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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Meghívó
Idén március 15-én, az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére újra megrendezzük hagyományos ünnepségünket a megszokott helyszíneken
(délelôtt: Kossuth Ház Galéria, dabasi református
templom kertje, Szent István tér, este: Szent István
tér, fáklyásmenet a dabasi köztemetôbe, Kossuth
László sírjához). A rendezvény a Kossuth-háznál
kezdôdik, majd az ünneplôk menete a hagyományos
útvonalat követve a Szent István térre érkezik. Az ünnepi mûsor, az emlékezô és köszöntôbeszédek elhangzása után sor kerül a Dabas Város Díszpolgára
kitüntetô cím átadására.
A programokról részletesebben plakátjainkról és
meghívóinkból értesülhetnek.
Koszorúzási szándékukat a Polgármesteri Kabinetirodában, a 29/561-211 vagy 561-212-es telefonon
jelezhetik.
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT MÁRCIUS 15-ÉT!

Kôszegi Zoltán polgármester

Dsida Jenô

Utolsó Miatyánk
Parányi pirula.
Itt a lámpaoltás.
Miatyánk, ki vagy a mennyekben!
Megint egy sikoltás.
Aludni, aludni,
Csend, nyugalom, béke.
Szenteltessék meg a Te neved!
Lesz-e ennek vége?
Magas bácsi sóhajt,
Aki meghal, jól jár.
Jöjjön el a Te országod!
Hat az altató már.

Református templom, Dabas • Fotó: Gyurman Tibor ✞

Csillagok villognak.
Hunyorogva int egy.
Legyen meg a Te akaratod!
Nekem minden mindegy.

Rendezvényeink

A kultúra varázsereje
mi összeállítása volt. A magyar Himnusz emberközeli, mívesen szép költemény, a Shakespeareszonettek, a József Attila-versek, – hogy csak néhányat említsek- sokáig emlékezetes élménnyé
váltak számomra. Emellett, én, külön megtisztelve
is éreztem magam, mert mint a kultúra közvetítésében dolgozót, ünnepelni invitáltak. Számos figyelmesség, kedvesség jutott nekünk osztályrészül e napon. Köszönet érte mindenkinek, aki
elôsegítette e szép ünnepnap létrejöttét.
Enczi

Fotók: Karlik Dóra

Soraimat elsôsorban azon kulturális élményekre
éhes embertársaimnak szánom, akik szívesen eljöttek volna január 23-án a Kossuth Mûvelôdési Központba. Aztán valahogy mégis távolmaradásra
kényszerültek. Vagy nem is kényszerültek, csak
gyôzött a szürke hétköznapok visszahúzó ereje.
Van az úgy néha sajnos, hogy lemondunk egy
szépnek ígérkezô estérôl, pillanatnyilag fontosabbnak tartott dolgaink kedvéért. Esetleg a nagy
mínuszok is közrejátszhatnak, ahogyan az említett
napon is. Ezzel persze nem azt akarom mondani,
hogy kevesen voltunk, de abban bizonyos vagyok,
hogy többeket is távol tartott a fenti körülmények
valamelyike. Saját tapasztalatomból tudom, hogy
ha gyôz a visszahúzó erô, nem leszek ettôl boldogabb. Nem leszek jókedvû, békés, kiegyensúlyozott
stb., hanem pont ennek az ellenkezôje. Holott ha
nem így alakítottuk volna a programunkat, ha
engedtük volna, hogy a zene és az irodalom varázsa hatalmába kerítsen bennünket, feltöltôdhettünk volna kellemes érzésekkel, élményekkel.
S ezektôl vidámak, szeretetteljesek, befogadóak,
megbocsátóbbak stb. lennénk. Mert bizony ez így
mûködik. Én a magam részérôl ebben az évben

már kétszer is, pedig még csak
február van, engedtem a „kísértésnek”, és örülök, hogy így
tettem. Erre szeretnék a
jövôben én rábeszélni minden
hezitálót, hogy ne tagadják
meg maguktól a kikapcsolódást, higgyék el, jobban járnak.
Elôször a január elején megrendezett újévi koncert töltött fel
élményekkel. Ezt már vártam, mert a tavalyi koncerten is ott voltam, és az is nagyon tetszett. Ez a
mostani, a 2006-os is beváltotta a hozzá fûzött
reményeimet. Pirosra tapsoltam a tenyeremet, a
többi jelenlévôvel egyetemben, végigénekeltük az
egész mûsort, különösen, amikor erre biztatást is
kaptunk. Jó néhányan állva tapsoltak, így fejezték
ki köszönetüket és a forró hangulatot. Lám-lám, a
zene milyen csodálatosan jótékony hatású!
Aki ezt egyszer is tapasztalta, annak nem kell
semmit bizonygatnom. Úgyszintén szépségesen
szép volt, a már említett január 23-i este is. A
Kossuth Mûvelôdési Központban ebbôl az alkalomból rendezték meg a Magyar Kultúra Napját.
Mint tudjuk, ez himnuszunk születésnapja is. Erre
az eseményre nagy körültekintéssel, meglepetéssel készültek a szervezôk. Már a színpadon elhelyezett virágkompozíció is elbûvölt. A Karacsné
Takács-Éva díjjal kitüntetett Szlama László
csoportja meggyôzött arról, hogy a magyar népzene a fiatalok körében is kedvelt mûfaj, így az
utánpótlás biztosítva van.
A Magyar Kultúra Napjának gyöngyszeme
számomra azonban Papp János színmûvész irodal-

Papp János

AKI MÁR BIZONYÍTOTT
Szlama László népmûvész, citeraoktató neve már ismerôsen cseng a dabasiak számára.
Nincs olyan városi rendezvény, amelyen az általa irányított citeracsoport ne szerepelne. A csapat három oszlopos tagja a három Szlama gyerek, akik apjukhoz hasonlóan
fontosnak tartják a hagyományôrzést, a magyar népi kultúra ápolását. Mind az oktatónak, mind a csoport tagjainak becsületére válik, hogy nem elégednek meg a határon
belüli tájegységek népdalkincsének megismerésével, hanem messzebbre tekintenek, az
erdélyi és a csángó népzenei körbôl is merítenek, és adnak elô egy-egy csokorra valót
fellépéseik alkalmával.
Január 23-án, a Kossuth Mûvelôdési Központban megrendezett Magyar Kultúra napi ünnepségen Szlama László vehette át a 2006-os Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díjat, amelyet a Képviselô-testület neki ítélt oda ebben az évben. Ha figyelemmel
követjük szakmai életútját, ha számba vesszük azt a sok szakmai elismerést, megtisztelô
kitüntetést, amelyet az utóbbi öt évben összegyûjtött ô maga és az általa irányított kis
csapat, akkor tisztán látjuk, hogy méltán megérdemelte Dabas Város Önkormányzatának elismerését, amely magas szintû népzene-oktatói munkáját díjazza.
Szlama Lászlót a Dabasi Újság 2003. márciusi számában már bemutattuk olvasóinknak, épp egy magas rangú megyei kitüntetés, a “Pest Megye Mûvészetéért”-díj
kapcsán, amelyet 2002-ben, a Megyenapi Ünnepségen vehetett át a Vármegyeházán,
Budapesten.
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Rendezvényeink, Fiatalok rovata
Tekintsük át röviden szakmai életútját, amelynek elsô állomása az
ócsai általános iskola volt, ahol díjazottunk kisdiákként a citerazene alapjaival ismerkedett. 1995-ben a dabasi Kossuth Mûvelôdési Központban
megalakította elsô gyermek citeracsoportját, majd a KÓTA által szervezett népzenekar-vezetôi tanfolyam elvégzése után, amelyet jeles eredménnyel fejezett be, tudása egyre magasabb szakmai színvonalat tükrözött. Az általa vezetett gyermek- és ifjúsági csoport számos díjat és elismerést szerzett különbözô versenyeken, megmérettetéseken. A 2002-es
örkényi KARÉJ Fesztiválon az ifjúsági csoport elsô, a gyermekcsoport
második helyezést ért el. Ezt követôen, 2003-ban az ifjak országos ezüst,
majd arany fokozatot szereztek. 2005-ben a dabasi Népzenei Találkozón
a Kéknefelejcs Citeracsoport Aranypáva-díjat kapott, amely az egyik legmagasabb szakmai elismerés ebben a mûfajban.

Szlama László és csoportja 2005 nyarán együtt táborozott a baróti
Erdôvidék néptáncegyüttessel a testvérvárosunkhoz közel esô festôi
Uzonkafürdôn, majd együttmûködésüket itt, Dabason is folytatták. A
Városi Strandon egy tíznapos közös táborozáson vettek részt. Mindkét
tábort a két csapat közös bemutatója követte. Reméljük, hogy az együtt
töltött idô hosszú távra megalapozza a barátságot a csoportok fiataljai között, s a két, azonos tôrôl fakadó, mégis ízeiben, hangulatában más népzenei kultúra gazdagítja tudásukat, szolgálja szakmai fejlôdésüket.
Szívbôl gratulálunk Szlama Lászlónak a díjhoz, és csoportjának még
nagyon sok szép elismerést és sikert kívánunk! A gondosan elhintett tudás magva máris megfogant, hiszen Szlama Ildikó, a legidôsebb lány már
maga is citerát oktat kicsiknek a Kossuth Mûvelôdési Központban. Örülünk, hogy a folytonosság biztosítva van.
Kapui Ágota

Ismerkedjünk a világgal,
ismerkedjünk egymással!
Biztos Te is elgondolkoztál már azon, milyen lehet
az élet hazánkon kívül. Hogyan élhetnek az emberek Magyarországtól távol, más kultúrában, más
szokások közt nevelkedve? Milyenek lehetnek az étkezési szokásaik? Hogyan élhetik mindennapjaikat?
Milyen az idôjárás az egyes éghajlati övezetekben
és ez hogyan befolyásolja az emberek életét, mindennapjaikat?
Ha ezekre a kérdésekre választ akarunk kapni, a
legjobb módszer, ha elutazunk a megismerni kívánt
térségbe, ill. egy konkrét országba. De ha ezt nem
tehetjük meg, mert pénz- (ami fiataloknál sajnos
gyakran elôfordul) vagy idôszûkében vagyunk, el is
hívhatjuk magunkhoz az ország egy „képviselôjét”.
Errôl a programról még nem sokan tudnak, de tapasztalatból mondhatom, fantasztikus lehetôségeket kínál idegen nyelv gyakorlására és más kultúrák,
más országok megismerésére.
Családunk másodszor vesz részt ebben a programban. Tavaly az Egyesült Államokból fogadtunk
egy diákot, a kezdeti bátortalanságunknak köszönhetôen csak egy hétre, de mivel tapasztalataink
igen pozitívak voltak, idén már egy hosszabb vendéglátást vállaltunk. Így mi Ausztráliával kapcsolatos kérdéseinkre kapunk választ, egy ausztrál vendéget (called Alison Montaldo J) fogadtunk.
A legelsô probléma, amivel találkoztunk, az az
idôeltolódással kapcsolatos nehézségek megoldása
volt. Mikor Alison megérkezett hozzánk, elôtte már
két napot Budapesten töltött, segítve az alkalmazkodást az európai idôzónához, azonban a hétórányi
eltérést mégsem viselte könnyedén, így az elsô napok jobbára alvással teltek számára, olyannyira,
hogy mindjárt az elsô iskolai napján nem is tudott
megjelenni. (Diagnózis: súlyos alváshiány) Szerintem ezt a tünetet legtöbbünk idôzónák átrepülése
nélkül is tudja produkálni, de sajnos a szülôk ezt nem
tolerálják kellôképpen. Még át sem hidaltuk az elsô
nehézséget és máris szembe találtuk magunkat a
másodikkal, nevezetesen a hideggel. Alison NyugatAusztráliából érkezett és náluk most éppen 42 °C
van. Elég érdekes lehetett megérkezni a –10 °C-ba.

Az elsô héten, ha megkérdezte tôle valaki, hogy milyen Magyarország, csak ennyit mondott: „hideg”.
És máris jöttek az étkezéssel kapcsolatos problémák. Természetesen tradicionális magyar ételekkel
fogadtuk, amibôl persze merô udvariasságból evett,
de tisztán látszott, nem igazán ízlenek neki. Teljesen
világossá vált számunkra, hogy az étkezési szokásaink között rendkívül nagy az eltérés. Persze ekkor
még nem gondoltuk, hogy mennyire, és azt sem,
hogy ez a késôbbiekben mennyi gondot fog okozni.
Azt gondoltuk, hogy a magyar konyha az egész világon ismert és kedvelt. Ezzel szemben ô hozzá sem
nyúlt a húsleveshez. Kiderült, hogy Ausztráliában
nem igazán esznek levest, így a húsleves után az
összes többi levesünk is ugyanerre a sorsra jutott,
nevezetesen, meg sem kóstolta ôket. Az iskolai
menzán sem kóstolt meg semmit, persze itthon azt
mondta, hogy mindent megevett, de ránézésre döntött és egyelôre úgy döntött, kitartanak még az otthon felhalmozott készletek, tehát ráér késôbb is ráfanyalodni a magyar kosztra. Azonban volt, ami tetszett neki, pl. betûtészta, de egyelôre nem annyira,
hogy meg is kóstolja. Az elsô hét után a szüleim vészesen aggódni kezdtek táplálkozási szokásait illetôen, de a nagymamám a sokat éltek bölcsességével megtalálta a megoldást. „Vegyetek neki pizzát, a
világon nincs olyan tini, aki ne enné meg” – mondta. És lám, igaza is lett. Azóta már sokat javult a
helyzet, de a pizzát aranytartalékként észben tartjuk.
Hozott ausztrál ételeket is. Kedvence a Vegemite. Ez egy kis tubusban (pontosan úgy néz ki,
mint a fogkrém) tárolt, kenyérre kenhetô krém.
Olyan illata van, mint a Vegeta fûszernek. (Nyilván
nem véletlen a neve.) Elsô közös vacsoránkkor mindenki megkóstolta egy kis szelet kenyéren, de rá
kellett jönnünk, hogy nem csak az illata olyan, mint
a Vegetáé, hanem az íze is. Tömény fûszer. Szóval
nem ízlett. Ezen elgondolkozva, talán lehet, hogy
nekem sem ízlene az ausztrál koszt.
Megtudtuk, hogy az emu, a krokodil és a kenguru mindennapi étel. Állítólag a kenguru íze hasonlít
a csirkehúshoz.

Fotók: Kamen

1. rész

És mindjárt az elsô napokban megjelent a jó
öreg honvágy is. Az elsô idôkben nagyon sokat sírt.
Talán ekkor döbbent rá, hogy több ezer kilométerre
eljött a családjától, hideg van, nincs normális étel
(legalábbis olyan, amit ô annak tart) és a magyar
nyelv teljesen értelmetlen számára.
A kezdeti nehézségeken azonban könnyen átlendültünk. A mai modern technikával már ingyen beszélgethetünk szeretteivel az interneten, akár a világ
másik végén is, merthogy ô pontosan a világ másik
végérôl jött. Na persze nem olyan, mint egy személyes beszélgetés, de jó (vagy éppen rossz) élményeinket megoszthatjuk bárkivel. Ezt szinte mindennap meg is teszi. Annak ellenére, hogy könnyen beilleszkedett a családunkba és megtetszett neki Magyarország, szinte mindennap beszél a szüleivel, ill.
testvéreivel, és most már nem feltétlenül azért, mert
honvágya van, hanem mondjuk azért, mert az egyik
testvérének születésnapja van. Több ezer kilométerre otthonától is próbálja ugyanúgy élni az életét,
mint otthon (ami persze nem teljesen sikerül neki).
Ha valakiben további kérdések merülnének fel,
juttassa el hozzánk az adam.kamen@freemail.hu
e-mail címre, Alison szívesen válaszol rájuk. Természetesen jó lenne, ha angolul írnátok, de az sem baj,
ha magyarul kérdeztek tôle. A nyelvi hibáktól nem
kell félni. Alison anyukája mondta, hogy nem azt nézik, hogy ki milyen hibát vét, számukra az a fontos,
hogy minél több barátot szerezzenek. Próbáljuk meg
mi is!
(Folytatjuk)
Kamen Ádám, Valentyik Anna
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Fiatalok rovata

