzsanna
Farkas Gergely – Szágos Andrea
Balla Róbert – Gurdics Tímea

Újszülötteink
Születési idô
Anyuka neve

Név

Hornyák Blanka
Garajszki Janka Anna
Ferenc Csibi Judit
Gáspár Milán
Talapka Rebeka
Szlezák Martin
Iványi Zente Zsombor
Sikari Tamás
Csutak Botond
Kálmán Petra
Turányi Levente
Gulyás Nóra

05. 01.
05. 06.
05. 15.
05. 21.
05. 22.
05. 22.
05. 26.
05. 26.
05. 28.
05. 28.
05. 29.
05. 31.

Szántai Szilvia
Csarni Gabriella
Szabó Mária
Lehoczki Anita
Ferencz Tünde
Gergô Judit
Csábi Zita
Veres Gabriella
Dr. Vojnisek Zsuzsanna
Juhász Melinda
Szarvas Erika
Mráz Csilla

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Név

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô

Életkor

Opóczki Pál
1908. 06. 24.
Rojcsik Mihályné (Kocsis Erzsébet) 1913. 06. 30
Mráz Ferencné (Kovács Julianna) 1917. 06. 19.

100 éves
95 éves
91 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!

Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Dori Sándor
Ladányi Lajos
Buncsák Erzsébet
Strupka György
Obertik Józsefné
(Szerencsi Erzsébet)
Bábel Imréné (Derkits Erzsébet)
László Zoltánné (Kóti Zsófia)
Csabina Gyula
Bernula Györgyné (Benda Mária)
Bujdosó Jánosné (Gazsik Erzsébet)
Perjési Jánosné (Csányi Julianna)
Müller Istvánné (Nagy Anna)
Mráz József

1922. 06. 27.
1924. 02. 14.
1951. 10. 05.
1920. 01. 19.

2008. 04. 27.
2008. 05. 04.
2008. 05. 05.
2008. 05. 06.

1949. 06. 09.
1922. 09. 21.
1930. 11. 04.
1921. 05. 30.
1967. 02. 21.
1927. 09. 01.
1919. 09. 07.
1923. 03. 09.
1966. 11. 10.

2008. 05. 07.
2008. 05. 09.
2008. 05. 17.
2008. 05. 18.
2008. 05. 19.
2008. 05. 24.
2008. 05. 24.
2008. 05. 29.
2008. 05. 29.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Osztozunk a családok gyászában.

Pályázati felhívás

irodájában, illetve ügyfélszolgálatán. A pályázatok beadási határideje: 2008. július 21. A pályázati kiírás szerint egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be a forduló keretében, ebben az
esetben a megpályázható összeg 60 000 Ft. Amennyiben a pályázó csak egy pályázatot nyújt be, maximum 100 000 Ft-ra pályázhat. Az Oktatási és Kulturális Bizottság elônyben részesíti a
Hagyományok, hagyományôrzés évévé nyilvánított 2008. évhez,
illetôleg a Dabasi Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódó
pályázatokat A pályázatok megírásához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely s.k. OKB elnöke

Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága júniusi ülésén 2008. évi költségvetési kerete terhére kiírta második félévi pályázatát. A részletes pályázati kiírás megtekinthetô
Dabas Város Polgármesteri Hivatalának hirdetôtábláján és hivatalos honlapján (www.dabas.hu). A pályázati adatlap letölthetô a
www.dabas.hu weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 220-as
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HITÉLET

