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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

„SZÓLJ MÉG EGYSZER A SZABADSÁGRÓL”
2006. március 15-e
Az idei március 15-ére az volt jellemzô, hogy mindenki ki szerette volna sajátítani ezt az ünnepet. Mindenki a maga módján, másmás helyszínen, más-más koncepció szerint, különbözô üzenetekkel, különbözô értelmezésben, a maga kiszemelt kegyeleti helyén,
szobránál ünnepelte ezt a minden magyar számára szent történelmi eseményt. Egyesek szerint ez az ünnep megkopott, elvesztette
fényét, talán a megfakult nemzeti színekre gondolhatott a szónok.
Az elfáradt színek az érzelmek megkopását jelentik, vagy talán azt,
hogy a szabadság fogalma anakronisztikussá vált jelenünkben,
mert egyre kevésbé érezzük sajátos zamatát, minden érzékünket
betöltô ízét.
Mi, dabasiak, együtt ünnepeltünk. Csendesen, visszafogottan, úgy, ahogy ezt már évrôl évre megszoktuk. Szélsôségek
nélkül.
Talán azért, mert tiszteljük a Kossuthokat, az ô szellemi örökségüket, a tárgyi emlékeiket, az apai házat, a Kossuth-koszorút,
Kossuth László sírját, Kisfaludi Stróbl Zsigmond Kossuth-szobrát.
Érezzük, hogy a Kossuth-kultusz, amelyet mindannyian büszkén
ápolunk, kötelez minket a méltó ünneplésre.

Fotók: Karlik Dóra

(folytatás a 2. oldalon)

Rendezvényeink

ték a forradalom kitörésének napját és
fontosabb eseményeit, vezéregyéniségeit.
A mûsort az iskola tanárai szerkesztették:
Kubikné Kis Judit, Székelyné Mészáros
Judit és Kabai Zsuzsanna.
Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôbeszéde után a Dabas Város Díszpolgára kitüntetô cím átadása következett. A polgármester úr, a Képviselô-testület egyhangú döntése alapján, idén
Mitták Ferenc történésznek adta át a díjat, aki Gyón szülötteként, ezer szállal
kötôdik városunkhoz. Mitták Ferenc, bár
Százhalombattán él és dolgozik, gyóninak, dabasinak érzi magát, számos javaslattal, jó tanáccsal segíti a városvezetés
munkáját, és mûveiben szeretettel ír szûkebb pátriájáról.
A délelôtt programjai a hagyományos
koszorúzással zárultak. Évrôl évre egyre
több intézmény és civil szervezet helyezi el
a kegyelet koszorúját a Kossuth-szobornál.
Napközben, fôleg délután, Budapesten
sok helyszínen zajlottak ünnepi megemlékezések, és ezek valószínûleg megosztották
a dabasi ünneplôket is. Ezért az esti fáklyás felvonulásra kevesebben gyûltek

össze, mint ahogy ezt már évek óta megszoktuk. Kotán Sándorné tanárnô versmondói megalapozták az ünnepi hangulatot, amelyet még teljesebbé tett Valentyik
Anna, gyönyörû énekhangja. Az este nagy
élménye az ifjúsági alpolgármester, Feldman László beszéde volt, aki felnôtteket
meghazudtoló, érett látásmódjával, mértéktartó, mégis lelkesen izzó mondanivalójával visszalopta a szívünkbe annak a
hajdani március 15-ének a hangulatát.
Ilyenek lehettek a márciusi ifjak, így gondolkodhattak hitrôl, nemzetrôl, szabadságról, ahogy Feldman László vélekedik
ezekrôl az értékekrôl.
A fáklyásmenet a református temetôben
ért véget, Kossuth László sírjánál, ahol Tibay László plébános úr a szabadságról beszélt, Kôszegi Zoltán polgármester a nemzeti értékek fontosságáról szólt a jobbára
fiatalokból és gyerekekbôl álló közönségnek. Ambrus Lehel klarinétszólója is azt
erôsítette bennünk, hogy van még erô,
akarat és hagyománytisztelet a mai ifjúságban. Az este a Kossuth László-sír megkoszorúzásával ért véget.
Kapui Á.
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Így történt ez az idei március 15-én is.
A Kossuth Ház Galéria udvarán sok boldog óvodás vehette át a rajzpályázat díjait,
majd ezt követôen Kôszegi Zoltán polgármester és Tapodi Katalin intézményvezetô megkoszorúzta a Kossuth-emléktáblát. Lovas huszáraink élén (akik idén
elôször nem kölcsönzött jelmezben, hanem a Papst József által készített saját
díszruhájukban vonulhattak) elindult az
ünneplôk menete a dabasi református
templom kertjébe, ahol Csontos József
tiszteletes úr fogadott minket, és a Kossuth Lajos Általános Iskola alsósai énekeltek Kossuth-dalokat Pappné Gogolák
Márta vezényletével. Nosztalgiázva gondoltunk vissza 1989. március 15-re, amikor az akkori ünneplôk elültették a szabadság fáját, azt a törékeny kis csemetét,
amely ma erôteljes, tizennyolc éves fává
növekedett, és ôrzi azokat a szalagokat,
amelyek, mint az évgyûrûk, a szabadság
éveit jelképezik a rendszerváltozás óta.
A Szent István téren Szûcs Lajos országgyûlési képviselô méltatta az ünnep fontosságát, majd a Kossuth Lajos Általános
Iskola tanulói mûsorukban felelevenítet-

A dabasi és a sári óvodások megemlékezést tartottak a Kossuth-szobornál
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Kitekintô

ISMERKEDJÜNK A VILÁGGAL,

ismerkedjünk egymással!

Az elôzô számban Alison, ausztráliai vendégdiák beilleszkedési gondjairól meséltünk Olvasóinknak. A
beilleszkedés rögös útjáról most folytatjuk beszámolónkat.
Itt van mindjárt az iskola, amiért természetesen
Alison nem igazán rajong (mint a legtöbb diák általában). Ittléte alatt az ócsai Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskola vendégtanulója. Ô otthon már befejezte a középiskolát. Ausztráliában 17 évesen érettségiznek, és utána egybôl egyetemre mennek. Alison
ide iktatott be egy 1 éves „kirándulást” Európába.
A tanárok és a diákok nagy szeretettel és persze
nagy érdeklôdéssel fogadták. Az elsô hét után, amikor még „fogadótestvérével” (vagyis velem) járt
órákra, ma már majdnem önállóan közlekedik az iskolában. Elsôsorban angol órákon vesz részt, ahol a
diákoknak nagy élmény eredeti angol beszédet hallani, ráadásul élôben, hiszen nyelvórákon általában
magnóról hallgatjuk a listening-et. Azt is megérezhettük, mennyivel könnyebb megérteni valakit, ha
látjuk is, hiszen a mozdulatai, az arckifejezése nagyon sokat segít a kommunikációban. Furcsa volt
számára a tanítás kötöttsége. Náluk sokkal szabadabban zajlanak az órák. Meglepôdve tapasztalta,
hogy a magyar iskolában a tanárok mennyire irányítják a tanulás menetét Az elsô idôkben hiába jött
velem órákra, egy kukkot nem értett belôle. Akkor
még nagyon nehéznek érezte a magyar nyelvet, de
ma már úgy érzi, talán megtanulható.
Tanítás után sokat beszélgetünk vele, természetesen angolul (aki nem tud, az pedig kézzel-lábbal).
Az elsô iskolai napja után éreztem, mennyire nehéz
is egy tolmács dolga, egyszerre zsongtak a fejemben
az angol és a magyar szavak, hiszen elsô nap teljesen rám volt utalva, így gyakorlatilag szinkrontolmácsként mûködtem (ami nem volt ellenemre, hiszen az szeretnék lenni), de este azon kaptam magam, hogy a történelem és a fizika leckét is angolul
próbálom felmondani. Nagyon vicces volt érezni,
hogy miután egy egész napon át angolul beszéltem,
mennyire összekavarodott bennem a két nyelv.
Van valami, ami igencsak megkönnyítette a beilleszkedést, és ez a zene. Alison fuvolázik, és itt sem
szeretne ezzel felhagyni, mivel ez nagyon fontos a

