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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

2007 az Anyák éve

Kedves Dabasiak!

A 2007-es esztendôben annyi nehézséggel kell
szembenéznünk és megküzdenünk, ami emberfeletti erôt követel majd a családoktól, az intézményektôl, a nyugdíjasoktól és a fiataloktól, valamint a város közügyeit irányító testülettôl is. A
gazdasági, költségvetési megszorítások és a pénzügyi elvonások évét éljük, amely erôsen kihat a
háztartásokra, a lakosság életszínvonalára és a város fejlôdésére is. Energia- és gázáremelések,
egészségügyi reform, vizitdíj, gyógyszerár-emel-

kedések, tandíj, tanügyi reform… Ezek a szavak,
kifejezések mind fenyegetôen hangzanak, és mint
Damoklész kardja, úgy függenek a fejünk felett,
s mi egyre kétségbeesettebben nézzük a körülöttünk zajló folyamatokat, érezzük a torkunkba felkúszó szorongás alattomos fojtogatását.
Ha baj van, ha gondok gyötörnek, ha kiutat
keresünk a hétköznapok reménytelenségébôl, ha
betegek vagyunk, vagy döntéshelyzetbe kerülünk, elsôként az ANYA képe jelenik meg elôttünk. A gyermeknek azért, mert a legerôsebb kötelék édesanyjához fûzi, és az ösztönök az anyába való kapaszkodás lehetôségét kínálják mint a
legkézenfekvôbb megoldást a bajokra. A felnôttnek azért, mert mindannyiunkban él egy ideális
anya-kép, felmerül a múltból az anyai szó, egy
szeretetteljes és bölcs tanács, amely utat mutat
nekünk, megnyugtat és kezünkbe adja a megoldás kulcsát. Boldog, aki felnôttként anyjához
fordulhat tanácsért, akkor is, ha a családja gondja már az ô vállát nyomja. Aki ezt nem teheti, az
a múltjába kapaszkodik, és felidézi magában a
gyermekkor, a kamaszkor, az érett ifjúság idejébôl azt az anya-képet, amelynek idôtlen jósága
és bölcsessége elkíséri a felnôttet élete végéig. A
költô is azt mondja, hogy “az anyák halhatatlanok”. Ha ez az üzenet meggyôzôdéssé válik az
emberben, akkor sokkal könnyebben gyôzi le a

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település
minden polgárát március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezendô városi ünnepségünkre. Sokéves hagyományunkat követve a nap
programja a Kossuth Ház Galériánál kezdôdik, majd a megszokott útvonalon haladva, a dabasi református templom kertjében folytatódik. A központi ünnepség 11-kor kezdôdik a Szent István téren, ahol átadásra kerül
a Dabas Város Díszpolgára és a Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj. A délelôtt programsorozata a Kossuth Lajos-szobor megkoszorúzásával zárul. Ezúton kérem az intézményeket, hogy koszorúzási szándékukat jelezzék a
Polgármesteri Kabinetirodában, az 561-212-es telefonon. Az esti fáklyás felvonulás elôtt megtartjuk Tavaszköszöntô Városházi Estünket is, ahol az alkalomhoz illô mûsorszámokkal köszöntjük a
szabadságharcot és az éledezô tavaszt is egyben, amely a természetben hoz “forradalmat” és megújulást. Ünnepségünk záró mozzanataként fáklyás-gyertyás felvonulás indul a Szent István térrôl, a
szokott útvonalon, a dabasi köztemetôbe, ahol megkoszorúzzuk Kossuth László sírját. A nap programjairól bôvebben plakátjainkról, honlapunkól értesülhetnek. Az ünnepség minden helyszínén a
mûsorban közremûködnek a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.

Ünnepeljük együtt idén is március 15-ét!
Kôszegi Zoltán polgármester

városunkban

betegség, a szegénység, a gondok, a magányosság
sárkányait.
Ez a mai magyar társadalom, mintha a gyarapodás, a termékenység, a nemzet sokasodása, a
gyermekvállalási kedv ellen dolgozna azzal a
tömérdek megszorító intézkedéssel, amely sokakat arra késztet, hogy szomorúan legyintve azt
mondják: “Gyermeket vállalni a mai világban?
Ugyan minek? Mire nevelném, mivel biztatnám
ôt?” Azzal, hogy Dabason a 2007. évet az
ANYÁK ÉVÉVÉ nyilvánítottuk, épp ezt a
pesszimista és a nemzet szempontjából nagyon
káros álláspontot szeretnénk megcáfolni. Gyerekek mindig születtek, háború, járvány, aszály,
diktatúra idején is. Belôlük lettünk mi, mai magyarok, a jelen emberei, jók és rosszak, hívôk és
hitetlenek. Folytatni kell a sort, hiszen ösztöneinkbe kódolták az ôsi parancsot: “menjetek,
sokasodjatok!” A jövô záloga, a nemzet megmaradása az anyák kezében van, tôlük függ szûkebb
pátriánk, Dabas életképessége, hiszen az a település, ahol sok a gyerek, mindig fiatal, élhetô és
életképes marad. Ne csak 2007-ben, az ANYÁK
ÉVÉBEN, hanem egész életünkben tiszteljük az
édesanyákat, a magunkét, a másokét, az elmúltakat és az eljövendôket, mert bennük ébred a
jövô.
Kôszegi Zoltán polgármester

Szûcs Lajos
a Pest Megyei Közgyûlés elnöke és

Kôszegi Zoltán
Dabas Város polgármestere

lakossági fórumot tart
2007. február 22-én
(csütörtökön) 18 órakor
a Városháza nagytermében.
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk!

Rendezvényeink

Sportgála
2006 legjobb sportolói
2006. december 15-én ismét
megrendezésre került a Sportgála, ahol az elôzô évekhez hasonlóan a sportegyesületek által
javasolt személyeknek nyújtotta
át Kôszegi Zoltán polgármester a
díjakat. A 2006-os évben a Dabas Város Sportjáért kitüntetô
címet Pincési Endre, a DIEGO
Kft. vezérigazgatója vehette át. A
tavalyi évben tizenkilenc sportág
huszonhét versenyzôje kapta
meg az Év sportolója díjat. Az
Önkormányzat az elismeréseket
a következô sportolóknak ítélte
oda: Erôs Mihály (modellezés),
Horváth Jenô (postagalamb

sport), Pecsenyi Gizella és Boross Ádám (sportlövészet), Kamen Ádám
(atlétika), Bartha Barnabás Tamás (lovas sport), Weisz Márk (motokrosz),
Kancsár Ferenc (gokart), Nagy Tamás (birkózás), Darvai Richárd (karate),
Kosiba Dániel (asztalitenisz), Szabados Gábor (kardvívás), Majer Edina és
Misek Zsolt (úszás), Tóth Andrea és Mádi Szabolcs (duatlon), Nagy
Vanda és Majer Lénárd (triatlon), Kosztolányi Tímea és Teknyôs Róbert
(röplabda), Mercel Edina és Szegi Richárd (kosárlabda), Kveták Szilvia és
Apró Ferenc (kézilabda), Csendes Péter, Karsza András és Zsolnai Róbert
(ladbarúgás), valamint fitnesz kategóriában a Szimultán SKE FIT-KID
csapata. A Gála színvonalát emelték a látványos sportbemutatók, amit
a Testnevelési Egyetem ugrócsoportja, Kyokushin Karate csoport, a
Capoeira csoport és a Face Team mutattak be.
Karlik Dóra

A Magyar Kultúra Napja
dége dr. Németh János volt, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Közmûvelôdési Fôosztályának vezetô fôtanácsosa, aki ünnepi
köszöntôjében hangsúlyozta a kultúra társadalomalakító szerepét, és
érintette a mai közmûvelôdés terén
uralkodó áldatlan állapotot, amely
az anyagiak hiányából fakad.
Dabas Város Képviselô-testületének döntése alapján ezen az ünnepi eseményen került átadásra a
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj, amelyet idén Orci
József mûvésztanár vehetett át

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és a
Kossuth Mûvelôdési Központ január 23-án közösen rendezte meg
a település mûvelôdési életében
tevékenykedôket, a közmûvelôdés
terén dolgozókat, valamint a kulturális díjban részesített kitüntetetteket köszöntô ünnepséget.
A Himusz elhangzása után a
mûvelôdési központ vezetôje, Tapodi Katalin mondott bevezetôt,
amelyben utalt arra, hogy ez az esemény összefügg Kölcsey Ferenc
versének, nemzeti imádságunknak
a születésnapjával. Az est díszven-
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Kôszegi Zoltán polgármestertôl.
Orci József ismert és elismert
egyénisége a dabasi kulturális és
közéletnek. Ô az a “csodabogár”,
akit cselekedeteiben és mûvészi látásmódjában a Szent Ferenc-i példa és a krisztusi jóemberség vezérel. Nemzetszeretete és embertársaival való törôdése ezen az estén is
megmutatkozott, amikor roppant
szerényen, de magától értetôdô
természetességgel felajánlotta a
díjjal járó összeget a moldvai csángómagyar gyermekek taníttatási
költségeinek fedezésére. Orci József nem a külsôségek embere, hanem igazi mûvészként, érzékeny
alkotóként a lélek és a szellem
rezdüléseit figyeli. A befelé élés
törvényei, a hit ereje és a természet
panteisztikus szemlélete vezérli létezését és vezeti ecsetvonásait az alkotásban. Kôszegi Zoltán polgármester rövid beszédben méltatta a
kitüntetettet mint mûvészt és embert, majd bejelentette, hogy az
Önkormányzat egy szép ajándékkal szeretné elismerni és megköszönni a kultúra közvetítésében
dolgozók munkáját. Szervezett keretek között mindannyian meg-

tekinthetik a budapesti Szépmûvészeti Múzeumban található Van
Gogh-kiállítást. Az ünnepség Lukács Sándor színmûvész elôadóestjével ért véget. A mûvész egy új,
kevésbé ismert oldaláról mutatkozott be. Saját versein keresztül mutatta be a társadalmat, a gyermek
Lukács Sándor látásmódját, a tudat
ébredését ötvözte a felnôtt kiábrándult, ironikus világlátásával. Versein keresztül sokat elárult önmagáról. A színész, akit csak alakításain keresztül ismertünk, most költôként és emberként is bemutatkozott, elénk tárta mindazt, ami a
szerepek álarcai mögött, a lélekben
lakozik.
Kapui Ágota
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Gyurman Tibor

Orci József

(1946–2006) emlékezô kiállítása
Egy szép este a Kossuth Galériában január
18-án, szívbemarkolóan szép este. Búcsú és
emlékezés estéje, különös kiállításmegnyitó.
Barátai és ismerôsei – nagyon sokan –
“búcsúztunk” Gyurman Tibortól, aki egy éve
távozott közülünk, és akinek tragikus halálhíre még ma is összeszorítja szívünket. Legtöbben tanárként, majd, mindinkább fotósként ismertük. Ünnepségeinken, rendezvényeinken oly sokszor föltûnt fényképezôgépével, gyûjtötte a pillanatokat, s aztán az újságban találkoztunk a szép fölvételekkel. És fotózta a természetet: a tájat, a virágokat, a csillagokat.
Emlékkiállítása fényképeinek gazdag sorát mutatja. Egy gazdag élet egyik gazdag és értékes vetületét. Az emlékezô esten azonban sokáig nem látszottak a képek: a termekben csak egy-egy szál gyertya égett, és a hangszórókból hallgattuk Gyurman Tibor életrajzát, Beethoven csellómuzsikáját, és
Gyurman Teréz-, Karai László-, Dzsida Jenô-, Tóth Árpád- és Orci József-verseknek sorát (szerkesztôk, közremûködôk: Boros Endre, Juhász Sándor, Kotán Sándorné, Kovács Zoltán, Orci
József). A lélek mélységeiben megmártó élmény hangulatát azután oldotta, hogy Tibor valahai
fôiskolás barátai nevében egy régi jóbarát is megszólalt, s a “diák Gyurmanról” kedves, legényes emlékeket idézett. – Tavaly nem kísérhettük utolsó útjára: nagyvonalú szerénységgel (mondhatnánk:
“vagányan”), meghagyása szerint, szûk családi körben temetkezett. – A város most búcsúzott el tôle.
Orci József

Kései búcsúzó
nézünk utánad pajtás – a hír
körbejárt
körbeálltunk és körbeadjuk
a csendet a keserû pohárt
kikerekedett s riadtan behunyt
szemmel nézünk utánad
gyûl s szaporodik az égi csapat
ismétlôdnek a névmutató szavak
megtanítanak s kényszerítenek
magunk kis melegét
a szívünkre szorítva becsülnünk
– tétova bámul utánatok
fogyó csapatunk aki még maradt
nézünk utánad – fényes égen
lettél üszökfekete folt
és az ismeretlen szurok éjben
lettél lobogó gyertyaláng…
van egy bánatunk pajtás
van egy józanságunk
van egy imánk
nézünk
és hallgatunk
utánad

Tisztelt Cégtulajdonosok, Ügyvezetô Igazgató Urak/Asszonyok, Dabas és vonzáskörzetének Polgárai!
Nyílt levelünkben egy igazán egyedi és különlegesnek mondható, Dabas város tekintetében
pedig – reményeink szerint – kiemelkedô jelentôségû kulturális eseménnyel kapcsolatosan
keressük Önt, mint e régió vállalkozóját, cégvezetôjét, itt élô polgárát.
Ez év, azaz 2007. március havának 10. napján,
este 19 órai kezdettel, a dabasi Kossuth Mûvelôdési Központban, megrendezésre kerül a
„NÔK A NÔKÉRT” elnevezésû jótékonysági
hastáncest. A majdnem 2 órás színvonalas rendezvény bevétele a dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet nôgyógyászati szûrôberendezéseinek korszerûsítésére kerül felajánlásra. Célunk, hogy erre az estére a NÔK kerüljenek a középpontba. A NÔK, akik a család önzetlen mozgatórugói, az élet továbbadói és a
gyengéd szeretet megtestesítôi! Arra kérjük,
amennyiben módjában áll, jöjjön el és töltse velünk ezt a kellemes estet,
melyet mi táncosok, nôtársainkért álmodtunk meg. A szürke hétköznapokból kilépve, elkalauzoljuk a csodák világába; ahol ez alkalomból ottlétével,
támogatásával Ön is csodát tehet. A fent említett intézmény, melynek vezetôsége helyet biztosított számunkra, 200–220 fô befogadására képes,
mely befogadóképességet maximálisan szeretnénk kihasználni. Tisztában
vagyunk azonban azzal, hogy sok olyan jó szándékú polgár él Dabason és
környékén, aki estünkön személyesen nem tud részt venni, ám szívesen támogatná azt kisebb összegekkel. Részükre pártolójegyet-jegyeket tudunk
biztosítani. Mindemellett, mivel jótékonysági eseményrôl van szó, szívesen vesszük nagyobb pénzösszegek felajánlását is. Ezen felajánlások lehetnek anonim, de reklámhordozó értékûek is. Amennyiben támogatónk fel-

vállalja; cégneve, tevékenységi köre – mûsorba szôve – természetesen elhangzik majd a programon. (Jegyárak: Elôadás megtekintésére jogosító,
részvételi jegy: 2000 Ft/fô; Elôadás megtekintésére nem jogosító, pártolójegy: 1500 Ft/fô.) Mindemellett felhívjuk szíves figyelmét a közelgô
nônapra. Belépôjegyünk kiváló lehetôség nôi dolgozói, szerettei megajándékozására is, persze ez nem azt jelenti, hogy csak hölgyek ottlétére számítunk aznap este. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az általunk képviselt „kelet misztikuma” népszerû az emberek körében. Maga a légkör, a
csillogó ruhaékek és lágy kelmék, a gyertyák ünnepi fénye, a dob lüktetô
ereje..., mind-mind vonzza a tekintetet és emlékezetessé, ünnepivé teszi az
adott pillanatot. Velünk tartva, estünket és rajta keresztül célunkat támogatva, minderrôl Ön is meggyôzôdhet! Gondoljuk, mondanunk sem kell,
hiszen a mindennapokban Ön is szembesül a ténnyel, miszerint a mai kor
versenyhelyzete okozta idôhiány végett, mennyire közömbössé vált a világ. Önnel karöltve 2007. március 10-én este azonban, módunk nyílik
megállni és körbenézni e röpke “pillanatra”… Lassan egy éve annak, hogy
képzeletvilágunkban megálmodtuk ezt az estet. Azóta rengeteg energiát
fektettünk bele, hogy részleteivel együtt valóra is váljon. Hiszünk abban,
hogy kitartó munkánk és az Ön, Önök szívbôl jövô adakozása „megérleli
álmaink gyümölcsét”, segítve ezzel a Dabas és vonzáskörzetében élô hölgyek (köztük az Ön családtagjai, szerettei, munkatársai, ismerôsei…)
egészségügyi helyzetét.
Bízva abban, hogy megkeresési szándékunk célba ért és rendezvényünk,
a MARA & MONY HASTÁNC DUETT, NÔK A NÔKÉRT JÓTÉKONYSÁGI
HASTÁNC ESTJE felkeltette figyelmét, várjuk szíves érdeklôdését, önzetlen
támogatását.
Üdvözlettel: Mara & Mony
Jegyvásárlás Maránál: 06-70/275-86-75 • mrazmarcsi@freemail.hu
Pénzbeli adományok befizetésére az SZTK alapítványi számlaszáma:
„Orvosi Mûszerrel a Daganatos Betegségek Korai Felismeréséért"
Alapítvány • OTP BANK 11742032-20011916
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EGY ESTÉN – EGY SZÍNPADON –
EGY BELÉPÔVEL
KÉT ROCKLEGENDA

KISPÁL ÉS A BORZ
ÉS A REPUBLIC

A SZÉKELYDÁLYAI TEMPLOMÉRT
“Minden lehulló, kallódni hagyott kô,
vagy más emlék egy-egy elköltözött
drága léleknek újbóli és végleges halálát,
nyom nélküli eltüntetése kultúránk egy-egy
gyökérvonalának elvágását jelenti, s egy-egy
lassú, de biztos lépés az öngyilkosság felé.”
(Debreczeni László)