Egyházak hírei
Gyóni Református Egyházközség
• Június 28-án 18 órakor:
Úrvacsora elôkészítô Istentisztelet
• Június 29-én vasárnap de. 10 órakor
Úrvacsorai Istentisztelet
• Június 30-tól július 4-ig
konfirmandus tábor KÖLKEDEN
Jelentkezni lehet 10–l5 éves korig
Költség: 11 000 Ft teljes ellátással
• Július 21–25-ig nyári napközis tábor a
Gyóni Ref. Gyülekezet Gyülekezeti
Házában.
Költség 1000 Ft/fô/hét.
Az elmúlt hónap végén, május 24-én és
25-én a Reneszánsz Napok városi rendezvénysorozataihoz mi is hozzájárultunk.
Szombaton de. a gyülekezeti termünkben vetítettük le az ESKÜ c. filmet. Majd miután megéheztünk, a frissen bográcsban elkészített paprikáskrumplit fogyasztottuk el, amit kedves
asszonytestvéreink szorgos kezei készítettek.
15 órakor szolgált gyülekezetünkben
a pilisi reformátusok kórusa. Felemelô
mûsort adtak elô, sok szép ismert és ismeretlen zsoltárral és dicsérettel. A záró áhítatot MORVA ÁKOS, a gyülekezet lelkipásztora végezte.
Vasárnap délután 15 óra volt a hétvégénk csúcspontja. Itt szolgált köztünk BALCZÓ ANDRÁS volt öttusázó, olimpiai és világbajnok.
Nagyon örültünk, hogy elfogadta
meghívásunkat és meghatóan szépen,
tisztán, ôszintén és világosan mondta el
a csaknem 70 fôs egybegyûltnek bizonyságtételét arról, hogyan találta
meg az élô Istent és fogadta szívébe
Jézus Krisztust.
„Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, aki pedig elveszíti az
életét, énérettem és az evangéliumért
megtalálja azt…” – mondta hitvallásként a megtérési Igéjét, ami elindította
ôt az élô Istennek való szolgálatra. Már
nagyon sok helyen szólt arról és mondta el, mit tett vele az Úr. Legyen áldott
érte az Isten!
Az élô Istent dicsérjük és magasztaljuk, hogy ezeket a szép programokat mi
rendezhettük meg.

Gyóni Evangélikus Egyházközség
Gyülekezetünk templomában 2008. július 6-án vasárnap 15.30-kor istentisztelet keretében dr. Fabiny Tamás, az
Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szenteli Torzsa Tamást,
gyülekezetünk tagját, aki idén szerzett
lelkész-teológus diplomát az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Sok
szeretettel várunk mindenkit erre az
ünnepi alkalomra.
Július 16–20-ig „Szélrózsa találkozó”
Kôszegen
• Július 14-én reggel indulás biciklivel.
További információk
a 06-20/824-6181-es telefonon.
• Augusztus 31-én tanévnyitó Istentisztelet
•

Sári Katolikus Egyházközség
• Július 28-án Szent János Kat. Iskola
udvarán az Egyházközségi testület Júliális napot tart, amely ünnepi vacsorával zárul.
• Augusztus 15-én, pénteken 10 órakor
ünnepi mise, nagyszabású körmenet
• Augusztus 18-án vasárnap délután katolikus ifjúsági találkozó a cserkészház udvarán (kürtôskalácssütés, tábortûz)
Gyóni Római Katolikus Egyházközség
• Július 21–26-ig nyári tábor a Nógrád
megyei Tar községben
Dabasi Református Egyházközség
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap
délelôtt 10 órakor
Július 1-je, kedd, 17 órakor gondnoki
fogadóóra a parókián.
• Július 13-a és 27-e vasárnap délelôtt
10 órakor Dankó Lilla monori lelkész
hirdet Igét a templomban.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet.
•

Dabasi Római Katolikus
Egyházközség
• Július 17–20. között Kárpátaljára kirándul az egyházközség egy csoportja.
• Augusztus 17-én a hívek Máriapócsra
és Margittára (testvér egyházközségükbe) zarándokolnak el.
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Készül a II. világháborús
áldozatok névsora
A II. világháborús dabasi áldozatok
emlékmûvének építése az idei évben a
befejezéshez közeledik. A véglegesítés
elôtt utoljára tesszük közzé az emlékmûre kerülô áldozatok neveit. Kérjük
mindazokat, akik tudnak még olyan
személyekrôl, akiknek a neve nem szerepel ezen a listán, legkésôbb augusztus 30-ig jelentsék be az áldozat adatait a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában. Bejelentést csak erre a célra készített nyomtatványon, vagy ha
e-mailben történik, akkor a nyomtatvány kérdéseire válaszolva fogadunk
el. A szükséges nyomtatvány a Kabinetirodában található (e-mail cím:
kabinetiroda@dabas.hu). Az emlékmû
létrehozásának költségeihez továbbra
is kérünk és várunk adományokat.
A pénzt az Alsónémedi Takarékpénztár helyi fiókjában lehet személyesen befizetni, vagy átutalással a Dabasi Kulturális Közalapítvány számlájára eljuttatni:
64400099-30005419-61100011
Emlékmû Munkacsoport