számára. Késôbb ezzel szeretne professzionálisan
foglalkozni. Minden nap egy órát gyakorol. Érdekes
azt is látni, hogy a húgom, aki furulyázni tanul és
mindig nagy unszolásra áll neki gyakorolni, most ha
meghallja, hogy Alison játszik, neki is sürgôs gyakorolhatnékja támad.
Alison olaszul és indonézül tanul. Az indonéz a mi
fülünknek nagyon viccesen hangzó nyelv, de Alli szerint nagyon nehéz.
Megtudtuk továbbá, hogy ami nekünk a térképen ránézésre kis távolságnak tûnik abban a térségben, hiszen tôlünk nagyon messze van, ezért úgy
érezzük, hogy ôk biztosan közel vannak egymáshoz,
nagyon csalóka dolog. Alison Perth-ben él a szüleivel, és soha nem volt még a keleti-parton, pedig nagyon közel áll hozzá a zene és a sidney-i operaház
nagyon vonzó számára, de ez idáig még nem jutott
el oda.
Természetesen hozott ajándékokat is. A legérdekesebb egy eredeti ausztrál bumeráng, ami garantáltan visszajön (legalábbis a címkéje szerint), de Alison
elmondta, hogy neki még sohasem sikerült ezt elér-

HÍRADÁS

A GASZTRONÓMIAI
VERSENYRÔL

2006. március 5-én Tatán megrendezett Farsang Kupa
Országos Gasztronómiai – szakács, felszolgáló, cukrász,
pék szakmát felölelô – szakmai versenyen dabasi siker is
született. Józsa Edina cukrász a D2 Artisztika kategóriában indult a versenyen a “Nônapi Virágesô” címû karamell kompozícióval, amelyet a szakmai zsûri az Országos
Gasztronómiai BRONZÉREMMEL jutalmazott. Ezen

2. rész

nie. Különbözô programokat szervezünk számára,
hogy hazánkat és természetesen szûkebb lakóhelyünket, Dabast és környékét minél jobban megismerhesse, természetesen úgy, hogy érdekesnek találja. Legjobban a beígért színházlátogatást várja, hiszen még nem látta a Macskák c. musicalt.
És itt van még valami, amirôl majdnem elfelejtkeztem. A hó. Alison sosem látott még havat. Az elsô havazás rendkívüli élmény volt számára. A hógolyózás, a szánkózás, a hóemberépítés remélhetôleg
örök emlék marad számára. A havat fehér homoknak
hívja. Biztosan furcsa lehet számára az ausztrál nyárból, ahol indulás elôtt a kertjükben a saját citromfájukról szedte a limonádéhoz a citromot, megérkezni
egy tejfehér világba, amilyet még sosem látott.
Az elsô e-mailjei így kezdôdtek: Magyarországon
az ég mindig szürke. Ma ugyan hideg volt, de ragyogóan sütött a nap, nem is felejtette el megírni a szüleinek, hogy „láttam a Napot”. Még egy érdekes dolog (persze csak számunkra, európai ember számára
érdekes), és ha így folytatom holnap reggelig fognak
eszembe jutni dolgok, amikrôl azt gondolom, hogy
jaj, csak még ezt el kell mondanom, na szóval nincs
fûtés a házakban. Légkondi van minden lakásban és
ha vészesen lecsökkenne a hômérséklet (20 °C alá),
ezt használják fûtésre is.
Röviden ennyiben tudtam összefoglalni Alison
dabasi látogatását, ami elé a mi családunk is nagy
érdeklôdéssel tekintett. Azt hiszem, bátran mondhatom, hogy nagyon jó érzés bepillantani más kultúrákba, barátokat szerezni távoli földrészekrôl, és ami
számomra a legizgalmasabb, meglátni, hogy hogyan
is mûködik az az idegen nyelv, amivel hétköznapokon csak az iskolában gyötörjük magunkat (na jó,
néha elolvasok egy-egy regényt is angolul), és megérezni azt, hogy ezt tényleg lehet valamire használni. A nyelvtanulás ezen formája nagyon élvezetes
tud lenni.
Ha valakiben további kérdések merülnének fel,
juttassa el hozzánk az adam.kamen@freemail.hu
e-mail címre. Alison idôközben másik helyszínre,
másik iskolába távozott, de mi tartjuk vele a kapcsolatot, és várjuk visszaérkezését!
Kamen Ádám és Valentyik Anna

kívül a Gasztropont Kiadó szerkesztôség és a tatai Polgármesteri Hivatal különdíját is átvehette. Külön szóbeli dicséretet kapott az Országos Gasztronómia Elnökétôl, aki egyben meghívta a cukrász világbajnokságra is. A szép eredmény elérése érdekében közremûködött Tusák Lajos cukrászmester, aki mûhelyében folyamatosan magasfokú szakmai segítséget nyújt dolgozóinak. Lehetôséget ad szakmai
fejlôdésükre, versenyekre felkészíti és anyagilag szponzorálja az elôre lépni kívánó cukrászait. Gratulálunk Edinának
és további sok sikert kívánunk munkájához, versenyeihez!
Mûve megtekinthetô a városházi cukrászdában.
szerk.
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Önkormányzati hírek

Igaz, hogy az OKÖT (az Ország Közepe
Önkormányzati Társulás) létrehozta az
ócsai székhelyû Turinform irodát, de
idáig a kistérségnek, melyet az “Alföld kapuja” elnevezéssel mutatott be, kézzelfogható hasznot alig hozott. Mûködésének
eddigi, bevezetô idôszakában a tevékenysége a térség megismertetésére, a kapcsolatfelvétel és a mûködési körülmények kialakítására terjedt ki. Sem megnövekedett
turistaforgalomról, sem pedig bevételnövekedésrôl nem beszélhetünk.
Dabas város polgármestere pedig,
mindezt érzékelvén, lépni kényszerült.
Tenni, annak ellenére, hogy a Kistérségi
Társulás többi polgármesterével együtt a
turisztikai információs célra négy évre
elôre támogatóan nyilatkozott. Olyan
megoldást kell keresni, amely a kistérségnek és Dabasnak is hasznára van, és
erôket mozgósít egy jövôbeni turisztikai
fellendülés érdekében.
Elhatározás született: legyen akkor a
Kistérség által létrehozott iroda Dabason. A február 15-ével megnyílt Információs Iroda igyekszik mindazokat a célokat felvállalni, melyekkel a Polgármesteri Hivatal felruházza.
Legfontosabb feladata az információszolgáltatás a város természeti, építészeti
és történeti értékeirôl, mind a lakosság,
mind az ide látogató vendégek, mind a
világhálón tájékozódók – jövôbeli vendégeink számára.
Ehhez szeretnénk hozzájárulni egy
képzés felajánlásával, mely honismereti
körök kialakításával általánossá teheti
Dabas és környéke értékeinek ismeretét,
mindezzel elôsegítve egy saját hazájában
tudó és jártas ifjúság felnevelését. A legjobbaknak idegenvezetési feladatkört is
felajánlanánk.
Szükséges és idôszerû lenne egy igé-