Dabas-Diego Sportcsarnok
2007. március 24. szombat, 19 óra
A koncert teljes bevételét
egy erdélyi magyar falu,
Székelydálya templomának felújítására ajánljuk
fel. Ön a belépô megvásárlásával, részese lesz
egy Árpád-kori, omladozó mûemlék megmentésének, megtisztelô jelenlétével hozzájárul egy
magyar történelmi emlék életben tartásához!
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2006 nyarán, a II. Magyartól Magyarig gyalogtúra során jártunk Székelydályán. Szomorúan szembesültünk egy gyönyörû templom haldoklásával,
egy lelkes ember reménytelennek tûnô küzdelmével. Hazatértünk után határoztuk el, hogy lehetôségeinkhez mérten segítséget próbálunk nyújtani e kis
magyar közösség templomának megmentéséhez. Székelydálya település az
erdélyi Székelyudvarhelytôl 22 km-re található az Ége-patak völgyében. A
300 fôs színmagyar falu egyetlen mûemléke, amely az egyetlen közösségi
színtere is a lakosságnak, a református templom. Az Árpád-kori templom a
13–14. század fordulóján épült. Sôt feltételezik, hogy a 13. század fordulóján
már állott. Ebbôl a korból való a hajó, mely eredetileg boltozott volt. Kormeghatározó a hengertagos keletelésû, csúcsíves, kora gótikus déli ajtókeret,
és a ma is álló, eredetileg támok nélkül épült két hajófal. A falu közepén álló
keletelt templomot a déli oldalon néhány támpillérrel megerôsített kôkerítés
veszi körül. A nyugati bejárat melletti kôtáblán az 1774-es évszám olvasható,
de a kôfal lehet régebbi is.
A mûemléktemplom toronyból, középkori hajóból és ennél keskenyebb
sokszögzáródású szentélybôl áll. A várfallal kerített templom az egykori
Udvarhelyszék délnyugati részének egyik legjelentôsebb mûemléke. Egyike
a leghíresebb középkori falképekkel és kazettás mennyezettel ellátott erdélyi
templomoknak. A déli hajófalon a Szent László-legenda freskótöredékei
láthatók. Kiemelkedô a szentélyboltozat élénkzöld tónusú indadíszítésû
festése, amelyen nyolc címer található. A templomot a román hatóságok kiemelt, “A” kategóriás mûemlékké nyilvánították, mind ez idáig azonban a
helyreállítás nem történt meg, és a közeljövôben nem is várható változás a
hozzáállást illetôen. A templom jelenlegi tiszteletese, Fülöp Szabolcs igyekszik a renoválást szervezni, a külsô felújítás meg is indult, de a nagyon fontos
belsô állagmegóvásra és helyreállításra nem került sor. A munkálatok apró
lépésekben valósulnak meg, függôen az anyagi lehetôségektôl. A templom
felújítása nemcsak mûemlék volta miatt nagyon fontos, hanem azért is, mert
a kisebbségben élô magyarság történelmének, gyökereinek, közösségi életének megtartása az az erô, mely biztosíthatja hosszú távú létezésüket magyarként, az anyaországtól távol. Ha Magyarországról tudunk jelentôs segítséget
nyújtani ehhez a mindennapos küzdelemhez, akkor az nemcsak anyagi értelemben, hanem szellemi, erkölcsi és lelki értelemben is biztosíthatja a magyar
közösségek gyarapodását. Nélkülözhetetlen és felülmúlhatatlan az anyaországból kinyújtott segítô kéz!
Jöjjön el segélykoncertünkre, élje át a közös segítés igazi örömét!
A cél érdekében támogatást is nyújthat az egyesület által nyitott
számlán: OTP 11742032- 20010795- 00000000
Határok Nélkül – Magyartól Magyarig –
Kulturális és Turisztikai Egyesület nevében: Kollár Zsolt

Intézményeink hírei

TANÁR ÚRNAK TISZTELETTEL
– Sztavinovszky Gyôzônek, a születésnapjára –
Kedves Tanár Úr!
Lassan 43 éve lesz, hogy 1964 szeptemberében megnyitotta kapuját a Dabasi Gimnázium, és mi ott
összetalálkoztunk. Te komoly, tudós tanár, az 1/B osztályfônöke, én pedig szorongó elsôs kisdiák.
Azokban a napokban mondtuk elôször hetesként, hogy “Tanár úrnak tisztelettel jelentem…” Csak
úgy mondtuk, talán nem is tudtuk akkor, hogy mélyebb értelme is van a “tisztelettel” szónak. Azóta
és most már tudjuk, hogy mit jelent a tisztelet. Olyan érték, amit ki kell érdemelni. És te kiérdemelted. Négy évig voltál az osztályfônökünk, s miként Ady Endre írja a “Vén diák üdvözlete” címû
versében:
“Én jó, bölcs tanárom…
Hogy szép az élet, te mondtad szüntelen
S hogy higyjük: akartad.
S míg játszadoztak rajta bús mosolyok,
Erôt és hitet prédikált az ajkad.”
Négy évig nap mint nap próbáltad átadni az élettapasztalatodat, erkölcsi normáidat, tudásodat
nekünk, vadóc dabasi és Dabas környéki lányoknak, fiúknak. A magot – mit vetettél – nem fútta el
a szél, a mag termékeny talajba hullt. Mindnyájan “megértünk”, aztán megálltuk a helyünket az
Életben. Erre készítettél fel bennünket, és késôbb még sok ezer más diákot. Magadból adtál. Önzetlenül, hálát vagy köszönetet sem várva. Pedig megérdemled. Mi hálásan gondolunk Rád, és megköszönjük a megköszönhetetlent, a pedagógusmunkádat, az emberségedet. Örülök, hogy e jeles
napot együtt ünnepelhetjük. A sok ezer tanítványod és a magam nevében köszöntelek munkás és
alkotó életed háromnegyed évszázados jubileumán! Nem kell megrettenni, ez csak egy tényszám,
egy közbülsô határ, az Élet megy tovább! Kívánunk Neked erôt, egészséget, és még hosszú munkálkodást mindannyiunk javára! Tudod, a “Dabas természeti értékei” sorozatot folytatnod kell, és
Dabas helytörténetét még nagyon sok emberrel meg kell ismertetned. Ismét Adyhoz fordulok:
“És mégis-mégis, magam is itt vagyok
Ünnep-kocsit tolni
S én jó mesterem, szeretném a kezed
Áldva-átkozva, sírva megcsókolni.”
Isten éltessen! Büszke vagyok, hogy az idô múlásával kiérdemelhettem a barátságodat, “Öreg
mesterem, hozzád öregedtem”. Sokat tanultam Tôled. És sokat tanultak Tôled a többiek is.
Köszönjük. A dabasi vén diákok nevében, hálás tanítványod:
Mitták Ferenc

Gyermeke nem boldogul az iskolában?
Hiperaktív? Diszfunkciós?
Magatartásproblémái vannak?

Mi megoldást kínálunk Önnek!
Iskolánk felvételt hirdet a 2007/2008-as
tanévre az elôkészítô, az elsô, a második és
a harmadik osztályba, férôhelyek arányában.
A negyedik osztályba elegendô
jelentkezô esetén.
Jelentkezni lehet a lenti elérhetôségeken
2007. március 14-ig
2370 Dabas, Szent István u. 35.
Tel./fax: 29/360-957 • Tel.: 30/620-7117
E-mail: dabas@kincseshaz.hu
www.kincseshaz/dabas.hu

A Kossuth Lajos Általános Iskola 2007. január 20-án megtartotta jótékonysági bálját, melynek nettó bevétele 745 100 Ft
lett. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezt a
pénzt ismét az iskola oktató-nevelô munkáját segítô eszközök, illetve – az iskola
vezetésével és a szülôi munkaközösséggel
egyeztetve – egyéb, a gyermekeink számára hasznos tevékenységekre fordíthatjuk. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani fôbb támogatóinknak, akik nélkül ez
a rendezvény nem lett volna ilyen sikeres:
El Diablo étterem • Palermo cukrászda
Presso Band Zenekar • Jasin Kft.
Ildikó Menyasszonyi Ruha Szalon
Kaldi-Ker Kft. • Aranykorona Kft.
Laguna Gold Kft. • Daszofe Kht.
Dabas-Diego Sportcsarnok vezetôje •
Cseh Antal • Kôszegi Zoltán • Kovács
Andrea Szûcsné Eke Enikô • Rácz Nándor •
Suhajda László • Radnai István
A szervezôk

Karácsony
az óvodában
A Karácsony az óvodában sem múlhat el
ajándékozás nélkül. Tavaly is, mint
minden évben, ajándék várta a 181
gyermekeket a karácsonyfa alatt a Sári
óvodákban.
A szülôk, vállalkozók adományaiból
mûködô “Napraforgó” Óvodai Alapítványunk kuratóriuma Garajszki Piroska
elnökletével 400 ezer Ft értékben játékok vásárlásáról döntött. Az ajándékok
átadása kis karácsonyi ünnepség keretében történt az óvodában. A gyerekek
összegyûltek a karácsonyfa elôtt, és itt
csoportonként megkapták az ajándékokat, amit bevisznek a saját csoportjukba
és ezekkel a játékokkal mindennap játszhatnak az oviban.
A játékokat az óvodai dolgozók állították össze, annak tudatában, melyik
csoportnak éppen mire van szüksége. A
játékok többsége fejlesztôjáték, arra törekedve, hogy gyermekeink játszva
tanuljanak. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy támogatják alapítványunkat, és ezzel a fenntartói
költségvetésen túl segítik óvodánk mindennapjait.
Bali-Hajagos Balázsné, Kukuják Rita
a Szülôi Szervezet és
az Alapítvány kuratóriuma részérôl

HIRDETÔIRODA
Megnyílt Dabas központjában
(Bajcsy-Zsilinszky utca 1.)

Bármelyik újságba
feladhatja nálunk
a hirdetését!
Ingyenes és külföldi
hirdetési lehetôségeket
is kínálunk.
Nyitva:
H.–P.: 8–12, 14–16 • Szo.: 8–12
Tel./fax: 29/361-698
Ingyenes tanácsadás!
2007. február DABASI ÚJSÁG
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2007. február havi programjai
KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR
Bálványos Huba
grafikusmûvész elôadása
Idôpont:
2007. február 23. (péntek), 16 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
FARSANGI JELMEZBÁL
a Kossuth Mûvelôdési Központ
szervezésében
2007. február 24-én 19 órától
Belépôdíj: 2800 Ft
Váltsa valóra gyermekkori álmait,
nagyestélyi helyett töltse
ezt az éjszakát jelmezben!

CSOPORTOK, KLUBOK
Felnôtt néptánc:
péntek 19–21 óráig
Oktató: Talabér István
Gyermek néptánc:
csütörtök 17–18 óra
Oktató: Seregély Erika
Ovis néptánc: péntek 17–18 óra
Oktató: Seregély Erika

eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és
bejelentkezés: 29/360-237
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CITERACSOPORTOK:
Kezdô citeracsoport:
péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport:
péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
NÉPDALKÖRÖK:
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17–19 óra

FOTÓKIÁLLÍTÁS A KOSSUTH
HÁZ GALÉRIÁBAN
2007. február 9-én,
pénteken nyílt meg
RIES ZOLTÁN
fotó és foto(n) kiállítása
„TÉRIDÔ" címmel
a Kossuth Ház Galériában.

A tárlatot Szakolczay Lajos író,
irodalomtörténész nyitotta meg.
A mûsorban közremûködtek
Kovács Éva és mûvész barátai.
A kiállítás megtekinthetô
március 2-ig, hétköznap 9–17 óra
között, hét végén elôre egyeztetett
idôpontban (telefon: 29/362-545)

Újévi koncert

Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre a Kossuth
Mûvelôdési Központ által szervezett Újévi koncert. Az elsô koncert
megszervezésére 2005-ben került sor, azóta már hagyományossá vált a
rendezvény. Az emlékezetes eseményen, 2007. január 5-én a Kossuth
Mûvelôdési Központ nagytermében a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara lépett fel, karvezetôjük: Soltészné Lédeczi Judit volt.
Mûsoruk felejthetetlen élményt adott, igazán igényes koncerttel ajándékozták meg a közönséget.

Hitélet

Böjt
A Dabasi Újság mostani számának megjelenése böjt idôszakára esik. Mindenki hallott már
róla, de csak kevés embernek van róla alaposabb ismerete és még kevesebben gyakorolják.
Amikor az iskolák, óvodák és vendéglôk böjti
idôszakban rendezik a farsangi bálokat, akkor
tudom, hogy a szervezôknek sem a farsangról,
sem a böjtrôl nincs fogalmuk. Ugyanis a böjt
kezdetének idôpontja minden évben más,
mert a húsvéthoz igazodó mozgó idôpontja
van. Húsvét ünnepének idôpontját a Hold járásához számítjuk. A tavaszi napfordulót (március 21.) követô holdtölte utáni elsô vasárnapra esik húsvét. Ettôl hat hetet visszaszámolva
kapjuk meg böjt elsô vasárnapját. Azon a héten
kedden ér véget a farsang (húshagyó kedd) és
szerdán (hamvazó szerda) kezdôdik a böjt. Mivel ennek fontos alapgondolata az önmérséklet
és ez szemben áll a fogyasztói társadalom eszméjével, ezért nem csoda, hogy a mai európai
emberek nagy többségét nem érdekli és sem
gondolatban, sem másként nem kíván vele
foglalkozni.
Mindenekelôtt szeretném hangsúlyozni,
hogy a böjtölés nem azonos sem a diétázással,
sem a fogyókúrával. Ezeket testi egészségünk
megôrzése érdekében gyakoroljuk. A böjtnek
vannak ugyan testi vonatkozásai, mégis inkább
lelki téren kíván hatást elérni. Nálunk reformátusoknál nincs elôírva, hogy az önmérsékletet hogyan kell az evés területén gyakorolni.

Mindenkirôl feltételezzük, hogy el tudja ezt
dönteni. Ehelyett azt hangsúlyozzuk, hogy a
böjt lelki mozzanattal kezdôdik, ami befeléfordulásból, önvizsgálatból és bûnbánatból áll.
Ezek a lelki élet olyan fontos elemei, amelyeket
naponta szükséges gyakorolni, de böjt idején
mindenkinek fokozottan ajánljuk a figyelmébe. Ezt a böjti lelki gyakorlatot azoknak is merem javasolni, akik nem hívô emberek, mert
meggyôzôdésem szerint ezek hiányában garantáltan el lehet rontani az életet. Az önmegtartóztatás böjti gyakorlata pedig akkor jó, ha
nem ér véget húsvétkor. Az önmegtartóztatás
hiányának ugyanis nem csak olyan módon látja kárát az ember, hogy a reklámokra hallgatva
önálló gondolkodásra képtelen fogyasztóvá válik, aminek következtében elhízik és súlyfeleslege által létrejött betegségekben idô elôtt meghal. Önkéntes önmérsékletre a táplálkozás és a
birtoklás területén legkevésbé – lelki és szellemi állapotuk miatt – a csecsemôk és kisgyerekek képesek. Szerintem tragikus, amikor az
életkora szerint felnôtt embernek, még mindig
a csecsemôkori és kisgyerekkori örömszerzés
(az evés és a birtoklás) jelenti élete értelmét és
boldogságát. Az önként vállalt önmérséklet el
tud juttatni bennünket arra az életszemléletre,
amelyet Jézus így fogalmazott meg: “mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri,
lelkében pedig kárt vall”. Véleményem szerint
a böjt végsô célja, hogy eljuttasson minket ahhoz a Jézushoz, akinek élete és tanítása kiállta
az évezredek próbáját és ma is tud követésre
érdemes élet modellt állítani elénk.
Csontos József
református lelkész

Kereszténység és közéletiség
Február 1-jén, csütörtökön este 18.00 órakor a
dabasi katolikus templomban Mátrai Benedek
plébános úr meghívására dr. Takaró Mihály professzor, a Károli Gáspál Református Egyetem adjunktusa tartott elôadást Kereszténység és közéletiség címmel. A professzor úr a nemzet fennmaradásának esélyeit latolgatva keresett utat,
kiutat megmaradásunk és fennmaradásunk számára. A nemzethalál vízióját irodalmi példákon
keresztül vezette le Balassitól, Zrínyitôl kezdve,
Berzsenyin, Kölcseyn, Vörösmartyin át, egészen
Ady Endréig, Babits Mihályig. A magyar értelmiség félelme, a nemzet pusztulása, szétforgácsolódása többször is beigazolódni látszott a történelem folyamán. Mindegyikük erôs hittel, keresztény tudattal és lélekkel küzdött saját korának visszásságai ellen, vállalta a lelkiismeret ébren tartását, mûvein keresztül figyelmeztette a
társadalmat a fenyegetô veszélyekrôl.
A jelen eseményei sem kedveznek a nemzet
életben maradásának, hiszen évente ötvenezer
lélekkel fogyatkozunk, ami három Dabas mére-

tû kisváros lakosságának felel meg. Tragikus és
fenyegetô a prognózis, nem követjük a jövôbelátó jóslatot, amely szerint „azé az ország, aki
teleszüli”. Az Európai Unió által kínált, kecsegtetô lehetôségek, a pénz és siker elcsábítja fiataljainkat, a romló egészségügy veszélybe sodorja a betegek túlélési esélyeit, iskoláink elsorvasztása megfosztja gyerekeinket a legelemibb
továbbtanulási esélyektôl, az abortuszok kétségbeejtôen nagy száma veszélyezteti létünk
folytatását.
A professzor úr, a nemzet elismertetéséért és
az elszakított Erdély magyarjainak jogaiért folytatott harcban Wass Albert életmûvét tartja
példaértékûnek. Az író mély hitébôl fakadt az a
folyton megújuló erô, amellyel a történelem
összes viharát képes volt átvészelni, az ôt ért
támadásokat higgadtan tudta visszaverni, és a
közéletben vállalt szerepét a magyarságot ért
igazságtalanságok megcáfolására használta fel
élete utolsó pillanatáig.
Kapui

DABASI REFORMÁTUS
ESEMÉNYEK
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 óra, bibliaórák szerda este 5 órakor a parókián, ifjúsági órák péntek délután 4 órakor a parókián
***
Februártól a Református Gyülekezeti
Házban hangfelvételrôl lejátszott „Hangzó igehirdetések” kezdôdtek el. Az igehirdetô Sipos Ete Álmos, a Budapest Nagyvárad téri gyülekezet lelkésze volt. Az alkalmak minden vasárnap délután 5 órakor kezdôdtek. Az egyes igehirdetések témái a következôk voltak:
február 4.
Síró politikus
február 11.
Ima és cselekedet
február 18.
Falak nélkül
Az igehirdetések sora február 25-én a
Rombolás és építés témával folytatódik.
***
Február 25-én, böjt elsô vasárnapján délelôtt 10 órakor úrvacsorai istentisztelet
lesz a Református Gyülekezeti Házban
(Kossuth László u. 2.).