Áldozatok névsora:
Borbély Ferenc, Bragyova Istvánné, Tusák Magdolna, ifj. Bundás Pál, Buzek
József, Csendes József, Dimitroff Péter,
Dobszai Katalin, Dori Lajos, Dori Péter,
Drozdik Mihály, Gattyán Ferenc, Gazsik
Sándor, Gágány Sándor, Havasi Gyula,
Hefler Sándor, Hefler Sándor, Hegóczki
László, id. dr. Katona József, id. dr. Katona Józsefné Schwarcz Franciska, Kocsír Gábor, Kollár Pál, Kolompár István,
Kovács Andor, Kovács István, Kronvalter
István, Lakos Jolán, Lakos Lajos, Lakos
Lajosné Hingyi Rozália, Lôwy Mór, Lôwy
Mórné Kohut Margit, Misányi Ferenc,
Novák János, Ország István, Ország Mihály, Pávics Sándor, Precsinszki István,
Reszeli Géza, Reszeli József, Rizmajer
János, Schwartz Imre, Schwartz Imréné,
Schwartz Ilona, Schwartz Tibor, Silberstein Gyula, Silberstein Sándor, Sós Lajosné, Szaller László, Szágos Béni, Szegô
Rudolf, Szegô Rudolfné, Fischer Szerén,
Szegô Júlia, Szegô Sándorné Faragó Erzsébet, Szilárd János, Szilárd Jánosné
Schilinger Melánia, Török István, Tusák
Éva, Tusák Miklós, Ujvári József, Ujvári
Mihály, Weisz Árminné Weisz Erzsébet,
Weisz László, Weisz Oszkár
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A gazdálkodó tiszteletes II. rész
KALICZA FERENC (1820–1908)
(folytatás az elôzô számból)
Életének utolsó öt évében már nem vett
részt a gyülekezet vezetésében (Ôry Lajos helyettesítette), teljesen kiköltözött a
tanyára. Itt halt meg 88 éves korában,
1908 április 8-án délelôtt 10 órakor.
Holttestét másnap szállították be a parókiára, majd 10-én délután 3 órakor temették a közeli református temetôbe. A
szertartást az egyházkerület esperese vezette a környékbeli papok segítségével, a
hívek általános részvétele mellett. A „Dabas és Vidéke” hetilapban a nekrológot a
fôszerkesztô Gyóni Géza írta. Minden
vagyonát, fôként tehermentes földjeit,
református kollégiumok és teológiák között osztotta fel segély- és ösztöndíj-alapítás céljára. A nagyvonalú végakaratot
már a temetéskor ismerték, és a gyóniak
egy része felrótta, hogy a saját gyülekezetérôl megfeledkezett a jeles adományozó.
A családi emlékezet megôrizte azt az esetet is, mikor a temetés után nemsokára
eltûnt Kalicza Ferenc kedvenc nagy, fehér kutyája. A hûséges ebet már kimúlva
találták meg gazdája sírján s a meghatott
család a sírhantba temette ôt is. A hat református oktatási intézmény (Budapesti,