Nagyköveti Fórum
Kancsár Krisztián jelenti

Lengyel Brigitta jelenti

Barótról

Tr†içbôl

Bevallom ôszintén, hogy izgatott várakozással tekintettem az
baróti kiküldetés elé, ugyanis eddig még sosem jártam Erdélyben, és nagyon örültem annak, hogy most hosszabb idôt tölthetek el itteni testvértelepülésünkön. Természetesen igyekeztem a
lehetô leghatékonyabb módon folytatni a Lengyel Brigitta által
már beindított kezdeményezéseket, és lehetôség szerint újabb ötletekkel gazdagítani az
együttmûködési palettát. Munkámat jelentôs mértékben megkönnyítette, hogy idôközben
Barót városa is küldött egy ambiciózus, fiatal kapcsolattartót Tôkés Lehel személyében. Az
egymással folytatott napi szintû egyeztetés és kölcsönös segítségnyújtás nagyban hozzájárul mindkettônk sikeres munkavégzéséhez. Dolgozunk azon, hogy a Dabassal kapcsolatos
turisztikai jellegû, fényképekkel ellátott információk elérhetôek legyenek az Erdôvidék honlapján, ugyanis Barót jelenleg még nem rendelkezik saját oldallal, de a közeljövôben remélhetôleg ez változni fog. A korábban már beindított iskolaközi programok folytatásaképpen
fáradozásaink nyomán megtörtént a kapcsolatfelvétel a Baróti Szabó Dávid, valamint a
Táncsics Mihály Gimnázium diáktanácsai, továbbá az iskolaújságokat szerkesztô személyek
között. Ami a lapokat illeti, kezdetben az intézmények elküldik egymásnak kiadványaikat,
majd a késôbbiek folyamán akár kölcsönösen is cikkezhetnének egymás rendezvényeirôl,
városi programokról stb. Szeretnénk, ha ezt a kezdeti lépést a közeljövôben személyes kapcsolatfelvétel is követné. Elôzetes terveink szerint a baróti diákönkormányzat néhány tagja részt vehetne a dabasiak március 13-án esedékes Táncsics Napján. Sôt, most úgy tûnik,
jó esély van rá, hogy a Táncsics Mihály Gimnázium egy kisebb mûsorral részt vegyen a baróti március 15-i ünnepségsorozaton. Ez újabb tökéletes alkalmat biztosítana a diákoknak
a személyes kapcsolatépítésre. Jelenleg mindkét dolog szervezés alatt áll. Külön örömömre szolgált, hogy nemcsak a helyi diáktanács hivatalos összejövetelén vehettem részt, hanem az itteni képviselôk segítségével ellátogathattam Sepsiszentgyörgyre is a Megyei
Diákönkormányzat egy ülésére. Közremûködöm a dabasi Áldos Egyesület fellépésével kapcsolatos szervezési munkálatokban, ugyanis ôk is szerves részét fogják képezni a májusban
lezajló Barót Napok programjának. Az itteni szervezôk már elküldték a hivatalos meghívót
az egyesületünknek. Kapcsolatba léptem a Transylmánia nevû, hagyományos népzenei
alapokon nyugvó rockzenét játszó zenekarral. Szeretnénk ugyanis, ha az együttes fellépne
a júniusi II. Kárpát-Medencei Ifjúsági Fesztiválon, Dabason. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak. Részt vettem továbbá az Erdôvidéki Civil Szervezetek Találkozóján, ahol egyrészt jó alkalmam nyílt az adott szervezetek tevékenységi körének behatóbb
megismerésére, másrészt pedig a késôbbi ténykedéseim szempontjából hasznos személyes
ismeretségek kötésére. Úgy vélem, ittlétem elsô hónapja számtalan kecsegtetô kezdeményezést hordozott magában, amelyeket a késôbbiek folyamán legjobb tudásom szerint
igyekszem kivitelezni és lehetôség szerint újakkal kibôvíteni.

Rizmajer Krisztián jelenti

Besztercebányáról
Dobr{ den! Köszöntök mindenkit, most már innen, Besztercebányáról. Január 19-én kezdtem meg a munkát kiküldetésem új helyén. Az elsô napokban bemutattak a hivatal dolgozóinak és Jan Králik polgármester úrnak, majd részt vettem az
ô ifjúsági nagykövetük meghallgatásán, aki nemsokára Dabason kezdi meg munkáját. A nagykövet sajnos a napokban megbetegedett, így a február 1-jére kitûzött kiutazást el kellett halasztania. Remélem, mihamarabb sikerül felépülnie és megkezdenie küldetését városunkban. A továbbiakban felvettem a kapcsolatot Katarina Nemcovával és Latife Oztürkkel, egy török tanárnôvel, akik még Kancsár
Krisztián idejében kezdték el az együttmûködést a Táncsics Mihály Gimnáziummal,
hogy részt vegyenek egy közös pályázaton, amely jelenleg még kezdeti stádiumban
van. Emellett, folytatva a hagyományt, természetesen átadtam a dabasi diákok válaszleveleit is. A Slovenska Lupca-i általános iskolával is elkezdtünk egy Comenius 1 pályá-
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Január elsô felében Dabason tevékenykedtem a két nagykövettársammal együtt. Körbelátogattuk a dabasi óvodákat, hogy
átadhassuk az intézményvezetôknek a testvérvárosokból küldött ajándékokat, meglátogattuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatónôjét, és látogatást tettem a Táncsics
Mihály Gimnáziumban a baróti levelezéssel és nyári táborral kapcsolatban. A Polgármesteri Hivatal dísztermében közös prezentációt tartottunk két és félhavi tapasztalatainkról
és élményeinkrôl. Fogadtuk a Barótról érkezett ifjúsági nagykövetet, Tôkés Lehelt, akivel intézményeket látogattunk, részt vettünk egy bizottsági ülésen, ahol bemutatkozhatott minden képviselônek, és egy megbeszélésen is részt vettünk az Áldos Egyesület
egyik tagjával, akivel a Barót Napokon való részvételük részleteirôl beszélgettünk. A
testvérvárosokban elkezdett feladatokat kiutazás elôtt egyeztettük, hogy gördülékenyebben beilleszkedhessünk a kinti munkaütembe. Tr†içbe való kiutazásom elôtt magyar
pirospaprikával megtöltött kis batyukat készítettem a kinti önkormányzat dolgozói részére, amit találkozásunkkor át is adtam nekik. Az elsô hetek nagyon hamar elrepültek
itt Tr†içben, ahol mindent hó borít, általában hideg van és nagy köd. Befejeztem a Rizmajer Krisztián által elkezdett angol nyelvû tr†içi honlap fordítását és szerkesztését, a
következô feladat, hogy ténylegesen az internetre kerüljön az információ. Ezek a turisztikai információk nagyrészben fedik az itteni turisztikai iroda Tr†içrôl szóló információs
prospektusának tartalmát, így ugyanezen anyagot fel fogjuk használni egy magyar nyelvû prospektus elkészítéséhez is. Ugyanakkor különbözô forrásokból lefordítottam angolra a Dabassal kapcsolatos fontosabb turisztikai információkat. Ezen listákat a turisztikai
iroda rendelkezésére bocsátottam, de szintén alapját képezhetik egy Dabast népszerûsítô prospektusnak, és a város honlapjára is felkerülhetnének. Emellett dabasi egyesületek, alapítványok, mûvészek, zenekarok, intézmények, vállalatok listájának angol nyelvû változatát is a tr†içi önkormányzat rendelkezésére bocsátottam, és már én is kaptam
tôlük tr†içi egyesületekrôl, szociális és oktatási intézményekrôl listát, ami nagyon hasznos a városban rejlô lehetôségek megismeréséhez. Részt vettem két kiállításmegnyitón
is itt Tr†içben, emellett megtekintettem a Mammut Múzeumot, aminek feliratait szintén
le fogom fordítani magyarra, ezzel kapcsolatban megállapodtam a múzeum intézôjével.
Meglátogattam a tr†içi általános iskolát, ahol a májusi kórustalálkozó részleteirôl tárgyaltunk, aminek remélhetôleg dabasi résztvevôi is lesznek. Egy angoltanárnôvel pedig
óralátogatást beszéltünk meg. Folytatom az elôzô nagykövettársam által elkezdett cikkírást a Tr†iç Újságba, ahol részletesen bemutatom Dabast. Jövôbeli terveim között szerepel a két város tûzoltósága közötti kapcsolat elindítása, egy hegyi túra szervezése a
Tr†iç mellett fekvô Karavanke-hegységbe, és lendvai magyar fiatalok meghívása a II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztiválra.

zaton dolgozni, szintén Latife Oztürk kezdeményezésével, amelyben török, szlovák,
magyar általános iskolák vennének részt, így dabasról a Kossuth Lajos Általános Iskola. A pályázat célja az angol nyelv oktatásának fejlesztése. Az együttmûködés egy
egyéves projekt keretében valósulna meg. Az egyes iskolák felváltva látnák vendégül
egymást, és az angol nyelvoktatással kapcsolatos módszereiket, ötleteiket beszélnék
meg, majd mindezt a gyakorlatba is átültetnék. A multimédiás eszközök nyelvoktatásban való használatának tapasztalatait is megosztanák egymással a résztvevôk. Továbbá, ugyancsak Kancsár Krisztián nyomán, felhívtam a besztercebányai tûzoltó parancsnokot a dabasi tûzoltókkal való kapcsolatfelvétel ügyében. Szeretném, ha a két parancsnokság és alkalmazottai között egy kölcsönös szakmai, baráti nexus jönne létre,
amit látogatásokkal, szakmai és szabadidôs tevékenységekkel lehetne színesíteni. A Bél
Mátyás Egyetem magyar klubjával én is felvettem a kapcsolatot, és szeretnénk, ha tagjai személyesen is ellátogatnának Dabasra, megismerhetnének helyi fiatalokat. Így teltek az elmúlt heteim itt, Besztercebányán. Még ismerkedem a várossal és a szlovák
nyelvvel, ami meglehetôsen hasonlít a szlovénhoz, bár a kiejtésbeli különbségek miatt
nehezebb lesz megszoknom. Remélem, a következô jelentésemig már jobban fog menni, és az idôjárás is kedvezôbb lesz!

Fiatalok rovata

Mi történt 2005-ben az ifjúság terén?
A 2005. év elején megkezdtük a Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat megalakulásához szükséges feladatok ellátását.
Elsô lépésként személyes kapcsolatot
alakítottunk ki a gyermekekkel, és elmagyaráztuk lépésrôl lépésre a GYIÖK lényegét, célját, mûködésének formáját.
Mindemellett tájékoztató cikkek jelentek meg a Dabasi Újságban ebben a
témában.
Az volt a célunk, hogy a gyermekek
megismerkedjenek a választások menetével, ezért minden úgy történt, ahogyan az
igazi választásokon.
Elsô lépésként ajánlószelvényeket kellett gyûjtenie annak, aki képviselô szeretett volna lenni, majd az eredményhirdetés után ezt a kampány követte. A választásra 2005. április 29-én került sor a választókörzetekben.
2005. május 18-án ténylegesen megalakult Dabas Város Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzata 12 fôvel (Sikari Dániel,
Béki Dóra, Valentyik Anna, Feldman
László, Pál István, Valentyik Szabina, Kocsír Csilla, Tóth Vivien, Zsolnai Richárd,
Kucsera Bettina, Schudabek Bettina, Fecsó Gergô).
Az alakuló ülésen maguk közül ifjúsági
polgármestert választottak (Valentyik Anna), majd elfogadták szervezeti és Mûködési szabályzatukat.
A késôbbi ülésen ifjúsági alpolgármestert választottak (Feldman László), elfogadták költségvetésüket, valamint éves
munkatervüket.
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
a 2005. évben 400 000 Ft-tal rendelkezett. Ez a keret nôtt a Fiatalok Éjszakájából befolyt összeggel.
A GYIÖK reklám céljából molinót,
kártyanaptárokat, matricákat és tollakat
készíttetett.
Támogatták a Street Jam elnevezésû
rendezvényt, a Martinovics téri parkosítást, valamint a Dabas-Szôlôben lévô
focipálya körbeárkolását.
Mindemellett fotópályázatot írtak ki,
melyen az elsô három helyezett vásárlási
utalványt vehetett át.
Részt vettek az I. Regionális és Kárpátmedencei Ifjúsági Fesztiválon, a dabasi
strandon megrendezésre került családi
napon, valamint a decemberben megrendezett karácsonyi vásáron.
2005 decemberében adománygyûjtést
hirdettek a rászoruló kisgyermekek részére.
Szintén decemberben, néhány szerencsés fiatalt a Kossuth Moziba hívtak meg
a GYIÖK tagjai.

2005 nyarán sikerült 4 diáknak munkát biztosítani a Városi Strandon, ahol a
gyermekeknek kézmûves foglalkozásokat
tartottak.
2005 júniusában elsô ízben került
megrendezésre a sportcsarnokban a Fiatalok Éjszakája, melynek célja az, hogy a
fiataloknak megmutassuk, hogy lehet
kulturáltan, mindenféle bódító szer nélkül szórakozni.
A rendezvényre egyre több fiatal látogat el és használja ki a lehetôségeket.
2005 augusztusában Vakációzáró került
megrendezésre a Jubileumi parkban és a
DDS elôtti téren. A rendezvényen sok színes program közül választhattak az ideláto-

gatók (élô csocsó, kerékpár ügyességi verseny, kézmûves foglalkozás stb.), a sztárvendég Gáspár Laci volt.
2005 elsô felében elkészült a Dabasi KISOKOS, melyet sikeresen eljuttattunk minden fiatalhoz. A KISOKOS tartalmazza a hivatalos szervek, orvosok címét, telefonszámát, valamint a Dabason mûködô civil szervezeteket, sportfoglalkozásokat, iskolákat.
Jelenleg folyamatban van még egy kiadvány Diáknapló címmel, melyben az
elôzô tartalmát kibôvítve még több információ és hasznos tudnivaló lesz megtalálható. Várhatóan ez 2006 márciusában kerül kiadásra.
Pávics Edina

Dabas Város Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzatának 2006. évi Munkaterve
Január

GYIÖK ülés

Február

GYIÖK ülés

Febr. 17. Fiatalok Éjszakája

Március

GYIÖK ülés
GYIÖK-DÖK találkozó

Márc. 15. nemzeti ünnep

Április

GYIÖK ülés

Ápr. 7. Fiatalok Éjszakája
Pályázat kiírása

Május

GYIÖK ülés

Máj. 13. Bûnmegelôzési Nap
Máj. 20. Gyermeknap
Máj. 24. Kihívás Napja

Június

GYIÖK ülés

Jún. 2–3 II. Regionális
és Kárpát-medencei
Ifjúsági Fesztivál
Jún. 16. Fiatalok Éjszakája

Július

GYIÖK ülés
Aug. 20. nemzeti ünnep
Aug. 25. Vakációzáró +
Fiatalok Éjszakája

Augusztus

Szeptember

GYIÖK ülés

Szept. 16–24. Dabasi
Napok rendezvénysorozat
Rocktér
Dobfesztivál

Október

GYIÖK ülés
GYIÖK-DÖK találkozó

Okt. 6. Megemlékezés
Okt. 20. Fiatalok Éjszakája
Okt. 23. nemzeti ünnep

November

GYIÖK ülés

December

GYIÖK ülés

Dec. 8. Szeretet és
Összetartozás Ünnepe
Dec. 22. Fiatalok Éjszakája

Minden második héten fogadónap az iskolákban. Minden hónapban beszámoló
a Dabas TV-ben. Minden hónap 5-ig beszámoló leadása
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Önkormányzati hírek

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Dabas Város Önkormányzata a 2006. évben
3 645 446 000 forintból gazdálkodik.
A 2006. évi költségvetés tervezése során az
elsô alapelv az intézményhálózat mûködésének
a biztosítása, legalább az elôzô év szintjén, valamint a 2006. január 1-jétôl a soros elôrelépések,
április 1-jétôl a 4,5%-os béremelés fedezetének
biztosítása. Másik alapelv, hogy az elôzô években vállalt kötelezettségeit az Önkormányzat
maradéktalanul finanszírozni tudja, a város
fejlôdése töretlen legyen. Az idei év költségvetését a Képviselô-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül fogadta el. Az Önkormányzat bevételei közül az idén is a legnagyobb tételt a költségvetési állami támogatások teszik ki, mintegy
33%-ot. Az átengedett központi adók 15%-ot,
a helyi adók 13%-ot jelentenek. A kiadások közül az intézményeink mûködtetésére az összes

kiadás 77%-át, fejlesztésekre 20%-ot fordítunk.
2006-ban a három legnagyobb beruházásunk a
sári iskola tetôtérbeépítésének második üteme,
a Gyóni Géza Általános Iskola bôvítése, valamint a város útjainak felújítása. A nagy beruházások mellett természetesen az Önkormányzat
sok egyéb városfejlesztési feladatot felvállal:
– folytatja a 2005-ben megkezdett buszvárók
továbbépítését,
– a dabasi temetôben új ravatalozót épít,
– megkezdi a sári Tájház építését,
– a városban gyalogátkelôhelyeket alakít ki,
– a dabasi óvodák kiváltásával kapcsolatban
terveket készíttet,
– folytatódik a közterületek szépítése növénytelepítéssel, virágosítással, új játszóterek kialakításával és a meglévôk felújításával,
– az Önkormányzat 2006-ban külön figyel-

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI BEVÉTELI ELÔIRÁNYZATAI
MEGNEVEZÉS
2006. ÉVI ELÔIRÁNYZAT (Ft)
I. Mûködési bevételek
749 411 000
1. Intézményi mûködési bevételek
194 655 000
2. Önkormányzati sajátos mûködési bevételek
– Átengedett központi adók: SZJA
402 756 000
Gépjármûadó
152 000 000
II. Támogatások
1 199 792 000
1. Önkormányzati költségvetési támogatás
1.1. Normatív támogatás
958 260 000
1.2. Központosított elôirányzat (kisebbségi)
1 280 000
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás
240 252 000
III. Véglegesen átvett pénzeszközök
543 266 000
1. Mûködési célú átvett pénzeszköz
1.1. Országos Egészségbiztosítási Pénztártól
539 618 000
1.2. Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona
3 648 000
MÛKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK:
IV. Felhalmozási és tôke jellegû bevételek
1. Helyi adók: – Iparûzési adó
– Kommunális adó
– Építmény adó
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
2.1. Ingatlaneladás (2005. évrôl áthúzódó)
2.2. Ingatlanfejlesztés bevétele
2.3. Államkötvény értékesítése
3. MFB-hitel
4. Pénzmaradvány (fejlesztési)

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI KIADÁSI ELÔIRÁNYZATAI
MEGNEVEZÉS
01. Polgármesteri Hivatal
02. 1. számú Óvoda
03. 2. számú Óvoda
04. 3. számú Óvoda
05. II. Rákóczi F. Általános Iskola
06. Kossuth L. Általános Iskola
07. Gyóni G. Általános Iskola
08. Kossuth Zs. Szakképzô Iskola
09. Kossuth Mûvelôdési Központ
10. Kossuth-Ház
11. Dabas-Szôlô Mûvelôdési Ház
12. Városi Tûzoltóság
13. Halász G. Szakorvosi Rendelôintézet
14. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
15. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Mûködési kiadások összesen:
Beruházási és fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások összesen:

360 000 000
60 000 000
50 000 000
8 330 000
138 070 000
170 000 000
316 577 000
50 000 000
1 152 977 000

Összesen:

3 645 446 000

2006. február

Az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a fenti
feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudja,
folytatnia kell a megkezdett ingatlanhasznosítást, valamint az Ipari Park további betelepítését.