A GYÓNI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
RÖVID HÍREI
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Idén a gyóni katolikusok gyülekezeti termében tartjuk az ökumenikus imahét alkalmait, este 6 órai kezdettel, szombaton
és vasárnap pedig 5 órai kezdettel.
***
ÉNEKVERSENY ALBERTIRSÁN
Országos koráléneklési versenyre várják a
szép hangú diákokat áprilisban az alberti
evangélikus iskola vezetôi. A 3–8. osztályosok jelentkezését várja kántorunk, aki a
felkészülésben is szívesen segít!
***
NAPTÁR A GYÜLEKEZET ÉLETÉRÔL
Elkészült a gyóni evangélikus gyülekezet
2007-es falinaptára, amely a múlt év
történéseirôl készült képeket gyûjti
össze, és havi útravaló igéket ad.
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Egészség

Az Egészségbiztosítási Törvény a 4/2007. (január 22.)
Kormányrendelettel egészül ki, mely a

„vizitdíj és a kórházi napidíj” bevezetésérôl rendelkezik
A kormány úgy döntött, hogy 2007. február 15-tôl a természetbeni egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele esetén a szolgáltatást igénylô vizitdíjat köteles fizetni.
Az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény szabályzatban határozza meg a vizitdíj
befizetésének az intézmény által elfogadott
módját. Betegeink tájékoztatása érdekében
intézetünk jól láthatóan elhelyezi a vizitdíj fizetésének kötelezettségérôl szóló tájékoztatót,
mely tájékoztató tartalmazza a vizitdíj mértékét, a fizetés módját és helyét.
Betegeink naponta 300 Ft összegû vizitdíj fizetésére kötelezettek. A vizitdíjat az ellátás igénybevételének megkezdéséig kell
befizetni.
Intézetünk esetében ez a betegirányításnál
valósul meg. Döntésünk alapján a vizitdíjfizetési kötelezettség készpénzzel teljesíthetô.
(A késôbbiekben más fizetési módszer is bevezethetô lehet.) Rendelôintézetünk esetében
(illetve annál a szolgáltatónál, akinek érvényes
szerzôdése van az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral) egy nap több szakellátás igénybevétele esetén is csak egy vizitdíjat köteles fizetni a beteg. Rendelôintézetünkhöz tartozó
önálló telephelyen mûködô Ideggondozó Intézet, Tüdôgondozó Intézet esetében is csak
napi egy vizitdíjat kell fizetni a betegnek, ha
ugyanazon a napon más szakrendelés szolgáltatásait is igénybe veszi. Sürgôs szükség fennállása esetén a vizitdíjat az ellátás igénybevételét követôen kell befizetni, amennyiben
vizitdíj-fizetés nélkül nem vehetô igénybe a
szolgáltatás.
Az intézmény visszafizeti a biztosított részére a biztosított által elôre befizetett vizitdíjat, amennyiben a biztosított az ellátást nem
vette igénybe. Az intézet minden telephelye
szerint biztosítja a vizitdíj fizetésének lehetôségét:
• Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
(2370 Dabas, Bartók Béla u. 61.)
• Központi Ügyeleti Szolgálat
(2370 Dabas, Bartók Béla u. 59.)
• Ideggondozó Intézet
(2370 Dabas, Vörösmarty u. 1.)
• Tüdôgondozó Intézet
(2370 Dabas, Kossuth László u. 1.)
Nem kell vizitdíjat fizetni abban az esetben, ha a szolgáltatás nem az egészségbiztosítási alap terhére valósul meg:
• foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén (jogosítványújítás)
• sportorvosi szolgáltatás igénybevétele
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A felsorolt ellátások körébe tartozó beavatkozásokat az egészségbiztosításért felelôs miniszter rendeletben állapítja meg.
Nem kell vizitdíjat fizetni a külön jogszabályban meghatározott tartós orvosi kezelés
részét képezô ellátásokért.
• Rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedô betegek kezelése
• Vesebetegek dialízis kezelése
• A véralvadás rendszerének vele született betegségeiben szenvedôk ellátása
• Véradással összefüggô vizsgálatok
• Cukorbetegség kezelése
• Szerv- és szövetátültetésre várók, valamint
szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása
• HIV-fertôzés és AIDS betegség kezelése
• Skizofrénia, skizoaffektív pszichózis, súlyos
depresszió, súlyos bipoláris szindróma kórképek kezelése
A tartós orvosi kezelések körébe tartozó betegségcsoportokat a 2007. január 29-én az
Egészségügyi Minisztériumban megtartott
konferencián elhangzottakra hivatkozva a
késôbbiekben pontosítani tudjuk.
Nem kell vizitdíjat fizetni:
• Kötelezô védôoltásokért
• Látlelet kiadásáért
• Bírói döntéshez szükséges

szakorvosi véleményezésért
• A kötelezô járványügyi intézkedés részét képezô ellátásokért
• Katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezô szolgáltatásokért
• Népegészségügyi célú szûrôvizsgálat esetén
• Terhesgondozás, szülés és gyermekágyas
anya gondozása céljából igénybe vett egészségügyi szolgáltatás esetén
• A mentésért, amennyiben a beteg azonnali
ellátásra szorul
Alanyi jogon mentesülnek a vizitdíj-fizetési kötelezettség alól azok, akik a 18. életévet
még nem töltötték be.
Sürgôs szükség esetén nyújtott szolgáltatásokért (a sürgôs szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokat az 52/2006. (XII.
28.) EüM rendelet alapján hirdetményben ismertetni fogjuk).
Emelt összegû vizitdíjfizetés ellenében
vehetô igénybe:
• Háziorvosi ellátás esetén, ha az ellátás igénybevételére nem a rendelôben kerül sor
• Ha nem a bejelentett tartózkódási helye,

illetve nem annál a háziorvosnál veszi igénybe az ellátást, amelyiknél be van jelentkezve
• Ügyeleti ellátásra, amennyiben annak igénybevételét nem indokolja sürgôs szükség
• Járóbeteg szakellátásnál, ha nem annál a
szolgáltatónál veszi igénybe az ellátást,
amelynél a beutaló orvos azt kezdeményezte
• A beutalóval igénybe vehetô ellátást beutaló
nélkül veszi igénybe
Az emelt összegû vizitdíj 600 Ft. Az ügyeleti ellátás esetében fizetendô emelt összegû
vizitdíj 1000 Ft.
A vizitdíjat alkalmanként, minden orvos és
beteg között megvalósuló gyógyító vagy diagnosztikai célú találkozás esetén szükséges
megfizetni. Alkalom alatt kell érteni az egészségügyi szakdolgozó által a betegen végzett
diagnosztikai ellátását is. Nem számít külön
alkalomnak, ezért nem kell vizitdíjat fizetni az
orvos által elrendelt:
• injekciós, infúziós kúráért, kötözésért
• gyógytorna, és fizikotherápiás kezelésért
Külön szükséges kezelni a háziorvosi szolgálat, a járóbeteg szakellátás és fogászati alapellátás területét a vizitdíjfizetéssel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a beteg mindhárom szolgáltatást egy napon belül veszi
igénybe, háromszor 300 Ft vizitdíj fizetésére
kötelezett. Szintén külön szükséges kezelni a
háziorvosi szolgálatot, a járóbeteg szakellátást
és a fogászati alapellátást az éves vizitdíj tekintetében, tehát a háromszor 20 vizitdíj megfizetése fölötti vizitdíj összegeket lehetséges a
területileg illetékes jegyzônél benyújtott kérelem és a vizitdíjbefizetést igazoló nyugta vagy
számla mellékletével visszaigényelni.
A vizitdíjak beszedésérôl tételes adatszolgáltatási kötelezettségünk van a Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár felé, ami alapján a
tévesen beszedett, vagy elmaradt vizitdíj befizetése esetén az Egészségbiztosító Pénztár
bünteti a szolgáltatót. A begyûjtött vizitdíj
összege a szolgáltató finanszírozásának része,
az intézménynél marad, melybôl a beszedés
költségeit (létszámbôvítés, számítógépes program-átalakítás, hálózatbôvítés, pénztári szolgáltatás) az intézetnek fizetni kell. A fennmaradó árbevétel a mûködés költségeire hasznosítható.
Kérem betegeink megértését a vizitdíj bevezetésével kapcsolatos kezdeti nehézségek
leküzdése érdekében.
Klemencz Györgyné intézetvezetô

Környezetünk

Az elsô magyar lokátor állomás
– Technikatörténeti emlék Sári-Mántelek határában –

A honi sajtóban évek óta hírértékkel bír minden radarral kapcsolatos esemény. Köszönhetô
ez a hazánkban ôshonos bánáti bazsarózsának,
melyért oly elkötelezetten álltak ki a civilek a
Zengôn. A lokátortechnika iránt megnyilvánuló váratlan érdeklôdés hatására néhány szaklapban egy-egy átfogó elemzést olvashattunk
a rádiólokátorok hazai elterjedésérôl, gyártásuk történetérôl. Ezek a tanulmányok kivétel
nélkül kitérnek arra, hogy az elsô hazai lokátor
állomás Sári község határában kezdte meg
mûködését 1943. december 20-án. Magyarországon 1942-ig egyáltalán nem foglalkoztak
lokátorfejlesztéssel. Az ellenséges repülôgépek
észlelésére addig több mint 500 megfigyelôpont szolgált. Itt katonák, határôrök, vasutasok távcsôvel kémlelték az eget, majd telefonon jelezték a gépek számát és haladási irányát. A második világháború kitörése után
hamar kiderült, hogy ez a módszer rendkívül
alacsony hatékonyságú, lassú, nehézkes. Fokozottan igaz ez az éjszaka sötétjében, ködös-esôs
idôben vagy nagy magasságban, felhôk fölött
végrehajtott támadásokra. A magyar hadvezetés számára 1942-ben vált világossá, hogy a
légtérmegfigyelô rendszer hatékonysága csak új
technikai eszköz beállításával növelhetô.
A világ ekkor már ismerte a rádióhullámok
helymegállapításra, távolságmérésre történô
alkalmazását. Angliában és az Egyesült Államokban a 1920-as évek közepén, Németországban 1935-ben kezdôdtek el a katonai
célzatú kísérletek, mindenhol a legnagyobb
titoktartás mellett. Az évtizedes elôny miatt a
magyar vezérkar – logikusan – a német eredményekre támaszkodva tervezte az ország
légvédelmi rendszerének kiépítését. Az elképzelésekben kész lokátor berendezések és licencvásárlás egyaránt szerepelt. A németek
azonban a licencértékesítéstôl teljesen elzárkóztak, kész lokátorból pedig a magyar igények
töredékének teljesítésére mutattak hajlandóságot. Ebben a kényszerhelyzetben született
meg a döntés a hazai lokátorfejlesztés és gyártás beindításáról 1942 ôszén. Az Egyesült
Izzó ipari kutatóbázisán honvédelmi miniszteri

rendelettel titkos kutatócsoportot állítottak
fel, melyet tíz akadémikus, két tanársegéd és
harminc elektromûszerész alkotott. A program
vezetôje az Izzó fômérnöke, Bay Zoltán professzor lett. A Bay csoport rohamtempóban
rögzítette a kutatás elméleti alapjait, majd
megkezdte a gyakorlati kísérleteket és a prototípusok gyártását. A kutatások – melyben a
Haditechnikai Intézet is részt vett – négy lokátortípus kifejlesztésére irányultak :
1. Az ellenséges gépek megjelenését gyorsan
és nagy távolságból érzékelô ún. távolfelderítô lokátor, mely a fejlesztés során a „SAS”
nevet kapta a madár közismerten éles, távolba látó szemérôl. Tervezett hatótávolsága 300 km volt.
2. A légvédelmi egységeket közvetlenül adatokkal ellátó ún. tüzérségi tûzvezetô lokátor,
melyet a tüzérség védôszentjérôl „BORBÁLA” lokátornak neveztek el. Hatótávolsága
30 km volt.
3. A vadászrepülôk éjszakai bevetését segítô ún.
vadászirányító lokátor, mely a „BAGOLY”
nevet kapta. Hatótávolsága 40–50 km volt.
4. A repülôgépeken az ellenséges gépek helyzetét meghatározó ún. fedélzeti elfogó lokátor, melyet a „TURUL” névre kereszteltek.
Hatótávolsága 5–10 km volt.
A kutatócsoport a légtérfigyelô rendszer
elemei közül a prototípusig minden esetben eljutott, de a gyakorlati eredmények fôként az
elsô két típusnál összpontosultak. Munkájukat
nehezítette az ország háborús elszigeteltsége,
ezért számos, külföldön már ismert eljárást
kellett újra felfedezniük. Ugyanakkor nagy
segítséget jelentett a csoport tagjainak mentessége a katonai szolgálat alól, és az anyagok
beszerzésében, szolgáltatások igénybevételében érvényesített prioritás. A gyártásban a
magyar ipar olyan zászlóshajói vettek részt,
mint a Standard Rt., MÁVAG, GAMMA,
PHILIPS, Gyôri Wagon és Gépgyár. Ezzel az
összefogással a magyar kutatás és ipar 1 év
alatt kiváló színvonalú, saját fejlesztésû lokátort produkált. Az elsôként elkészült SAS lo-

kátort a János-hegyen állították fel, mely
1943. november 2-án kezdett üzemelni. A kutatók úgy gondolták, hogy a védendô terület
magaslati pontja a célszerû felállítási hely,
ahonnan adatokkal látja el a fôváros légvédelmi egységeinél elhelyezett 3 db BORBÁLA lokátort. Nem számoltak azonban a SAS lokátor
felett (45 fokos szögben) képzôdô holtkúppal,
ahol nem volt jel kibocsátás, következésképpen érzékelés sem. Ezért a zavartalan mûködés
érdekében a BORBÁLA lokátorok hatótávolságának figyelembevételével, mérnöki számítások alapján a fôvárostól mintegy 30 kilométerre kerestek alkalmas helyszínt. Így került az
elsô SAS lokátor Sári község területére, ahol
1943. november 25-én kezdték meg a felállítását. Mûködése 1943. december 20-án
kezdôdött, és itt már megbízhatóan szolgáltatta a légvédelem számára az adatokat. Rendkívül jó felderítési tulajdonságokkal rendelkezett, a tervezett 300 km hatótávolsággal
szemben mintegy 500 km-rôl észlelte az ellenséges gépeket. (A szakirodalom kedvezô légköri viszonyok között még 800 km-es észlelést is
rögzít.) Jeladó egysége 2,5 m-es hullámhosszon dolgozott. A vevô része két egymással
háttal összeépített parabolikus rácsantennából
állt, melyek egyenként mintegy 220 fokos
szögben tudtak pásztázni , s így együtt a teljes
kört lefedték. Kezelôfülkéjében két katona
egyidejû munkájára volt szükség , míg egyikük
a mûszer beállítását végezte, addig társa a céljel távolsági és oldalszög adatait olvasta le. Az
adatokat fokhálós térképen rögzítette, és a
koordinátákat a fôvárosi légvédelmi központba
továbbította. Tehát jelezték az ellenséges gépek megjelenését, számát, a távolságot és a
támadás irányát. A központ az adatok birtokában intézkedett a légvédelem és a lakosság
riasztásáról. A BORBÁLA lokátorok a hatótávolságukba érô gépeknek már a magasságát is
mérték és az 50 cm-es hullámhossznak
köszönhetôen a távolság meghatározása jóval
pontosabb volt (15 m).
(folytatjuk)
Valentyik Ferenc
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. január 29-én tartott ülésén elfogadta Dabas Város jegyzôje által a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról készített
beszámolót, a Dabasi Rendôrkapitányság,
Dabas Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltósága, Dabas-Gyóni Polgárôr Egyesület, Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület, valamint a Képviselô-testület bizottságainak 2006.
évi munkájáról készült beszámolót.
***
A testület megalkotta az Önkormányzat
2007. évi munkatervét. A jogszabályváltozások miatt a testület módosította az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, elfogadta az Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatát.
***
A Képviselô-testület határozott arról is,
hogy Dabas város területén három esküvôi
helyszínt jelöl ki, a Városházát, a Gyóni Halász
Móric-kúriát és annak parkját, a Sári Faluházat
és annak parkját.
***
A testület a szolgáltatások díját 2007. január
31-tôl az alábbiak szerint fogadja el:
• Anyakönyvvezetôi szolgáltatás (1 fô) 8 000 Ft
• Szervezés-lebonyolítási
szolgáltatás díja (1 fô)
8 000 Ft
• Szavaló, önálló produkciót elôadó
tiszteletdíja (1 fô)
4 000 Ft
Terembérlet:
• 4–20 fô között
1 500 Ft
• 20–100 fô között
4 000 Ft
• 100 fô felett
6 000 Ft
• CD-rôl adott mûsor (zene-vers)
3 000 Ft

• Díszgyertyagyújtás
1 700 Ft
• Virágcsokor szülôköszöntéséhez (1 db)
(igény szerint meghatározott összeg) 1 500 Ft
• Asztali virágdísz (1 db)
3 000 Ft
(igény szerint meghatározott összeg)
• Teremdíszítés
(igénylô által hozott virágból)
1 000 Ft
• Pezsgôbontás (10 fô részére)
1 300 Ft
• Esküvôi Oklevél (1 db)
1 000 Ft
• Külsô (kültéri) helyszínek kiszállásdíja
(sofôrszolg.+üzemanyagköltség) 20 000 Ft
Megjegyzés:
• Az alapszolgáltatásban felsorolt terembérleti
díjak csak a Városháza nagytermében tartandó ünnepségekre vonatkoznak.
• A házasságkötési eljárás (két tanú jelenlétében, az AKV irodájában) díjtalan.
• Az alapszolgáltatástól eltérô igények esetén a
felmerülô többletköltséget a megrendelô köteles megtéríteni.
• Külsô helyszínek engedélyezéséhez (kivéve a
kijelölt helyeket) a jegyzô külön engedélye
szükséges.
***

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete
1. Engedélyezte a L.Art Bt. Ligetvári és Társa
Építész Iroda részére, hogy honlapján Dabas
város linkje jelen legyen, és Dabas város
honlapján a Bt. elérhetô partnerként szerepeljen.
2. Egyúttal lehetôvé teszi minden dabasi
cégnek, aki erre igényt tart, hogy honlapján Dabas város linkje megjelenjen, és
Dabas város honlapján a cég, elérhetô
partnerként szerepeljen.
***
A Képviselô-testület nem értett egyet azzal, hogy a Pénzügyminiszter lóverseny-

fogadás és bukmékeri rendszerû fogadás
szervezésére vonatkozó olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek keretében az Önkormányzat területén Fogadóiroda kialakítására
is lehetôség nyílna.
***

A testület a Sportcsarnok Kft. Ügyvezetôjének, Újvári Tibor úrnak a lemondását elfogadta, a kft. ügyvezetôi feladatainak ellátásával
Fabók Ferencet bízza meg. Egyidejûleg arról is
döntés született, hogy a Sportcsarnok Kft.
Felügyelôbizottság tagjainak megbízását megszünteti, új Felügyelôbizottságot alakít az alábbi tagokkal: id. Danyis János, Sümegi József,
Mráz János.
***
A Képviselô-testület jóváhagyta az Opel
Vectra, Opel Astra G, Opel Astra F hivatali
gépkocsik cseréjét 3 db új gépkocsira, legfeljebb 4 éves futamidejû zárt végû pénzügyi
lízing konstrukció keretében. Egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a gépkocsik értéke az új gépkocsik vételárába beszámításra kerüljön.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete Pályázatot nyújt be a Nemzeti
Kulturális Alap Mûemléki és Régészeti Kollégiuma által meghirdetett “Veszélyeztetett helyzetû mûemlékek állagmegóvásának, részleges
vagy teljes helyreállításának támogatására…”
címû pályázatra. A pályázat tárgya a Kossuth
Mûvelôdési Központ rekonstrukciója.
***
A Képviselô-testület a beruházáshoz szükséges saját forrást biztosítja.
***
A testület hozzájárult, hogy a sportegyesületek a 2006. évi bizottsági támogatásuk 20%-át
külön kérelem alapján elôlegként felvehessék.