Fotó: Karlik Dóra

Megnyílt a Tájoló Információs Iroda

nyes és részletes bemutatkozó kiadvány
megjelentetése, valamint a városi honlaphoz kapcsolódó turisztikai honlap
mûködtetése is.
Nemcsak a meglévô értékek megismertetése a cél, hanem konkrét csomagokban a programok, a szálláslehetôségek és a vendéglátók kínálatának kiajánlása. Amennyiben a jövôben a kistérség
többi települése is támogatja e szándékot, úgy mindezen lehetôségeket az Iroda részükre is felajánlja.
Igyekezzünk felhívni mindenki figyelmét a térség rendkívül gazdag programkínálatára, melyhez Dabas a maga sajátos nagyrendezvényeivel járul hozzá.
Sok elônnyel járna, ha a térség települései, rendezvényeik szervezésében is szorosabban mûködnének együtt.
Mindezek lehetôségek, melyeket most
Önök által is közzé tenni szándékozunk,
felhívni az e területen vállalkozókat,
hogy éljenek az általunk felkínált infor-

mációs fórumok adta elônyökkel, igényeljék azt. Tájékoztató és reklámanyagaikat szívesen továbbítjuk a bennünket
megkeresôk felé.
Természetesen az ócsai Turinform
irodával jó kapcsolatot szeretnénk kiépíteni. Egymás régióinak bemutatásával,
kiajánlásával közösen bevonni az ide látogató vendégeket mind Dabas, mind
kistérségünk értékeinek megismertetésébe, hogy összefogva valóban képesek legyünk az “Ország Közepe” megtisztelô
helyet betölteni.
Az iroda munkatársai, Bujdosó Nóra
és Tóth Béla Ottó várják megkeresésüket és szívesen állnak az Önök rendelkezésére.
Levélcímünk:
2370 Dabas, Szent István tér 1/D
Tel./fax: (06-29) 561-280
(06-29) 561-281
E-mail: tajolo.dabas@citromail.hu

Nyilatkozat
Barót Város Polgármesteri Hivatala ezúton szeretne köszönetet mondani Dabas Város Polgármesteri Hivatalának, hogy lehetôvé
tette, valamint támogatta a Bocz-Zoltán Imola számára az adománygyûjtést.
A kezdeményezés végeredményeképpen 439 870 Ft gyûlt össze, amelyet a Gyóni Géza, a Kossuth Lajos, a II. Rákóczi Ferenc,
valamint a Szent János Katolikus Általános Iskola, továbbá a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium gyûjtött össze.
Az intézmények adományait a Bocz-Zoltán család nevében is tisztelettel köszönjük.
A folyamat lebonyolításában közremûködô Tôkés Lehel, valamint Kancsár Krisztián ifjúsági nagyköveteknek szintén szeretnénk köszönetet mondani.
Józsa József
Barót város alpolgármestere
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Választás

A változás éve 2006 Munka, otthon, család
Lezárult az ajánlószelvények gyûjtése,
köszönöm a bizalmat, amivel több
ezer választópolgár
megtisztelt. Ôszintén mondhatom,
jólesô érzés volt olvasni a támogató leveleket, és
a személyes találkozások alkalmával érezni a bátorító kézfogásokat, hallani a biztató szavakat.
Az Önök támogatása sokat jelent számomra,
de úgy gondolom, közös munkánk eredményeire közösen kell büszkének lennünk. Sokan biztattak, hogy folytassuk a munkát valamennyi itt
élô emberért, Dabasért, a választókerületért.
Közös a felelôsségünk minden ember biztos jövôjéért, Magyarország fejlôdéséért, hiszen hazánk jövôje Önök nélkül nem képzelhetô el.
Mindenkinek joga, sôt kötelessége beleszólni
abba a munkába, amely rólunk szól. A programokat nem lehet kisajátítani, nem lehet csak
egyetlen ember programja az ország jövôje.
A sikernek mindig több gazdája van, mint a
kudarcnak. Éppen ezért örülök, hogy ellenfeleim sem arról számolnak be, hogy mi maradt el az elmúlt négy évben, hanem saját sikerükként említik szórólapjaikon, hogy elkészült
például a Dabas-Diego Sportcsarnok, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola felújítása, az
Átrium Idôsek Otthona, a Mentôállomás, és
sok más létesítmény Dabason és a környezô
14 településen. Örülök, hogy közös sikerként
értékelik a munkát, mert ha így van, akkor a
város vezetôivel, élükön Kôszegi Zoltán polgármester barátommal együtt büszkék va-

gyunk a dicséretre, amit ellenfeleinktôl kaptunk. Pedig akkoriban mindegyik beruházásnak több ellenzôje volt közöttük, mint támogatója. Emlékeznek? Azt írták: Dabason annyi
alapkövet dugtunk el 2002-ben, hogy csak
gyôzzük megtalálni azokat! Megtaláltuk, és falakat építettünk föléjük. Kitartó közös munkával és nagy anyagi áldozatvállalással olyan
épületeket hoztunk létre, amelyekkel a településeinken élô emberek javát szolgáljuk.
Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy
meghallgassuk az Önök problémáit és elképzeléseit. Ezek alapján közös programot készítettünk. A Nemzeti Petíció, a Faluparlament, a
Nemzeti Konzultáció közös álláspontunkat
képviseli. Most eljött az ideje, hogy saját kezünkbe vegyük a dolgok irányítását, hogy a fejlôdés tovább folytatódjon, mert sok tervünk vár
még megvalósításra. Több munkahelyet, biztos
megélhetést kell adnunk valamennyi itt élônek.
Támogatni kell a kis- és középvállalkozókat,
hogy több lehetôséghez jussanak, hogy Magyarországon mi magyarok legyünk a legfontosabbak. A mezôgazdaságból élôk munkáját becsüljük meg, lehetôségeket és természeti adottságainkat, hagyományainkat használjuk ki, ne engedjük, hogy a jó minôségû magyar áruk kiszoruljanak a piacról. Örüljünk, hogy van még, aki
ôrzi a hagyományainkat, hogy vannak jellegzetes magyar ízeink.
Az oktatást ki kell vezetni abból a zsákutcából, amelybe került, hogy négyévente ne lehessen lebontani azt a rendszert, ami fölépült. Régi vágyunk egy felsôfokú képzés beindítása Dabason, hiszen itt adottak a lehetôségek ennek

Képviselô-választási program
A Magyar Demokrata Fórum részérôl a 14. sz.
választókerületben talán elôször indul a rendszerváltozás óta olyan jelölt, aki még nincs
„megfertôzve a nagypolitikától”. Aki igyekszik a
helyi érdekeket és fôleg a kis- és középvállalkozások érdekeit képviselni. És ezáltal a munkahelyek számát növelni a térségben. Mert mi nem
vagyunk senki ellen; mi az emberekért dolgozunk. Hogy a 21. században emberhez méltóan
lehessen élni, biztonságban, nyugalomban.
Mindezt a korszerû konzervativizmus jegyében.
Nincs demagóg ígérethalmazunk. ôrködünk a piaci verseny tisztasága felett, és meg akarjuk fékezni a korrupciót. Kiemelt szerepet szánunk a négy
történelmi egyháznak. El kell érnünk, hogy hosszú távú vidékstratégiánk növelje a vidék megtartó erejét. Az Európai Unióban nem lehet versenyhátrányban a magyar gazda, sem a pályakezdô fiatal. A jobbközép pártok, így az MDF
is alapértéknek tekintik a családot, ez a társadalom alapja. A hosszú távú
családpolitikának kiszámíthatónak kell szerintem lennie, érintenie kell a
családtámogatások valamennyi módját, a szociális juttatások körét, az