2 492 469 000

FELHALMOZÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK:
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met kíván fordítani az otthont teremtô fiatalok támogatására, kiemelve az idei évben
a közalkalmazotti és köztisztviselôi lakásvásárlás támogatását,
– a tervek között szerepel, hogy idén megoldja Gyónon az Együtt Segítôszolgálat és
a Posta áthelyezését a volt Áchim úti óvoda ingatlanába,
– támogatja a társasházi lakások Panel-program keretében megvalósuló utólagos hôszigetelését, melyhez kedvezményes kamatozású hitelt kíván felvenni.

2006. ÉVI ELÔIRÁNYZAT (Ft)
775 365 000
100 853 000
118 672 000
120 485 000
104 798 000
237 876 000
228 914 000
317 374 000
16 790 000
3 786 000
1 326 000
237 641 000
555 540 000
1 140 000
940 000
2 821 500 000
498 449 000
201 800 000
21 902 000
722 151 000

Általános tartalék
Céltartalék:
– polgármesteri keret
– alpolgármesteri keret
– városüzemeltetési keret
– intézményfelújítási keret
– intézményvezetôi jutalmazási keret
– pályázati önrész
– nagycsaládosok, nyugdíjasok üdültetése, napközis tábor
– közgyógyellátásra céltartalék
– egyházak támogatása
– vállalkozások pályázati alapja
– államháztartási tartalék
Kiadások összesen:

30 000 000
71 795 000
6 000 000
2 000 000
3 000 000
5 000 000
2 000 000
30 000 000
2 500 000
2 500 000
2 000 000
10 000 000
6 795 000

3 645 446 000
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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2006. ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI
MEGNEVEZÉS
Szennyvíztelep nyárfás öntözôtelep bôvítése
A dabasi óvodák kiváltására
új óvoda tervezése, helykijelölés
Intézmények világításának korszerûsíte
(Táncsics u. Óvoda, Gyóni Iskola)
Nyílászárócserék folytatása (sári iskola)
Külsô homlokzat (sári iskola)
Városi csapadékvíz-hálózat tervezése
2000-ben végzett belvízmentesítési
munkák karbantartása
Buszvárók építése
A dabasi temetôben ravatalozó építése
Sári Tájház építése
Gyalogátkelôhelyek
Veszélyes fák kivágása
Növénytelepítés-virágosítás, játszóterek
Köztéri szobrok állítása
Hóeltakarítás a város egész területén
Mogyoróköz gázellátása
Térfelügyeleti rendszer kiépítése
2 db új sebességmérô telepítése
Számítógép és nyomtatók vásárlása
a Polgármesteri Hivatal számára
A felsôdabasi katolikus templom meletti
fagyizó megvásárlása
A gimnázium fûtése

(Ft)
20 000 000
8 000 000
5 000 000
7 000 000
25 000 000
12 000 000
5 000 000
6 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 000
800 000
10 000 000
7 000 000
5 000 000
700 000
10 800 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
15 000 000

Talajterhelési díj
Tisztelt Lakosok és Vállalkozók!
2005. július 1-jétôl településünkön talajterhelési díjat kell fizetniük mindazoknak, akik
nem csatlakoztak a szennyvízhálózatra. Ez a rendelkezés természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetre egyaránt vonatkozik.
Ezt a 2003. évi LXXXIX. sz. környezetterhelési díjról szóló törvény rendelkezései alapján vezetjük be.
A törvény célja: a környezet és a természet védelme, hogy ne szennyezze el a talajt
a szennyvíz, valamint az emberek hatékony ösztönzése környezetünk megóvására.
A talajterhelési díj alapja:
– A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetôség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
– Nem szolgáltatott ivóvizet (házi fúrt kútból ivóvizet) használó kibocsátók esetében a 47/1999. (XII. 28.) sz. Khvm. rendelet 3. sz. mellékletben meghatározott átalány mértéke.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3.
A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2005. évben a törvény alapján megállapított talajterhelési díj 20%-át, 2006. évben 50%-át, 2007. évben 75%át, 2008. évben 90%-át, a 2009. évtôl 100%-át köteles megfizetni.
Mentes a díj fizetése alól: az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett 70 éven felüli, aki egyedül él és jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át.
A fentiek miatt megkezdjük a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallások postázását.
Kérjük, amennyiben problémájuk merül fel a kitöltéssel kapcsolatban, keressenek bennünket a Polgármesteri Hivatal 213-as szobájában személyesen, vagy az 561-245-ös
telefonszámon. Kérjük a lakosságot, hogy a csatornahálózatra minél többen kössenek
rá, amint az idô engedi, hogy a talajterhelési díj fizetése alól mentesítve legyenek.
Polgármesteri Hivatal

Elsô otthaont teremtô fiatalok támogatása
(közszféra fiataljai is)
Idôskorúak lakáskorszerûsítésének támogatása
Felhalmozásra átadott pénzeszköz (társasházfelújítás)
Elektronikus ügyintézés a Polgármesteri Hivatalban
A Mûvelôdési Központ felújítása
(Közkincs hitelprogram kiegészítése)
A városközpont további fejlesztésének tervei
Raiffeisen hitel kamata
OTP:
– tôke
– kamat
K & H Bank kamat
K & H Bank Projektvizsgálati díj
Multifunkcionális csarnok kölcsöntörlesztése (KEVIÉP)
Személyautó lízingdíja
Fénymásoló lízingdíja
Opel kisbusz lízingdíja
Ingatlanvásárlás II. részlet
A sári Iskola bôvítése II.
A gyóni Iskola bôvítése
Útépítés, útfelújítás
Vállalkozás Fejlesztési Alap
Járdaépítés(Gordiusz)
Szintes utcai járdaépítés
Út-, járdaépítés, közbeszerzés, mûszaki ellenôrzés
Közkincs Hitelprogram önrésze
Összesen

20 000 000
1 000 000
1 000 000
4 000 000
3 000 000
5 000 000
14 175 000
5 000 000
10 540 000
8 942 000
14 000 000
40 000 000
1 092 000
1 008 000
1 380 000
8 560 000
60 350 000
131 249 000
113 839 000
10 000 000
67 000 000
3 758 000
5 556 000
2 000 000
700 249 000

Összeállította: Szandhofer János alpolgármester

Tiszta levegôt!
A Képviselô-testület 2005. december 19-i ülésén módosította a helyi
környezet védelmérôl és a köztisztaságról szóló 38/2004. (IX. 28.) sz.
rendeletét. E szerint a levegôtisztaság-védelmi szabályok az alábbiak
szerint bôvültek. Tarlóégetés csak indokolt esetben, a jegyzô elôzetes
engedélyével végezhetô. Avar és kerti hulladék megsemmisítése
elsôsorban komposztálással történhet.
Tûzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember 1.
és április 30. között heti 2 alkalommal hétfôi és pénteki napokon
8-18 óra között, szélmentes idôben, maximum 30 percig megengedett.
Tartós füstölés, valamint május 1. és augusztus 31. közötti égetés,
továbbá szeles idôszakban, valamint szemétégetés céljából tûzgyújtás
szabadtérben TILOS!
Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 m-es körzetén belül, valamint közutak mentén a közúttól számított 20 méteren belül a tûzgyújtás TILOS!
TILOS természetvédelmi területen, illetve erdôben tüzet gyújtani.
A fenti idôtartamon és szabályok betartása mellett is égetni csak
megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem
veszélyeztetô módon lehet. Az égetést végzô személy a tûzrakóhely
oltásáról az égetést befejezôen köteles gondoskodni. E rendelkezések
be nem tartása esetén a tûzgyújtó 30 ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
Annak érdekében, hogy Dabas városában a levegô minôsége megfelelô maradjon, és ne okozzon bosszúságot embertársainknak a füst
és levegôszennyezés, kérem a rendeletben foglaltak betartását!
Garajszki Gábor jegyzô
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselô-testület 2006. január 6-i ülésén
döntött arról, hogy a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív programjának keretében
„Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztések céljából” címmel pályázatot nyújt be. A létesítmény megvalósítási költsége 110 446 000 Ft,
melyhez az önkormányzat 65 375 000 Ft saját
forrást biztosít.
***
Az önkormányzat 2006. január 30-ával megszüntette az „Együtt” Segítôszolgálat intézményét és létrehozta az önkormányzati társulást a
családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat, figyelôrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására Társult Önkormányzatok Együtt „Segítô” Szolgálata néven
dabasi székhellyel, Inárcs, Kakucs, Újhartyán és
Újlengyel részvételével.
***
Hozzájárult ahhoz, hogy a Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete nevében a „Dabas” nevet
használja.
***
A Képviselô-testület döntése következtében a
Rendôrség mögötti parkolás ingyenessé vált.
A testület a 2006. évben a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat Szlama Lászlónak
adományozta.
***
A 2006. évi költségvetés terhére – a sportcélokra elkülönített keretbôl – a testület elôleget állapított meg a tavaly nyújtott támogatási összeg 20%-ában, az alábbi egyesületek
részére:
– FC Dabas Sportegyesület
– Kézilabda nôi és férfi szakosztályok
– Röplabda nôi és férfi szakosztályok
***
A Képviselô-testület 2006. február 6-i ülésén
megalkotta az Önkormányzat 2006. évi munkatervét.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot hirdet a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázat benyújtásának feltételei az Oktatási Közlönyben kerülnek meghirdetésre.
***
A 2005. évi ifjúsági tevékenységrôl szóló beszámolót elfogadta a testület.
***
A Képviselô-testület megválasztotta a 18 szavazatszámláló bizottság tagjait.
***
A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt
be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a települései hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatására kiírt pályázatra, valamint 1000 db házi komposztálást segítô
speciális eszköz beszerzésére. Támogatás ese-
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tén megvalósítja a települési szilárd hulladék
közszolgáltatás fejlesztését az alábbiak szerint:
Beruházás tárgya:
1. Hulladéklerakó rekultivációs kiviteli terve és
az annak alapjául szolgáló felülvizsgálati dokumentáció elkészíttetése
A beruházás bruttó összköltsége:
12 000 000 Ft (100%)
A beruházás bruttó bekerülési összköltségébôl
– saját erô 2 400 000 Ft (20%)
– központi költségvetési támogatás
9 600 000 Ft (80%)
2. 1000 db házi komposztálást segítô speciális
eszköz beszerzése
A beruházás bruttó összköltsége:
10 440 000 Ft (100%)
A beruházás bruttó bekerülési összköltségébôl
– saját erô 4 176 000 Ft (40%)
– központi költségvetési támogatás
6 264 000 Ft (60%)
***
A Képviselô-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy az összességében bruttó 22 440 000 Ft összköltség 20 és 40%-nak megfelelô saját erô összeget – azaz 6 576 000 Ft-ot – sikeres pályázat esetén a rendelkezésére álló pénzeszközbôl biztosítja.
Felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyújtására.
***
Valamint döntött arról is, hogy pályázatot nyújt
be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatására kiírt pályázatra. A beruházáshoz az önkormányzat 47 741 200 Ft
saját forrást biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a felújítandó
utak vízelvezetését külön saját forrásból megoldja. (Tervezett költség: 2 881 440 Ft)
***
A terület Dabas város területén található, az önkormányzat tulajdonát képezô 2272 hrsz.-ú Bacsányi János utca nevét Batsányi János utcára, a
2895 hrsz.-ú Bacsányi János köz nevét pedig
Batsányi János közre változtatja. Az újonnan kialakított 3882/1 hrsz.-ú utat pedig a tulajdonosok hozzájárulásával Vay Péter köznek nevezi el.
***
A Képviselô-testület engedélyezte a Dabas város címer- és névhasználatát az Eye Watch
Global Networt Kft. honlapja részére, valamint
ezt a késôbbiekben referenciaként használhatják.
***
A Képviselô-testület elfogadta a Magyarok Világszövetsége Magyar Nemzeti Minimum címû
dokumentumát.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív
programjának keretében „Energiagazdálkodás
környezetbarát fejlesztések céljából” címmel
pályázatot nyújt be. A projekt megvalósítási

összköltsége 144 377 268 Ft (Dabas + Rákóczifalva), melyhez a dabasi Önkormányzat konzorciumvezetôként összesen 86 626 361 Ft saját forrást biztosít.
RRR

Közbiztonsági hírek
2005-ben a Dabasi Rendôrkapitányság Dabason
414 bûncselekményt regisztrált, ez növekedést jelent a 2004-ben történt 339-hez képest. Továbbra
is a vagyon elleni bûncselekmények a meghatározók, ezen bûncselekmények száma 236, ami
12,9%-os emelkedést jelent a 2004-es évhez képest.
Az elmúlt 5 év alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a bûncselekmények legjelentôsebb részét a vagyon elleni – ezen belül a lopások 5%-os
növekedés és a dolog elleni erôszakkal elkövetett
lopások 13%-os emelkedés – bûncselekmények
teszik ki.
A közbiztonsági tevékenység terén a körzeti
megbízotti hálózat kiépítésével elérhetôvé vált,
hogy minél több egyenruhást sikerüljön közterületre vezényelni. A tavalyi évben a Közrendvédelmi
Osztály állománya 33 alkalommal szervezett, ill.
vett részt különbözô akciókban, mely 13,8%-os
emelkedést jelent az elôzô évhez képest. Ezen akciók jelentôs része társ- és együttmûködô szervek
képviselôinek segítségével jött létre. Közlekedésbiztonsági helyzet terén a Rendôrkapitányság
Dabas területén 2005. évben 108 közlekedési baleset történt.
Elsôdleges baleseti ok a gyorshajtás, a balesetek 20%-ában mutatható ki, második az elsôbbségi szabályok be nem tartása, harmadik helyen pedig a kanyarodási szabályok be nem tartása mutatható ki.
Baleseti okként szerepel még az elôzés és a gyaloglás szabályainak, valamint a követési távolság
be nem tartása. Dabas Város Önkormányzatának
Tûzoltósága 2005. évben 57 ellenôrzést végzett el,
ebbôl 37 átfogó, 8 utó és 12 soron kívüli célellenôrzés volt.
Túlnyomórészt az iskolák és az óvodák ellenôrzésére került sor. 2005-ben Dabason a tûzoltósági vonulások száma 94, ebbôl 56 tûzesetekhez
riasztott, 36 mûszaki mentés, 2 pedig egyéb jellegû
vonulás volt. A DAKE tevékenységének jelentôs részét az éjszakai járôrszolgálatok teszik ki. Kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények, közparkok közvetlen megfigyelésére.
A DAKE polgárôrei évente átlagosan 260 alkalommal teljesítenek szolgálatot, ez idôben mérve
kb. 3300 óra és kb. 31 200 km. A Dabas-Szôlôsi
Polgárôr Egyesület éjszakai járôrözéseit továbbra is
általában két fô látta el. A szolgálat 22–04 óráig
tart. Egy szolgálat alatt kb. 30–40 km-t mennek a
polgárôrök, mely során nagy figyelmet fordítanak a
dabas-szôlôsi lakosság nyugalmának megôrzésére.
Rigóné Roicsik Renáta

Anyakönyvi hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
Február 17.
Tóth István–Bukovszki Julianna
Jarábik Csaba – Garajszki Anna
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
Február 27.
Zsolnai Gábor – Tuska Ibolya
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
Február 14.
Hideghéti Antal – Kovács Mária
Február 21.
Gogolák József – Kurta Éva
Majoros Lénárd – Horváth Erzsébet
Február 27.
Pál Sándor – Halengár Erzsébet
Farkas András – Szágos Mária
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
Február 12.
Opóczki Sándor – Sziráki Mária
Február 19.
Podoba István – Prigyeni Teréz
60 éve (1946-ban) kötöttek házasságot:
Február 9.
Szkicsák-Hébel Ferenc – Farkas Juliánna
2006 januárjában kötöttek házasságot:
Január 4.
Szondi Péter – Sponga Mária
Január 14.
Balázs Tamás – Kucsera Irén
Január 20.
Garajszki István – Greman Mária
Január 21.
Rapcsák Csaba – Benke Júlia
Garajszki László – Gulyás Gyöngyi Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Kránicz Anna
Bereczki Fanni Csenge
Farkas Bálint és
Farkas Bertalan
Kovács Ábel
Asztalnok Bulcsú
Presenszki György
Suhajda Bence
Jurászik Dániel
Fajt Tamás
Mekes Réka

Születési ideje
2005. 12. 21.
2005. 12. 30.