Közbiztonsági hírek

Okmányirodai tájékoztató

Az elmúlt év utolsó hónapjában Dabas város területén összesen 29 bûncselekmény vált ismertté. December hónapban is a vagyon elleni bûncselekmények domináltak, hiszen 11 alkalommal történt lopás. Az elôzô hónaphoz képest nem csökkent a jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban
bûncselekmény elkövetése, amelybôl novemberhez hasonlóan december
hónapban is négy esetet regisztráltunk. Kiemelt bûncselekmény egy esetben történt, amely rablás bûntette volt. Az egyenruhás állomány december
hónapban Dabason öt alkalommal anyagi kárral, öt alkalommal pedig
könnyû sérüléssel járó közlekedési balesetnél intézkedett.
Továbbra is érvényes, hogy a télies idôjárás miatt egyre több alkalommal kell számítanunk ködre, illetve a közutakon a páralecsapódásra, amely
csúszásveszélyt, és így balesetveszélyt is jelent a közúti forgalomban részt
vevôk számára. Ismételten felhívjuk a figyelmüket a téli gumiabroncsok
használatára, a megfelelô sebesség megválasztására, illetve az óvatos és
körültekintô vezetésre. Január hónapban a kisiskolások számára – az Önkormányzattal által megnyert pályázati keretbôl beszerzett – fényvisszaverô
eszközöket osztottunk ki, amelyek a gyermekek láthatóságát szolgálják.
Kértjük a tisztelt szülôket, hogy ezek hasznosságára és használatára hívják
fel gyermekük figyelmét, valamint ellenôrizzék is a használatot!
Somodi Sándor r.fôhadnagy

Tisztelt Ügyfeleink!
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Az okmányirodai ügyintézés megkönnyítése céljából az alábbiakról tájékoztatom Önöket: Okmányirodai ügyeik intézése elôtt ajánlatos bejelentkezni az esetleges várakozási idô lecsökkentése érdekében. A bejelentkezést megtehetik telefonon, a (29) 564-211-es számon, valamint interneten keresztül is a www.magyarorszag.hu/okmanyiroda/idopontfoglalas
webcímen. Interneten bejelentkezett ügyfeleinket soron kívül fogadjuk.
Kérjük, hogy bejelentkezés esetén a megadott idôpontban, pontosan
szíveskedjenek megjelenni az irodában. Az ügyintézéshez szükséges okmányokról, továbbá a fizetendô illetékekrôl és díjakról a www.dabas.hu honlapon, valamint telefonon tájékozódhatnak. Kérdéseikre készséggel válaszolunk. INFORMÁCIÓ TELEFONON:
• Általános információ és idôpontfoglalás: (29) 564-211
• Személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány és lakcímváltozás,
vezetôi engedély, útlevél ügyek: (29) 564-212, (29) 564-213
• Egyéni vállalkozói igazolvány: (29) 564-202
• Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa: (29) 564-200
• Jármûigazgatási ügyek: (29) 564-214
Gál Imre irodavezetô
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Változik a gépjármûadó!
Tisztelt Gépjármûadó Alanyok!
2007. január 1-jével módosításra került a gépjármûadóról szóló törvény.
A jogszabályi módosítás érinti a személygépjármûvek, motorkerékpárok adóalapját, adómértékét, az adómentességet, a katalizátor utáni adókedvezményt.
A jogszabályi változásokkal néhány gépjármûtípustól eltekintve, mint tehergépjármûvek, autóbuszok, megszûnik a gépjármû súlyához kötôdöttség.
Helyébe a gépjármû (mint adótárgy) értékéhez igazodó adóteher lép, amely
az autó életkora és a motor teljesítménye alapján kerül megállapításra.
Az ADÓ ALAPJA a jelenlegei önsúly helyett – a személygépkocsik és
motorkerékpárok esetében – a motor KW-ban kifejezett teljesítménye lesz
a hatósági nyilvántartásban feltüntetettek szerint.
Az ADÓ MÉRTÉKÉT a teljesítmény és a gépjármû gyártási évétôl eltelt idô fogja meghatározni:
• gyártási évében és az azt követô 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 4–7. naptári évben 260 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 8–11. naptári évben 200 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 12–15. naptári évben 160 Ft/kilowatt
• gyártási évet követô 16. naptári évben és az azt követô években
120 Ft/kilowatt
Megmarad viszont az önsúly szerinti adóztatás (változatlan adómértékkel, vagyis 1200 Ft/az önsúly minden megkezdett 100 kilogrammja) az
autóbuszok, nyergesvontatók, lakópótkocsik esetében. A tehergépjármûveknél szintén nem változik az adóalap, amely az önsúly+raksúly 50%-a.
ADÓMENTESSÉG:
Szûkül az igényre jogosultak köre 2007. január 1-jétôl. A hozzátartozó
gépjármûve csak abban az esetben lesz adómentes, ha az általa rendszeresen szállított súlyos mozgáskorlátozott személy 14. életévét még nem töltötte be és vele közös háztartásban él. A mentesség feltétele lesz még, hogy
a gépjármû nem lehet személyszállító taxi. A gépjármû teljesítménye nem
érheti el a 100 kilowattot.
ADÓKEDVEZMÉNYEK:
• Személygépkocsik és motorkerékpárok esetében 2007. évtôl megszûnik
a 20, 30 illetôleg 50 %-os katalizátor utáni környezetvédelmi kedvezmény.
• A motorkerékpárok adókötelezettsége is megváltozik 2007. január ljétôl. A 250 cm3 alatti, rendszámtáblával ellátott és forgalomba helyezett
motorkerékpárok is adókötelesek lesznek. A segédmotoros kerékpárok,
mopedek továbbra sem lesznek adókötelesek
• Tehergépjármûvek, autóbuszok vonatkozásában megmarad a 20, 30, ill.
50%-os kedvezményi rendszer, azonban megszûnik a 4-es környezetvédelmi osztály besorolású (EURO II-es) tehergépjármûvek, autóbuszok
utáni kedvezmény. Az 5–8. környezetvédelmi osztály besorolású
(EURO III-as) tehergépjármûvek, autóbuszok után csak 20% kedvezmény jár, a 9–13. környezetvédelmi osztály besorolású (EURO IV-es
vagy EURO V-ös) tehergépjármûvek, autóbuszok után pedig 30% a
környezetvédelmi adókedvezmény.
• A nyerges vontatók esetében a 4-es környezetvédelmi osztályú (EURO
II-es) gépjármûvek után megszûnik a kedvezmény, az EURO III-as besorolású gépjármûveket 30%, az EURO IV-es vagy V-ös besorolásúakat
pedig 50%-os kedvezmény illeti meg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy változás esetén továbbra is , mint
ahogy az 2004. január 1-jétôl már megszokott, az OKMÁNYIRODÁNÁL
kell bejelentést tenni. Az adócsoporthoz bejelentést csak a mentesség igénybevételekor kell tenni.

A LEGNAGYOBB ADÓFIZETÔINK 2006-BAN
2007. évtôl kezdôdôen bevezetjük, hogy minden év elején tájékoztatjuk
a lakosságot adónemenként a tíz-tíz legnagyobb adózóról ABC sorrendben. A célunk az, hogy a város polgárai megismerjék mindazokat a társas és
egyéni vállakozásokat, amelyek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz,
hogy Dabas egy európai színvonalú kisváros legyen.

Iparûzési adó (2% a korrigált nettó árbevétel után)
Társas vállalkozások
Chemität Kft.
Diego Kereskedelmi Kft.
Dori Fuvarozó Kft.
Kite Zrt.
Kohlschein Mo. Kft.
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Ökonet-Európa Kft.
Reálszisztema Dabasi Nyomda Zrt.
Spar Magyarország Kft.
Vitafort Rt.

Egyéni vállalkozók
Dr. Bácsi Zsuzsanna
Dr. Bajcsay Tamás
Bózsik József
Csernák József
Dr. Eke Sándor
Hajda Imre
Kozma Sándor
Mráz Józsefné
Szabados József
Tóth Pál

Építményadó (500 Ft/m2)
Agroprofit Kft.
Dabas Tej Kft.
Diegó Ingatlankezelô Kft.
Dunakenyér Zrt.
Magyar Közút Kht.
Metál 99 Kft.
Olívia Kft.
Reálszisztéma Ingatlan Alap
Vitafort Rt.

Gépjármûadó (1200 Ft/100 kg)
Dori Fuvarozó Kft.
DTL Kft.
Ferro-Sped 2000 Kft.
Garajszki Pumix Kft.
Kancsár Transz Kft.
Mánteleki Parasztgazdaság Rt.
Papp Ferenc
Petrányi József id.
Sza-da Kft.

Tisztelt Vállalkozók, Adózók!
Köszönjük, hogy befizetett adójukkal hozzájárultak a település fejlôdéséhez. Természetesen minden adózónak köszönjük a befizetett adót, azoknak is, akik nem kerültek az elsô tíz közé, de hozzájárultak a városi költségvetéshez, közösségünk vagyonának gyarapításához.
Kôszegi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATI LEHETÔSÉGEKRÔL
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 3/2007. (I. 10.) számú határozatában döntött arról,
hogy a rendelkezésére álló költségvetési keretösszeg meghatározott részét pályázati úton osztja szét. A pályázatok részletesen leghamarabb március hónapban kerülnek kiírásra. Kérjük
az érdeklôdôket, figyeljék a városi honlapon, újságban, médiában megjelenô tájékoztatásokat.
Pásztor Gergely, az OKB elnöke
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fôvárosi és Pest Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ceglédi Kirendeltségének valamennyi
kihelyezett ügyfélszolgálata 2007. január 01. napjától szervezeti
átalakítás miatt megszüntetésre került.
A nyugdíjbiztosítást érintô valamennyi kérdésben a továbbiakban
a Közép-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz fordulhatnak, Budapesten a VIII. ker. Fiumei út 19/A (központi
telefonszám: 06-1/323-6000) és Cegléden a Táncsics M. u. 4. szám
(központi telefonszám: 06-53/505-510) alatt.
Garajszki Gábor jegyzô
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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dabas Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének tervezése során az
elsô alapelv az intézményi hálózat mûködésének biztosítása az elôzô év szintjén.
Másik alapelv, hogy az elôzô években vállalt kötelezettségeit az Önkormányzat
maradéktalanul finanszírozni tudja. 2007-ben is törekszünk a lakosság igényeinek
megfelelô városfejlesztésre.

Bevételek
1.1. Saját bevételek
Helyi adók:
A helyi iparûzési adó bevezetésére 1997-ben került sor, jelenlegi mértéke 2%.
A városnak 400 millió Ft bevétele származik ebbôl a bevételbôl, amelybôl
260 millió Ft-ot tudunk fejlesztésre fordítani. 2003-ban került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója, valamint a vállalkozók építményadója. A két
adónembôl 110 millió Ft a bevétel.
Intézmények mûködési bevételei:
Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a mûvelôdési ház jegyeladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, szakképzô iskola tanmûhelyi bevételei, a szakorvosi rendelôintézet foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásának díjai, a könyvtár beíratkozási díjai, a mezôôri járulék befizetések, lakbérbefizetések, közterület-használati díjak, az okmányiroda bevételei, a különbözô hatósági díjak, kamatbevételek.
A fentiekbôl 231 millió Ft bevételünk realizálódik.
1.2. Átengedett megosztott bevételek
Személyi jövedelemadó:
2007. évben a SZJA-bevételek önkormányzatoknak átengedett része 40%,
amelybôl
• átengedett 8% 106 510 ezer Ft, ami 2006-ban 121 548 ezer Ft volt, az összeg
15 038 ezer Ft-tal kevesebb az elôzô évinél.
• a települések közötti jövedelemdifferenciálás miatt az idén 272 764 ezer Ft-ot
kapunk, ez a bevétel tavaly 281 208 ezer Ft volt, ami 8444 ezer Ft-tal kevesebb
a tavalyinál.
• a normatívák fedezetére a személyi jövedelemadóból 30% kerül biztosításra.
Gépjármûadó:
A bevétel 100%-ban az önkormányzat bevétele, amely 200 millió Ft bevételt
jelent. 2007-tôl változik az adó alapja és mértéke.
1.3. Átvett pénzeszközök
Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Szakorvosi Rendelôintézet mûködéséhez 513 848 ezer Ft-ot kapunk, ami 25 770 ezer Ft-tal kevesebb az elôzô évinél.
1.4. Állami hozzájárulás
A normatív támogatás összege 1 237 227 ezer Ft. Megkezdtük a még meglévô
bérlakások értékesítését, valamint az Ipari Parkban lévô területünk eladásával
számolunk az ingatlaneladás bevételeinél. 2007-ben a Dabas-Castrum Kft.-tôl
tervezünk 60 000 ezer Ft osztalék bevételt, valamint 80 millió Ft hitelfelvétellel
számolunk. A fentiek alapján az összes bevételünk 3 413 297 000 Ft, amelybôl
gazdálkodhatunk 2007-ben.

Kiadások
Mûködési kiadások
Az önkormányzat három óvodát, három általános iskolát, szakképzô iskolát, mûvelôdési központot, szakorvosi rendelôt, tûzoltóságot, könyvtárat és a polgármesteri hivatalt mûködteti. A polgármesteri hivatalon belül foglalkoztatja a közmunkásokat, a mezôôri szolgálatot, finanszírozza az ifjúsági önkormányzat mûködését,
a polgárvédelmet, biztosítja a város szociális ellátását, megrendezi a vásárt. Biztosítja az egész város területén a közvilágítást, az önkormányzati utak fenntartását
és téli hó eltakarítási munkáit. Ellátja az intézmények közbiztonsági feladatait.
Mûködteti a kúriákat, a benne megvalósuló kulturális rendezvényeket támogatja.
Mûködteti az okmányirodát, a gyámhivatalt, az építéshatóságot. Támogatja az
ifjúsági és sportszervezeteket, a nyugdíjas klubokat, az egyházakat és egyéb civil
szervezôdéseket. Támogatja a közbiztonsági egyesületeket, a rendôrséget. Támogatja a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat hagyományôrzô tevékenységét és a kö-

12 DABASI ÚJSÁG

2007. február

zösség kulturális életének fellendítését, valamint segíti a cigány fiatalok iskoláztatását és a kisebbségi önkormányzat munkahelyteremtô törekvéseit.
A fentiek megvalósítására 2 759 994 000 Ft-ot költ.
Fejlesztési kiadások
2007. évben Dabas Város fejlesztésére a Képviselô-testület 205 326 000 Ft-ot
tervez fordítani, valamint a felvett hitelek, kölcsönök tôkerészleteinek, valamint
kamatainak fizetésére – 165 862 000 Ft-ot költünk. Az önkormányzat 2007-ben
is támogatja a lakást teremtô fiatalokat, az idôsek lakáskorszerûsítését. Befejezôdik Gyónon az Együtt Segítôszolgálat és a Posta áthelyezése a volt Áchim úti
óvoda ingatlanába. Támogatjuk a társasházi lakások Panel program keretében
megvalósuló utólagos hôszigetelését, melyhez kedvezményes kamatozású hitelt
kívánunk felvenni. A város fejlesztésével kapcsolatos 2007. évi kiadásokra
100 millió Ft céltartalékot képeztünk, amelybôl a Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján kezdjük meg a változtatásokat. A bizottság felméri a további igényeket és fontossági sorrend alapján beütemezi a fejlesztéseket. Az intézményi korszerûsítések 2007. évi összege 24 332ezer Ft, amelyben
a Kossuth Mûvelôdési Ház pályázati önrésze szerepel, valamint a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet gépvásárlásainak törlesztô részlete és egészségügyi
gépbeszerzése. A Képviselô-testületnek ahhoz, hogy a fenti feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudja minden területen, a takarékos gazdálkodás elvét kell alkalmaznia, különös figyelmet fordítva arra, hogy az elért vívmányaink ne szenvedjenek csorbát, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek realizálására.

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI
BEVÉTELI ELÔIRÁNYZATAI
Megnevezés
2007. évi elôirányzat
I. Mûködési bevételek
1 060 643 000
1. Intézményi mûködési bevételek
231 368 000
2. Önkormányzati sajátos mûködési bevételek
829 275 000
– átengedett központi adók:
SZJA
379 275 000
Gépjármûadó
200 000 000
– helyi adók:
Iparûzési adó
140 000 000
Kommunális adó
50 000 000
Építményadó
60 000 000
II. Támogatások
1 238 507 000
Önkormányzati költségvetési támogatás
1. Normatív támogatás
994 521 000
2. Normatív kötött támogatás
242 706 000
3. Központosított elôirányzat
1 280 000
III. Véglegesen átvett pénzeszközök
513 848 000
Mûködési célra átvett pénzeszközök
79 067 000
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
513 848 000
Szlovák Kisebbségi ÖK bevétele
1 140 000
Cigány Kisebbségi Ök bevétele
940 000
A) Mûködéssel kapcsolatos bevételek
2 815 078 000
IV. Felhalmozási és tôkejellegû bevételek
516 219 000
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
173 219 000
– ingatlaneladás (2006-ról áthúzódó)
19 966 000
– ingatlaneladás
93 753 000
– hivatali gépjármûvek értékesítése
4 500 000
– osztalék
60 000 000
2. Fejlesztési pénzmaradvány
70 000 000
3. Iparûzési adó
260 000 000
4. Felhalmozásra átvett
10 000 000
B) Felhalmozással kapcsolatos bevételek
516 219 000
Költségvetési bevételek mindösszesen (A+B)
3 333 297 000
C) Finanszírozási bevételek
80 000 000
Hitel
80 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(A+B+C)
3 413 297 000
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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI
KIADÁSI ELÔIRÁNYZATAI
Cím
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.