megvalósítására. Az egészséges élethez, és a szabadidô eltöltéséhez szükség van egy olyan uszodára is, amely a környékben élô 60 ezer ember
számára biztosít lehetôséget az úszásra.
Meg kell oldanunk a településeink életét
megnyomorító lôtér ügyét is. Minden itt élô
jogos vágya, hogy ez megszûnjön, és megfelelô mentesítés után legyen ismét használható és
hasznosítható terület, és az eddig elzárt települések újra bekapcsolódjanak a térség vérkeringésébe.
A közlekedés problémáira is megoldást kell
találnunk. Utakat kell építeni, a meglévôket
karbantartani, a vasúti és autóbusz-közlekedést
korszerûsíteni kell. A közösen elkezdett munkát
folytatni kell és befejezni is csak közösen lehet.
Dabas olyan lehetôségekkel rendelkezik, amelyeket vétek nem kihasználni. Ehhez elôször
rendbe kell tenni az országot, a gazdaságot.
Minden bajban lévônek biztonságot kell nyújtanunk. Az idôs emberek bölcsességére szükségünk van, nyugdíjukat nem alamizsnaként, hanem a ledolgozott élet utáni járandóságként kell
megadni. A családokat, a benne élôket segítenünk kell. Meg kell védenünk magunkat a silányságtól. Valódi értéket és értékrendet kell teremtenünk.
2006 mindannyiunk számára sorsdöntô év.
Ezért fontos, hogy odafigyeljünk egymásra,
hogy meghallgassuk egymást, minden döntést
együtt hozzunk meg. Ezért fontos a bizalom,
amelyet Önöktôl kérek a következô négy évre.
Találkozzunk április 9-én a választásokon.
Én ott leszek, számítok Önökre.
Szûcs Lajos országgyûlési képviselô

adópolitikát és a munkaerôpiac-politikát is. Bethlen István miniszterelnök a
két világháború között mondotta, amikor baj volt: „Önök addig mennek jobbra, amíg végül megérkeznek balra!”.
Üzenem azoknak, akik vádolnak minket: mi nem változtunk, mi a korszerû
kereszténydemokráciában vagyunk érdekeltek. És ennek helye van az Országgyûlésben!
Rakitovszky Tamás Lajos

A Harmadik Út
Vagyonôr vagyok, oktató szakvizsgával és felsôfokú biztonságszervezôi diplomával rendelkezem. Korábban biztosítási értékesítôként dolgoztam, 2002-ben az Aquarius-Aqua Kft. biztonsági igazgatója lettem. Vagyonôroktatással
és vagyonvédelmi tanácsadással is foglalkozom.
2004 óta a személy-vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara oktatási osztályának munkatársa vagyok. A MIÉP Pilisi Szervezetét vezetem. Kérem, szavazatával támogasson engem, mint
a Harmadik Út választási szövetség jelöltjét!
Forró Árpád
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Választás

A haza szolgálatából a szülôföld szolgálatába!
Választókerületünkben a Magyar Szocialista Párt Dr. Mráz Istvánt indítja
a parlamenti választásokon.
Dr. Mráz István 57 éves nyugállományú vezérôrnagy, címzetes fôiskolai
tanár, a vezetéselmélet doktora. Dabas-Sáriban született, ott és Ócsán végezte iskoláit.
A katonai hivatás gyakran szólította ugyan távolabbi vidékekre, de mindig ide tért haza.
35 éve nôs, egy gyermekük családjában két unokája nevelkedik.
A hivatásos pályát befejezve a választókörzete szolgálatában kíván tevékenykedni. A jelölt fô célja bebizonyítani,
hogy a tudatos társadalmi szerepvállalás és helytállás az idevalósiak érdekeiért nem a kor, hanem elhatározás függvénye.
Hiteles Sári lakosként ismeri és érti a körzet problémáit.
Tudja, hogy a választóknak nem csak általános, homályos elgondolásokra, ígérgetésekre, hanem speciálisan a körzetre
vonatkozó, megvalósult fejlesztésekre van szükségük.
Programjának fô célja, hogy a 2007–2013 közt lehívható,
rekord nagyságú európai uniós pénzek tervszerûen felhasználásra kerüljenek.
Ennek kapcsán a rendszerváltás óta eltelt idô legizgalmasabb elképzelésével, az Európa közepén, az ország közepén
címû, Dabas-Kistérség Európa Tervét megvalósító munkaprogram felkarolásával kezdte meg körzeti bemutatkozását.
Az Európa Terv nem más, mint az európai uniós pénzek-

nek a befektetésérôl szóló tervezete, helyi fejlesztési ötletek
összessége, amely a térség középtávú gyarapodását biztosítja.
Dabasra vonatkozóan a következô, fôbb elképzelések valósulhatnak meg:
– Elôvárosi gyorsvasút;
– Városi buszpályaudvar a Dabas Sportcsarnok mellett;
– Parkolóhelyek létrehozása Dabas állomás és polgármesteri hivatal környékén;
– Sári belterületi kerékpárút-bôvítés;
– Városi közintézmények energiahatékonyságának növelése, alternatív energiaforrások felhasználásával;
– Újabb vállalkozások letelepítése az Ipari Park területén;
– Egy közösségi térként mûködô multifunkcionális szabadidôközpont kialakítása a Dabas-Diego Sportcsarnok mellett.
Szakemberek segítségével elôadások keretében mutatják be
körzetünk konkrét jövôképét, az eddigi elért eredményeket,
felmutatható értékeinket, illetve körvonalazzák azokat a terveket, elképzeléseket amelyek a jövôben valóra válthatók, végül a pályázati lehetôségek is megfogalmazódnak.
A beszélgetések és a kulturált viták sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint a táborfalvi, örkényi, pusztavacsi, ócsai,
inárcsi, csévharaszti, pilisi, sári elôadásokat követô civil aktivitás, minek keretében sokan érdeklôdnek, és segítségüket
ajánlják fel a végrehajtás érdekében.
Dr. Mráz István hiszi, hogy az MSZP jelöltként a 100 lépés programjával már bizonyító kormány és a civil szféra erejével egy új korszak letéteményese lehet körzetünkben.

Az SZDSZ színeiben választókerületünkért!
Te is más vagy, mégsem vagy
más!

Az SZDSZ, a szabadság és a liberalizmus pártja!
A dabasi térség egyik legkisebb településén, Kakucson élek, élettársammal
és két gyönyörû leánygyermekemmel,
Mónival, aki 12 éves, és Szilviával, aki
6 éves. Krisztusi korom ellenére 33
évesen a Wesley János Lelkészképzô
Fôiskola hallgatója vagyok. Egy olyan világban szeretnék élni és felnevelni gyermekeim, ahol nem számít az, hogy ki hova születik. Nem hátrány a származás és a másság felvállalása, hanem érték! Álmom egy színes világ, ahol a színek a
másságot és – a különbözôségek együttes képében egy toleráns és szolidáris társadalmat jelentenek.
Közösségeinkért! Jövônkért!
Mindig a tenni akarás és a mások helyzetbe hozása volt tevékenységem hajtóereje. Jelenleg a Pest Megyei Közgyûlés
Gyermekvédelmi és Szociális Bizottságának képviselôjeként
dolgozom, s két éve vagyok az SZDSZ kakucsi szervezetének
tagja. Tizenkettedik éve vagyok elnöke a Kakucsi Roma Önkormányzatnak, és három éve vezetem Pest megye legnagyobb roma civilszervezetét a PEMEROSZT.
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Tehát keresztmetszetében ismerem térségünk erôsségeit és
kihasználatlan lehetôségeit; viszont ismerem a megoldásra
váró eddigi megoldatlan feladatait is! A közéleti tevékenység
kialakította bennem azt a felelôsségérzetet és szervezôkészséget, amely egy nagyobb közösség, a választókerület lakossága
érdekeinek képviseletére is alkalmassá tesz. Meggyôzôdésem,
hogy van megoldás arra, hogy felvirágoztassuk térségünk társadalmi életét, ehhez a politikát erkölcsi és értékelvi alapon
kell mûvelni.
Csak ez, valamint az állampolgárok aktivitása képes elérni,
hogy a szabadság áthassa mindennapjainkat! Az Ország Közepének térségében számos megoldásra váró feladat adódik:
a tömegközlekedés és az úthálózatok fejlesztése, idegenforgalmi lehetôségeink jobb kihasználása és az életminôség javítása a települési szegregációk felszámolásával.
Ha ezeket sikerül együtt megvalósítanunk, Dabas és környéke az itt élôk számára egészséges lakó- és munkakörülményeket biztosító, a szabadidô kulturált eltöltésére számos lehetôséget nyújtó, vendégek tömegeit vonzó kistérséggé válik,
és ténylegesen betölti azt a szerepkörét, amelyre hivatott.
Arra kérem Önöket, hogy szûkebb hazánk sikere érdekében támogassanak ajánlószelvényeikkel és szavazataikkal!
Üdvözlettel:
Oláh József
képviselôjelölt