Anyuka neve
Jurászik Mónika
Gémes Tímea

2006. 01. 04.
2006. 01. 05.
2006. 01. 08.
2006. 01. 11.
2006. 01. 12.
2006. 01. 15.
2006. 01. 19.
2006. 01. 20.

Nagy Tímea
Eszes Edina
Mihecz Lívia
Bukovszki Beáta
Sári Ibolya
Fazekas Éva
Suhajda Zita
Puskás Andrea

Gacsal Szimóna
Jerkus Teofil
Ungvári Zsanett
Kucsák Roland

2006. 01. 20.
2006. 01. 27.
2006. 01. 27.
2006. 01. 29.

Karlik Dóra
Székely Ágnes
Bognár Rozália
Kalenyicsenko Nadja

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói

Név
Laczi Józsefné (Kokál Ilona)
Nagy Ferencné (Petrányi Margit)
Varga Péter
Harmincz Istvánné (Fabók Mária)
Regensburger Károlyné (Gyurics Gizella)
Bércesi Antal
Dori Pál

Szül. idô.
1907. 02. 13.
1913. 02. 27.
1913. 02. 26.
1913. 02. 20.
1914. 02. 15.
1915. 02. 05.
1916. 02. 13.

Életkor
99 éves
93 éves
93 éves
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink

Név
Gacsal Antalné (Bodnár Magdolna)
Kovács Imre
Magyar János
Latyák László
Nagy Péterné (Hermann Erzsébet)
Rozbora József
Szabados Jánosné (Farkas Margit)
Pásztor Apollinár Gáborné
(Sebestyén Erzsébet)
Volecz János
Árki Józsefné (Bacher Mária).
Rojcsik István Lászlóné (Vizer Erzsébet)
Gugyerás Mihályné (Járai Erzsébet)
Gombár Sándorné (Suhajda Kamilla)
Gyurman Tibor
Gogolák Gábor

Szül. idô
1920. 01. 13.
1942. 11. 19.
1955. 10. 30.
1929. 06. 07.
1930. 01. 23.
1949. 09. 25.
1922. 01. 28.

Halálozás idôp.
2006. 01. 03.
2006. 01. 04.
2006. 01. 04.
2006. 01. 05.
2006. 01. 05.
2006. 01. 05.
2006. 01. 06.

1934. 06. 11.
1965. 10. 10.
1921. 05. 06.
1954. 06. 20.
1924. 02. 15.
1931. 03. 16.
1946. 02. 08.
1961. 10. 17.

2006. 01. 13.
2006. 01. 13.
2006. 01. 15.
2006. 01. 16.
2006. 01. 17.
2006. 01. 18.
2006. 01. 18.
2006. 01. 31.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet Radvánszki Ida doktornônek, a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet vezetôségének, összes dolgozójának és mindazoknak,
akik mély fájdalmunkban osztoztak.
a Rozbora család
Elment örökre a harmonikás. Fájó szívvel búcsúzik az ORCHIDEA népdalkör szeretett zenészétôl. A Dinynyés Lajos Nyugdíjas Klub összes nyugdíjasa részvétét fejezi ki a gyászoló családnak. Nyugodjál békében, Jóska. Nagyon szerettünk téged.
Hiányozni fogsz nekünk, és emlékezni fogunk rád, míg élünk.
a klub tagsága
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Hitélet

Egyházközösségünk hírei
A gyóni református
egyházközség hírei

A gyóni evangélikus
egyházközség hírei

A gyóni református egyházközség újonnan választott presbiterei január
22-én tették le az ünnepélyes presbiteri esküt. A presbitérium elsô, alakuló ülését február 11-én szombaton tartotta, melyen a határidôs egyházi adminisztrációs ügyekkel és a presbitérium bizottságainak, illetve
tisztségviselôinek megválasztásával foglalkozott.

Az evangélikus gyülekezet hétköznapi, szokásos menetrendjét a
farsangi idôszakban a szeretetvendégségek gazdagítják. Ilyenkor
a gyülekezet tagjai asztaloknál, tea és sütemény mellett gyûlnek
össze.
Az elsô ilyen találkozón Kertész Géza, a gyülekezet volt lelkésze tartott elôadást a városi és falusi lelkészi szolgálat tapasztalatairól.
Második alkalommal Jó András és Angelika vetített képekkel
számoltak be indiai missziós szolgálatukról. Mind a kétszer telt
ház volt.
A következô vasárnap, február 19-én, 4 órakor Doricsák János
állatorvos a madárinfluenzáról tart elôadást. Reméljük, ez is sokakat érdekel majd.
Március 5-én a gyerekek számára külön szeretetvendégséget is
rendezünk.
Ebben az évben a Magyarországi Evangélikus Egyház egészében tisztújítás zajlik. Ez a mi gyülekezetünket is érinti, hiszen
ilyenkor az összes presbiternek, tisztségviselônek lejár a mandátuma, és a választások újabb hat évre bíznak meg embereket feladatokkal.
Ez természetesen sok bölcsességet és fáradozást kíván. Reméljük, sokan elszánt felelôsséggel vállalnak majd így megbízást.
Ifjúságunk újra regionális találkozót rendezett a nyáregyázi és
dunaharaszti fiatalokkal.
Hittanosaink idén is több csapatban indulnak az Országos
Bibliaismereti Versenyen.

***
A gyóni református egyházközség lelkipásztora és presbitériuma szerettettel hívja a elsôsorban gyóni refomátus gyülekezet tagjait, de minden
érdeklôdôt a 2006. évi tél végi szeretetvendégségeire! Az elsô szeretetvendégség idôpontja: február 26. vasárnap, délután 16.00 óra. Meghívott
vendégünk a Dorcas Alapítvány munkatársa, aki az alapítvány szolgálatáról tart vetített képes elôadást. A második szeretetvendégség idôpontja:
március 5. vasárnap, délután 16.00 óra. Ezen az alkalmon – immár hagyományosan – a nagykôrösi Arany János Református Gimnázium diákjainak egy csoportját látjuk vendégül, a délután folyamán mûsorral fognak szolgálni közöttünk.
Barta Károly lelkész

A dabasi református
egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 órakor a Gyülekezeti Házban,
bibliaórák szerda este 5 órakor a parókián, ifjúsági órák péntek este
5 órakor a parókián, az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán lehet olvasni.
***
A dabasi református gyülekezet újonnan választott és januárban felavatott presbitériuma megkezdte mûködését.
***
Március 5-én lesz böjt elsô vasárnapja. Az alkalmat úrvacsorával ünnepli
a gyülekezet.
***
A gyóni evangélikus, a gyóni református és a dabasi református gyülekezetek közösen szervezik a márciusban ProChrist néven megrendezendô
evangélizációs estéket. Kérjük, figyeljék ezt az emblémát:

Heti programjaink is hívnak minden érdeklôdôt a következô
rend szerint:
• Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet, ezek közül minden hónap második vasárnapján családi istentiszteletet tartunk.
• Vasárnap este 5 órakor esti áhítatra gyûlünk össze.
• Kedden fél 10-kor istentiszteletet van a Zárdakert Idôsek
Otthonában.
• Szerdán 7 órakor van a felnôttek BIBLIAISKOLÁJA János
evangéliumáról.
• Csütörtökön 3 órakor bibliaórát, 5 órakor konfirmációi
órát, pénteken fél 5-kor elôkonfirmációi órát tarunk.
• Szombaton 4 órakor a kisifjúságnak, 6 órakor a nagy ifjúságnak van órája.
Koczor Ildikó lelkész

A sári katolikus
egyházközség hírei

Csontos József lelkész
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A február (farsang hava) viszonylag nyugodtabb, eseménytelenebb idôszak az egyházközség életében.
Ahogyan arról már az újság elôzô számából értesülhettek az
olvasók, lezajlott a gyertyaszentelés; majd február 3-án, 4-én és
5-én Balázs-nap alkalmából 747, fôleg karonülô kisgyermek
kapta meg az áldást.
Március elsejével, hamvazószerda napjával pedig elkezdôdik a
nagyböjt idôszaka.
Pásztor Gyôzô kanonok

Hitélet

XVI. Benedek pápa üzenete
a Betegek XIV. Világnapjára
Kedves Testvéreim!
2006. február 11-én, a Boldogságos Szûzanya Lourdes-i
jelenésének liturgikus ünnepén tartjuk a Betegek XIV. Világnapját. Az elmúlt évben Yaoundé-ban (Kamerun), a
Mvolyé-i Mária-kegyhelyen tartották a világnapot, amikor
a hívek és fôpásztoraik az egész afrikai kontinens nevében
újból kifejezték lelkipásztori elkötelezettségüket a betegek
iránt.
Az idei világnap helyszíne az ausztráliai Adelaide, ahol
az események csúcspontjaként az Eucharisztiát a Xavéri
Szent Ferenc tiszteletére szentelt katedrálisban fogják ünnepelni, aki a keleti népek fáradhatatlan misszionáriusa
volt.
Az Egyház ilyen módon kívánja kifejezésre juttatni,
hogy különös gondoskodással fordul a szenvedôk felé, és
ezúttal hívja fel a közvélemény figyelmét a mentális betegségekkel kapcsolatos problémákra, amelyek immáron az
emberiség egyötödét érintik, valós és sajátos veszélyt jelentve a társadalomra és az egészségre.
Emlékezve arra, hogy tiszteletreméltó elôdöm, II. János
Pál pápa mekkora figyelmet fordított e nap megünneplésére, én is, kedves Testvéreim, szeretnék lélekben jelen
lenni a Betegek Világnapján, és az egybegyûltekkel közösségben gondolni a világban élô mentális betegek helyzetére, valamint arra buzdítom az egyházi közösségeket, hogy
legyenek az Úr szeretetteljes irgalmának és gondoskodásának tanúságtevôi.
Sok országban még nem is léteznek erre vonatkozó törvények, más országokban viszont hiányzik egy határozott
állásfoglalás a mentális egészségre vonatkozólag.
Meg kell említenünk azonban azt is, hogy Földünk különbözô részein a fegyveres konfliktusok elhúzódása, az
egymást követô borzalmas természeti katasztrófák és a terrorizmus elterjedése azon felül, hogy megdöbbentôen magas számban okozták emberek halálát, a túlélôk közül sokakra traumaként hatottak, amelyet aztán nagyon nehéz
gyógyítani.
A gazdaságilag fejlett országokban a szakemberek szerint
a mentális betegség új formáinak gyökere a morális értékek elvesztése során létrejött krízis helyzetekben rejlik.
Növekszik a magány érzése, aláássák, sôt szétrombolják a
társadalmat összetartó erôk hagyományos formáit kezdve a
család intézményétôl, egészen a betegek kirekesztéséig, különösen is a mentális betegekkel szemben, akik családjuk és
közösségük számára gyakran csak terhet jelentenek.
Szeretném itt kiemelni mindazok érdemeit, akik különbözô formában és szinteken munkálkodnak azért, hogy ne
csökkenjen a szolidaritás lelkülete, hanem kitartóan viselik
gondjukat ezeknek a testvéreinknek, magasztos emberi és
evangéliumi értékekbôl merítve hozzá erôt.
Bátorítok mindenkit, aki azon munkálkodik, hogy minden mentális betegségben szenvedô hozzájusson a számára
szükséges kezeléshez.
Sajnos a világ sok részén nem kielégítô e betegek gyógykezelése, sôt hiányos vagy éppenséggel lesújtó állapotban

van. A társadalmi környezet nem minden esetben fogadja
be ôket korlátjaik miatt és éppen ezért ütközik nehézségekbe a számukra szükséges emberi és pénzügyi források
felkutatása, amelyekre ugyanakkor szükség van.
Fontos, hogy ezen a munkán belül jobban összehangolják a közelítô terápiát és a betegséggel szembeni új érzékenységet, hogy azoknak, akik ezen a területen dolgoznak,
lehetôvé tegyék, hogy nagyobb hatékonysággal forduljanak a betegek felé és családtagjaikhoz, ha a családok egyedül nem lennének képesek beteg hozzátartozóiknak megfelelô segítséget nyújtani.
A soron következô Betegek Világnapja jó alkalom a szolidaritás kifejezésére a családok iránt, akik mentális betegeket gondoznak.
Most hozzátok szeretnék szólni, kedves Testvéreim, akiket próbára tesz a betegség és hívni benneteket, hogy
ajánljátok fel szenvedéseiteket Krisztussal együtt az Atyának, biztosak lévén abban, hogy a béketûréssel fogadott
szenvedés érdemszerzô és Isten jóakaratát közvetíti az
egész emberiség számára. Nagyrabecsülésemet fejezem ki
azoknak, akik otthonokban, nappali ellátást biztosító intézményekben, fejlesztési és gondozási otthonokban gondoznak benneteket, és arra buzdítom ôket, hogy tegyenek
meg mindent, hogy ne kelljen szükséget szenvednie senkinek az emberi méltóságot tiszteletben tartó orvosi, szociális, valamint lelkipásztori ellátásban.
Az Egyház a lelkipásztorok munkáján keresztül mindig
fel fogja ajánlani segítségét, annak teljes tudatában, hogy a
szenvedôk és gondozóik felé Krisztus szeretetérôl és gondoskodásáról kell tanúságot tennie.
A lelkipásztori munkatársakat, valamint az önkéntes
szervezeteket és alapítványokat arra buzdítom, hogy konkrét kezdeményezéseikkel segítsék azokat a családokat, ahol
mentális beteget gondoznak, valamint azt kívánom, hogy
a befogadás és az együttérzés kultúrája növekedjen és még
jobban elterjedjen, amelyet adott formában egészségügyi
törvények garantálnak és konkrét megvalósulásukhoz a
szükséges erôforrásokat biztosítják.
Óriási szükség van azoknak a személyeknek a képzésére
és továbbképzésére, akik a társadalomnak e nehéz területén dolgoznak. Minden keresztény elsôdleges feladata és
felelôssége hozzájárulnia ahhoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne sértsék emberi méltóságukat, hanem mindenkor elismerjék és tartsák tiszteletben.
Evezz a mélyre! Krisztusnak ezen szavaival, amelyeket
Péterhez és az apostolokhoz intézett, hívom én is világ
minden közösségét és különösképpen azokat, akik a betegek szolgálatában munkálkodnak, hogy Máriának, a Betegek Gyógyítójának segítségével tegyenek tanúságot Isten
jóságáról és atyai gondoskodásáról.
A Szent Szûz vigasztalja mindazokat, akiket a betegség
megpróbál, és ôrizze meg azokat, akik a jó szamaritánus
módjára, testi és lelki sebeiket enyhítve gondjukat viselik.
Imáimban mindannyiukról megemlékezem, és mindannyiukra küldöm áldásomat.
XVI. Benedek pápa
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Környezetünk

TESSZÜK A DOLGUNKAT
Az idei tél elsô embert próbáló hideghulláma után megállhatunk egy
kis értékelésre. Mezei ôrszolgálatunk ôsz óta számos esetben akadályozott meg falopást. Ez néhány szál fa kivágásától a folyamatosan elkövetett kisebb mennyiségû és az üzletszerûen eladásra lopott, jelentôs
mennyiség között változott.
Folyamatosan illegális fakivágókat igyekszünk úgy lefülelni, hogy az
alkalmankénti kisebb mennyiségek összeadódva visszatartó erejû büntetést vonjanak maguk után. Ebben segítségünkre van az Önkormányzat által biztosított dátumozó digitális fényképezôgép, melytôl a tettenértek jobban tartanak, mint a mezôôrök szolgálati fegyvereitôl. A
dabasi temetô mögötti önkormányzati erdônél tetten ért fatolvajok a

kivágott fát, fûrészt és gépkocsit hátrahagyva próbáltak elmenekülni a
helyszínrôl. Ilyen esetben igénybe vesszük a dabasi rendôrök gyors és
hatékony segítségét. A falopások visszaszorítására és a mezôgazdasági
területeken történô forgalom fokozott ellenôrzésére lovas rendôrök érkeznek Dabasra, akikkel együttmûködve tovább fokozzuk munkánk
eredményességét.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a segítôkész polgároknak a
fáradozását, akik egy-egy telefonhívással segítik munkánkat, ha falopást
vagy illegális szemétlerakást észlelnek. Ezt továbbra is szívesen fogadjuk:
Homoki Iván (tel.: 06-70/332-1455)
Czene József (tel.: 06-70/332-1456)
Józsa Zoltán (tel.: 06-70/452-0869)
mezôôrök