Debreceni és Sárospataki Theológiák,
Nagykôrösi és Kecskeméti Fôgimnáziumok, és a Nagykôrösi Tanítóképzô) a
termôföldeket helyi gazdák számára értékesítette és a vételárból kezdték meg mûködésüket az alapítványok. Annak idején
Kalicza-ösztöndíjas volt nagykôrösi diákként pl. dr. Lakos János is. A termôföldek
egy része az elsô világháború után a Havasi családhoz került Opóczki Mihály hadiárváknak történt adományozása során.
A nagykôrösi mûhelyben készült márvány síremléket 1983 ôszén a református
öregtemetôbôl a család és a gyülekezet
áttelepítette a gyóni temetô ravatalozó
épülete mellé, a mai helyére. A bezárt temetôt ugyanis felfedezte a sírköves maffia és sorra tûntek el a nagy értékû sírkövek. A kedvezôtlen tapasztalatok alapján
az áttelepítést Surman András sírköves
mester kezdeményezte még a hetvenes
években, de az egyetértés a részletekrôl
több év alatt alakult ki. Az átszállítást és
az új helyen történô felállítást is a kezdeményezô Surman András végezte, a költségeket Kalicza Péterné Lakos Rozika
néni állta. A földi maradványok a sírban
maradtak, bár az exhumálás is felmerült.

Végül Kozma Gyula bácsi álláspontját
fogadták el, miszerint a pásztor holtában
is maradjon együtt egykori híveivel. Az
elôrelátás szükségessége sajnos késôbb
beigazolódott, ugyanis az öregtemetôben
kíméletlen kezek a sírt övezô kovácsolt
vas kerítést az alapzat megrongálásával
eltulajdonították és a síremlék alapkövét
is elmozdították. A sírt jelenleg az elburjánzott bokrok, cserjék védik a további
rongálástól és a Kalicza család gondoskodik minden évben a halottak-napi virágról. A gyóni temetô Kalicza síremlékénél
szintén a család, de fôként özvegy Bábel
Jánosné Kalicza Anna (ahogy mindenki
ismeri: Panka néni) jóvoltából mindig
van friss virág.
„A Nagytiszteletû úr minden esetben
célhoz érkezett” írta Gyóni Géza a nekrológban. Erre a példaadóan sokoldalú és
céltudatos életmûre emlékeztek Kalicza
Ferenc halálának 100. évfordulóján a
gyóni református templomban. Az istentisztelet után rövid méltatás, majd koszorúzás volt a gyóni temetôben a hagyományteremtés és ápolás szándékával. Igazán örvendetes, hogy több helyi szervezet is fontosnak tartotta a koszorú elhelyezését és a tisztelgô fôhajtást. Bizonyos,
hogy legközelebb még többen lesznek. A
Nagytiszteletû úr 2008-ban is célhoz
ért…
Valentyik Ferenc

Igazságot Nagy Imrének és társainak!
A Nagy Imre és társai
(Maléter Pál és Gimes
Miklós) elleni per ötvenedik évfordulóján
az OSA Archívum és
az 1956-os Intézet
egyhetes megemlékezést szervezett, amelynek alkalmából meghallgathatóvá tette az
1958. júniusi per teljes anyagát az érdeklôdôk számára. A per
elsô napjától az ítélet kimondásáig, az utolsó szó jogán megszólaló miniszterelnök beszédének végsô pillanatáig nyomon lehetett követni e tragikus kimenetelû tárgyalás minden mozzanatát, amelyet a Belügyminisztérium hangtechnikusai rögzítettek.
Az 52 órás eredeti dokumentáció, amelyet az Országos Levéltár ôrzött a legszigorúbb titoktartás mellett, teljes egészében
és hiánytalanul fennmaradt. 2007-ben az intézmény kérésére az
Országos Széchényi Könyvtár közremûködésével digitalizálták.
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Az a gesztus, hogy az 50. évforduló alkalmából nyilvánossá
tették a peranyag meghallgatását, nagy elôrelépést jelent a
meggyilkolt és börtönre ítélt áldozatok méltóságának helyreállításában. A hanganyag tárgyilagossága segít abban, hogy az
utókor tiszta képet kapjon a történtekrôl, így remélhetôleg a
történelemtudomány is helyén tudja kezelni az eseményeket, és
eloszlathatja az egyes emberekben vagy csoportokban még élô
tévhitet.
A két szervezô intézmény ezért 2008. június 9. (hétfô) és június 15. (vasárnap) között, az eredetivel megegyezô idôpontokra idôzítette a peranyag lejátszását. A naptári véletlen folytán a
meghallgatás napjai 2008-ban a hét ugyanazon napjaira esnek,
mint a tárgyalási napok 1958-ban.
A Nagy Imre-per teljes anyagára nemcsak a még élô kortársak, hanem a fiatalok is nagy számban voltak kíváncsiak. Ez az
esemény biztosan fontos szerepet játszik abban, hogy megértsék az 56-os események tragikus utózöngéit, és megtalálják a
kiutat a közelmúlt történelmi eseményeinek labirintusából.
– ui –
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EGÉSZSÉG