Választás, önkormányzati hírek

Amit az idei választásokról tudni kell
A köztársasági elnök úr 2006. április 9-ére, valamint április 23-ára tûzte ki az országgyûlési képviselô-választások elsô, illetve második fordulóját. Az elsô lépésként a választópolgárok 2006.
február 6., valamint február 10. között megkapták a névjegyzékbe történô felvételrôl szóló értesítôt, valamint ajánló szelvényt. Abban az esetben, ha valaki nem kapta meg az értesítôt és az
ajánlószelvényt, azt a választási irodánál kell jeleznie személyesen vagy telefonon.
Aki a szavazás napján nem tartózkodik a lakóhelyén, de az ország területén marad, az igazolást
kérhet, hogy a tartózkodási helyén szavazzon.
Ebben az esetben – a választás elsô és második
fordulójára egyaránt – személyesen vagy meghatalmazott útján legkésôbb 2006. április 7-én
16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az legkésôbb 2006. április 4-én megérkezzen a választási irodához. Igazolást a választás elsô, illetve második fordulójára legkésôbb
2006. április 7-én 16.00 óráig lehet kiadni.
Szavazni a szavazás napján 6 órától este
19.00 óráig lehet.
Szavazni kizárólag személyesen lehet! Csak az
szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel!
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elôtt személyazonosságát és lakcímét kell
igazolnia. Az említett adatok igazolására többféle okmány alkalmas:
1. Az érvényes “régi típusú” (kemény vagy puha

fedelû, füzet alakú) személyazonosító igazolvány, amely mind a két említett adatot tartalmazza.
2. Amennyiben ilyen személyazonosító igazolvány tulajdonosa 2000. január 1. óta új lakcímet létesített, úgy régi személyi igazolványa
mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mind a kettôre szükség van.
3. Az új (kártya alakú) személyazonosító igazolvány nem tartalmaz lakcímet, így a választópolgárnak a szavazóhelyiségbe lakcímigazolványát is vinnie kell.
4. Útlevél, 2001. január 1-jét követôen kiállított
– kártya formájú– vezetôi engedély is alkalmas a személyazonosság igazolására – de mivel ez nem tartalmazza a lakcímet – be kell
mutatni a lakcímigazolványt is.

5. Azon választópolgárok, akik a 4. pontban felsorolt igazolványok egyikével sem rendelkeznek,
és új személyazonosító igazolványt igényeltek,
melynek elôállítása folyamatban van, az ezt
tanúsító – az okmányirodától kapott – irattal
igazolhatják személyazonosságukat. A személyazonosság igazolására alkalmas az ideiglenes személyazonosító igazolvány is, a lakcímet pedig tanúsítja a lakcímigazolvány igénylésének átvételérôl szóló elismervény.
A választási iroda telefonszáma:
(06-29) 561-216
A választási iroda tagjai:
Garajszki Gábor jegyzô, választási irodavezetô
Kovács Jánosné, Mészárosné Szondi Aranka,
Maczák János (informatika)

Tisztelt Dabasi Vállalkozó!
Hagyományainkhoz híven, idén is megrendezzük a Vállalkozók Fórumát, amelynek témakörei
felkelthetik az Ön érdeklôdését is.
Ezúton szeretném, tehát meghívni Önt 2006. március 29-én, szerdán este 18.00 órára, a
Városháza nagytermébe, ahol a következô témákkal kapcsolatban informálódhat:
adóügyekkel kapcsolatos tájékoztatás • általános tájékoztató a város pénzügyi, gazdasági helyzetérôl • pályázati lehetôségek a vállalkozás-fejlesztési alap terhére • összefogás a II. világháborús emlékmû létrehozatalának érdekében.
Konstruktív hozzászólására, építô jellegû kritikájára és szakmai véleményére feltétlenül számítok.
Tisztelettel:
Kôszegi Zoltán polgármester

Lakásvásárlási pályázat

Passage társasházi lakások megvásárlására
Dabas Város Önkormányzata, a Dabas Castrum Kft. és az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet közös pályázatot hirdet a Dabas központjában lévô Passage meghatározott társasházi lakások megvásárlására.
Az akció keretében a lakások kedvezményes áron, az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott kedvezményes kamatozású hitelének igénybevételével, valamint önkormányzati támogatással vásárolhatók meg.
A pályázatot Dabas Város Polgármesteri Hivatalába kell benyújtani.
Benyújtási határidô: 2006. március 31.
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó azonosítási adatait
– a pályázó önéletrajzát
– munkahelyének jövedelemigazolását
– amennyiben rendelkezik saját forrással, arról banki igazolást
– igényelt lakás nagyságát
A pályázat elbírálásának határideje: 2006. április 30.

A pályázat elbírálása a következô szempontok figyelembevételével
történik:
1. A pályázó rendelkezik a támogatáson kívüli teljes önrésszel
2. A pályázó dabasi lakos
3. A pályázó közalkalmazott, illetve köztisztviselô
4. Állandó munkahellyel rendelkezik legalább hat hónapos folyamatos munkaviszonnyal
5. A pályázó dabasi munkahellyel rendelkezik
6. A város érdekei szempontjából fontos körülmény
A pályázat elbírálását 5 tagú bírálóbizottság végzi.
A szerzôdéskötés részleteirôl csak a nyertes pályázókkal kerül
sor egyeztetésre.
A pályázat részleteirôl érdeklôdni a következô telefonszámon lehet: (06-29) 562-000
A lakások alaprajzai megtekinthetôk a Dabas Castrum Kft.
honlapján: www.dabas-castrum.hu
Dabas Város Önkormányzata
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Dabas Castrum Kft.
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2006. február 27-i ülésén megvitatta
és elfogadta az alábbi intézményei, illetve támogatott szervei 2005. évi tevékenységérôl készült
beszámolóit:
– Dabasi Rendôrkapitányság
– Dabas Város Önkormányzatának Hivatásos
Tûzoltósága
– Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület
– Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
– Együtt Segítôszolgálat
– Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona
– Kossuth Mûvelôdési Központ
– Halász Móric-Kúria
– Sári Faluház
– Halász Boldizsár Városi Könyvtár
***
Ugyanezen az ülésen a testület elfogadta a lejárt
határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést, valamint Dabas Város
Önkormányzatának bizottságai által készített
2005. évi beszámolókat.
***
A testület módosította az elsô lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletét, ezzel egyidejûleg
jóváhagyta az Önkormányzatnál foglalkoztatott
közszolgálati munkavállalók lakásvásárlás, lakásépítés és -felújítás kamatmentes támogatásának
szabályzatát. A Képviselô-testület elfogadta az