Számadás
– mérlegen az elsô teljes uniós év egy dabasi gazdaságban –
A tél hagyományosan a számvetés és tervezés idôszaka a gazdálkodók életében.
Ilyenkor vesszük sorra az eltelt év sikereit,
kudarcait és döntünk a folytatásról. Az
elsô teljes uniós év után az összegzés gyakori téma a dabasi termelôk hosszabbrövidebb egymás közötti beszélgetéseiben. Milyen éved volt? Megkaptad már a
támogatást? Mit fogsz vetni tavasszal?
Tudtál eladni gabonát? Hallottad,
hogy a közös ismerôsünk is felszámolja a
jószágállományát? Jellemzô kérdések és
témák a januári–februári helyi “évértékelô” eszmecserékbôl, melyekbôl egynek
a lényegét rögzítettem.
Bálint Jenô bácsit mint a városi önkormányzat volt képviselôjét szükségtelen
bemutatni, a mezôgazdaság iránti elkötelezettsége is közismert. Családja a visszaigényelt területekbôl 26 hektáros szántóterületû gazdaságot alakított ki, mely valamivel több, mint az unióban az átlagos
üzemi méret. A több tagból álló szántóföldön búzát, kukoricát, tritikálét és napraforgót termelnek. A szemesterményt
nagyrészt az 1600 darabos tojótyúkállomány hasznosítja, csak a felesleget értékesítik. A gazdaság magtárral rendelkezik,
melynek kapacitása 1 évnyi termés tárolását biztosítja. A növénytermesztési munkákat jórészt saját maguk végzik el, erre
egy MTZ traktor és a hozzávaló munkagépek szolgálnak. Az aratás az egyetlen
olyan mûvelet, melyhez bérmunkát vesznek igénybe. A gazdaság terhei fôként a
család fiatalabb tagjainak vállaira nehezednek, de a határban Jenô bácsi is szívesen és rendszeresen besegít. A 2004-es rekord termésbôl – fôként tritikáléból –
még ma is jócskán van a magtárban. A
pangó gabonapiac, a teli magtár kényszere határozta meg a tavalyi évet. Hat hektár területet pihentettek, többszöri tárcsá-
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zással biztosítva a fekete ugart. A csapadékos idôjárás miatt jelentôs belvizes foltok
alakultak ki a táblákon, de ennek ellenére
aratáskor jó közepes termést takarítottak
be. Tárolótér hiányában a kombájn alól
kellett értékesíteni a búza és a tritikálé teljes mennyiségét. A vevô egy ócsai vállalkozás volt, a vételár természetesen mélyen
az intervenciós ár alatt realizálódott
(1600–1800 Ft/q). A kukoricát egy technológiai újításnak köszönhetôen már második éve 17–18% víztartalommal aratják
és tárolják be. Szárítás helyett a csávázáshoz hasonló módszerrel propionsavat
adagolnak a nedves kukoricához, így a
termény beltartalmi értékei nem károsodnak, az állatok is jó étvággyal fogyasztják.
A mai energiaválsággal terhelt világban figyelmet érdemel ez a költség- és energiatakarékos megoldás.
A tojótyúkok takarmányát maguk keverik, ez hetente egyszer szinte az egész
családot megmozgatja. A receptúrához a
szóját és a premixet vásárolják, a többi
komponens (búza, kukorica, tritikálé,
napraforgó) bôséggel rendelkezésre áll a
magtárban. A gazdaság végtermékét, a jó
minôségû tojást a kialakított vevôkör
(tésztaüzemek, cukrászdák, üzletek) gyakorlatilag a háztól elszállítja. A madárinfluenza-hisztéria szerencsére nincs hatással
az értékesítésre, viszont nagy problémát
okoz az ellenôrizetlen import. Már néhány százezer selejt minôségû tojás is
2–3 Ft-os áresést okoz a kis magyar piacon. A család a bizonytalanságot tartja a
legnagyobb gondnak, mert ilyen körülmények között nem lehet tervezni. A régi
uniós tagállamokban fizetett támogatások
töredékét képezô hazai kifizetések sem az
ígéreteknek megfelelôen alakultak, túligénylésre hivatkozva több mint 10%-kal
kisebb összeget folyósítottak. Összességé-

Bálint Jenô
ben a gazdaság minimálisan jövedelmezô,
mely a fejlesztési elképzelésekhez nem
biztosít anyagi hátteret. A korábbi években többször is számba vették a lehetôségeket. Mindig arra az eredményre jutottak, hogy a mostani helyzetben egy kisvagy középméretû gazdaság esetében vállalhatatlanul magas a jelentôsebb mezôgazdasági beruházások kockázata. Óvatosságuknak köszönhetôen banki hitel
törlesztô részlete, fenyegetô jelzálog nem
okoz álmatlan éjszakákat.
Sok munka, szerény jövedelem, bizonytalan jövô: a legrövidebben talán így
summázható a tavalyi év. A Bálint család
jelenleg a termôföld szeretete és a jobb
idôk reménye miatt tart ki a mezôgazdaság mellett. Jenô bácsi nehéz idôszakot jósol a mezôgazdaságból élôknek és az országnak egyaránt. Ugyanakkor reméli a
változást, a kiszámítható jövôt, amikor az
egyelôre félretett fejlesztési elképzeléseket
meg lehet valósítani.
Valentyik Ferenc
(A beszélgetés további részletei a következô
számban)

Egészség

Dabas Város Központi Ügyelete 2006. február 22-tôl 2006. március 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Tar Zoltán
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Tar Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán

2006. február 22.
2006. február 23.
2006. február 24.
2006. február 25.
2006. február 26.
2006. február 27.
2006. február 28.
2006. március 01.
2006. március 02.
2006. március 03.
2006. március 04.
2006. március 05.

15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás

Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Deák Ferenc
Dr. Tar Zoltán
Dr. Budai Miklós
Dr. Pintér Andrea
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter

2006. március 06.
2006. március 07.
2006. március 08.
2006. március 09.
2006. március 10.
2006. március 11.
2006. március 12.
2006. március 13.
2006. március 14.
2006. március 15.

15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.

ODAFIGYELÜNK-E

EGÉSZSÉGÜNKRE?

A kérdés nagyon is aktuális, hiszen a hazai
megbetegedési és halálozási statisztikáink
szerint még mindig a szív és érrendszeri
megbetegedések okozzák a legtöbb halálesetet, jóval megelôzve a daganatokat és baleseteket. Nagy kihívás ez az egészségügynek,
mert gyakran erejük teljében lévô középkorú, munkaképes emberek esnek áldozatul
szívinfarktusnak vagy agyvérzésnek. Történik mindez annak ellenére, hogy a szív és
érrendszeri betegségek megelôzése, illetve a
már kialakult események kezelése területén
az elmúlt évtizedekben komoly eredményeket ért el az orvostudomány.
Az agyvérzés, a szívinfarktus, a végtagi érszûkület mind közös gyökerekkel bírnak.
Az érelmeszesedés folyamata az, ami ezeket
a betegségeket elôidézi. Az érelmeszesedés
csak a verôereket károsítja, érintetlenül
hagyva vénáinkat. A folyamatban az erek
rugalmassága változik, emellett belsô falukon kis kidudorodások, plakkok jelennek
meg, kezdetben helyenként, majd mind nagyobb számban. A plakkokban gyakran rakódik le mész, amely szinte csontkeménnyé
teszi az erek e részeit, de a dudorokat egyéb
anyagok, pl.: zsírok is kitölthetik. Az érelmeszesedés következtében az erek beszûkülnek vagy teljesen elzáródnak.
Az érelmeszesedés az egész szervezetet
érintô megbetegedés. Nem véletlenül hívják
a betegséget csendes, vagy néma gyilkosnak,
hiszen sokáig észrevétlen marad, tüneteket
nem okoz mindaddig, míg az ér belsô keresztmetszetének szûkülete kritikussá nem
válik. Ez esetben már szervkárosodás valószínû, a folyamat maradandó elváltozást
hagy maga után.
A néma gyilkos ellen nem könnyû felvenni a küzdelmet, összefogás nélkül nem is
valósulhat meg. 2005 májusától Dabason

egyedülálló kezdeményezésként kampányszerû, nagy tömegekre kiterjedô szûrôprogram indult. Önkormányzati beruházásként
megvásárlásra került egy új diagnosztikai
eszköz, az arteriográf készülék. Az arteriográf magyar találmány, világszabadalomnak
számít.
Segítségével néhány perc alatt, fájdalommentes módszerrel mérhetô meg az erek falának rugalmassága. Így közvetlen információt kapunk ereink állapotáról és az érelmeszesedés esetleges korai stádiumáról. A mérés
segítségével felderíthetô egy esetleges addig
rejtett magas szív-érrendszeri megbetegedési
kockázat. Az ilyen és még egyéb módszerekkel is kiválasztott célcsoport szoros gondozásával, életmódi tanácsadással, gyógyszeres
kezeléssel reményeink szerint megelôzhetôvé
válik a fatális szív-érrendszeri történések (szívinfarktus, agyvérzés) egy része.
A szûrôvizsgálaton ez idáig mintegy 2000
lakos vett részt, a cél azonban ennél nagyobb, lehetôség szerint Dabas felnôtt lakosságának szív-érrendszeri rizikóit szeretnénk felmérni. Munkánkkal részesei lehetünk egy nagy hazai szív- és érrendszeri
szûrôvizsgálati projektnek.
A projekt terveirôl részletes tájékoztatást
2006. február 24-én fog elhangozni a Második Nemzetközi Artériás Stiffness Szimpóziumon, mely orvos-kongresszuson neves
külföldi résztvevôk segítik majd szakértelmükkel a hazai kutatócsoport munkáját.
Ezt megelôzôen február 18-án sajtótájékoztató is beszámol majd a meginduló
nagyszabású szûrôvizsgálatról. Kíváncsian
várjuk az errôl szóló közleményeket.
Dr. Klemencz Hajnalka
Szûrésre jelentkezés módja, telefonos egyeztetés alapján: 06-20/962-66-80

Egy DABASTEJ
kedvelô felhívása
Új élelmiszer-áruház nyílt településünkön. Örömmel fogadhatjuk az új munkahelyeket teremtô
beruházást, a kedvezô nyitvatartási idôt és a kényelmes bevásárlást biztosító lehetôséget. Egy
problémám van mindössze, mégpedig az, hogy
mindenféle tejet, tejfölt lehet kapni, csak a Dabastej termékei hiányoznak a hûtôpultról. Aki fogyasztotta ezeket, tudja, hogy hûtôszekrényben a
szavatosságot jóval meghaladó ideig eltartható
finom tejrôl beszélek. Ha hozzátesszük, hogy ennek elôállítása helyben történik, helyi munkaerô
igénybevételével, akkor érdemes elgondolkodni,
érdemes-e kitartanunk mellette. Én mindenesetre igyekszem ellenállni a kísértésnek, és amíg itt
nem lehet kapni, inkább máshol veszem meg a
Dabastej termékeit. Kérem, Önök is tegyék ezt!
Homoki Iván
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. február–március havi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Óvodás néptánc: kedd 17.00–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika
Óvodások jelentkezését várjuk!
Kezdô citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Felnôtt néptáncoktatás
minden csütörtökön 18.30–20.00 óráig.
Oktatók: Seregély Erika és Talabér István
FAME Tánciskola:
hétfô, szerda 18.00–20.00 óráig
Balett, hip-hop, musical, kondi tánc
Oktató: Pekár László
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
március 4. (szombat)
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
március 12. (vasárnap)
Együtt Könnyebb Klub klubnapja:
március 7. (kedd)
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 17.00–19.00 óra

Orchidea népdalkör:
kedd 16.00–18.00 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport
oktatása minden pénteken 17.00–18.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos
kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
TAVASZKÖSZÖNTÔ IFJÚSÁGI NAPOK
március 15–18-ig
március 15. 10.00 óra
KIÁLLÍTÁS – ÜNNEPI RENDEZVÉNY
1848 lépés túrája, óvodások képzômûvészeti munkáinak kiállítása „Tiszta hittel, gyermek szívvel,
ôszintén szeretni” címmel meghirdetett pályázatra
érkezett munkák díjkiosztása, koszorúzás Kossuth
Lajos szülôi házánál elhelyezett emléktáblán.
SODA EFFECT-koncert
március 17., 20.00 óra
MACKÓ É S MÉZ NAP
Játékmackó-kiállítás és családi nap
március 18. 11.00–18.00 óra
Programok:
– Rákóczifalváról és Budapestrôl érkezô
játékmackók kiállítása
– Mackó dögönyözô
– Dabasi macitulajdonosok
mackószépségversenye

A GYÓNI GÉZA NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÔL
„Isten, áldd meg a magyart”
Himnuszunk gyönyörû sorainak meghallgatása és
éneklése után, amely híven kifejezi népünk örömét,
bánatát, tragédiáit és diadalait, elkezdtük január 23án ünnepi klubdélutánunkat a Gyóni Géza nyugdíjasházban. Hagyományainkhoz híven minden évben
megünnepeljük a Himnusz születésnapját, 1823. január 22. napját. A kultúra napjára tagjaink szép versekkel készültek. Elôször a Szózatot hallhattuk, majd
Ady Endre, Kölcsey Ferenc és Falu Tamás verseit
mondták el nyugdíjasaink. Klubestünk második felében emlékeztünk, mint minden év januárjában, a
doni csatában meghalt több mint kétszázezer magyar katonára. A hôsökért gyújtott gyertya fényénél,
Csente Julianna „Nemzetünk ne feledd” címû versének meghallgatásával tisztelegtünk emlékük elôtt.
Majd Gyóni Géza négy háborús verse hangzott el.
Ezután két kedves nyugdíjasunk a „Hongfoglalás”
egyik szép dalával örvendeztetett meg bennünket.
Zárásként, mivel ez az év Dabason a Hit és Szeretet
Éve, egy csodálatos Bódás János-verset hozott ne-
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künk egyik nyugdíjasunk. Címe: Útjelzô tábla. Ez a
vers a szeretetrôl szól, az igazi krisztusi szeretetrôl.
Csodás befejezés volt ez a költemény. Utána mindenkinek jólesett a forró tea és a finom sütemény.