Megnevezés
Polgármesteri Hivatal
1. számú Óvoda
2. számú Óvoda
3. számú Óvoda
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Tanuszoda
Gyóni Géza Általános Iskola
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Kossuth Mûvelôdési Központ
Kossuth-Ház
Dabas-Szôlô Mûvelôdési Ház
Városi Tûzoltóság
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelô

15.

Társult Önk. Együttsegítô Szolgálata

16.
17.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Mûködési kiadások
Fejlesztési kiadások összesen
Általános tartalék
Céltartalék
Polgármesteri keret
Városüzemeltetési keret
Intézményfelújítási keret
Intézményvezetôi jutalmazási keret
Pályázati önrész
Energiaemelési keret
Kisebbségi önkormányzatok tám.
Ifjúsági, Sport és Okt. Biz. Céltartaléka
Nagycsaládosok nyaraltatása,
játszóház és adósságkezelés
Fejlesztési céltartalék
Költségvetési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2007. évi elôirányzat
709 560 000
105 886 000
120 281 000
118 545 000
108 973 000
227 955 000
18 607 000
215 998 000
330 701 000
17 496 000
3 801 000
1 328 000
238 315 000
542 548 000
2 759 994 000
83 535 000
2 843 529 000
1 140 000
940 000
2 845 609 000
202 326 000
30 000 000
199 500 000
7 000 000
3 000 000
5 000 000
2 000 000
30 000 000
15 000 000
1 000 000
3 000 000
3 500 000
100 000 000
3 247 435 000
165 862 000
3 413 297 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK RÉSZLETEZÉSE, TÁMOGATÁSOK
Megnevezés
Ifjúsági és Sportbizottság kerete
Oktatási Bizottság kerete
Bursa Hungarica
Daszofe Kht. támogatása

2007.évi elôirányzat
20 000 000
4 000 000
4 300 000
39 800 000

Katolikus Szeretetotthon támogatása
FC Dabas támogatása
Esélyegyenlôségi program: 2007-ben férfi kézilabda
Városi TV támogatása
Sportcsarnok Kft.–Dabas Rádió támogatása
Sári Faluház támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Szlovák Önkormányzat támogatása
Citerazenekar támogatása
Rozmaring Népdalkör támogatása
OK Többcélú Kistérségi Társulás–Fogyatékosok állami t.
Társult Önkormányzatok Együttsegítô Szolgálata
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

1 500 000
11 000 000
4 000 000
6 200 000
25 500 000
2 400 000
300 000
500 000
300 000
300 000
18 975 000
9 498 000
148 573 000

Az önkormányzat 2007. évi költségvetése biztosítja a város stabil mûködését.
Egyetlen intézményt sem zártunk be, egyetlen feladatot sem hagytunk el. Az
idei év büdzséjében további fejlesztéseket tervezünk. Az ország jelenlegi gazdasági helyzetében és a többi Önkormányzat költségvetését ismerve, Dabas város
pénzügyi helyzete példaértékûnek mondható.
Kôszegi Zoltán polgármester

Adótájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2007. évre fizetendô:
Gépjármûadó elsô félévi részletének befizetési határideje:
2007. március 19.
Számlaszám: 64400099-10980123
Helyi iparûzési adóelôleg elsô félévi részletének befizetési határideje:
2007. március 19.
Számlaszám: 64400099-10980264
Magánszemélyek kommunális adójának elsô félévi részletének befizetési
határideje:
2007. március 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadójának elsô félévi részletének befizetési határideje:
2007. március 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
2006. évi Talajterhelési díjbevallás benyújtásának, valamint a díjfizetésnek határideje:
2007. március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi pótlékot
a 64400099-10980312 számú Adópótlék számlára, illetve a bírságot
a 64400099-10980305 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy kérjük,
ez ügyben szíveskedjenek a Dabas Város Polgármesteri Hivatal adócsoportját megkeresni személyesen vagy telefonon:
Iparûzési adó: 561-245, II. em/213. szoba
Vállalkozók építményadója: 561-245, II. em/213. szoba
Gépjármûadó: 561-243, II. em/212. szoba
Kommunális adó: 561-247, II. em/214. szoba
Zöld szám: 06-80/981-900
Felhívjuk figyelmüket a határidô pontos betartására, hogy elkerülhetô
legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala

hirdetési tarifái áfa nélkül 2007. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
1/4 oldal
1/2 oldal
1/1 oldal

(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)

5 000 Ft/hó
6 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
17 000 Ft/hó
26 000 Ft/hó
42 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

6 000 Ft/hó
8 000 Ft/hó
14 000 Ft/hó
22 000 Ft/hó
34 000 Ft/hó
62 000 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

KEDVEZMÉNYEK:
3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény,
6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény,
12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!

Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is
köszönjük! Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk
teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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PEST MEGYE 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT ALAKÍTÓ OKOK ÉS INTÉZKEDÉSEK
A kormány megszorításai elérték megyei intézményeinket is!
Alábbi írásomban arról kívánom tájékoztatni megyei fenntartású intézményeink dolgozóit, hogy mely okok vezettek az intézményekben történt szigorításokhoz.
A tavaly októberi választás során kerültem be a Pest Megyei Önkormányzatba, a Fidesz-KDNP színeiben. Bizonyára sokan tudják, hogy az
ország csaknem minden megyéjében a miénkhez hasonlóan (kivéve Heves, ahol 50-50% az arány) ellenzéki gyôzelem született. A Pest Megyei
Közgyûlésben 43 fô a Fidesz-KDNP-bôl, 28 fô az MSZP-bôl, 5 fô az
SZDSZ-bôl és 4 fô az MDF-bôl. Az azonnali helyzetértékelés hamar világossá tette az új vezetés számára, hogy elôdeinktôl a fizetésképtelenség
határára jutott megyét örököltünk. A költségvetési hiány közel 3 milliárd
forintot ért el, messze meghaladva a pénzügyi mûveletekkel kezelhetô
szintet. A hivatalnál közel 200 millió forint kifizetetlen számla halmozódott fel.
Az önkormányzat költségvetése 2005-tôl kezdett deficites lenni
olyannyira, hogy a 2006. év már több mint félmilliárd forint hiánnyal
indult és 2006 novemberére elérte a 3683 millió Ft-ot. Az elemzés kimutatta, hogy a keletkezett hiány a következô okokra vezethetô vissza:
• Az Önkormányzat sajátos bevételei (állami támogatás, személyi jövedelemadó, illeték bevételek) csökkentek, ugyanakkor a kiadások magasabbak lettek a tervezettnél.
• A kormányintézkedések miatti kiadásnövekedést csak részben követte a
bevételekkel történô ellentételezés. Így például a 2002-es közalkalmazottakat érintô 50%-os bérintézkedés, az adótörvények változásai, valamint az energiaárak emelkedései jelentôsen növelték a kiadásokat,
miközben az azok fedezésére szükséges pénznek csak egy része érkezett
meg.
• Az egyre nehezebb helyzetbe kerülô települési önkormányzatoktól a
megyei önkormányzat 2003–2004-ben több intézményt volt kénytelen
átvenni, melyek a normatíván felüli kiegészítésekkel jelentôsen terhelték a költségvetést.
• Mind a normatív támogatások, mind a Megyei Önkormányzatot megilletô megosztott személyi jövedelemadó radikális csökkentésével mû-

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÔ-TESTÜLETE

PÁLYÁZATOT
hirdet Dabas Város Önkormányzatának tulajdonában lévô
H-2370 Dabas, Kossuth László u. 16. fszt. 2. szám alatt található
2126/A/2 helyrajzi számú, 94 m2 alapterületû lakás ingatlan
H-2370 Dabas, Semmelweis út 10. I. em. 3. szám alatt található
2272/33/A-3 helyrajzi számú 57 m2 alapterületû lakás ingatlan
tulajdonjogának nyilvános versenytárgyaláson történô értékesítésére a
Dabas Város Önkormányzat Képviselô-testületének a lakások és helyiségek bérletérôl, valamint elidegenítésükrôl szóló 49/2001. (XII. 18.) számú
rendelete, valamint 309/2006. (XI. 29.) és 310 / 2006. (XI. 29.) sz. képviselô-testületi határozatai alapján.
Az ingatlan adatai:
Cím:
Helyrajzi szám:
Az ingatlan területe:

H-2370 Dabas, Kossuth u. 16. A ép. fszt. 2.
2126/A/2
három és fél szoba, elôszoba, fürdôszoba, konyha,
kamra, WC, helyiségekbôl álló, 94 m2 és 1/2 eszmei hányad
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ködési hiány keletkezett (a bevétel csökkenés és az aránytalan kiadásnövekedés eredményeképpen).
• A problémák ellenére az Önkormányzat folyamatosan növelte a beruházásokat, amelyek mögött nem állt koherens felmérés és legalább a
ciklusra szóló terv. Az egyre kritikusabb fedezethiánnyal a vagyonértékesítés felgyorsításával próbált lépést tartani a költségvetés.
• Az ellátórendszerben átgondolatlanul és a szükséges pénzügyi hatásvizsgálat nélkül került sor bôvítésekre, és új ellátási formák létesítésére.
Ezen intézkedések a romló külsô pénzügyi feltételek között jelentôsen
megnövelték az intézményi feladatellátás költségeit.
• Új, az alapfeladatok ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó kiadások
jelentkeztek, indokolatlanul megnôttek a Megyei Közgyûlés Hivatalának kiadásai, valamint még jelentôs számú beszállító is megjelent.
A felsoroltak miatt az újonnan megválasztott Közgyûlés elsô kényszerintézkedései között – az érintett intézményekkel történt tárgyalások
eredményeként – módosította a közalkalmazottak juttatásainak jogcímét és összegét, valamint csökkentette a Megyei Közgyûlés Hivatalának és néhány intézményének létszámát.
Ezen kívül szigorította a helyi önkormányzatoktól átvételre kerülô
intézmények átadás-átvételi feltételeit és felfüggesztette az üres álláshelyek betöltéséhez kapcsolódó elôirányzatok kifizetését. Ezekkel az
intézkedésekkel sikerült valamelyest javítani az önkormányzat likviditási
helyzetét, azonban így is elkerülhetetlen lesz egy nagyobb összegû
hosszú távú hitel felvétele. A költségvetési adatokat tovább rontja az a
tény, hogy 2006–2007-ben az állami normatíva és a hozzá kapcsolódó
személyi jövedelemadó 10%-kal (1172 millió Ft), az illetékbevételek
pedig 17%-kal (800 millió Ft) csökkennek. Ezek alapján Pest Megye
Önkormányzatának 2007. évi tervezett költségvetési fôösszege
33 272 757 ezer Ft, melybôl a tervezett hiány 4 259 967 ezer Ft.
Akit a fenti adatok nem gyôztek meg a szigorító intézkedések meghozatalának szükségességérôl, annak kérdéseire szívesen válaszol Szûcs
Lajos, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke február 22-én 18 órakor, a Városháza nagytermében.
Szandhofer János

Induló érték:
Pályázati alapdíj:
Az ingatlan adatai:
Cím:
Helyrajzi szám:
Az ingatlan területe:

Induló érték:
Pályázati alapdíj:

8 082 000 Ft+20% áfa, azaz 9 698 400 Ft
80 000 Ft+áfa, azaz 96 000 Ft
H-2370 Dabas, Semmelweis út 10. I. em. 3.
2272/33/A-3
két szoba, elôszoba, fürdôszoba, konyha, kamra,
WC, és loggia helyiségekbôl álló, 57 m2 és
184/10 000 eszmei hányad
9 120 000 Ft+20% áfa, azaz 10 944 000 Ft
90 000 Ft+áfa azaz 108 000 Ft

A versenytárgyalás:
Ideje: 2007. március 05. 10.00 óra
Helye: Dabas Város Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/B – nagyterem
A pályázati anyag átvehetô: Horváth Györgyné – pénzügyi fômunkatárs
Dabas Város Polgármesteri Hivatal, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
2007. február 01. 8.00 órától 2007. március 02. 13.00 óráig
A pályázati anyag ára: 5000 Ft+áfa, mely egyszeri vissza nem térítendô
összeg.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
2006. decemberben kötöttek házasságot:
December 1.
Tóth Arnold–Mata Veronika
December 2.
Bérchalmi Lajos–Maszel Judit Ildikó
December 8.
Antali Zoltán–Balogh Csilla
Rohr József–Kancsár Júlia
Beláz István–Tóth Ágnes
December 30.
Gazsik Zoltán–Jurácsik Andrea
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
December 7.
Prigyeni Gábor–Süveges Krisztina
December 14.
Tóth András–Papp Ildikó
Holecz Zoltán–Kocsis Erika
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
December 20.
Mráz Ferenc–Strupka Erzsébet
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
December 19.
Juhász József–Mátyás Karolina
Erüs Zoltán–Kovács Edit
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
December 4.
Kassai András–Fülöp Julianna
December 11.
Ambrus József–Berényi Mária Rozália
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
December 10.
Wágner László–Jakab Julianna
50 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
December 4.
Szabó István–Farkas Mária
December 22.
Durai Gyula–Jurácsik Erzsébet
December 23.
Drozdik József–Stefkó Erzsébet
20 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Január 23.
Gácsi Pál–Bartuszek Margit
50 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
Január 2.
Horváth Miklós–Gogolák Anna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Lakatos Imre
Bukovszki Lili
Szabó Jázmin Flóra
Szafián Alexandra
Bartos Beáta
Szabó Mátyás
Lakatos József
Doricsák Panna
Laja Gábor Péter
Gebura József
László Cintia
Szehofner Anna Sarolt
Réti Balázs
Kovács Ádám és Márk
Talapka Bercel
Laja Laura
Tóth Tamás
Antali Anikó
Pintér Barnabás
Döme Lajos
Szeidenléder Alexa
Gyurica Máté
Monger Olivér
Kôszegi Csanád József

Anyuka neve
Születési ideje
Volecz Zsuzsanna
2006. 11. 28.
Kecskés Anna
2006. 11. 30.
Garajszki Katalin
2006. 12. 05.
Gál Edina
2006. 12. 09.
Kakucs Erzsébet
2006. 12. 11.
Krigel Gabriella
2006. 12. 13.
Jakab Szilvia
2006. 12. 13.
Dékány Annamária
2006. 12. 14.
Fekete Zita
2006. 12. 19.
Kopasz Krisztina
2006. 12. 20.
Rutterschmidt Ibolya
2006. 12. 23.
Csergõ Zsuzsanna
2006. 12. 23.
Paczu Erzsébet
2006. 12. 24.
Dull Brigitta
2006. 12. 27.
Galkó Mariann
2006. 12. 28.
Vovcsok Vladiszlava
2006. 12. 30.
Takács Tünde
2007. 01. 05.
Balogh Csilla
2007. 01. 06.
Jarábik Melinda
2007. 01. 07.
Farkas Veronika
2007. 01. 08.
Merczel Mónika
2007. 01. 08.
Kalmár Evelin
2007. 01. 10.
Hagymási Anita
2007. 01. 11.
Volenszki Judit
2007. 01. 12.

Újszülött neve
Blaskó Ádám
Zöld Tímea
Hugyec Levente
Petrányi Márk

Anyuka neve
Kancsár Csilla
Szabó Andrea
Szecskó Mónika
Szabó Mária

Születési ideje
2007. 01. 14.
2007. 01. 16.
2007. 01. 22.
2007. 01. 26.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Laczi Józsefné (Kokál Ilona)
Harminc Pálné (Czeróczki Teréz)
Varga Péter
Regensburger Károlyné (Gyurics Gizella)
Bércesi Antal
Budai István
Dori Pál
Janicsák Jánosné (Bálint Kamilla)

Születési idô
1907. 02. 13.
1910. 01. 06.
1913. 02. 26.
1914. 02. 15.
1915. 02. 05.
1915. 02. 07.
1916. 02. 13.
1917. 02. 19.

Életkor
100 éves
97 éves
94 éves
93 éves
92 éves
92 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig!

Halottaink
Név
Szenyán Józsefné
Balázs Krisztina
Hornyák János
Mikes Andrásné (Mészáros Erzsébet)
Bozsik Gábor
Karsza Lászlóné (Balázs Jolán)
Arany László
Farkas Balázs
Gugyerás Sándor
Pelikán Mátyás
Sebestyén Imre
Valaszkay Aladárné (Kancsár Mária)
Molnár Lajos
Pajor János
Szaller Péter Pál
Seres Jánosné (Csontos Julianna)
Feka Miklós
Berényi István
Mák Istvánné (Salamon Katalin Karolin)
Szkicsák-Hébel Ferenc
Kucsák Ferenc
Ujvári Mihályné (Benedek Anna)
Fojta József
Kecskés Péter
Kecskés István
Garajszki István
Mátai Ferencné (Tóth Piros)
Kaldenekker Zoltán
Czene Mária
Zelovics József
Bálint József Pál
Bózsik Józsefné (Sárosi Julianna)
Iratosi József András
Somogyi Rudolfné (Bíró Emma)
Molnár Lászlóné (Kollár Teréz)
Pesti János

Születési idô
1926. 05. 27.
1987. 12. 30.
1953. 05. 20.
1924. 08. 29.
1961. 09. 10.
1930. 02. 17.
1950. 10. 14.
1941. 03. 14.
1924. 08. 24.
1933. 11. 05.
1930. 05. 10.
1922. 09. 07.
1944. 08. 29.
1925. 08. 17.
1930. 06. 09.
1915. 01. 03.
1959. 04 .17.
1940. 03. 08.
1951. 02. 19.
1922. 05. 05.
1958. 01. 12.
1933. 01. 05.
1935. 10. 07.
1918. 06. 24.
1949. 10. 28.
1940. 02. 17.
1919. 08. 25.
1967. 06. 21.
1929.10. .24.
1929. 01. 10.
1955. 03. 16.
1924. 01. 26.
1929. 10. 01.
1923. 04. 27.
1936. 08. 18.
1934. 06.13.