Önkormányzat, a Castrum Kft. és az Alsónémedi
és Vidéke Takarékszövetkezet által közösen
meghirdetett lakásvásárlási pályázatot és a pályázat elbírálási szempontjait.
***
A testület döntött arról is, hogy átmenetileg
3 hónapra lehetôvé teszi az állattartási engedéllyel rendelkezô ôstermelôknek az állati hulladék elhelyezését a kihelyezett konténerbe. A
zökkenômentes szervezés és lebonyolítás az Önkormányzat feladata. A tárolóedény elszállítási,
ártalmatlanítási költségeit az ôstermelôk viseljék
a beszállított mennyiségeknek megfelelôen.
***
A Szabályozási Terv felülvizsgálatára és módosítására megbízott Pest Terv Kft. dokumentumával – amely a szabályozási terv alapját képezi – a
Képviselô-testület egyetértett, a rendelet elfogadásához szükséges további eljárások lefolytatására alkalmasnak tartja.
***
A Képviselô-testület pályázatot nyújt be a
Nemzeti Sporthivatal „a 2500–20 000 közötti
lakosságszámú települések sportlétesítményei
fejlesztésének, korszerûsítésének, felújításának
támogatására” kiírt pályázatra. A beruházáshoz
az Önkormányzat 4 238 622 Ft saját forrást
biztosít.
***
Szintén pályázatot nyújt be a Fogyatékosok
Esély Közalapítvány „közszolgáltatásokhoz való
egyenlô esélyû hozzáférés, önkormányzati tulajdonban vagy kezelésben lévô középületek,
illetve alapfunkciók közé tartozó feladatokat

betöltô középületek akadálymentesítése támogatására”.
***
A Képviselô-testület engedélyezte a Dabasi Polgári Védelmi Iroda részére hivatalos levelezés
fejlécében, illetve névjegykártyán Dabas város
címerének használatát, valamint engedélyezte a
Dabasi Vívó Klub részére Dabas város nevének
felvételét és felhasználását.
***
A Képviselô-testület 2006. március 6-i ülésén
döntött arról, hogy Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatására” kiírt pályázathoz a 39 675 188 Ft-on felül még 1 053 002
Ft-ot, összesen: 40 728 190 Ft saját forrást biztosít. Az útfelújítással kapcsolatos vízelvezetés
megoldására 4 475 420 Ft-ot biztosít.
***
Az ajánlati felhívás és dokumentáció alapján a
benyújtott ajánlatok közül a 2005. évben elnyert
pályázatos támogatással megvalósuló útfelújítás
kivitelezésére a STRABAG Zrt. (1135 Budapest,
Szegedi út 35–37.) 84 878 610 Ft összegû ajánlatát fogadta el, mint összességében a legkedvezôbb ajánlatot. Felhatalmazta a polgármestert a
szerzôdés megkötésére.
***
A testület döntött arról, hogy jelzôrendszeres
házi segítségnyújtásra 3 000 000 Ft-ot biztosít
az általános tartalék terhére az „Együtt” Segítôszolgálat részére.
Rigóné Roicsik Renáta

Közbiztonsági hírek * Hasznos tanácsok gyermekeknek
Közlekedés:
Bizonyára te is tisztában vagy azzal,
hogy a mindennapos közlekedés óriási
veszélyeket rejteget magában, ha nem
vigyázunk, nem vagyunk elég körültekintôek és óvatosak. A gyalogosokat és
a kerékpárosokat is gyakran éri – sajnálatos módon – közlekedési baleset.
Ezért kérünk:
1. Inkább 5–10 perccel korábban indulj
el az iskolába, hogy ne kelljen rohannod!
2. Körültekintés nélkül soha ne menj át
az úttesten!
3. Kerüld azt, hogy álló jármû mögül,
vagy takart helyzetbôl lépj le az útra!
4. Ne szégyelld megfogni szüleid kezét
az úton való áthaladás közben!
5. Lehetôleg a kijelölt gyalogos átkelôhelyen (zebrán), ennek hiányában, a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
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6. Az utca nem játszótér. Errôl soha ne
feledkezz meg!
7. Ha a gyalogosforgalom irányítására
szolgáló fényjelzô készülék zöld fénye
villog, és már leléptél az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha még azonban a
járdán állsz, semmiképpen sem indulj
el!
8. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az elsô, illetve a hátsó világításról, valamint a kanyarodás elôtt
ne felejtsd el kezeddel jelezni szándékodat.
Otthon:
1. Ha egyedül vagy, az ajtót mindig zárd
be!
2. Soha ne nyiss ajtót idegennek, ajtón
keresztül kérdezd meg, hogy mit akar!
3. Ha azt állítja, hogy hivatalos szervtôl
érkezett (pl.: rendôrség), kérd meg,
hogy fényképes igazolvánnyal igazolja
magát!

Iskolában:
1. Ne tarts magadnál sok pénzt!
2. Ha van mobiltelefonod, azt mindig
jól rejtsd el a táskádban!
3. Ha észreveszed, hogy néhány gyermek
más gyermeket bántalmaz, azonnal
szólj osztályfônöködnek!
Általános:
1. Ha megtalálod egy ismerôsöd elveszett igazolványát, haladéktalanul add
vissza neki, amennyiben számodra ismeretlen igazolványra bukkansz, add
át szüleidnek vagy tanáraidnak!
2. Ha azt tapasztalod, hogy néhány gyermek az iskolában, vagy akár az utcán
rongál, szólj osztályfônöködnek!
3. Ha az utcán idegen szólít le, ne állj
meg, s ne fogadj el tôle semmit!
Ha ezeket a tanácsokat betartod, biztonságban leszel, és szüleid sem aggódnak
annyira miattad!
R. R. R.

Önkormányzati hírek, anyakönyvi hírek

ANYANYELVI TALÁLKOZÓ DABASON
2006. március 30. és április 2-a között anyanyelvi találkozóra kerül sor városunkban a baróti magyar szakos
tanárok, közmûvelôdési vezetôk és diákok, valamint
városunk magyartanárai és érdeklôdô diákjai számára.
A találkozó témája: az anyanyelv ápolásának útjai, lehetôségei, módszerei az anyaországban és a Székelyföldön. Március 30-án, csütörtökön az esti órákban
várjuk baróti vendégeink érkezését, de a tulajdonképpeni programok csak március 31-én, pénteken kezdôdnek. Délelôtt a Táncsics Mihály Gimnáziumban Kékessy Keresztes Lujza, baróti magyartanár tart szövegértésre épülô, mûelemzô irodalomórát, amelyen
mind a baróti vendégek, mind a dabasi kollégák részt
vehetnek. A tanórát elemzô, értékelô megbeszélés követi, majd a gimnázium magyartanárai is bemutatják
oktatási módszereiket a baróti kollégák számára.