Tudományos elôadás
az egynapos sebészeten elért eredmények ismeretében
2008. június 5-én tudományos rendezvényt tartottunk a szakorvosi rendelôintézetben. A rendezvény célja,
hogy a térség háziorvosai, az intézet
szakorvosai és a Dél-pesti Jahn Ferenc
Kórház sebészeti és urológiai osztályán
dolgozó orvosok együttmûködését
erôsítsük. A rendezvényen az egynapos
sebészeti ellátás eredményeirôl, a további lehetôségek kiaknázásáról és sok
új ismeretrôl esett szó.
Az elôadások témái, elôadók:
• Thrombocyta aggregációt gátló kezelés coronaria interventio után, a sebész szempontjai. Elôadó: dr. Ender
Ferenc osztályvezetô fôorvos kandidátus, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Sebészeti Osztály
• Új ismeretek és kezelési eredmények
a colorectalis daganatok sebészeti kezelésében. Elôadó: dr. Ecsedy Gábor
sebész fôorvos kandidátus, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztály
• A végtag varicositas sebészeti ellátása.
Elôadó: dr. Sándor István sebész, érsebész fôorvos, Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház Sebészeti Osztály
• A húgyúti kövek modern kezelése.
Elôadó: dr. Pálfi Zoltán urológus
fôorvos, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Urológiai Osztály
A rendezvény tudományos témái
mellett igen nagy érdeklôdéssel hallgattuk dr. Ecsedy Gábor beszámolóját
az egynapos sebészet tapasztalatairól.
Intézetünk a pályázaton elnyert egynapos sebészeti mûködtetési jog birtokában 2007 decemberére megteremtette
önerôbôl a lehetôségeket az egynapos
sebészet beindításához. Biztosítani tudtuk a szakorvosokat, szakmai személyzetet, a háttérkórházat. A mûködéshez
szükséges két db kétágyas, külön zuhanyzóval és WC-vel felszerelt kórtermet, két mûtôhelyiséget, kiszolgáló bemosakodót, raktárakat, irodát. A mûtôben korszerû diathermiás készülék és
altatógép mûködik. Az igényeknek
megfelelôen a felszerelés, a mûszerek
egyre bôvülnek. 2008. május 31-ig
összesen 265 mûtétet végeztünk.

Az egynapos sebészet szakmai profiljai és a beavatkozásokat végzô szakorvosok:
Gasztroenterológia:
Dr. Beke Judit, 7 beavatkozás
Nôgyógyászat:
Dr. Kereszti József, 16 beavatkozás
Dr. Goneth János, 2 beavatkozás
Ortopédia:
Dr. Janositz Gobor, 44 beavatkozás
Sebészet:
Dr. Ecsedy Gábor és Dr. Sándor István, 66 beavatkozás
Dr. Kökényesi Imre, 2 beavatkozás
Szemészet:
Dr. Gonda Gyula és Dr. Hári Kovács
András, 89 beavatkozás
Dr. Sipos István
Traumatológia:
Dr. Budai Miklós, 14 beavatkozás
Urológia:
Dr. Pálfi Zoltán, 25 beavatkozás
Az elmúlt hat hónapban az alábbi
típusú mûtéteket végeztük:
• Gasztroenterológia: vastagbélpolyp eltávolítása
• Nôgyógyászat: méhszájseb elektromos
és fagyasztásos eljárással történô gyógyítása, egészségügyi curettage (küret), méhnyakpolyp eltávolítása