Halálozás idôp.
2006. 10. 21.
2006. 10. 26.
2006. 11. 12.
2006. 11. 16.
2006. 11. 21.
2006. 11. 25.
2006. 11. 26.
2006. 11. 26.
2006. 11. 26.
2006. 11. 26.
2006. 11. 26.
2006. 11. 29.
2006. 12. 01.
2006. 12. 02.
2006. 12. 08.
2006. 12. 10.
2006. 12. 10.
2006. 12. 13.
2006. 12. 13.
2006. 12. 16.
2006. 12. 16.
2006. 12. 17.
2006. 12. 20.
2006. 12. 23.
2006. 12. 24.
2006. 12. 25.
2006. 12. 27.
2006. 12. 28.
2006. 12. 29.
2006. 12. 30.
2006. 12. 31.
2006. 12. 31.
2007. 01. 01.
2007. 01. 01.
2007. 01. 12.
2007. 01. 12.

Osztozunk a családok gyászában.
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Élô testvérvárosi
kapcsolatok
November végétôl három hetet Baróton töltöttem, amelynek során igyekeztem a 2007. évi
rendezvényeink háttérszervezési munkálatait
megalapozni.
Elsôként a 2007. március 15-ét említeném. Felmerült az ötlet, hogy a tavalyi
sikeres ünnepi részvétel méltó folytatásaképpen, az idén egy, a Baróti Szabó
Dávid Iskolaközpont és a Mûvelôdési Ház közös szervezésében létrejövô kisebb
ünnepi mûsort el lehetne hozni Dabasra. Ennek kapcsán egyrészt tárgyaltam
Dimény János igazgatóval, Kékesi Keresztes Lujza magyartanárral, valamint
László Judittal, a kultúrotthon vezetôjével. Elôzetes terveink szerint a barótiak
egy 20–25 perces mûsorral vettek volna részt a március 15-ei megemlékezésekben. Továbbá szerettük volna, ha a küldöttség már néhány nappal az ünnepi évforduló elôtt városunkba érkezik, mivel a Táncsics Mihály Gimnázium
Diáknapja március 13-án kerül megrendezésre. Idôközben kiderült, hogy ez a
néhány napos jelenlét a következôkben tárgyalt anyanyelvi találkozóval együtt
túlzottan nagy anyagi terheket róna testvérvárosunkra, így sajnos fel kellett
adnunk az eredeti elképzeléseinkbôl, de ennek ellenére igyekszünk a barótiak
„szerényebb” részvételét kivitelezni a fenti eseményeken.
Ugyancsak a tavalyi hagyományokat követve, Dabas város idén is szeretné
megrendezni immáron a II. Anyanyelvi Találkozót, ahol most már nem csupán
a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjait és tanárait, hanem lehetôség szerint már az egyik zentai gimnázium kisebb küldöttségét is igyekszünk bevonni, az idô rövidsége miatt nem is feltétlenül résztvevôként, de legalábbis
„megfigyelôként”. Baróti részrôl merült fel a kezdeményezés, hogy az idei alkalommal a dabasi és a baróti csapat anyanyelvi vetélkedôn mérettethetné
meg tudását, méghozzá olyan feladatok keretében, amelyeket elôzôleg a
tanári kar tagjai közösen dolgozhatnának ki.
A következô esemény a májusi Barót Napok, amelynek programját a szervezôk ismételten szeretnék némi dabasi jelenléttel színesíteni. Több dologról
is folynak tárgyalások, de jelenleg a Blues Archív zenei formáció részvétele
tûnik a legvalószínûbbnek.
Már meg is érkeztünk a június hónaphoz és annak legfontosabb városi rendezvényéhez az idén június 22. és 24. között megrendezésre kerülô III. Kárpát-medencei és Ifjúsági Találkozóhoz. A fenti rendezvény keretében idén
szeretnék, ha több határon túli történész is tartana elôadást az adott területek magyarságának egykori és aktuális helyzetével kapcsolatban. Baróton ez
ügyben Demeter Lászlót kerestem meg, aki nagy örömmel vállalta a felkérést
egy „Székelyföld egykor és ma” címû elôadásra. Elôzetes terveink szerint Zentáról is igyekszünk egy elôadót bevonni a programba. Megítélésem szerint a
zentai gimnázium igazgatója, Pataki Tibor, aki egyébként szintén történész,

Együtt karácsonyoztunk!
“Ünnep oly szép,
A gyertya, ha ég,
A szeretet asztalánál
Ott ülünk mindannyian!”
Dabas-Szôlôkben fiatalok egy kis csoportja már
október óta hetente összejöveteleket tart a helyi
Mûvelôdési házban. Kezdetben egy az idén megvalósítandó Ifjúsági és Sport Park ötletérôl beszélgettünk, majd folyamatosan újabb és újabb témák kerültek elôtérbe. A csoportépítô tréningek,
játékok után, a karácsonyhoz közeledve fokozato-
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megfelelô jelölt lehet egy hasonló témájú, vajdasági magyarokra fókuszáló
elôadás kivitelezésére. Fontos azonban, hogy ezekhez az elôadásokhoz be
tudjuk vonzani a megfelelô, érdeklôdô, értelmiségi közönséget is. Ebbôl a
szemszögbôl is jelentôs elôrelépésnek tekinthetô, hogy sikeresen léptem
kapcsolatba az erdélyi MISZSZ-szel, azaz a Magyar Ifjúsági Szervezetek
Szövetségével, amely jelenleg 18 tagszervezetet tömörít, és pozitív visszajelzést kaptam tôlük a rendezvényünkön való részvétellel kapcsolatban.
Továbbá Tôkés Lehel, volt ifjúsági nagykövet segítségével pedig az Országos
Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a Magyar Ifjúsági Tanács vezetôségével léptünk kapcsolatba, remélhetôleg elômozdítva ezáltal a találkozó tömegbázisának kiszélesedését. A fenti fix eseményeken túl több új kezdeményezés is
felmerült, az alábbiak során ezeket taglalnám.
Dabasi részrôl már eleve egy ötlettel felvértezve utaztam ki, ugyanis Ligetvári István ajánlotta fel, hogy építészeti irodájában szívesen látna vendégül
egy hónapos szakmai gyakorlatra egy erdôvidéki építészhallgatót esetleg egy
friss diplomás szakembert. Ezzel kapcsolatban Fazakas Kinga segítségével belekezdtünk a lehetséges jelöltek felkutatásába, amelynek során Barótról és
környékérôl nem találhatunk alkalmas építészhallgatót, de a továbbiakban a
keresés kiszélesítésével igyekszünk megfelelô jelöltekre lelni.
Külön örömömre szolgált, hogy a tavalyi jelölt elfoglaltságából fakadóan
az Önkormányzat kérésére a Baróthoz tartozó 5 kisebb település óvodáiban
és általános iskoláiban én töltöttem be a városi Mikulás szerepét. Ez arra is
nagyon jó alkalmat adott, hogy egy átfogó képet kaphassak az itteni települések oktatási körülményeirôl, ami igen tanulságos, sôt helyenként sajnos
szívszorító is volt egyben, de a gyermekek mosolyát, amelyet Télapóként varázsoltam az arcukra, sosem fogom elfelejteni. Az elutazásom elôtti napon
részt vehettem a IV. Erdôvidéki Tudományos Diákkonferencián is. Ez egy jelentôs, elsôsorban, de nem kizárólagosan fiataloknak szóló esemény, amelynek keretében erdôvidéki egyetemisták és egy ideje már végzett szakemberek
fél órás tudományos elôadásokat tartanak egy teljes napon keresztül.
Januárban az egyik legfontosabb eredmény Fazakas Kinga ötlete nyomán
bontakozott ki, akivel eljuttattunk egy Barótról szóló rövid bemutatófilmet a
Dabas Televízióhoz. A „testvérvárosi mozi” bemutatásának jelentôs sikere
volt, így most igyekszünk hasonló anyagokat beszerezni többi testvérvárosunkból is.
Tr†iç megerôsítette a 2007. május 11-én megrendezésre kerülô következô
nemzetközi kórustalálkozóra vonatkozó meghívását, valamint lépések történtek arra, hogy az idén augusztusban megrendezésre kerülô Játék Határok
Nélkül vetélkedôn dabasi csapatunk ismételten részt vehessen. Ami Besztercebányát illeti, január folyamán Ivan Saktor polgármester úr jelezte, hogy
mindenképpen szeretné folytatni a városaink között korábban megkezdett
együttmûködést. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak.
Látható tehát, hogy a testvérvárosi önkormányzati választások átmeneti
idôszakát követôen újra lendületet vesznek az együttmûködési folyamatok,
amelyeket továbbra is a legjobb tudásunk szerint igyekszünk továbbvinni.
Kancsár Krisztián

san hangolódtunk rá az ünnepre. Elôször papírból fenyôdíszeket készítettünk, majd üvegfestékkel karácsonyi motívumokat rajzoltunk, feldíszítettük a kultúrház ablakait, fenyôfáját. Végül úgy
döntöttek a fiatalok, hogy karácsonyi ünnepséget
szeretnének tartani, ahová korhatár nélkül minden helybeli ellátogathat. A közel egy hónapos
felkészülés után december 21-én került sor a rendezvényre, ahol idôsebbek és fiatalok egyaránt
nagy örömmel hallgatták a szépen szóló furulyát,
a Mikulásról szóló szonettet, és nézték meg a Betlehemes pásztorjátékot. Az elôadás után pedig
minden vendégünknek forró teával, gyümölccsel
és süteménnyel kedveskedtünk. S nagy örömünk-

re szolgált, hogy Pálinkásné B. Tünde alpolgármester asszony és Kôszegi Zoltán polgármester úr
is ellátogatott az ünnepségre. Jó érzés volt látni a
szereplôk csillogó tekintetét, a mosolygós arcokat,
és hallani a vastapsot, s érezni azt, hogy nem a
drága ajándékok és sokfogásos ebédek jelentik a
karácsonyt... Mert ünneppé válhat minden nap,
amit együtt tölthetünk a városunkban, a kis közösségeinkben, akkor, ha nem felejtünk el egy
dolgot: közösen, összefogva tenni egymásért.
Külön meg szeretnénk köszönni az Oktatási és
Kulturális Bizottságnak a rendezvény megszervezéséhez nyújtott anyagi és erkölcsi támogatást!
Feldman László ifjúsági alpolgármester
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“A tudomány és az élet embere”

Dr. Halász Géza (4.)

A szabadságharc ügyét katonaorvosként szolgáló dr. Halász Gézát minden bizonnyal
súlyosan érintette a vereség és az önkényuralom dühöngése. Mivel azonban “meggyôzôdését a tudomány által megvilágított szellem mélységébôl merítette, hazánk legkeményebb megpróbáltatásai idején, az elnyomattatás keserves éveiben is” megvolt benne “a
szilárd elvhûség, a szabadságszeretet, és a hit
abban, hogy a nemzet elôbb-utóbb eléri majd
felvirágzását és alkotmányos önállóságának
diadalát”. Miközben a köznemesség az elnyomásra passzív ellenállással válaszolt, Halász
Géza is visszatért polgári hivatásához, és az
orvostudományban találta meg a helyét.
A koleráról az 1830-as évekbôl ôrzött emlékek és 1840-es években szerzett orvosi tapasztalatok, fôképpen pedig a járvány 1849es és 1854-es újabb dühöngése következtében figyelme mindinkább a ragályos betegségekre, és a járványok megelôzésére – közvetve az egészségügyi rendszerre – irányította figyelmét. Tehetségével fiatalon kitûnt
társai közül, melynek láttán a fôváros hamarosan kerületi fôorvossá, késôbb Pest város
helyettes fôorvosává, végül fôorvosává nevezte ki. Felelôs munkaköre számos lehetôséget adott neki ahhoz, hogy eredményeit és elképzeléseit a kolera elleni intézkedések és eljárások terén kamatoztassa, így az
1872–1873-ban “uralgott kolerajárvány elfojtása körül szerzett buzgóságával” általános
ismertségre tett szert.
Amint a politikai viszonyok lehetôvé tették, ismét élére állt annak a mozgalomnak,
mely a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyûléseinek folytatására irányult.
Törekvései sikerrel jártak. Bene professzor
nyomait követve ô szervezte meg a Kassán és
Eperjesen tartott VII. s a soproni VIII. nagygyûlést, ô írta meg azok “történeti vázlatát”
(programját) és “munkálati könyvét”(publikációját) is. A Fiuméban rendezett XIV.
nagygyûlésnek már ô volt az alelnöke, s ez
alkalommal több itt elôadott elaborátumát
– egyebek között a nagygyûlés általa elkészített alapszabályát és ügyrendjét – is közreadták.
Egyik kisebb tanulmányban “Balassa János egyetemi tanár emlékezete” címmel kiváló kollégájának munkásságát méltatta. A
szintén Pesten és Bécsben tanult dr. Balassa
(*1814. †1868.) 1843-tól a pesti egyetem
sebészeti tanszékének professzora, 1858-tól
az MTA tagja volt. A plasztikai sebészet, az
ízületi tuberkolózis, urológia, gégészet és

traumatológia terén számos új, bravúros
technikai készségre valló mûtéti eljárást kezdeményezett. Az elsôk közt alkalmazta
Európában az általános érzéstelenítést, az
éterrel történô narkózist (1847) és gégemûtéteknél a gégetükrözést. Mivel a Batthyánykormány a tanulmányi ügyek igazgatását
bízta rá, s a szabadságharc alatt ô igazgatta a
honvédkórházat, börtönnel és tanári állásának elvesztésével sújtották, majd az egyetemi
oktatás és egészségügy-irányítás reformprogramjában és (1857) az Orvosi Hetilap beindításában játszott fontos szerepet.
A XVI. nagygyûlésen elhangzott és közreadott elôadások között kell megemlítenünk
Halász Gézának azt az elaborátumát is, mely
az 1873. évi pesti himlôjárványról szól. A
XIX. ülésszakon elhangzó elôadásai közül
dr. Pólya József (*1802. †1873.) életrajzának ismertetése emelkedett ki. E kiváló orvos 1831-tôl igazgató fôorvosa volt a pesti
Szt. Rókus Kórháznak. Tevékeny szerepet
vállalt ô is a kolerajárvány elleni küzdelemben, így 1848-ban ôt választották a koleraügyi országos választmány élére. Tíz évvel
késôbb Pólya szervezte meg hazánkban az
elsô (igaz, két év után megszûnt) elmegyógyintézetet, 1849-tôl pedig a minisztérium
egészségügyi osztályán dolgozott. 1832-tôl
az MTA levelezô, 1858-tól rendes tagjává
választották.
Halász Géza legrészletesebb munkája,
mint említettük, “A Budapesten uralgott
járványos betegségek történelme, különös
tekintettel a cholerára, egy térképpel s két
rajzolati táblával”. Az elaborátumot a fôváros adta ki a “Budapest és környéke természetrajzi, orvosi és közmûvelôdési leírása,
Budapest fôváros a magyar orvosok és természetvizsgálók XX. nagygyûlésére emlékül” címû többszerzôs monográfia II. részében, melybôl a Halász-tanulmány különnyomatban is megjelent.
Abban, hogy dr. Halász Géza a 19. század
második felének egyik legjobban megbecsült
és elismert magyar orvosainak egyikévé válhatott, nem csupán a fôvárosi egészségügy
irányításában, a járványos betegségek terjedésének megelôzésében és gyógyításában s a
vándorgyûlések szervezésében volt jelentôs
szerepe. Az 1860-as években figyelme és érdeklôdése az 1850/60-as években vett új
irányt, s fordult az életbiztosítási orvostan
felé. Az orvostudomány ezen ágának elsô hazai mûvelôje volt, melyet – az eddigiekhez
hasonlóan – többéves elméleti kutatásaira és