A délután programjai a Városháza nagytermében
anyanyelvápoló elôadásokkal folytatódnak. A szimpóziumot Kôszegi Zoltán polgármester, a rendezvény
házigazdája nyitja meg. 15.00 órától dr. Benkes Zsuzsanna címzetes fôiskolai tanár tart elôadást, aki nagyon jól ismeri az erdélyi tanárok gondjait is, hiszen
sokszor látogat vendégelôadóként különbözô erdélyi
városok iskoláiba. Az elôadás témája: A tankönyvek helye, szerepe a magyar nyelv tanításában. A hozzászólások és kötetlen beszélgetés után dr. Péntek János nyelvészprofesszor, néprajzkutató, a kolozsvári Babes,Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkara magyar nyelvi
tanszékének vezetôje tart elôadást. Az ô sajátos humora, a szakmával szembeni alázatossága, szerény, de határozott egyénisége és nagyszerû elôadói képessége
nagy élmény lesz a hallgatóság számára. Az elôadásá-

nak címe: A sokféleség és a helyesség a magyarban és
a magyar nyelv iskolai oktatásában. Április 1-jén,
szombaton 9.00 órától a Városháza nagytermében
versmondó versenyre kerül sor a 14–18 éves korosztály számára, ahol a vendégek Gyóni Géza-verseket,
míg a helyi diákok erdélyi költôk verseit szavalják el, de
mindenki elmondhatja a kedvenc versét is. A verseny
kuriózuma az lesz, hogy a helybéli és vendégtanárok is
meglepik közönségüket azzal, hogy elmondják legkedvesebb költeményüket. Az eredményhirdetés után
Papp János színmûvész Karinthy-szövegekbôl, Shakespeare-szonettekbôl és József Attila-versekbôl összeállított irodalmi mûsorával zárulnak a délelôtt programjai.
Délután a városnézésé lesz a fôszerep, a vendégek
meglátogatják a Gyóni Géza Emlékszobát, a Halász Mihály Emlékszobát, a gyóni Tájházat, Kossuth-koszorút
a dabasi református templomban, valamint Kossuth
László sírját a köztemetôben. A szombati nap programjai búcsúesttel és táncházzal zárulnak.
Kapui

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
március 8.
Lakos Imre – Bencs Beáta
március 30.
Kucsák József – Hizsnyai Tünde
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
március 7.
Hornyák Sándor – Nagy Ildikó
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Vámos Sándor János – Kucsera Katalin Rozália
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
március 20.
Hornyák György – Fabók Verona Katalin
Batuska Sándor – Kiss Katalin
Faragó István – Obornyák Eszter
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
március 12.
Precsinszki István – Havasi Julianna
2006. februárban kötöttek házasságot
február 24.
Janicsák András – Walter Erika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Gazsó Márk
Zólyomi Vivien
Dobos Ferenc Richárd
Máté Márk
Pintér Péter Krisztián
Csinos Milla
Varga Péter
Ecker Boldizsár
Sáradi Marcell

Születési ideje
2006. 01. 29.
2006. 02. 01.
2006. 02. 08.
2006. 02. 09.
2006. 02. 18.
2006. 02. 21.
2006. 02. 23.
2006. 02. 24.
2006. 02. 28.

Anyuka neve
Miták Szilvia
Petrik Zsuzsanna
Kucsák Tímea
Suhajda Andrea
Egerszegi Erika
Antal Andrea
Weisz Anita
Lantos Ildikó
Ecser Nikol

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Péter Veronika
Dori Lászlóné (Garas Erzsébet)
Kovács Margit
Strupka Józsefné (Gattyán Mária)
Huja Ferencné (Petroczi Mária)
Bábel Pál
Schulcz Balázsné (Liska Mária)
Bózsik Péter
Juhász Margit

Születési dátum
1909. 03. 28.
1911. 03. 14.
1914. 03. 10.
1915. 03. 20.
1916. 03. 06.
1916. 03. 09.
1916. 03. 14.
1916. 03. 23.
1916. 03. 23.

Életkor
97 éves
95 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Ország Mihály
Lakos László
Ladányi Béláné (Bálint Margit)
Csonka János
Fekete Istvánné (Kovács Erzsébet)
Kecskés Jánosné (Kocsír Mária)
Farkas György
Volentér József
Andristyák Pálné (Podoba Erzsébet)
Kovács Jánosné (Zorinácz Katalin)
Bérlich Istvánné (Varga Margit)
Huja Józsefné (Kozma Margit)
Sárosiné Bodzsár Judit

Születési idô Halálozás idôp.
1917. 01. 12.
2006. 01. 04.
1964. 08. 13.
2006. 01. 08.
1921. 04. 10.
2006. 01. 17.
1944. 01. 16.
2006. 01. 19.
1922. 11. 20.
2006. 01. 30.
1921. 10. 07.
2006. 01. 30.
1961. 08. 12.
2006. 01. 31.
1939. 12. 12.
2006. 02. 04.
1920. 03. 14.
2006. 02. 09.
1934. 06. 20.
2006. 02. 09.
1933. 06. 04.
2006. 02. 11.
1924. 08. 01.
2006. 02. 11.
1950. 11. 26.
2006. 02. 12.

Osztozunk a családok gyászában.
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Fiatalok rovata

Dabas más szemmel nézve N a g y k ö v e t i
Lassan elmúlt két hónapja, hogy Dabason tartózkodom. Hogy mit
csináltam e két hónap alatt, azt most egy pár sorban nehéz kifejteni,
de megpróbálom.
Itt-tartózkodásom idején rengeteg emberrel megismerkedtem.
Többségük pozitívan áll ehhez a “munkához”, amit én és pár dabasi
társam végzünk. A viszonyom úgy az Önkormányzatban, mint a szállásomon tartózkodókkal jónak mondható, mindenki segítôkész és kíváncsi a feladatomra.
Dabas gyönyörû város, és mint ilyen, gazdag látnivalókban. Ezek
megtekintése is hatáskörömbe tarozik, hogy amikor hazamegyek, be
tudjam mutatni az otthoniaknak. Ki kell emelnem, hogy a dabasi Önkormányzat programjában több olyan rendezvény van, amelyek számomra és a barótiak számára ismeretlenek. Szeretném, ha ezeken én
és a Barótról érkezô következô ifjúsági nagykövet részt venne, valamint
továbbadná(m) az itt látottakat. De szerintem ilyen tapasztalatuk a dabasi ifjúsági nagyköveteknek is volt/van baróti eseményekkel kapcsolatban.
Részt vettem több, az Áldos Egyesület, illetve a Lokálpatrióta
Egyesület által szervezett elôadásokon, amelyek mind élménydúsak
voltak. Vannak olyan közös rendezvényeink, amelyekben én is hatékonyan kiveszem a részem, ilyen a március 30.–április 2. között sorra kerülô Anyanyelvi Találkozó, valamint a június 2–3-i II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztivál. Figyelemmel kísérem a
dabasi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (nálunk sajnos városi
szintû Diákönkormányzat nem mûködik), valamint a Táncsics Mihály Gimnázium Diákönkormányzatának munkáját. Részt vettem
március 13-án a Táncsics Mihály Gimnáziumban megrendezett
diáknapon, amelyre sikerült a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont
diákönkormányzatának két vezetôjét kihozni, hogy kölcsönösen
megismerhessék egymást a dabai diákokkal. Pozitívumként megemlíteném, hogy itt, Dabason az általános iskolákban is léteznek diákönkormányzatok (nálunk nem). Bár igaz, hogy ezeket tanárok irányítják, de szerintem hasznos, hogy a gyerekek már 14 éves koruk
elôtt tisztában legyenek jogaikkal, természetesen, ha ezzel egy idôben
kötelességeiket is tudatják velük. Részt vettem egy farsangi bálon, valamint a nagy sikerû Fiatalok Éjszakáján. Segédkeztem a dabasi kézilabdázás 25 éves fennállásának alkalmából szervezett kézilabdatornán (a kolozsvári csapat tolmácsa voltam).
Eddigi tevékenységem két legfontosabb eredményének azt tartom,
hogy sikerült a március 15-i ünnepség alkalmából a Táncsics Mihály
Gimnázium pár diákját saját mûsor keretében Batóra eljuttatni (Kancsár Krisztián dabasi ifjúsági nagykövettel közösen), illetve kidolgoztam egy tervet Bocz-Zoltán Imola részére történô adománygyûjtésrôl
a dabasi iskolákban, mely nagyon sikeres volt.
Amikor valakivel találkozom a városban, mindig feltesznek egy pár
általános kérdést: hogy érzem magam Dabason, milyenek a tapasztalataim, illetve van-e honvágyam? Ezekre én most már sablonszerûen
tudok válaszolni. Igen, jól érzem magam, megkönnyíti itt-tartózkodásomat, hogy sikerült pár barátra szert tennem, akikkel a szabadidômet
kellemesen tudom eltölteni. Tapasztalataimat nagyrészt pozitívnak
mondhatom, persze, ha azt mondanám, hogy nem volt negatív élményem, akkor hazudnék, de ezek mind feledésbe merültek köszönhetôen a lelkes dabasi lakosoknak. És a végére maradt a honvággyal
kapcsolatos megjegyzésem: 2–3 hónap hosszú idô, tehát a válaszom
egyszerûen: igen, egy pici honvágyam is van, várom, hogy hazamenjek
a családomhoz, a barátaimhoz. Hiányoznak a hegyek, hiszen ez pontosan az ellentéte annak a tájnak, ahol én felnôttem.
Amennyiben bárkinek kérdése, illetve ötlete, tanácsa van, az
kérem, írjon a t_lehel@yahoo.com e-mail címre.
Tôkés Lehel
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Kancsár Krisztián jelenti