Traumatológia, ortopédia: bütyök, kalapácsujj, arthorscopos térdmûtét, csavarkivétel, ínhüvelymûtétek, ganglioneltávolítás
• Sebészet: hasfali és lágyéksérv, visszérmûtétek, aranyér és végbélsípoly mûtéti megoldása, bôrdaganatok, lipómák eltávolítása
• Szemészet: szürkehályogmûtét, szemhéjplasztika
• Urológia: vízsérv, húgycsôpolyp, fitymaszûkület mûtéttel történô megoldása
Az értekezlet megszervezésével azt
szerettük volna elérni, hogy egyre többen vegyék igénybe az intézetünkben
bevezetett új egészségügyi szolgáltatást,
az egynapos sebészeti ellátási formát.
Lehetôségünk van az esetszám bôvítésére, és a mûtéti beavatkozás típusát
illetôen is további fejlesztésre. Hosszú
távon csak további bôvítéssel lesz életképes az intézetünk egynapos sebészeti
ellátása. Ez közös érdekünk, mely fontos a rendelôintézetnek és a térség betegeinek is. Szeretnénk megköszönni
mindazoknak az orvoskollégáknak, akik
megtisztelték bizalmukkal az intézetünket és beutalták betegeiket az egynapos
sebészetre.
Klemencz Györgyné intézetvezetô
•

Beszámoló a „M E L A N O M A N A P”-ról
2008. május 17-én szombaton tartották országszerte a Melanoma napot. Tavasz végén – nyár elején minden évben egy szombatot az ország bôrgyógyászai annak szentelnek, hogy felhívják az emberek figyelmét erre az igen rosszindulatú, azonban kis
odafigyeléssel könnyen felfedezhetô, s korai stádiumban teljesen gyógyítható festékes bôrdaganatra. Ennek szellemében ezen a napon 9-tôl 12 óráig a dabasi rendelôintézet bôrgyógyászatán mi is anyajegyszûrést tartottunk. Elsôsorban azokat vártuk, akiknek nagyszámú anyajegyük van, akik valamilyen gyanús festékfoltot fedeztek fel magukon, vagy akik családjában már fordult elô bôrdaganatos megbetegedés.
Az ingyenes eszközös és fájdalommentes vizsgálatra a városból és környékérôl 62
páciens jelentkezett, ebbôl 4 esetben találtunk olyan eltérést a bôrön, melynél további sebészi beavatkozást láttunk indokoltnak. Természetesen a többi páciens számára is hasznos tanácsokkal szolgálhattunk. A legtöbb esetben elmondhattuk, hogy elegendô megfelelôen védekezni az UV-sugárzástól, illetve évente elmenni anyajegyvizsgálatra. Aki valamilyen okból lemaradt, rendelési idôben bármikor jelentkezhet szûrésre és tanácsadásra a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet Bôrgyógyászati
Szakrendelésén.
Dr. Németh Szilvia bôrgyógyász szakorvos
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TRIATLON MEGYEI
DIÁKOLIMPIA, VERESEGYHÁZA
Június 8-án, vasárnap rendezték meg Veresegyházán a Triatlon
Diákolimpiát, ahol a Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi iskolájukat képviselték. A Gyóni Géza Általános Iskolából 19 fô, a Kossuth Lajos Általános Iskolából 3 fô, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzôbôl 1 fô és Hernádról 1 fô, Ócsáról a Bolyai János Gimnáziumból 2 fô indult a versenyen. A legjobb eredményt Sinkó
Richárd, Fózer Tímea, Major Máté, Zelovics Dóra, Misek Gábor,
Fózer Szandra, Bukovszki Boglárka érték el.
Eredmények:
Név
Iskola
Egyéni Csapat
Sinkó Richárd
Gyóni Géza
1.
1.
Misek Gábor
Gyóni Géza
2.
1.
Friedreich Nándor
Gyóni Géza
7.
1.
Fózer Tímea
Gyóni Géza
1.
1.
Zelovics Dóra
Gyóni Géza
2.
1.
Várdai Virág
Gyóni Géza
6.
1.
Major Máté
Gyóni Géza
2.
1.
Dezméri Márk
Gyóni Géza
7.
1.
Lozsek Martin
Gyóni Géza
8.
1.
Fózer Szandra
Gyóni Géza
2.
2.
Bukovszki Boglárka Kossuth Lajos
4.
Cseik Márton
Kossuth Zsuzsanna
3.
Ôk a továbbjutók aTriatlon Országos Dákolimpiára
További eredmények:
Kanyik András
Gyóni Géza
8.
2.
Balogh Botond
Gyóni Géza
9.
2.
Kosztolányi Árpád
Gyóni Géza
10.
2.
Petrányi Petra
Gyóni Géza
10.
2.
Tarr Petra
Gyóni Géza
12.
2.
További versenyzôk:
Bukovszki Tünde, Szikora Vivien, Latyák Noémi, Kovács Marcell,
Szilágyi Izabella, Dezméri Krisztina, Hümpfner Dániel, Mádi
Szabolcs, Borzák Zoltán
szerkesztô