gyakorlati munkájára támaszkodva alapozott meg és gazdagított. E területen végzett
munkásságának eredményeit elôször abban
az alapmunkában tette közzé, mely 1860ban Pesten jelent meg “Az elsô magyar általános biztosító társaság életbiztosító osztályánál az orvosi eljárásra vonatkozó utasítás,
ügymenet, bizonyítványok, a hely népességi
és egészségi viszonyainak statisztikai összeállítása” címmel.
Az életbiztosítás a kiegyezés éveiben új
szakterületnek számított, melyet – mint
könyvének címe is jelzi – a korszerû orvostan legkorszerûbb ismereteivel, e szakterület
prognosztikai eljárásainak és statisztikai adatainak hazai és nemzetközi tanulságaival
gyarapított. Az e téren elért elméleti és gyakorlati eredményeit két irányban is elismerték. Az Elsô Magyar Biztosító Társaság
elôször ôt nevezte ki fôorvosává, a Magyar
Tudományos Akadémia pedig 1863. január
13-án levelezô tagjai közé választotta. Akadémiai székfoglalója, mely “Az életbiztosítás
tudományos, különösen orvosi szempontból” címmel 1864. március 21-én olvastatott fel, az MTA Természettudományi
Közleményeinek 1865/V. kötetében nyomtatásban is megjelent.
A székfoglalóban, melynek bevezetôjébôl
sorozatunk 1. részében közöltünk részletet,
kritikus szemmel vázolta fel a Nyugattól elmaradt honi egészségügy állapotát és súlyos
hiányosságait. Ebben is kihangsúlyozta,
hogy a magyarországi mortalitás (halandóság, halálozási arány) általában meghaladja a
nyugati országokét. Az általa felsorolt okokat elemezve elôször is az egészségügyi ellátás hiányosságait emelte ki. “Nem nehéz
ezen nagy halandóságnak okát fellelni, csak
azt kell tudni, hogy az ország központi
megyéjében még most is van jómódú, több
ezer lakossal bíró helység, melyben nemcsak
orvos, hanem bába vagy halottkém sincs”.
Morbiditás (megbetegedési arány) szempontjából fôleg a gümôkór terjedésének veszélyeit hangsúlyozta. E betegség tudniillik
“hazánkban is mindinkább terjedez, [ezért]
ideje volna azon közegészségi intézkedésekre
gondolni, melyek által ezen kór kifejlôdését
gátolni és gyógyítását eszközölni lehetne”.
Mint egyik méltatója, dr. Lax László kiemelte, mindez a közegészségügyi prevenció jelentôségének felismerésérôl tanúskodik, s
Halász doktor modern szemléletmódját is
jól érzékelteti. (Folytatjuk!)
Czagányi László
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ÉVFORDULÓ
BATTHYÁNY LAJOS
200 éve, 1807. február 11-én született Pozsonyban, ôsi fônemesi család gyermekeként gróf
Batthyány Lajos, 1848-ban az elsô felelôs, független magyar kormány miniszterelnöke.
16 éves korában, 1822-ben, katonának állt a
huszárokhoz, de 1827-ben otthagyta a katonaságot, és a zágrábi királyi akadémián jogot tanult, majd európai körutazást
tett. 1831-ben jutott hozzá örökségéhez, s a fôleg Vas vármegyében fekvô
birtokain gazdálkodni kezdett. Megtapasztalta, hogy Magyarországon
milyen nehéz a gazdaságból megélni, és ez Széchenyi és a reformok hívévé
tette. A Nyugat-Európában tapasztaltak alapján gazdaságát korszerûsítette:
cukorgyárat alapított, selyemhernyó-tenyésztéssel kísérletezett.
Batthyány 1830-tól Széchenyi István és Wesselényi Miklós példáját
követve kapcsolódott be a politikai életbe, s vett részt a reformországgyûléseken. Az 1832–36. évi országgyûlésen a fôrendi ellenzék jelentôs személyisége, 1839–40-ben és 1843–44-ben az országgyûlési ellenzék egyik
vezéregyénisége, 1845-tôl az ellenzék központi választmányának elnöke.
Az 1840-es években több gazdasági és társadalmi egyesület elnöke lett (pl.
Gyáralapító Társaság, Magyar Kereskedelmi Társaság), s megalapította az
Ellenzéki Kaszinót, amelynek kötetlen vitáin az alsóház küldöttei is részt
vehettek. A védegyleti mozgalmat támogatta, és ennek révén is Kossuth elképzelései álltak hozzá a legközelebb. Batthyány 1847-ben az Ellenzéki
Párt elnöke lett, s tevékenyen részt vett az országgyûlési ellenzék programját összefoglaló “Ellenzéki Nyilatkozat” megfogalmazásában. 1847-ben
pénzzel segítette Kossuth Lajos szereplését a Pest vármegyei követválasztáson, s döntô szerepe volt abban, hogy Kossuth országgyûlési követ lett.
Az 1847–48-as utolsó rendi országgyûlés 1848 márciusában Batthyány
és Kossuth kiemelkedô politizálása nyomán egy, az uralkodónak szóló felirati javaslatot fogadott el. Ez a dokumentum Magyarország birodalmon
belüli önállóságát (népképviseleti országgyûlést és az annak felelôs magyar
minisztérium létrehozását), valamint a polgárosodást segítô törvények aláírását kérte V. Ferdinánd uralkodótól. A felirati javaslatot 1848. március
15-én Batthyány a felsôház, Kossuth az alsóház küldötteként vitte Bécsbe.
A bécsi és a pesti forradalomtól szorongatott uralkodó március 17-én
gr. Batthyány Lajost kinevezte miniszterelnökké. Ezzel az ország államformája alkotmányos királyság lett.
Batthyány mint Magyarország elsô alkotmányos miniszterelnöke, március 23-án összeállította, majd április 2-án terjesztette elô a kormánya névsorát, nyolc szakminiszterrel. Ennek alapján április 7-én a király kinevezte
az elsô felelôs, független magyar kormányt, a Batthyány-kormányt, amelynek tagjai április 11-én, a reformtörvények szentesítésének napján, letették
az esküt a magyar alkotmányra. Batthyánynak a reformkor legkiválóbb politikusait sikerült a kormányába miniszterként bevonnia: Szemere Bertalan
(belügy), Kossuth Lajos (pénzügy), gr. Széchenyi István (közlekedés- és
közmunkaügy), Klauzál Gábor (földmûvelés-, ipar- és kereskedelemügy),
br. Eötvös József (vallás- és közoktatásügy), Deák Ferenc (igazságügy),
Mészáros Lázár (hadügy) és herceg Eszterházy Pál (király személye körüli
miniszter, s egyben külügyminiszter).
Batthyány és a kormány 1848. április 14-én Pestre költözött. A kormánynak óriási feladatot kellett megoldania: Batthyány irányításával megszervezték a kormányhivatalok mûködését, átalakították a közigazgatást, és
hozzáláttak a pénzügyek rendbetételéhez, biztosították a polgári átalakulást
jelentô törvények végrehajtását.
Batthyány a nyugodt, békés alkotómunka híve volt. A bécsi udvarral a
kompromisszumra törekedett: azt szerette volna elérni, ha csak az uralkodó személye köti össze a két birodalomrészt (perszonálunió). Ehhez Kos-
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suthtal megteremtette a pénzügyi és a hadügyi önállóságot (önálló pénz és
honvédség). Amikor 1848 augusztus–szeptemberében a bécsi udvar fellépett a magyar önállóság, a forradalmi vívmányok ellen, Batthyány Lajos
többször járt Bécsben, hogy megegyezést keressen. Próbálkozásai nem sikerültek, ezért szeptember 11-én a kormányával együtt lemondott. Ismét ô
kapott megbízást a kormányalakításra, de a kormánylista már nem nyert
jóváhagyást. A Jellasics horvát bánnal való fegyveres összecsapást nem sikerült elkerülni, ezért Batthyány még a pákozdi csata elôtt Bécsbe utazott és
október 2-án véglegesen lemondott a miniszterelnöki megbízásról. Ô
mindenáron a törvényes úton akart járni. Még megpróbált a magyar országgyûlés és az ország ellen támadó osztrák katonai fôparancsnok,
Windisgrätz herceg között közvetíteni, de sikertelenül. 1849 elsô napjaiban nem követte az országgyûlést és a kormányt Debrecenbe, Pesten maradt. Windisgrätz 1849. január 8-án letartóztattatta. Batthyány nem várt
súlyos ítéletet, mivel a császár és király ellen soha nem harcolt, s a törvényes formákat mindig betartotta. Ügyét sokáig vizsgálták, mindenképpen
fôbenjáró bûnökben akarták elítélni. A világosi fegyverletétel után a hadbíróság végül 9 vádpontban bûnösnek találta (pl. papírpénz kibocsátása,
újoncozás, ellenállásra buzdítás stb.) és felségárulás miatt halálbüntetésre és
vagyonelkobzásra ítélte.
1849. október 6-án a pesti Újépületben kivégzôosztag golyói oltották ki
életét. Az aradi tizenhármakkal együtt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírja. Tiszta és becsületes hazafi volt, aki egy nagyszerû kor
kiemelkedô politikusaként a hazájáért áldozta életét. Ünnepélyesen 1870ben temették el, halála helyén áll ma Budapesten a Batthyány-örökmécses.
Mitták Ferenc

Kedves Dabasi Polgárok!
Minden településnek fontos, hogy
gyökereit megtalálja, hogy messze leásson a múlt rétegeibe, és felkutassa
azokat az ôsöket, akiknek életét, jelenét és jövôjét is köszönheti. A helytörténeti kutatás egy tudatos és tiszteletre méltó tevékenység, amely átmenti
az értékeket a múltból a jövôbe, és
megerôsíti a közösség szülôhelyéhez
való kötôdését. Dabas Város Önkormányzata felismerte mindezek szükségességét, és egy olyan kiadvány létrehozását kívánja támogatni, amely régi
fényképek alapján fogja rekonstruálni
Dabas összes városrészének múltját, a régi családok életét, a paraszti és
polgári létforma elemeit, az építészeti értékeket, a régi utcaképet, a természeti környezet akkori arculatát. Ha fontos Önöknek a kiadvány létrejötte, kérem, küldjenek be olyan fotókat, amelyeket a fiókok mélyén ôriznek
elfelejtett ôsökrôl, szeretett, rég elvesztett rokonokról, a régi házról, életképeket, amelyek a munkavégzést, a szórakozást, a társadalmi élet momentumait ábrázolják. Szeretettel várjuk azoknak a dabasi polgároknak
szülôhelyükön készült fotóit is, akik a városban telepedtek le, nekik külön
fejezetet szánunk kiadványunkban. A fotókat kartotékoljuk, az adatokat
bejegyezzük és a kiadvány megjelenése után visszaszolgáltatjuk jogos tulajdonosának. A könyvbe bekerül a fotó tulajdonosának neve is. Ezt a kötetet közösen, Önökkel együtt hozzuk létre, számítva az Önök segítségére. Remélem, Önöket is jó érzéssel tölti el, hogy egy kollektív értékmentô
és értékteremtô munka részesei lehetnek. A kiadvány várhatóan a 2008as Dabasi Napokra készül el.
A Polgármesteri Kabinetirodában, személyesen, de telefonon is bejelentkezhetnek (29/561-211, vagy 561-212), és munkatársaink felkeresik Önöket otthonukban.
SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
Tisztelettel: Kôszegi Zoltán polgármester

Kultúra

Híres magyar anyák
Buchwald Franciska története
Ki volt Buchwald Franciska? Egy, az emlékezésre méltó magyar asszonyok, hû feleségek és szeretô édesanyák közül. Sorsa egybefonódott
a nemzet sorsával, személye – a Télessy családnak köszönhetôen –
Dabas történetével. De mit is ír róla és férjérôl, Manderspach Károlyról a krónika?
1848 tavaszán, Ruszkabányára is elér a szabadságharc kitörésének híre.
Ruszkabánya a Bánság keleti csücskében van és Magyarország legnagyobb vasgyára mûködik ezen a területen. Az üzem Maderspach Károly
irányítása alatt áll, és több mint 4000 munkásnak ad nyugodt megélhetési lehetôséget. Itt készülnek el az ország elsô vashídjainak szerkezeti
elemei is, melyeket ô tervezett és épített meg. Egyedülálló találmányának köszönhetôen (íven függô vonórudas hídszerkezet) három hídja is
felépül és sokáig áll is. Felvilágosult és szabad eszmékkel bíró igaz hazafi. Felesége, Buchwald Franciska szintén felvilágosult szellemiségû család neveltje. Öt gyermeküket nyugalomban és szeretetben nevelik. Emberszeretô, hithû magyarok, hat nyelven beszélnek, mert “az emberek
csak a saját nyelvükön szólíthatók meg” – mondja Károly. Igen nagy
tiszteletnek örvendenek a munkások körében. Jól és gazdaságosan irányítják a gyárat, ami nagy jövedelmet hoz a családnak. Nagypolgári
módban élnek, soha nem feledve származásukat, ôseiket. Akik ennyire
szeretik hazájukat, mint ôk, azoktól nem is várható el más, minthogy az
elsô pillanattól a szabadságharc oldalára állnak. Az üzem fegyverekkel
látja el a harcolókat, de a ruszkabányaiak saját fiaikat is csatasorba állítják. Franciska asszony annyira lelkes, hogy ô maga is közremûködik egy
hatszáz fôs nemzetôrség kialakításában.
A szabadságharc véres végnapjaiban a császáriak bosszúja Ruszkabányát is eléri, felforgatják, mindent elpusztítanak, majd fogságba vetik
Károlyt és feleségét, Franciska asszonyt. A törékeny, ötgyermekes
asszonynak és családjának végzetét végül árulás okozza. Azt állítják,
hogy Maderspach Károlyné a nyári ünnepek alkalmával, ahol a boldog
hazát s a gyôztes csatákat éltették, egy osztrák császári ruhába öltöztetett
bábut gúnyversek kíséretében temetett el. Ez volt a koholt vád. De Haynaunak kapóra jött. Azonnal az asszony ellen fordul haragja, és 1849.
augusztus 23-án, tárgyalás és ítélet nélkül félmeztelenre vetkôztetve
megvesszôzteti, és börtönbe záratja. Férje a szörnyû megalázás hallatára
összeroppan, s önkezével vet véget életének. Franciska asszony még a
börtönben van, amikor megtudja a szörnyû hírt Károlyról. S bár szíve
megszakad imádott férje halála miatt, pontosan tudja, hogy neki élnie
kell, s küzdenie kell tovább. Élete végéig keresi igazát és várja, hogy elégtételt kapjon. Még a “haza bölcséhez” Deák Ferenchez is elmegy, de ô
is csak azt mondja: “Borítsunk rá fátylat, mert most nem alkalmas a
helyzet, hogy igazi gyógyír kerüljön felszaggatott sebeire.”
Pásztor Gergely

Részlet Buchwald Franciska visszaemlékezésébôl
“Fejem ismét zúg, égô sebeim újra felébresztenek. Sötét van körülöttem. Hideg a kô és kemény a pad melyen fekszem. Odakint is sötétedik, bár ezt itt
lent inkább csak érezni lehet. Lépéseket hallok....
– Jaj, Istenem! – jeges rémület markolja meg torkomat. Döngve kivágódik
a súlyos börtönajtó. Osztrák katonák állnak odakint kíváncsiskodva, felém
mutogatnak, és gúnyosan nevetnek. Szégyenemben szeretnék elsüllyedni a pokol fenekére. Felugranék, hogy rendreutasítsam ôket, de csak kínos vonaglás
lesz belôle. A felbôszült katonák ettôl csak még jobban vihognak, lökdösik egymást. Megadóan magamba roskadok, csak a pap vigasztal. Végre elmennek.
– Óh, Istenem, nem hagytál meghalni ott a domboldalban. Miért nem engedted át testemet a halál megnyugvásának? Miért? És mikor lesz már ennek
vége? Otthon van mérgem, de hogyan jussak hozzá? Az enyhülést hozna talán. – Rám szól a pap. – Nagyságos asszonyom, próbáljon meg pihenni, holnap haza mehetünk.
Lehunyom szemem.
(…)
Két katona közeledik felém, elkapják karjaimat, úgy rántanak ki a kocsiból. Fáj a karom, olyan erôvel fognak.
– Hová visznek? – kiáltom. – Mit akarnak velem? – de csak taszigálnak
tovább erôszakkal. Négyszögben áll vagy 10–15 katona feszes tartásban, leszegett fejjel. Egy lovastisztet látok egy pillanatra a dombon. És a falu népét,
rémült arccal, sírva.
– Engem itt most kivégeznek! – villan át agyamon a rémület. Miért hát
ily fiatalon, ily hamar? Mit követtem el? Legalább Károly lenne itt velem.
Odalökdösnek a tiszt elé.
– Istenem, elfogadom kezedbôl a halált. Biztosan kiérdemeltem, mert Te
mindig igazságos vagy. Csak legalább azt add meg utoljára, hogy megtudjam
az okát.
Rám ripakodik a tiszt és kegyetlen szavakkal mocskolni kezdi családomat
és engem. Szidalmai csak úgy záporoznak rám. Hazaárulónak, besúgónak és
aljas magyar némbernek titulál. Már nem is értem miket ordibál. Térdre taszítanak.
Most lesz vége életemnek! De már nem félek. Uram, legyen meg a Te akaratod!
Furcsa, szinte megnyugszom. De a következô végzetes pillanatban a hátam mögül éles hang hasít felém. Felugrom, mint akit vipera csíp meg. Hangos sikolyom átfúrja magát a füleken, egészen az emberek szívéig hatolva.
– Csak ezt ne! Nem gyalázhat meg így egy asszonyt! Ne! Könyörgöm, legalább az anyát tiszteljék bennem – rimánkodom összekulcsolt kézzel, de
hiába. Lefognak!
– Oh, Isten! Meztelen testem... – csattan a korbács! Sikító, süvöltô sziszegéssel hasítja a levegôt a kínhozó, éles marásokat okozó fegyver. Újra és újra!
Hasítja a finom hófehér bôrt, kicsordul a piros vér és kicsordulnak a könnyek.
És nincs kegyelem. Újra és újra lesújt!
(…)
Ismét felriadok. Ez nem lehet a valóság! Ugye nem? Ez csak valami rossz
álom.
– Nyugodjék meg asszonyom. Most már nem lesz semmi baj!
– Baj? – kérdezem vissza tompán. – Hát lehet még ennél nagyobb baj?”

2007 – AZ ANYÁK ÉVE
Ez alkalomból az Önkormányzat kiállítást tervez

„Anyaság régen és most” címmel

A kiállítandó tárgyak, mint régi babakocsik, bölcsôk, játékok, családi életképek összegyûjtéséhez a lakosság segítségét szeretnénk kérni. Kérjük, hogy
akinek a tulajdonában van ilyen tárgy, a kiállítás idejére adja azt kölcsön. A tárgyak összegyûjtését a védônôk 2007. március 31-ig vállalták a védônôi
tanácsadókban: Dabas-Gyón, Luther u. 10., Nagy Tiborné (Erzsike) és Gáspár Ilona • Dabas, Kossuth L. u. 1., Gacsalné Laczkó Katalin • Felsô-Dabas,
Bercsényi u. 1., Kucsera Andrásné (Margó) • Dabas-Sári, Mánteleki u. 1., Farkasné Dallos Edina • Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában Bálintné
Reiszki Zsuzsanna. Szeretnénk, ha a tárgyak 1970-es évek elôttiek lennének.
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Kitekintô – Sport