A klub elsô negyedéves programjai
Elsô klubdélutánunkon január 9-én vidám pótszilvesztert tartottunk. Finom vacsora, jókedvû dalolás
és tánc töltötte be az estet. A jó hangulat majdnem
éjfélig tartott.
Január 13-án klubunk részt vett Budapesten a
sportcsarnokban egy nagyon szép mûsoros esten,
ahol kiváló mûvészek léptek fel. Január elsô fele a vidámságé volt, a másik fele az emlékezésé.
Február 6-i klubnapunk az egészség megôrzése
jegyében telt. Péter Lászlóné klubtagunk ôrködik
egészségünk fölött. 35 tagunk volt most is vérnyomás- és vércukormérésen. Az egészséges táplálkozásra is felhívta a figyelmünket. Köszönjük, Anna.
Február 18-án a farsang jegyében zajlott klubna-

– Hogyan készítsünk mackót origamival,
gumilappal és méhsejtpapírral
– Saját készítésû macik és szabásmintáik
– Óvodás mackórajzok kiállítása és
a legügyesebbek jutalmazása
– Méz, mézeskalács, mézes puszedli vásár
– Macis TOMBOLÁK
Színpadi mûsorok:
– Jámbor Évike és Dabasiné Pucsinszki Margit
óvónénik mackómeséi
– 3. sz. Napköziotthonos Óvoda MACI
csoportjának mackós mesemûsora
– 2. sz. Napköziotthonos Óvoda MICIMACKÓ
csoportjának mozgásos mackó mûsora
– Saját mackóm története – vendégek meséi
– Mackó diafilmek és mackó rajzfilmek vetítése
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
FOGLALKOZÁSA
március 3. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kossuth-Ház Galéria
A klub találkozóján örömmel várjuk
a dabasi kistérség mûkedvelô képzôés iparmûvészeti alkotóit.
SZÍNHÁZBUSZ
indul március 25-én (szombat) 17 órakor,
a MIKROSZKÓP színpad elôadásának
megtekintésére
Mûsor: CSAK SEMMI DUMA
Jegyárak: 2800 Ft, 1000 Ft
ZENEKLUB
március 31. (péntek) 20.00 óra nagyterem
Fellép: Failures (metal hardcore) ,
Fish! (pop-rock), Belépô: 500 Ft/fô

punk. Az esemény egy finom vacsorával kezdôdött
és egy kis mûsorral folytatódott. Hagyományainkhoz híven minden évben három tagunkat megjutalmazzuk és oklevéllel kitüntetjük kiemelkedô munkájukért, amelyet a klub érdekében tettek. Ilyenkor jelmezt öltünk, vigadunk, és akinek a lába bírja, táncolhat a jó zenére akár éjfélig is.
Március 6-án a férfi klubtagok köszöntik a hölgyeket minden évben egy szál virággal. Ezen a klubnapon
a hölgytagjaink köszöntése mellett a férfiakat is ünnepeljük. Már harmadik éve borversenyt rendezünk,
amelyre 16 férfi tagunk nevezett be saját termésû
borával, amelyet három tagból álló szakavatott zsûri
fog elbírálni. A legjobb három bor gazdáját oklevéllel
jutalmazzuk, majd mindenki megkóstolhatja a finom
borokat és a tálakon illatozó házi süteményeket.
Március 15-én részt veszünk a városi ünnepségen
és megkoszorúzzuk Kossuth Lajos szobrát. A szabadságharc ünnepét hagyományainkhoz híven klubon
belül is megtartjuk. Ilyenkor a nyugdíjasház nemzeti
színbe öltözik. Szavalatokkal, énekkel, kis mûsorral
emlékezünk hôseinkre. Ez alkalomból klubunk vendégeket is hív és a finom gyóni túrós csusza vacsora
is hagyomány ezen az ünnepen.
Péli Lászlóné klubvezetô
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Három nap Norvégiában
2006. január 15. és 19. között a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolából Kosztolányi Gyula igazgató és Halász József
projekt koordinátor látogatást tett Norvégiában, Hortenben, az iskola egyik
partnerintézményénél. A látogatást a
Tempus Közalapítvány támogatása tette
lehetôvé, és arra irányult, hogy elôkészítsünk egy pályázatot, amelynek keretében a felsôfokú szakképzô tagozatunkról öt, nemzetközi szállítmányozást tanuló diák három hét szakmai gyakorlatot horteni vállalkozásoknál töltsön. A
gyakorlat lebonyolításának feltétele,
hogy a február 10-én beadott pályázat
sikeres legyen. Célunk volt továbbá a
fogadó iskola (“Horten videregaende
skole”) megismerése, illetve az iskola által szervezett találkozókon a szóba jöhetô gyakorlati helyek képviselôivel való
találkozó, annak érdekében, hogy tanulóinknak a szakmai képzésüknek megfelelô gyakorlatot biztosíthassunk. Horten
kisebb logisztikai csomópont, ugyanis
nagy befogadóképességû tengeri kompjárata van, így számos szállítmányozási
cég telepedett meg/fejlôdött ki ebben a
kisvárosban.
Olyan gyakorlati helyeket kerestünk,
ahol a szállítmányozás minden fontosabb ágát (közúti, vasúti, vízi és légi) tanulmányozni lehet majd. Érdekesség,
hogy a logisztikai vállalatok közül kettô
tájékoztatott a lehetséges feladatokról,
ami a tanulókra hárul majd, és ezek között említették az áruk szállításának követését (pl. kamionon, sofôr mellett) és
jelezték azt is, hogy lehetôleg olyan tanulót szeretnének fogadni, akinek már
van jogosítványa, mert az elôzô gyakornokukra rábíztak gépkocsis feladatokat
helyi ügyek intézésében.
A látogatás további célja, hogy azt az
iskolát, amellyel eddig csupán levelezô
kapcsolatban álltunk, megismerhessük
és lehetôség szerint köthessünk egy
együttmûködési megállapodást, ami
megtörtént, így ezzel hivatalossá vált az
eddig informális kapcsolat. Természetesen felhasználtuk az alkalmat arra, hogy
tájékoztassuk új partnerünket a svéd,
norvég diákok számára alkalmas dabasi
gyakorlati helyekrôl, ugyanis kölcsönösségi alapon a norvég iskola Dabason szeretné elhelyezni kereskedelmet és szolgáltatást tanuló diákjait. Erre idén márciusban és áprilisban kerül majd sor.
A kiutazásunk elé kitûzött célt teljesítettük azáltal, hogy iskolánk öt tanulója

számára sikerült gyakorlati helyeket találnunk, ráadásul egy olyan, logisztikailag és egyéb tekintetben is fejlett környezetben, amit Norvégia képvisel.
Továbbá, jelentôs sikerként könyvelhetjük el a két intézmény között megkötött együttmûködési megállapodást,
amelyben kölcsönösen kötelezettséget
vállaltunk a városaink gazdasági és egyéb
egységei közötti kapcsolat kialakításának
elôsegítésére is.
Most pedig bôvebben vázolnám a
projekt lényegét és horteni tartózkodásunk programjait.
Tervezett Leonardo projektünk címe:
“Projekt a logisztikai szakmai kompetenciák megismeréséért a felsôfokú szakképzésben”.
Dabas térségében az M0 körgyûrû, az
M5 autópálya, a Ferihegyi repülôtér és
az 5-ös fôútvonal közelsége okán egyre
nagyobb igény mutatkozik képzett logisztikusokra. Mindehhez hozzájárul
Dabas jó fekvése, mivel az említetteken
túl hazánk geometriai középpontjában
fekvô kistérség regionális központja.
Projekt ötletünk központi magja,
hogy logisztikus diákjainkat Norvégiába
küldjük, ami az egyik legmegfelelôbb
helyszín a fejlett szárazföldi útvonalak,
illetve az olcsó és kedvelt vízi szállítmányozás tanulmányozására. Ami a kedvezményezetteket illeti, a Szolnoki Fôiskolával közösen mûködtetett felsôfokú
szakképzési évfolyamon szakmai angolt
tanuló diákok számára szeretnénk bizto-

sítani ezt a lehetôséget. A logisztikai ismeretek elmélyítése mellett legalább
ennyire kívánatos a szakmai idegen
nyelv gyakorlása, mivel a szakmai vizsgát
megelôzôen külkereskedelmi szakmai
anyaggal bôvített “C” típusú nyelvvizsgát kell letenniük; éppen ezért a megpályázott gyakorlat idôpontját a nyelvvizsga elôtt képzeljük el 2006 nyarán-ôszén
legalább három héten át. Tervezett partnereink logisztikai vállalkozások, akikkel
a közvetítô intézmény (Horten videregande skole) vette fel a kapcsolatot; az
elôkészítô látogatás célja, hogy a potenciális gyakorlati helyek képviselôivel találkozhassunk és konkrét feltételekben
egyezzünk meg. Ami a jelen esetben
fogadó, a projekt szempontjából viszont
közvetítô intézményt illeti, Hortenben
található, amely Oslótól 70 km-re fekvô
kisváros. A tanulók létszáma a mi iskolánkhoz hasonlóan 1000 fô, a tanárok
létszáma viszont a mienknek csaknem
háromszorosa, 180 fô. Az iskolának vannak szakképzô és általános tagozatai; a
legfontosabb oktatott szakmák: kereskedelem és szolgáltatások, mûvészetek,
fodrászat, egészségvédelem és elektronika. Iskolánk szakmai profilja és az
együttmûködés szempontjából a legfontosabb közös kapocs a kereskedelem és
szolgáltatások szakmacsoport. Az intézménnyel nem volt korábbi együttmûködésünk, tehát az elôkészítô látogatás a
fogadó intézmény megismerését is jelenti egyben.
A felsôfokú szakképzést iskolánk szervezi, ezért diákjaink nincsenek hallgatói
státusban, azonban ha mégis felsôoktatásnak minôsül és a minimális gyakorla-

A két iskola igazgatója az együttmûködési megállapodás aláírását követôen
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ti idô 13 hét, ez esetben a szakközépiskolai tagozatról a közlekedési szakmacsoport tanulóit küldenénk szakmai gyakorlatra.
Számba véve az eredményeket, az
elôkészítô látogatás során öt vállalkozással és egy gyakorlati hely közvetítô irodával folytattunk személyes megbeszélést. Az egyes látogatások idôben 1–1 és
fél órásak voltak és nagyrészt a cég tevékenységének bemutatásával teltek.
Érdekes, és itthon is követendô pédaként említjük a szakmunkástanulók számára gyakorlati képzôhelyet keresô, ill.
közvetítô állami irodát. Az iroda képviselôje felajánlotta, hogy egy diákunk
számára gyakornoki helyet szerez, ha valamelyik fogadó cég visszalépne.
Az elôkészítô látogatás elsôdleges célja
az volt, hogy a felsôfokú szakképzésben
logisztikát tanuló diákjainknak gyakorlati helyet biztosíthassunk norvég vállalatoknál. Szeretnénk, ha mindegyik diákunk külön vállalatnál lenne gyakorlati
helyen, a lehetôségét is kizárva annak,
hogy társaikkal érintkezzenek, így
rákényszerülnének az idegen nyelvû
kommunikációra.
A látogatás a következôképpen zajlott.
A vasárnap késô esti érkezést és a csütörtök kora reggeli indulást leszámítva három teljes nap állt rendelkezésre, így a
program zsúfoltnak volt mondható.

Hétfôn délelôtt egy potenciális gyakorlati helyre (Viking spedisjon) látogattunk és folytattunk megbeszélést, majd
ezt követôen az iskolavezetôséggel történô megbeszélés következett kora délután; a programot osztálylátogás zárta,
mégpedig azon tanulókkal volt alkalmam találkozni, akik Dabason töltenék
gyakorlati idejük egy részét; az óra a tanár jelenlétében zajlott és fôleg azzal
telt, hogy bemutattam a gyerekeknek
Dabast és az itteni lehetôségeket. A keddi nap volt a legzsúfoltabb, ugyanis négy
hivatalos látogatás volt beiktatva, ezek
közül három vállalati látogatás, egy pedig egy speciális norvég intézménynél
történt, amelynek az a feladata, hogy
azon tanulókat közvetítse ki gyakorlati
helyekre, akiknek nem sikerült ezt önállóan megtenniük. Ami a keddi vállalati
látogatásokat illeti, a délelôtt folyamán
az elsô cég egy logisztikai vállalkozás
volt (“Horten Spedisjon”), a második
pedig egy olyan üzletközpont vezetôjével történt, amely 40 különbözô profilú
üzletnek ad otthont. Délután szintén
egy logisztikai vállalkozás következett, a
“Logistikk Service”. A keddi utolsó
program pedig a közvetítô irodánál fejezôdött be, amely egy állami fenntartású hálózat, és amelynek Magyarországon
nincs megfelelôje. Ottani látogatásunknak az volt az értelme, hogy egyrészt

megismerjük a munkájukat, másrészt,
amennyiben a látogatott cégek nem tudnák az összes tanulót elhelyezni, segítséget nyújtsanak ebben a munkában. A
szerda délelôtti program egy sportvállalkozásnál telt, amely egy három generációra visszanyúló családi cég, rendkívüli
felszeretséggel és árukínálattal. Szerda
délután került sor az iskolában az
együttmûködési megállapodás aláírására
és a látogatás értékelésére.
Egy céglátogatást leszámítva (“Logistikk service” hadi beszállító és még csak
most kezd nyitni a civil cégek felé),
mindegyik vállalkozás hajlandóságot
mutatott arra vonatkozóan, hogy három
hétre fogadjon tanulókat. Mivel öt tanulót szeretnénk kiküldeni (ezt a számot a
közvetítô intézmény kérte, ugyanis
ennyire vállaltak közvetítést), viszont
ennél több cég jelezte a fogadási hajlandóságát, így abban állapodtunk meg a
közvetítô intézménnyel (Horten videregaende skole), hogy Magyarországon a
tanulókkal is konzultálva elkészítjük a
preferenciákat, amit eljuttatunk nekik,
hogy kialakíításra kerülhessen a végleges
vállalati lista.
Reméljük, hogy kezdeti erôfeszítéseink diákjainknak tudásának elmélyítését és karrierépítésüket egyaránt
szolgálni fogják.
Halász József

PÁLYÁZATÍRÓI TANFOLYAM A KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZÔ ISKOLÁBAN
2006. január 11-én 60 órás akkreditált továbbképzés indult a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolában, amely február 9-én fejezôdött be. A
szerdánként és csütörtökönként megtartott képzésen összesen tizenöten
vettek részt, többségében dabasi intézményvezetôk és – helyettesek. Egy
kivételével mindegyik dabasi általános iskola képviseltette magát, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolából pedig csaknem a teljes vezetôség járt
a tanfolyamra.
A képzés címe „Projektciklus menedzsment lépésrôl lépésre”, a képzô
intézmény pedig a Tempus Közalapítvány volt. A viszonylag költséges
tanfolyam (135 000 Ft/fô) megszervezését az tette lehetôvé, hogy intézményünk segítséget nyújtott a jelentkezôknek a pályázat elkészítésében,
illetve biztosította a helyszínt és a szükséges eszközöket az iskola épületében. A képzést az Európai Unió Regionális Operatív Programjának 3.1.2
intézkedése finanszírozta. Ahogy az a címbôl is kitetszik, a képzés tárgya
a pályázatok elkészítésének, lebonyolításának és elszámolásának módja
volt. Napjainkban az intézményi finanszírozás egyre nagyobb hányadát
teszik ki a pályázatok, azonban az ehhez szükséges tudásra az intézmények kénytelenek voltak tapasztalati úton szert tenni, ami szükségképpen
bizonyos hiányosságokkal járt. A szisztematikus és átlátható elôadásokat
felkészült szakemberek tartották, akik a pályázati finanszírozás valamely
részterületén dolgoznak.
Az esemény jelentôsége abban áll, hogy nagymértékû humán erôforrás fejlesztést jelent, amelynek hatásai mindenképpen jelentkezni fognak
Dabason közép- és hosszú távon. A képzés sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy február 21-én indul a második turnus; hasonlóan az
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elsôhöz, ebben a csoportban is túlnyomórészt dabasi intézményvezetôk
lesznek, kiegészítve Dabas Város polgármesterével és alpolgármesterével,
illetve két képviselô-testületi taggal.
Ami iskolánk szerepét illeti, ez a képzés is része annak a stratégiai célnak, hogy – a kötelezô feladatok színvonalának növelése mellett – bôvíteni szeretnénk a nem iskolarendszerû képzések körét a munkaerô-piaci
igényeknek való jobb megfelelés érdekében.
Halász

A résztvevôk csoportbontásban az utolsó képzési napon

Kultúra

Helytörténetünk egyik legnagyobb alakja:

Halász Boldizsár (V.)
A pesti országgyûlés egyik legaktívabb
képviselôje
A Madarász László köréhez tartozó Halász
Boldizsárt július 22-én a “36 dühös ellenzéki”
között sorolták fel, akik leszavazták a képviselôházban az olasz segély megajánlását.
Beöthy Ödön teljhatalmú kormánybiztosi
megbízatását és a “száztagú küldöttség” Bécsbe indítását kivéve, melyekre szeptember 4-én
igent mondott, minden nyílt szavazáson nemmel szavazott. Ezt tette augusztus 8-án és 10én az oktatási, 21-én az újoncozási törvény és
a miniszterelnöki pótlékdíj, szeptember 20-án
a szôlôdézsma, 22-én a (dabasi birtokosként
jól ismert) majorsági zsellérek szolgáltatásainak megváltása, december 9-én a Magyar Hadi Fôtanoda vallásoktatása, 24-, 27- és 29-én
pedig az úrbéri kármentesítés ügyében is.
A házszabállyal (pl. július 13-én és 14én), a képviselôk jogállásával kapcsolatos és
összeférhetetlenségi ügyekben folyó vitákban rendszeresen felszólalt. Azoknál a képviselôknél volt ilyen probléma, akik más megbízást is elláttak, ezért nem tudtak részt venni az üléseken, vagy akik egyúttal tisztviselôk is voltak, hiszen a törvényhozó és végrehajtó hatalom keveredése sértette a montesquieu-i hatalommegosztás elméletét. Halász már november 17-én hozzászólt ifj. Madarász József képviselôi és hivatali tisztségek
összeférhetetlenségérôl beterjesztett törvényjavaslatához, s a képviselôk eltérô anyagi körülményeire hivatkozva sorolta fel ellenvetéseit. November 21-én viszont azt indítványozta, hogy a képviselôk ne viselhessenek
más hivatalt, de ezt a ház nem tárgyalta meg.
Amellett is állást foglalt ekkor, hogy Sopron
megye cs. kir. proklamációiról csak azután
döntsék el, hogy foglalkoznak-e vele, ha már
zárt ülésen felolvasták. December 5-én az
elôzô ülés jegyzôkönyvének elkészítését kérte, s hogy igazítsák ki a nemzet képviselôinek és az ország fôrendeinek Magyarország népeihez intézett szózatát. 27-én a határozathozataloz szükséges létszám leszállítását és szorgalmazta.
Az úrbéresek ügyében különösen aktívnak
mutatkozott. A radikálisok az április közepén
felosztott Pest megyei forradalmi választmány
próbálkozásának felújítása mellett határoztak,
s hogy a szôlôdézsma eltörlését és a majorsági
jobbágyok felszabadítását fogják követelni állami pénzen. A Nyáry Pál által beterjesztett
törvényjavaslat persze heves összecsapásokat
indukált a liberálisok és radikálisok között, s a
döntés sokáig elhúzódott. A vitában Halász