Dabasi nôi kézilabda
A 2007-es évben a Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület és az Inárcs
Kézilabda Club közös erôvel, a két egyesület fúzionálásával indult
neki a 2007/2008-as bajnoki sorozatnak, bízva a közös munka sikerében, és fôleg az anyagi nehézségek megoldásában. A feladat nem
volt kevés, többé-kevésbé sikerült is megoldani. Az utánpótlásnevelésnél elmondhatjuk, hogy hónapról hónapra egyre több leány
vett részt az edzéseken. Az Adidas gyermek7 korosztályos csapatunk a megyei sorozatban 3. helyezést ért el, a ’94-es korosztályos
csapatunk a megyei sorozatban 2. helyezett lett, míg a megyei ifjúsági bajnokságba benevezett csapatunk 2-dikként zárta a bajnoki
évet. Sajnos az NB I/B-s és OSB-s csapataink nem értek el jó helyezést, de mérkôzésrôl mérkôzésre egyre jobb játékot mutatva, egyre
jobb eredményeket hozva zárták az évet. Az anyagi helyzete az
egyesületnek ez alatt az egy év alatt sem vált megnyugtatóvá, így
többen, mint egyesületi vezetô, mint játékos és szülô, úgy döntöttünk, hogy a dabasi nôi kézilabdát önállóan újra felélesztjük, megpróbáljuk új alapokra helyezni, és az elkövetkezô években felépíteni. Célunk egy fôleg utánpótlás-nevelésre épülô egyesület mûködtetése, hogy egyre több gyereknek tudjunk mozgási lehetôséget biztosítani mind Dabasról, mind pedig a környékbeli településekrôl.
Szeretnénk egy olyan felnôtt csapatot látni a bajnoki sorozatokban
úgy most, mint a következô években mindig, ahol többnyire saját
nevelésû gyerekek futnak ki a pályára. Szeretnénk, hogy a mi gyerekeink a mi szurkolóink elôtt játszhassanak, és szeretnénk, hogy a
mi gyerekeink vihessék szerte az országba Dabas város és a körMátyus Csaba
nyezô települések nevét és jó hírét.

Férfi kézilabda
NB I/B-s ifjúsági csapatunk káprázatos eredményt ért el a bajnokság tavaszi fordulójában. Tizenegy mérkôzésbôl tízet megnyert. Az
utolsó fordulóban a bajnok Szentendrét verték idegenben 31:30ra. Gratulálunk nekik!