Legyen Ön is keresztapa, keresztanya! “Demjén 61 Szuperkoncert”
A moldvai (Románia) falvakban ma is élnek magyarok, ôk az úgynevezett
csángók, akik a történelem folyamán, általában külsô kényszer hatására átmenekültek a Kárpátokon túlra, és ott települtek le, román környezetben. A
mostoha körülmények és a színromán környezet ellenére évszázadok óta
ôrzik katolikus hitüket és magyarságukat, de az államhatalom nyomására
erôs elrománosítási tendenciák hatnak rájuk. Nincs magyar oktatás, a templomokban papjaik románul miséznek, sôt a mai napig is a magyar rendszámú kocsi hívatlan és nem kívánatos vendég azokban a falvakban, ahol a
Ceausescu-féle diktatúra alatt szabadsága és testi épsége kockáztatásával merészkedhetett be egy-egy fanatikus magyar gyûjtô vagy érdeklôdô (akár az
anyaországból, akár az erdélyi magyar megyékbôl). A moldvai csángók
idôsebb generációja egy sajátságos magyar nyelvet használ, amely archaikus
színezetét, elavult és épp ettôl értékes szókincsét ôrzi még, erôsen keverve a
román szavakkal. A fiatalok, a gyerekek már nem nagyon tudnak magyarul,
épp a fent említett okok miatt Bákóba, Onesti-re járnak iskolába, de lélekben magyarok maradtak, mert a szokások és hagyományok erôs köteléke
szerencsére közösségükhöz láncolja ôket. A romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége közös oktatási programot dolgozott ki a csángó gyerekek megmentésére, az anyanyelvi oktatás
meghonosítására. 2000 óta részben sikerült erôs nyomással feléleszteni a magyar oktatást a moldvai falvakban. 2005–2006-tól 12 faluban tanulhatnak (a
román nyelvû oktatási struktúra mellett) magyarul is a gyerekek, mintegy 40
csoportban. Még 13–15 olyan falu van, ahol még nem lehetett bevezetni az
anyanyelvi oktatást, de a fent említett csoportok azon dolgoznak, hogy ott is
megmentsék a magyar nyelvet és elkezdôdhessen a tanítás. Ha ez a következô
években nem valósul meg, akkor egy-két évtized elteltével végleg elvész a
magyar szó azokban a falvakban, s ezzel nemzetünk is szegényebb lesz. A szövetség kéri nemzettársait, az anyaország magyarjait, hogy vállaljon keresztapaságot, keresztanyaságot a moldvai csángó településeken. Ez nem kötelezi
semmire a vállalót, csak anyagi támogatást jelent, amellyel hozzájárulhat egyegy csángó gyerek magyar nyelvû taníttatásához. 40 000 Ft átutalásával
fedezni lehet egy tanuló egyéves oktatási, ellátási költségeit és egy tanár bérét,
osztályterem berendezését, kirándulások, taneszközök árát. Ha a támogató
úgy akarja, akkor az anyagi támogatáson túl, személyes kapcsolatot is köthet
a gyermekkel és családjával, és így jobban megismerheti életüket, gazdag,
értékes és egyedi kultúrájukat. A Magyar Kultúra Napján Kôszegi Zoltán
polgármester felajánlotta, hogy kiegészíti a kitüntetett Orci József által felajánlott összeget, és így nem kettô, hanem négy csángó gyermeket ment meg
a nemzetnek azzal, hogy támogatja a magyar oktatást Csángóföldön.
Legyen Ön is keresztapa, keresztanya, csatlakozzon a nemzeti mentôakcióhoz! 40 ezer forint nem sok pénz annak, aki jó anyagi körülmények között él, de rengeteg pénz azoknak, akik egy ilyen nemes ügyön fáradoznak.
Átutalását kétféleképpen teheti meg:
Romániai számlára történô átutalási adatok:
Számlatulajdonos: ASOCIATIA MAGHIARILOR CEANGAI DIN
MOLDOVA
Székhely: RO-600162 Bacau str.: Cremenea nr.:2/D/1.
Pénzintézet: Raiffeisen Bank SUCURSALA Bacaustr.: Dumbrava nr.: 2.
Számlaszámok: IBAN RO57RZBR0000060006776563 (RON)
IBAN RO67RZBR0000060006776577 (EUR)
IBAN RO39RZBR0000060006776596 (USD)
IBAN RO54RZBR0000060006776617 (HUF)
Swift kód: RZBRROBU
Magyarországi számlára történô átutaláshoz szükséges adatok:
Számlatulajdonos: A MOLDVAI MAGYAR OKTATÁSÉRT
ALAPÍTVÁNY
Számlaszám: 11742173-20154778-00000000 (HUF)
Számlavezetô pénzintézet: OTP
(kapcsolat: Hegyeli Krisztina, programkoordinátor,
tel.: 0040-727-341-737, www.csango.ro, keresztapa@csango.ro)
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a “DDS”-ben

A tavalyi nagysikerû Budapest sportarénai abszolút teltházas koncert után
az idei évben városunkban köszönthetjük “Rózsit” és zenekarát. A “Demjén 61 Szuperkoncert” 2007. évi országos turnéja során április 28-án este
nyolc órai kezdettel koncertet ad a
Dabas-Diego Sportcsarnokban az élô
rock legenda. Aki kilátogat a bulira,
személyesen ismerkedhet meg a sajátos dallamvilágú Demjén-zenén keresztül egy generáció tagjával, akinek sikerült megôriznie lelke tisztaságát, józan ítélôképességét az elmúlt évtizedekben és napjainkban egyaránt. Az énekesrôl bôvebb információt
www.demjenferenc.hu internetes oldalról lehet megtudni.

DS-WELLNESS
Februári ajánlatunk
Kedves Édesanyák, Nagymamák, Leendô Édesanyák!
2007 az Anyák Éve városunkban. Ebbôl az alkalomból több lehetôséget
is kínálunk Önöknek a regenerálódásra, szépségük megôrzésére. A DS
Wellnessben a családok minden tagját szeretettel várjuk, ám Önök valamennyi programunkat kedvezménnyel vehetik igénybe.

HÉTVÉGI MEGÚJULÁS
Péntektôl vasárnap estig komplex regenerációt érhetünk el speciális,
könnyen kivitelezhetô módszerekkel, saját otthonunkban. Alapvetô a kúra végzéséhez a nyugodt feltételek biztosítása, legyen idônk önmagunkra, ki kell kapcsolni minden feladatot és sürgetést. Ezen a két napon méregtelenítés, lazítás és erôgyûjtés folyik. Minden lépés fontos, a részleteket érdemes személyesen egyeztetni a DS Wellnessben, a kúra alatt végig telefonos kapcsolatot biztosítunk. A szükséges anyagok és egyéb dolgok városunkban beszerezhetôk. A törôdésért nagyon hálás lesz testünklelkünk, és az így nyert plusz energiából az egész család részesül általunk.

A LEGJOBB PIHENÉST NYÚJTÓ AJÁNLATOK!
A nyári szezonban többféle wellnessprogram közül válogathat.
1. Rekreációs hétvége a KÉK DUNA Hotel-Klubban, péntek du.-tól vasárnap estig speciális Dabas-DS Wellness ajánlattal , ahol feltöltôdhet
és sok-sok érdekes információhoz juthat saját megújulásával kapcsolatban, március 23–25. között
2. Böjt-tábor egy nagyon nyugodt helyen, ahol megszépülhet, fogyhat,
felfrissülhet, regenerálódhat, akár életvezetési gondjait is megoldhatja, és a hétköznapokra tartósan felkészülhet. Egészségeseknek ajánlott, egy hetes pihenés és rekreáció, böjtkúra szakértô vezetésével,
június 23–30-ig.
3. Életmódtábor, kellemes környezetben és jó társasággal. Mindent
megtudhat az egészséges, harmonikus életmódról és gyakorolhatja is
azt, finom ételeket fogyaszthat, felfrissülhet, sok vidámságban lesz
része és betekinthet az ember rejtett képességeinek világába is. Itt eltöltheti a nyári szabadságát, kikapcsolódik és még fittebb is lehet,
mint valaha volt. Tervezett idôpont: augusztus.
Mindhárom programban képzett szakemberek dolgoznak.

FOLYAMATOS PROGRAMOK
jógagyakorlás, SPA méregtelenítés, agytorna gyermekeknek, egyéni
életmód-terápia. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Thurzó Vincéné, életmód-tanácsadó és terapeuta
Tel.: (06-20) 313-2355, www.dabas-ds.hu

Sport

LABDARÚGÁS

Új edzôvel készül az FC Dabas SE felnôtt
csapata a tavaszi idényre. Dajka László
1979–1987-ig a Budapesti Honvéd színeiben 220 bajnoki mérkôzésen játszott és
ezen idôszak alatt 60 lôtt góllal örvendeztette meg a szurkolókat.
A Budapest Honvéddal ötször nyerte
meg a Magyar Bajnokságot és egyszer a
Magyar Kupát. Profiként 1987–1990-ig
Spanyolországban, majd 1990–1992-ig
Svájcban rúgta a bôrt.
A címeres mezt 24 szer ölthette magára. A Magyar Válogatott tagjaként
azon kevesek közé tartozik a labdarúgók népes táborában, akiknek megadatott az élmény, hogy 1987-ben játszhatott a Labdarúgó Világbajnokságon. A labdarúgástól a mai napig sem szakadt el, edzôként is sikeres. A
BKV csapatával megnyerte a másodosztályban a bajnokságot, azonban a
tulajdonos nem vállalta a legmagasabb osztályban a szereplést. Dolgozott
Békéscsabán, Sopronban és jelenleg az FC Dabas trénere a Pro Licences
edzô.
Az FC vezetése a bajnokság végéig állapodott meg a szakemberrel,
amely megállapodás a szezon végén meghosszabítható, amennyiben mind
a két fél úgy ítéli meg, hogy értelme van a közös munkának. Sikeres és
eredményes munkát kívánunk az új szakvezetônek itt nálunk, Dabason!
B. B.

Kézilabda
NB I/B-s férfi kézilabdacsapatunkban a következô változások történtek.
Lemondott Györfi János edzô, az ô munkáját Szilágyi Zoltán, az ifjúsági
csapat eddigi szakmai irányítója vette át úgy, hogy a tavaszi idényben a
felnôtt és az ifjúsági csapat edzôje is ô lesz. Tamás Gábor a Vác, Hartung
Péter a Honvéd csapatához igazolt. Burik Mátét visszahoztuk Dabasra a
Balaton KC-tôl. Cél, hogy tavasszal már épüljenek be a felnôtt csapatba
tehetséges, fiatal dabasi játékosok is. Serdülôcsapatainknál az edzôi feladatokat Kiss Attila és Kovács László testnevelôk látják el.
A Dabas-Diego KC hazai mérkôzései: február 17-én Nagykanizsa, március 3-án Székesfehérvár, március 17-én Tököl, április 1-jén Tata, április
21-én Pécs, május 12-én Szigetvár ellen lesznek a Dabasi Sportcsarnokban.
Dabas-DIEGO KC mérkôzései (helyszín: DDS):
Március 3. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Alba Regia KSE
ifi: 16.00
Március 17. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Tököl KSK
ifi: 16.00
Április 1. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Tatai HAC
ifi: 16.00
Április 21. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Uniqa-Pécsi KK
ifi: 16.00

Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület mérkôzései (helyszín: DDS):
Március 3. 12.00 DANKE–Ercsi SE
Március 24. 12.00 DANKE–Taksony SE
Április 22. 12.00 DANKE–Kistarcsai KE
Részletesebb információk, képek a www.dabaskezi.hu honlapon találhatók. Kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Dabas VSE
KC-t! Adószám: 18692598-1-13
Sz. J.

AZ FC Dabas SE felnôtt csapatának elôkészületi mérkôzései:
2007. 02. 24., szombat
11.00
Dabas–Monor
2007. 02. 28., szerda
Örkény–Dabas
2007. 03. 10., szombat
Elsô bajnoki mérkôzés
Az idei elsô felkészülési mérkôzésen 2007. 01. 27-én a III. kerület csapata vendégeskedett Dabason. A küzdelmes, helyenként jó iramú mérkôzésen 2:2-es döntetlen eredmény született.

PARÁZS MECCSEK, JÓ SZÍNVONAL

Zajlik a terembajnokság
Az idei, immáron hatodik alkalommal kiírt Dabas Városi Teremblabdarúgó-bajnokság rekord nevezéssel (22 csapattal – két csoportra bontva) indult útjára 2006 decemberében. Január végére lassan kirajzolódtak az erôviszonyok, melyik csapat kerülhet az elôdöntôbe, illetve kik
azok, akik csak az alacsonyabb helyezésekért küzdhetnek majd tovább.
Mindkét csoportban még 5-5 csapatnak van legalább matematikai
esélye arra, hogy az elsô két hely valamelyikén végezzen. Az eddigi
mérkôzéseket jó színvonal, parázs küzdelem és emelkedô nézôszám
jellemezte. A csoportkör utáni menetrend: március 4-én az elôdöntôkre, március 11-én a döntôre és a helyosztókra kerül sor. Helyszín a
Dabasi-Diego Sportcsarnok. A 8. forduló után a csoportok állása:
A csoport: 1. Kohárik 2002 Kft., 2. Red Devils, 3. Hornyák Kft., 4. Villa
Negra, 5. DTL, 6. Most SE, 7. Meggyfa Sörözô, 8. Vad-Ászok, 9. Meredt
Egér, 10. Aranyhal, 11. IN-KA United.
B csoport: 1. Jasin Kft., 2. Bulls, 3. D-Door, 4. Bokafogó Gordiusz FC, 5.
C-vágány, 6. Kakas-sokk, 7. V&Chicken Kft., 8. Pelu-Ker FC, 9. Adrenalin, 10. Metál-99 FC, 11. Reál Margit Inárcs.
A góllövôlistát Farkas Krisztián (Kohárik 2002 Kft.) vezeti 21 góllal.
A bajnokságról bôvebben a www.dabas.hu oldalon lehet olvasni.
T. T.
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Futsal EB selejtezô a DDS-ben.
Résztvevô csapatok:

Oroszország, Görögország,
Litvánia, Magyarország
02. 20. 17.00
19.00
02. 21 17.00
19.00
02. 23 17.00
19.00

Játéknapok:
Magyarország–Görögország
Oroszország–Litvánia
Magyarország–Litvánia
Görögország–Oroszország
Litvánia–Görögország
Oroszország–Magyarország

Belépôk: 3 napos bérlet: 3500 Ft, a nagylelátóra szól.
Napijegyek: 1500 Ft felnôtt, 1000 Ft gyerek, nyugdíjas,
a kapuk mögé érvényes.
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A vércsoport szerinti táplálkozásról elsôként egy ismert testépítô és
személyi edzôtôl hallottam, Jóba Elektôl. Hogyan választhatunk jól?
Milyen tanácsokat kövessünk? Melyik a nekünk legmegfelelôbb
étrend? Számomra arról is hiányzott a magyarázat, hogy azonos étrend mellett egyes emberek miért tudnak fogyni, míg mások kevésbé vagy nem (leszámítva a nassolást hmm… akárcsak én…). E kérdésekre a választ a vércsoport szerinti étkezési terv adja.
• A 0-ás vércsoportúak a húst-hússal típus. Pulyka-, marha-, csirkehúsokból bármikor ehetnek. A körettel már óvatosabban! A kenyér és tésztaféléket lehetôleg hanyagoljuk, akárcsak a tojást és a
tejtermékeket, ugyanis ezek visszafogják a 0-ások inzulin termelését és ezáltal a nem kívánt kilók is könnyebben lerakódnak.
• Az A-s vércsoportú emberek alapvetôen a vegetáriánus étrenddel
járnak a legjobban. Kerüljék a felvágottakat, a sonkát és a kolbászt is. A tejtermékek közül a joghurt, kefír és zsírszegény tejföl
fogyasztása ajánlott, sôt jótékony hatású a szervezetre nézve. A
többi tejterméket lehetôleg kerüljük! Amennyiben hús, akkor
csirke és pulyka, valamint hal legyen.
• A B-s vércsoportba tartozóak szinte minden húsfélét (kivétel a
csirkehús sajnos, mert az a B-seknek nehezen emészthetô) és tejterméket ehetnek. Pulyka-, marha-, bárány- és birkahúsokat bármikor lehet fogyasztani. A tojás és tejtermékek is jótékony hatá-

súak. Zöldségekbôl és gyümölcsökbôl nagyon széles választék
kerülhet a B-s vércsoportú emberek asztalára. Még a magasabb
gyümölcscukor-tartalmúak, mint a banán vagy narancs is helyet
foglalhatnak az étrendjükben.
• Az AB vércsoportú emberek étkezése a legrejtélyesebb és legbonyolultabb. Az A és B vércsoport táplálkozásának keveredése.
Bárány-, birka- és pulykahúsokat nyugodtan fogyaszthatnak.
Tojást és tejtermékeket is ehetnek. Tengeri halakat és zöldségeket ajánlatos beiktatni étrendjükbe.
Amit bármelyik vércsoportú ember ehet fehérjeforrásként, az a
halak nagy hányada, a pulyka, a tojásfehérje és a szójatej. A zöldségek és gyümölcsök nagy része is fogyasztható. A jótékony energiát pedig rizs, zab, kölesbôl készült kenyerek biztosíthatják. Ehetünk brokkolit, karfiolt, kelkáposztát, fejes salátát és hagymát.
Az egészséges test megôrzésének érdekében a helyes táplálkozás
mellett a rendszeres testmozgás elengedhetetlen. Látogassanak el a
xXx Fitness-be, és személyesen próbálunk segíteni egyénre szabott
edzéstervvel és táplálkozási tanácsainkkal.
Várja önöket a xXx Fitness
Hétköznap: 8.00–21.00-ig
Hét végén: 10.00–20.00-ig

A vércsoport szerinti táplálkozásról elsôként egy ismert testépítô és
személyi edzôtôl hallottam, Jóba Elektôl. Hogyan választhatunk jól?
Milyen tanácsokat kövessünk? Melyik a nekünk legmegfelelôbb
étrend? Számomra arról is hiányzott a magyarázat, hogy azonos étrend mellett egyes emberek miért tudnak fogyni, míg mások kevésbé vagy nem (leszámítva a nassolást hmm… akárcsak én…). E kérdésekre a választ a vércsoport szerinti étkezési terv adja.
• A 0-ás vércsoportúak a húst-hússal típus. Pulyka-, marha-, csirkehúsokból bármikor ehetnek. A körettel már óvatosabban! A kenyér és tésztaféléket lehetôleg hanyagoljuk, akárcsak a tojást és a
tejtermékeket, ugyanis ezek visszafogják a 0-ások inzulin termelését és ezáltal a nem kívánt kilók is könnyebben lerakódnak.
• Az A-s vércsoportú emberek alapvetôen a vegetáriánus étrenddel
járnak a legjobban. Kerüljék a felvágottakat, a sonkát és a kolbászt is. A tejtermékek közül a joghurt, kefír és zsírszegény tejföl
fogyasztása ajánlott, sôt jótékony hatású a szervezetre nézve. A
többi tejterméket lehetôleg kerüljük! Amennyiben hús, akkor
csirke és pulyka, valamint hal legyen.
• A B-s vércsoportba tartozóak szinte minden húsfélét (kivétel a
csirkehús sajnos, mert az a B-seknek nehezen emészthetô) és tejterméket ehetnek. Pulyka-, marha-, bárány- és birkahúsokat bármikor lehet fogyasztani. A tojás és tejtermékek is jótékony hatá-

súak. Zöldségekbôl és gyümölcsökbôl nagyon széles választék
kerülhet a B-s vércsoportú emberek asztalára. Még a magasabb
gyümölcscukor-tartalmúak, mint a banán vagy narancs is helyet
foglalhatnak az étrendjükben.
• Az AB vércsoportú emberek étkezése a legrejtélyesebb és legbonyolultabb. Az A és B vércsoport táplálkozásának keveredése.
Bárány-, birka- és pulykahúsokat nyugodtan fogyaszthatnak.
Tojást és tejtermékeket is ehetnek. Tengeri halakat és zöldségeket ajánlatos beiktatni étrendjükbe.
Amit bármelyik vércsoportú ember ehet fehérjeforrásként, az a
halak nagy hányada, a pulyka, a tojásfehérje és a szójatej. A zöldségek és gyümölcsök nagy része is fogyasztható. A jótékony energiát pedig rizs, zab, kölesbôl készült kenyerek biztosíthatják. Ehetünk brokkolit, karfiolt, kelkáposztát, fejes salátát és hagymát.
Az egészséges test megôrzésének érdekében a helyes táplálkozás
mellett a rendszeres testmozgás elengedhetetlen. Látogassanak el a
xXx Fitness-be, és személyesen próbálunk segíteni egyénre szabott
edzéstervvel és táplálkozási tanácsainkkal.
Várja önöket a xXx Fitness
Hétköznap: 8.00–21.00-ig
Hét végén: 10.00–20.00-ig