Boldizsár is oroszlánrészt vállalt. Azok számára, akik 1840 után váltották meg terheiket,
szeptember 16-án azt javasolta, hogy kapják
vissza a megváltás összegét. Nyáry indítványát
támogatta abban is, hogy képviselôház “ne
menjen szét”, amíg az úrbéres maradványokról nem intézkednek.
Az úrbéri kármentesítés törvényjavaslatának szeptember 17-i és 18-i részletes vitájában, 19-én a szôlôdézsma megszüntetésének
általános, 20–22-én pedig részletes vitájában
szólalt fel, de ezekhez a javaslatokhoz sem sikerült többségi szavazatot szereznie. Az volt
a véleménye, hogy csak radikális megoldásokkal lehet az úrbéri ügyeket rendezni. Különben jobb lett volna bele sem kezdeni, hiszen úgy legalább remény maradt volna a
népben arra, hogy késôbb módot találnak
rá. November 17-én Omaszta Zsigmond
közös legelôk elkülönözésére vonatkozó javaslatát támogatta. Felszólalt az úrbéri kármentesítés december 23–24-i és 27-i vitájában is. 29-én arról a javaslatról tartott a képviselôház név szerint szavazást, melyet az úrbéri kármentesítésrôl Barthos Edével közösen Halász Boldizsár nyújtott be. A kármentesítés alapelvéül annak elfogadását javasolta, hogy az úrbéri telkek kárpótlási összege a
Mária Terézia-féle három telekosztályra
nézve 500, 400 vagy 300 forint legyen (a
szaktekintélynek számító Tóth Lôrinc 400,
300 és 200 forintos javaslatával szemben). A
képviselôk 63:132 arányban Halászék javaslatát támogatták, de a szavazás érvénytelen
volt, mivel csak 195 képviselô adta le voksát. A szakirodalom általában megemlíti azt
is, hogy (mint korábban Rákoscsabára a megye) október 21-én az országgyûlés is Halász
Boldizsárt küldte ki a kormánybiztosnak a
Békés megyei földfoglalások vizsgálatára,
mely tisztségérôl december 3-án mondott le
Buda-Pesten.
Az adózás rendjérôl október 31-én fejtette ki
véleményét, és az adótörvény november 30-i és
december 1-2-i vitájában is felszólalt. A közmunkák eltörlésére vonatkozóan december 1jén végre az ô indítványát fogadták el. Mivel a
beterjesztett törvényjavaslat az utak fenntartásáról nem gondoskodott, az alsóház egy részletesebb javaslat mellett döntött. Halász természetesen részt vett a közmunka-határozat 8-i
vitájában is, és az “utak, hidak és révek” ügyében is beadott egy törvényjavaslatot. Állást
foglalt az egyházi, oktatási és nemzetiségi kérdésekben is. Augusztus 4-én amiatt emelt szót,
hogy br. Eötvös József kultuszminiszter terjesszen be egy külön egyházi törvényjavaslatot,

november 17-én pedig egyetértését fejezte ki,
hogy a “román polgárok egyházi jogaira” vonatkozólag Eftimie Murgu által beadott törvényjavaslatot megtárgyalják.
Politikai és honvédelmi téren is hozzájárultak Halász hozzászólásai a döntések meghozatalához. A trónbeszédre adandó válaszfelirat
éles vitájában is részt vett. A radikálisok
ugyanis nem fogadták el az olaszok ellen felkínált segélyrôl szóló részletét, mely szerintük
megszegné a be nem avatkozás elvét, s miatta
a külföld rokonszenvét is elveszítenénk. Halász, aki július 20-án azt indítványozta, hogy
válaszfeliratban tiltakozzanak amiatt, hogy az
itáliai hadszíntéren idáig nem sikerült békét
kötni, beszédében a Pragmatica Sanctiora hivatkozott, mely nem kötelezi Magyarországot
az Ausztriának adandó katonai segítségnyújtásra. A királynô 1741-ben ti. nem parancsolt,
hanem kért, s noha a trónbeszédben “gyönyörûségesen el van mellôzve a hadi erônek követelése”, mégis fel akarják ajánlani. Ezért helyette annak rögzítését javasolta (igaz, hiába),
hogy “sajnáljuk, hogy Olaszországban háború
van, s hogy az be nem végeztetett, szeretnénk,
ha nem volna az a háború”.
Az újoncozási törvény július 19-i és 22-i
részletes vitájában a haderô nemzeti lábra állítását sürgette. Szeptember 22-én kifejtette,
hogy elégtelennek tartja azokat az intézkedéseket, melyeket a kormány Komárom biztosítására tett. 29-én ellenezte, hogy a ház szólítsa fel
Pest város hatóságát Lamberg tábornok
meggyilkolásának kivizsgálására, ami a végrehajtó hatalom ügyeibe való beavatkozás lenne.
Október 3-án a kivégzett gr. Zichy Ödön vagyonával kapcsolatban sürgette az OHB intézkedését, 6-án pedig
indítványozta, hogy ko^
bozzák el a Jellacić seregében szolgáló magyar
birtokosok vagyonát. Október 10-én a külföldön tartózkodó magyarok hazatérésére 15 helyett 30 napos határidôt javasolt. November
20-án az OHB szerkezetének rendezésére vonatkozó indítvány elôterjesztését jelentette be.
Három nap múlva Kolozsvár feladása ügyében indítványozta, hogy a vizsgálat indítását a
ház bízza az Országos Honvédelmi Bizottmányra. A Magyar Hadi Fôtanács vitájában
azt a javaslatot pártfogolta, hogy ne 50, hanem
200 állami finanszírozású növendéket vegyenek fel, és 300 forint tandíjat szavazzanak meg
nekik.
A trónváltozásokkal kapcsolatos határozat
vitájában (hogy tudniillik V. Ferdinánd december 2-án lemondott a trónról, I. Ferenc
József pedig osztrák császárnak és magyar királynak nevezve magát bejelentette trónra lépését) Halász Boldizsár december 7-én fejtette
ki álláspontját. Az országgyûlés végül nem ismerte el Ferenc Józsefet magyar királynak, és
továbbra is Ferdinándot tekintette törvényes
uralkodónak.
(Folytatjuk)
Czagányi László
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Petôfi napja
Spira György azt a címet adta a „Sorsdöntô történelmi napok” sorozatban megjelent könyvének. Valóban,
tán elsôsorban az ô napja volt 1848. március 15-e.
Meg a társaié, a márciusi ifjaké. A magyar társadalom
tipikus köztes rétegét alkották, többségük nem nemes, de nem is paraszti foglalkozású, hanem honorácior, azaz nem nemesi értelmiségi.
E több száz fônyi csoportból kb. 50-60 fô volt a
„törzstag”, közülük 25-30-an emelkedtek ki, és kerültek az érdeklôdés homlokterébe.
Fejér Pál a görög-katolikus lelkész apjára volt
büszke (de Vasvári Pálként már erôsen egyházellenes), Jókai a nemesi származására, Petôfi pedig a szabad jász-kun területen éveket eltöltô édesapjára.
Többségük az ország távoli vidékeirôl származott, és
került be a fôvárosi irodalmi és egyéb körökbe. Petôfi
és Vasvári a Pilvax-körnek volt a vezéralakja.
A költô és felesége 1847 novemberében foglalta el
azt a „méregdrága” háromszobás lakást, amelyrôl sokat
írt Jókai. Ebben az egyetlen fényûzés a sajátos házi képcsarnok volt. Körben a falakon ott függtek a francia forradalom nagy alakjainak kônyomatos portréi. Elsôsorban azoké, akik életüket adták a meggyôzôdésükért.
Teljesen hiányoztak onnan a diplomatikus stílusú
kompromisszumkeresôk és helyezkedôk.
Petôfi forradalmisága a szabadság-vallás kategóriába tartozik. A nagy nap estéjén írta naplójába:
„Üdvez légy, születésed napján, magyar szabadság!”

Mi kell egy forradalomhoz? Veti fel Jókai.
Kell egy király, akit le lehet váltani, kell egy kormány, amelyet meg lehet szorongatni, netán megdönteni, és kell egy országgyûlés, amit nemzetgyûléssé lehet kreálni. Könnyû a franciáknak harminc
évenként forradalmat csinálni, náluk minden kéznél
volt Párizsban, bezzeg nekünk Bécsben van a királyunk, a kancellárunk is, az országgyûlésünk meg Pozsonyban mûködik. Akkor mit követeljünk mi Pesten? Petôfi megtalálja a megoldást: minden forradalom legszentebb kötelessége szabaddá tenni a sajtót.
Ezt Pesten is meg lehet csinálni.
Tudjuk, hogy a márciusi ifjak a Pilvaxból a Heckenast-féle nyomdába mentek. Itt, a nyomda elôtt beszélt Vasvári:
„Nálunk a cenzor a szellemek vámszedôje. Mi a legegyszerûbb igazságokat kénytelenültünk hosszú frázisokba burkolni. A sajtógép most találkozott elôször
szûz kézirattal, melyet semmi cenzori kéz meg nem
fertôztetett. Egy pár pillanat múlva kihozzuk a sajtó
elsôszülöttjét. Az esô hull alá. A természet keresztvizében fogjuk az elsôszülöttet megfüröszteni.”
Érdekes, hogy Petôfiék szinte szégyellték, hogy
forradalmat csináltak, ahol folyadék (esôvíz) van, de
egy csepp vér sincs. Az eredményt hozó események
pedig elkerülik Pestet, azoknak Pozsony és Bécs a
színtere.
A délutáni múzeumkerti nagygyûlésen Irinyi elmagyarázza az általa még március 11-én szerkesztett tizenkét pontot, amit néhány nappal késôbb
módosítanak. Összevontak két pontot a tizedikbe
(a magyar katonákat ne vigyék külföldre, és a kül-

Évforduló

A MÁSODIK MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA
60 éve, 1946. február 1-jén hatalmas, éljenzô tömeg fogadta Budapesten, az Országház elôtt a második Magyar Köztársaság kikiáltását (az elsôre 1918. november 16-án került sor). Az elôzményekhez
tartozik, hogy a II. világháborús harcok
befejezôdése után egy demokratikus
fejlôdés kezdôdött, az 1945. évi novemberi nemzetgyûlési választásokon a “polgári tábor” szinte egyöntetû támogatását
élvezô Független Kisgazdapárt szerezte
meg az abszolút többséget, a szavazatok
57%-át.
A választás után koalíciós kormány
alakult, amelyben kommunista, szociáldemokrata és parasztpárti miniszterek is
helyet kaptak. 1945 december és 1946
januárjában hosszas aggályoskodások és
viták után a koalíciós felek elfogadták a
köztársaság eszméjét. A nemzetgyûlés
1946. január 31-én elfogadta a királyság
megszüntetésérôl és a köztársaság megte-
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remtésérôl szóló 1946: I. törvénycikket.
A köztársasági elnök jogkörének meghatározásakor azon álláspont gyôzött, hogy
gyengébb elnöki jogköröket állapítsanak
meg: az elnök 15 napon belül kihirdetni
tartozott a törvényeket, a Nemzetgyûlést
30 napra elnapolhatta, a képviselôk kétharmadának indítványára fel is oszlathatta.
Képviselte az országot a külfölddel
szemben, kinevezhette a miniszterelnököt
(a parlamenti arányok figyelembevételével), bármilyen döntése csak a miniszterelnök vagy az illetékes miniszter ellenjegyzésével lépett érvénybe, a személye
sérthetetlen volt. (Ezekbôl sokat átvettek
1989-ben, a harmadik Magyar Köztársaság elnökének jogkörei közé.) Az 1946.
január 31-én elfogadott köztársasági törvény szavatolta a demokratikus szabadságjogokat is: “Az állampolgárok természetes és elidegeníthetetlen jogai különö-

földieket vigyék el tôlünk), így betehetnek egy
azonnali és konkrét, a tömegeket magával ragadó
esemény. (Pl.: a jobbágyfelszabadítást vagy Magyarország és Erdély unióját, Pesten nyilván csak
követelni lehet, de megvalósítani nem). A betoldás
a 11. pont, a politikai státusfoglyok szabadon bocsátásáról.
Irányi javasolja a tömegnek, hogy a városháza és
a helytartótanács után szabadítsák ki StancsicsTáncsics Mihályt.
Budára! Budára! Hangzik mindenhonnan. Ezer
meg ezer esernyô jön át a szakadó esôben a hajóhídon, fel az Uri utcába. Táncsics zárkájába pedig egy
olyan elôkelôség lép be, aki még sosem járt nála: a
budai térparancsnok ôrnagy úr. Akadozva, hebegve
kéri a foglyot, ne ingerelje ellene az érkezô tömeget.
Ez a tömeg a szabadság, egyenlôség és Táncsics
éltetése mellett egy-egy éljent kiállt a királyra és a
nádorra is. A zárka ajtaja kinyílik, Teréz, a felesége e
szavakkal borult Táncsics mellére: „Nincs többé cenzúra!”
A kapuban bérkocsi várta a házaspárt, a szabadítók kifogták a lovakat, és felváltva húzták a fogatot
végig a városon. Amerre mentek, általános az ablakok
kivilágítása (a feledékenyekét beverik a lelkes honfiak), egészen a pesti Károly-laktanyáig, ahol a falak
között, az utcára lépéstôl eltiltott olasz katonák oly
lelkesen ünneplik a magyar forradalom gyôzelmét,
hogy tisztjeik kénytelenek jelenteni feljebbvalóiknak:
nem állhatunk jót az embereinkért, mert ha fegyverre kerülne sor, ôk bennünket lônének le elôször, és
utána a magyarokkal tartanának.

sen: a személyes szabadság az elnyomástól, félelemtôl és nélkülözéstôl mentes
élethez, a gondolat és vélemény szabad
nyilvánítása, a vallás szabad gyakorlása, az
egyesülési és gyülekezési jog, a tulajdonhoz, a személyi biztonsághoz, a munkához és a méltó emberi megélhetéshez, a
szabad mûvelôdéshez való jog s a részvétel
joga az állam és az önkormányzatok életének irányításában.” (Hiányosság volt,
hogy külön törvényekben nem kodifikálták, konkrétan mit jelentenek az egyes
alapjogok.)
Az elfogadást követô napon, 1946. február 1-jén már sor került a köztársaság kikiáltására és a köztársasági elnök megválasztására.
E naptól Tildy Zoltán protestáns lelkész, a Kisgazdapárt vezetôje lett a köztársasági elnök. Személyét a nemzetgyûlés
választotta meg négyéves idôszakra. Az
1946-os köztársaság kikiáltásának jelentôségét az adta, hogy végérvényesen
megszûnt a királyság Magyarországon, s
elindulhatott a polgári demokrácia korszaka – az eufóriában azonban nem tudta
senki sem, hogy sajnos, akkor még csak
oly fájdalmasan rövid idôre…
Mitták Ferenc

Kultúra
Fekete Sándor március 15-ét a világtörténelem
elsô, elôre megtervezett forradalmának tartja.
Egy tv-kerekasztal résztvevôi a következôképpen
elmélkedtek e nemzeti ünnepünkrôl:
Mert március 15-e az nagy ünnep. A nemzet által
önmagának választott ünnep. Dolgozni meg lehet tanítani az állatokat, de ünnepelni nem.
Mert ünnepelni csak lelkében tud igazán az ember.
Ahogy a Kis herceg szerint csak a szívünkkel látunk jól.
A forradalmi erôk derékhadát ’48-ban mégsem
Petôfiék (és nem is Széchenyiék), hanem a Kossuthék
vezette liberális középnemesség alkotta. A „rivális”
Kossuth szerint miért kell ünnepelni március 15-ét,
egy kis pesti lármánál több mi történt?
Temesváron néhány nappal késôbb egy közel kétméteres százados, Damjanich tornyosult feljebbvalója, Haynau hadosztályparancsnok fölé, és megkérdezte tôle: mi jogon ócsárolja Ön a forradalmat? De hát
Ön nem magyar, szerb, mondja neki Haynau. Aki Magyarországon született, annak kötelessége az ország
alkotmányát és polgárait megvédeni, jött a válasz.
Már az elsô évfordulón Debrecenben ökörsütés és
bál volt, Komáromban hajnalig táncolt a nép, Péterváradon vaktölténnyel dördültek el a díszsortüzek.
Március 15-e most is nagy ünnep, számomra a
legnagyobb nemzeti ünnepünk, mert a magyar történelem egyik legprogresszívabb, legtisztább és leglelkesebb korszakát, a reformkort zárta le, és egy olyan
eseménysort (forradalmat és szabadságharcot) indított el, amelynek során nekünk tapsolt egész Európa.
Kiss István

Elhunyt Gyurman Tibor (1946–2006)
tanár, fotós, amatôr csillagász
Gyurman Tibor Egerben végezte a fôiskolai tanulmányait matematika-fizika
szakon. A fôiskola után került Dabasra,
itt tanított évekig a város és a környék iskoláiban; fôleg szakmunkástanulókkal
foglalkozott.
Ezt követôen az ifjúságvédelemben
dolgozott több mint egy évtizedig hivatásos pártfogóként, majd visszatért a katedrára. Nyughatatlan természete több évre
külföldre is elûzte. Kitûnô fotósként dolgozott a helyi intézményeknek és az önkormányzatnak, képeit több közintézményben és kiállításon láthatták és láthatják a dabasiak.
A rendszerváltás óta elmaradhatatlan
szereplôje volt a helyi közéletnek: részt
vett kiadványok szerkesztésében, írásában
és fotóanyaguk elkészítésében.
Gyurman Tibor évtizedek óta a Magyar Csillagászati Egyesület tagja volt.
Fotói és megfigyelései több szaklapban is
Fotó: Simon Anita
megjelentek.
A családját szeretô nagyszerû barátot, a kitûnô embert, a természet nagy rajongóját évtizedek óta sújtotta betegsége, amelynek következtében január 18-án hunyt el.
Hatvanéves volt.