GYERMEKNAPI ÚSZÓVERSENY
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN
Május 24-én a felújított 25 m-es fedett medence és a nyitott 33 1/3 m-es feszített víztükrû medence avatása alkalmából Kiskunfélegyházán versenyeztek a Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi. A rangos viadalon nagy úszó egyesületek (Dunaferr SE, Baja, Százhalombatta VSC stb.) népes
csapata mellett a dabasi úszók is kitettek magukért: egy
arany-, két ezüst- és egy bronzérmet hoztak haza.
Eredmények:
Béka korcsoport 33 1/3m gyors 1. Bukovszki Tünde
4. Petrányi Petra
33 1/3 m mell
2. Bukovszki Tünde
3. Petrányi Petra
Cápa korcsoport 100 m gyors
2. Sinkó Richárd
100 m hát
3. Sinkó Richárd
szerk.
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Dabas VSE KC NB I/B Ifjúsági csapat
Álló sor balról jobbra: Szilágyi Zoltán edzô, Sziki Levente, Gyurkó Dávid,
Kiss Gergô, Bak Máté, Kecskés István, Opóczki Sándor, Szandhofer János,
Újvári Gergô, Ronga Máté, Burik Gyula gyúró
Guggolnak: Kiss Attila, Kovács Sándor, Prohászka Péter, Szigetfû György,
Póra Tamás

Harkány Kupa Nemzetközi Úszóverseny
Harkány, 2008. 05. 31.–06. 01.
A Dabasi Szabadidôs SE két fiatal úszója Harkányban versenyzett. Az úszóversenyen 15 versenyszámban 5 ország
275 úszója állt rajtkôre. Misek Zsolt az 50 m-es gyorsúszásban
5. helyen, míg a 100 m-es gyorsúszásban 7. helyen ért célba.
Hümpfner János az 50 m-es gyorsúszásban a 6. helyen
végzett.
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Tisza Triatlon Ranglista verseny, Tiszaújváros 05. 31–06. 01.
Tiszaújvárosban versenyeztek a Dabasi Szabadidôs SE triatlonosai. Rekkenô hôségben, embert próbáló körülmények
között 32 egyesület versenyzôi álltak rajthoz. A legjobb eredményt Sinkó Richárd érte el, aki az úszást és a kerékpározást
követôen a futásnál 4. helyen futott be a célba.
Eredmények:
Újonc A korcsoport
lányok:
12. Fózer Szandra
14. Bukovszki Boglárka
Újonc B korcsoport
lányok:
25. Bukovszki Boglárka
26. Latyák Noémi
fiúk:
4. Sinkó Richárd
8. Misek Gábor

Gyermek korcsoport

lányok:

fiúk:
Serdülô korcsoport

fiúk:

Felnôtt korcsoport

férfi:

10. Fózer Tímea
5. Zelovics Dóra
30. Dezméri Krisztina
16. Garajszki Péter
38. Borzák Zoltán
23. Major Máté
43. Hümpfner Dániel
49. Lozsek Martin
50. Dezméri Márk
35. Lukács István
Lorántfyné Horváth Ildikó

Lábtoll-labda hírek
A Kossuth Lajos Általános Iskola lábtoll-labdázói május 8–9én Országos Diákolimpián vettek részt Zánkán. Gogolák József, Bera Márk, Tihanyi Dániel, Stefkó István, Balogh Péter
IV. korcsoportban csapat IV. helyezést értek el. Ôk korcsoportjuk legfiatalabb versenyzôi voltak. Három szettes játszmában 16:14-es eredménnyel szorultak a IV. helyre. Gogolák
József III. korcsoportban egyéniben II. helyezést ért el.
Kossuth Lajos Általános
Iskola, Dabas
Gogolák József, Stefkó
István, Balogh Péter, Bera
Márk, Tihany Dániel

III. korcsoport fiú egyéni:
1. Grabant Péter (Királyi
Pál ÁMK, Szepetnek)
2. Gogolák József
(Kossuth, Dabas),
3. Kanálos Júlió
(Vörösmarty, Újszász) és
Grabant Bence (Királyi
Pál ÁMK, Szepetnek)
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