EGY SZELÍD KÜZDÔ EMLÉKEZETE
1931. február 17-én született. Mostanság lehetne 75 éves. De 1972. december 12-e óta
örökéletû. Kondor Béla. Ki emlékezik meg ma
róla? Pedig sokan tudták, biztosra vették ezt
felôle, már életében. Hogy örökéletû. Nemcsak a mennyben. Itt, mûveiben, “most és
mindörökké”. Hova lett a tisztelgés, a hangja,
fénye? Igaz, persze, sokan akkor sem szerették.
A zsenit, a szálkát, a prófétát, a kerubot. Sem
Samut, a “csontvázat”. Pedig “annál” ôszintébb
ember kicsoda-micsoda volna? Pláne egy olyan
neki adatott Sumák korba’? Mert a betonba
döngölt mennyország korában ô acélvázas és
jégvirágos szárnyakon fölsô és alsó világokat
járt: az égi fényekben pörkölôdve, a mélymocsarak mocskával befröcskölôdve. Rajzolt, festett, repülés-csontváz tárgyakat bütykölt, zenét
hallgatott és írt. És – mondják – ivott. Is –
mondom. Csakazértis és muszájból is. Nagy
dolog! Nagy hát, ez vitte el, mondják. Menti
magát, aki elengedte, a méltatlan világ. Most

lehetne hetvenöt éves. Ami egy közönséges fának ugye semmiség. Hanem – hogy a fánál
maradjunk – ô “nagy fába vágta fejszéjét”.
Pontosabban: a fejsze! – súlyánál fogva odasújtott. A szörnyekre? A bajok gyökeréhez? A mócsingnyakú fafejekre? – Jaj ne! Ne csináljunk
belôle se favágót, se kivont-kardos (géppisztolyos!) harcost. Szelídebb küzdô, mint ô, talán
sohasem szállt (a pofáraejtô) síkra az emberimennyei kincsekért. Példa. De példája nem is
példa: elemi kötelesség. Az élet fájáról való gyümölcs: ezt edd, csak ez éltet. A Kondor Béla nevû láng, fújták, szították, hamar ellobbant.
Ezerkilencszázharmincegy február 17-én született, ezerkilencszázhetvenkettô decemberében
a befogadó földé lett.
…Az ô szavai: “Hanem minden megnyugvás
az elvégzés öröme által van.” … elvesztette testét és elvesztette lelkét is hálaadással, visszatért a
semmiségbe, ahol minden megvan.
Orci József

Jelkép. – „Fantasztikus ez a jelkép!” Jaj, hallgass már, hagyd az ilyen mihaszna szavakat! Mi az, hogy „fantasztikus”? Egyszerûen igaz. Ezek vagyunk. Akkor, azóta, most is – talán mindig. Sugárzó szárnyú angyal, esetlen (ártatlan*) farkas, ember-formájú, ember-pofájú. Nem is egymás
között dúl a harc, a „véres”: önmagunkban.
(l. Pilinszky: KZ oratórium)
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PEST MEGYEI SPRINT ÚSZÓBAJNOKSÁG
2006. 02. 04. Monor, Fedett Uszoda

A Dabasi Szabadidôs SE 14 úszója vett
részt Monoron a 25 m-es medencében
megrendezett rövidpályás sprint úszóversenyen, ahol a különbözô korcsoportokban nyolc elsô, három második és három
harmadik helyezést értek el versenyzôink.
Misek Zsolt 3 versenyszámban, Hende
Cintia és Misek Gábor két-két versenyszámban, míg Kosztolányi Georgina egy
versenyszámban gyôztesként állhatott fel
a dobogó legfelsô fokára. Hümpfner János két versenyszámban ezüstérmet, míg
Majer Edina két versenyszámban bronzérmet szerzett. Misek Gábor a két aranyérem mellé egy ezüstérmet, míg Fózer Tímea egy versenyszámban bronzérmet hozott haza Dabasra. A versenyen különdíjat kapott Fózer Szandra, mint a verseny
legfiatalabb indulója, aki hatévesen az
50 m gyorsúszásban állt rajtkôre.
Eredmények:
50 m gyors
1991-ben születettek:
lányok: 3. Majer Edina
fiúk:
1. Misek Zsolt
2. Hümpfner János
1992-ben születettek:
lányok: 3. Tóth Andrea
1993-ban születettek:
lányok: 1. Hende Cintia
fiúk:
5. Lakos Gergô
1994-ben születettek:
fiúk:
5. Kiss Attila

31,7
26,2
27,3
35,7
32,8
38,1
36,2

7. Hümpfner Dániel
10. Ács Ferenc
1996-ban születettek:
fiúk:
8. Rácz Benjámin
1997-ben születettek:
lányok: 1. Kosztolányi Georgina
fiúk:
1. Misek Gábor
1999-ben születettek:
lányok: 4. Fózer Szandra
50 m pillangó
1991-ben születettek:
fiúk:
1. Misek Zsolt
2. Hümpfner János
50 m hátúszás
1991-ben születettek:
fiúk:
1. Misek Zsolt
1993-ban születettek:
lányok: 1. Hende Cintia
1997-ben születettek:
lányok: 1. Kosztolányi Georgina
fiúk:
2. Misek Gábor

FC Dabas-Film-Seco
2006. tavaszi sorsolása:

39,2
43,5

Az ifjúsági két órával korábban kezd,
mint a felnôtt csapat

55,1

2006. 03. 11. szombat
Cegléd–FC Dabas-Film-Seco

14.30

46,9
46,9

2006. 03. 19. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Tápiógyörgye

15.00

2006. 03. 26. vasárnap
Örkény–FC Dabas – Film Seco

16.00

2006. 04. 02. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Szolnok

16.30

2006. 04. 15. szombat
Gyula–FC Dabas-Film-Seco

16.30

2006. 04. 23. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Mezôtúr

17.00

1:36,0

30,2
32,3

35,1

2006. 04. 30. vasárnap
Hódmezôvásárhely–FC Dabas-Film-Seco 17.00

36,5

2006. 05. 07. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Sarkadkeresztúr

17.00

2006. 05.13. szombat
Monor–FC Dabas-Film-Seco

17.00

2006. 05. 21. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Békéscsaba

17.00

2006. 05. 27. szombat
Szarvas–FC Dabas-Film-Seco

17.00

2006. 06. 03. vasárnap
FC Dabas-Film-Seco–Kiskunhalas

17.00

2006. 06. 10. szombat
Túrkeve–FC Dabas-Film-Seco

17.00

2006. 06. 17. szombat
FC Dabas-Film-Seco–Algyô

17.00

54,9
51,9

50 m mellúszás
1991-ben születettek:
lányok: 3. Majer Edina
42,7
1993-ban születettek:
fiúk:
5. Lakos Gergô
48,9
1994-ben születettek:
fiúk:
5. Hümpfner Dániel
50,9
1997-ben születettek:
fiúk:
1. Misek Gábor
51,0
Lorántfyné Horváth Ildikó

hirdetési tarifái áfa nélkül
február hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

3 000 Ft/hó
4 000 Ft/hó
8 000 Ft/hó
15 000 Ft/hó
24 000 Ft/hó
40 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

4 000 Ft/hó
6 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
18 000 Ft/hó
30 000 Ft/hó
58 000 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!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)
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„Szülinapi torna”
Január 28-án egy négycsapatos nemzetközi torna megrendezésével emlékeztünk
meg a dabasi kézilabdázás több mint negyedszázados fennállásáról. Ez alatt a 25
év alatt a férfi kézilabdázóink a megyei
bajnokságból a nemzeti bajnokság másodosztályáig küzdötték fel magukat.
Többek között az ô érdemük is, hogy a
salak- és aszfaltpályák után ma már az impozáns Dabas-Diego Sportcsarnok nyújt
otthont csapatainknak, megfelelô szak-

házigazdák az ekkor már tornagyôztes
szerbekkel játszott, akik erre a meccsre a
“második vonalat” küldték fel. Az elsô
félidô a papírforma szerint ért véget, és a
szerbek megnyugtató elôny birtokában
várták a második 25 percet. A Dabas
VSE KC azonban megrázta magát és egy
nagyszerû, közönségszórakoztató mecscset produkáltak a lelkes szurkolóknak.
A remekül felépített támadások és a fegyelmezett védekezés még a BL-gyôztes

emberek segítik az utánpótlást, és csak az
elmúlt évben több rangos nemzetközi és
hazai kézilabda-mérkôzést is Dabason bonyolítottak le.
A tornán az osztrák Goldmann Tulln,
a román Armatura U Cluj és a szerb
Metalplastika Sabac vettek részt, mindhárom csapat elsô osztályú bajnokságban szerepel. Az eseményt a DabasTulln mérkôzés nyitotta, amelyet az
osztrákok nyertek 20–27-re. Az összecsapás egyik érdekessége volt, hogy Szilágyi Zoltán, a dabasi csapat beállója
most édesapja csapata ellen játszott, hiszen az egykori világválogatott Szilágyi
István jelenleg a Tulln edzôje. A második meccsen a szerbek kiváló játékkal
legyôzték a románokat. Ezután a Dabas
a Kolozsvárral játszott és egy remek elsô
félidô után csapatunk négy góllal vezetett. Sajnos a második félidôben az ellenfélnek sikerült felzárkóznia, miután a
Dabas hétméterest hibázott, döntetlen
lett az eredmény. A következô két
mérkôzésen a csapatok hozták a papírformát, így a Sabac 23–28-ra legyôzte a
Tullnt, majd a Kolozsvár is legyôzte az
osztrákokat. A nap utolsó meccsén a

Sabacot is összezavarta, így csapatunk
egy gólos gyôzelmet aratott.
A tornát az RK Metaloplastika Sabac
nyerte, második a kolozsvári Armatura U
Cluj lett, a dobogó harmadik fokára a
Dabas-Diego KC léphetett fel, az UHCGoldmann Druck Tulln pedig a negyedik lett. A Kupa legjobb játékosa: Milo
Mitrovic (RK Metaloplastika Sabac) lett,
a legjobb kapusnak járó elismerést a dabasi kapuban parádézó Tuba Kovács Ervin
kapta, a torna gólkirálya pedig az osztrák
csapat erôssége, Frey János lett.
A torna nemcsak az ünneplésre volt jó
alkalom, hanem remek felkészülési lehetôséget biztosított minden résztvevô
csapatnak, és sikerült jó nemzetközi kapcsolatokat kialakítani a külföldi vendégekkel. Azok, akik részt vettek ezen a tornán, legyenek akár volt vagy jelenlegi játékosok, szurkolók és sportvezetôk, egyetértettek abban, hogy jó úton halad a dabasi kézilabdázás, erôs alapokra lehet építeni a következô 25 évet.
Azok pedig, akik nem vettek részt a
rendezvényen, de érdeklôdnek a sportág
iránt, látogassanak ki a Dabas-Diego KC
hazai mérkôzéseire és szurkoljunk együtt

ennek a nagyszerû csapatnak. Mérkôzések
idôpontjai, hírek és képek a www.dabaskezi.hu internetes oldalon találhatók.
A Dabas VSE KC következô hazai
mérkôzései:
március 04. 18.00 ifi: 16.00
Dabas-Diego KC–Alba Regia KSE
március 11. 18.00 ifi: 16.00
Dabas-Diego KC–Rinyamenti KC
március 25. 18.00 ifi: 16.00
Dabas-Diego KC–PLER-Airport II.
A mérkôzések helyszíne a DDS.
Belépôjegy: 500 Ft (diákoknak és nyugdíjasoknak ingyenes).
Karlik Dóra
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Hajszálon múlott a bravúr

Sajtóközlemény

A Magyar Kupa nyolcaddöntôjében a
Dabas-Diego VSE K. C. ellenfele az elsô
osztály középmezônyében játszó Komlói
BSK volt. A meccs hazai részrôl remekül
kezdôdött, az ellenfél már az ötödik percben kénytelen volt kikérni idejét, hiszen a
dabasi srácok úgy meglepték ôket.
A nagyszerû védekezésnek és Ocsovai
Zsolt kapusteljesítményének köszönhetôen
kontratámadásokat indíthattak a hazaiak,
így 15–12-es hazai vezetéssel folytatódhatott a második félidô. Sajnos csapatunk
több ziccert hibázott, az ellenfél pedig megtalálta a réseket a védekezô falban és a 37.
percben kiegyenlítettek. Tíz perccel a
mérkôzés vége elôtt még fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám ekkor a Komló
könyörtelenül kihasználta a dabasi csapat
hibáit, és sorozatban három gólt dobott. A
lelkes és szép számú közönségnek köszönhetôen a Dabas-Diego VSE K. C. játékosai
egy percig sem adták fel a meccset, és bár a
Csecsetka Péter 10 gólt szerzett a mérkôzésen
végén több helyzetet kihagytak, így is
büszkék lehetünk rájuk. A meccs 28–27-es komlói gyôzelemmel ért véget, és így ôk kerültek a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. A tavaszi szezonra nézve mindenképpen
biztató, a dabasi csapat lendületes, pontos és nem utolsósorban közönségszórakoztató játéka. Szép volt, fiúk!
K. D.

A Magyar Tudományos Akadémia
Földrajztudományi Kutatóintézete a
Kodolányi János Fôiskola Turizmus
Tanszékével való együttmûködés keretében 2006. március 1–11. között
kérdôíves felmérést végez Dabason.
A vizsgálatokra a városi önkormányzat megbízásából kerül sor,
amelynek keretében a kérdezôbiztosok a lakossággal és a szolgáltató szféra képviselôivel (elsôsorban a kiskereskedelemben és a vendéglátásban
dolgozókkal) egy rövid kérdôívet fognak kitöltetni.
A válaszadás önkéntes és anonim,
így a kérdezôbiztosok sem a kitöltô
nevét, sem a kitöltés helyét nem rögzítik.
Az eredmények feldolgozását követôen a kutatás vezetôi javaslatokat
fogalmaznak meg Dabas turizmusfejlesztésének lehetséges irányairól. Kérjük, válaszadásával segítse elô kutatás
eredményességét.
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MTA Földrajztudományi
Kutatóintézet

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT!

SOÓS Épületgépészet

2

Dabas legszebb lakása 117 m (II. em.) és
Dabas legszebb irodája 95 m2 (I. em.)
licites eljárás során kerül értékesítésre!
Kikiáltási ár:
Licitlépcsô:
Árverés helye:
Árverés ideje:

179 000 Ft/m2+20% áfa
bruttó 100 000 Ft a vételárra vonatkozóan
Dabas Városi Polgármesteri Hivatalának II. emeleti
tárgyalója
2006. március 20., 16.00 órakor

A lakás és az iroda a Passage Üzletnegyednek a Fô utcai toronyépületében helyezkedik el, az OTP Bank feletti részen.
Jelentkezés a bruttó vételár 10%-ának bánatpénzként történô befizetésével, amely az árverés nyertesének a vételárba beszámításra kerül,
a többi résztvevô részére pedig 2 napon belül visszafizetésre kerül.
Jelentkezés helye: Dabas Castrum Kft. irodája
(Dabas, Szent István tér 1/B, Platánház I. emelete)
Tel.: (06-29) 562-002, (06-1) 204-0808
Mobil: (06-20) 982-2855

Víz-gáz-fûtés
Ipari gázok
Szerszámok
Kandallók
Fürdôszobai
felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

AQUA KFT.
Dunavarsányi Kavicsbányába
UB-kotróra gépkezelôt és szerelôt keres.
Tel.: 06-30/9441-562
Megbízható embert keresek újsághordásra.
Lehet diák is, Dabas területén.
Folyamatos munka.
Érdeklôdni a 06-30/946-3582-es
telefonszámon lehet.
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