Barótról

Szinte észre sem vettem és egy újabb hónap telt el nagyköveti kiküldetésembôl. Reményeim szerint azonban hasznos
tapasztalatokkal gyarapodtam ezen idôszak alatt, ugyanis
szerencsére sikerült ezt az idôszakot is aktívan eltöltenem.
Ami a korábban már megkezdett kapcsolatépítési folyamatokat illeti, további elôrelépések történtek. A középiskolák kölcsönösen elküldték egymásnak újságjaikat, valamint sikerült megszervezni, hogy a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diáktanácsának két tagja ellátogathasson a Táncsics Mihály Gimnázium március 13-i diáknapjára. A vendégek ezt követôen pedig a március 15-én, Baróton fellépô diákcsoporttal utaznak majd vissza az erdôvidéki városba. A dabasiak elôreláthatólag a szereplésüket követôen 16-án megnéznék a város nevezetességeit, ellátogatnának az itteni középiskolába, és másnap reggel indulnának haza. Az ideutazó és az itteni diákok gördülékenyebb kapcsolatépítését szem elôtt tartva, eljuttattam a fellépôk
címét az itteni diákoknak, így a tanulók már a személyes találkozást megelôzôen,
e-mailben „ismerkedhetnek” egymással. Remélem, hogy ezen eseményeknek egy
igen hatékony iskolakapcsolat kiindulópontjai lehetnek, amelyek nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az anyaország és a határon túli magyar közösségek fiataljait. Ugyancsak ehhez a témakörhöz kapcsolódik,
hogy Vágási Margit angoltanárnô elkezdett szervezni egy közös angol nyelvi tábort a
már egymással levelezési viszonyban álló dabasi és baróti diákok számára. Ami az
iskolaközi sportkapcsolatokat illeti, a Gaál Mózes Általásnos Iskola egy focitornát szeretne rendezni, amelyre meghívnának egy dabasi iskolai csapatot is. Jelenleg annak a
feltérképezése folyik, hogy melyik dabasi intézmény jöhetne szóba résztvevôként.
Ugyancsak itt kell megjegyeznem, hogy a dabasi Galambász Egyesület kezdeményezésére, megtörtént a kapcsolatfelvétel az Erdôvidéki Galambász Egyesülettel. Reményeink szerint a késôbbiekben kölcsönösen részt vehetnek majd egymás rendezvényein, illetve versenyein.
Szorosabbra fûzte a két város közötti együttmûködést az a tény is, hogy a dabasi Önkormányzat több esetben nyújtott segítséget a Baróton pályázó civil szervezeteknek, azáltal, hogy „befogadó szervezetként” vett részt a pályázatukban. Így a határon túli magyar szervezetek jóval könnyebben juthatnak magyar pályázati alapokból megpályázható pénzösszegekhez, amely ténynek egy gazdaságilag igencsak hátrányos helyzetben lévô térség esetében fokozott jelentôsége van.
A hónap további eredménye, hogy elkezdtünk szervezni egy Dabason március végén megtartandó úgynevezett Anyanyelvi Találkozót. Ennek célja, hogy a magyar
nyelv ápolásának fontosságára irányítsa a figyelmet a határon innen és túl, tudományos értekezések és irodalmi megnyilatkozások által. Ezen rendezvényen baróti és
dabasi magyartanárok és diákok, valamint a közmûvelôdésért felelôs egyesületek,
szervezetek vezetôi vesznek majd részt. Meg kell jegyeznem, hogy a találkozó megálmodója Lengyel Brigitta volt, akinek ezúton is szeretném üzenni, hogy megtiszteltetésnek érzem, hogy segédkezhetem a kivitelezésben.
A májusban esedékes Barót Napokon fellépô dabasiak számát is sikerült tovább
bôvítenünk. Ugyanis az elsôként idelátogató Áldos Egyesület mellett, a tavaly már sikeresen szereplô New Sense rockegyüttes is újbóli meghívást kapott, és ha minden
jól megy, elôkelô helyen, a Takáts Tamás Dirty Blues Band elôzenekaraként fognak a
húrok közé csapni. Természetesen az ezzel kapcsolatos szervezési folyamatokban is
segédkeztem.
A szociális intézmények közötti kapcsolatok erôsítése végett, készítettem egy
fényképes beszámolót a Köpeci Öregotthonról és ezt továbbítottam az Átrium Otthon vezetôjének, elôsegítve ezáltal, hogy bepillantást nyerhessen egy itteni „testvérintézmény” mûködésébe.
Befejezésképpen ismételten meg kell jegyeznem, hogy mennyire fontos szerepet
töltött be az ötletek kivitelezésében Tôkés Lehel baróti nagykövet, akinek hathatós
közremûködését ezúton is szeretném megköszönni. Remélem, a hátralévô egy hónapban is hasonló hatásfokkal tudunk majd együttmûködni. Addig is tisztelettel üdvözlök minden dabasit székelyföldi testvértelepülésünkrôl.

Fiatalok rovata

Fórum

•

Nagyköveti

Rizmajer Krisztián jelenti

Besztercebányáról
Dobry den! Üdvözlök mindenkit innen Besztercebányáról! Annak ellenére, hogy március eleje van, az
idôjárás itt még sajnos igen télies. Ez jó hír a
síelôknek, de nem a nagykövetnek! Az eltelt hónapban Kancsár Krisztián kezdeményezése alapján felvettem a kapcsolatot Maria Filipovával, abban az ügyben, hogy a besztercebányai nyugdíjasok dabasi látogatása létrejöjjön. Február 14-én, a
besztercebányai nyugdíjasklub találkozóján megbeszéltük a dabasi látogatás idôpontját. Ezt az idôpontot, április 22-ét Pálinkásné Balázs Tünde
képviselô asszony javasolta. Ô felajánlotta a segítségét a szervezésben,
amiben aktívan közremûködnek a dabasi nyugdíjasklubok. A nyolc besztercebányai nyugdíjasklub 5-5 tagja vesz majd rajta részt a látogatáson,
és hivatalosan, szerzôdésben is szeretnék a dabasi klubokkal rögzíteni
kapcsolatukat.
Szerettem volna a Bocz-Zoltán Imola mûtétjére való gyûjtést itt, Besztercebányán is elindítani. A szöveget le is fordíttattam, majd begépeltem,
csak sajnos az ilyen felhívásokat itt engedélyhez kötik. Én már február közepén kérelmeztem ezt, és azóta is telefonálgatok az ügyben, de egyelôre
nem érkezett semmilyen válasz kérésemre, mint ahogy a tûzoltókkal való kapcsolatfelvétel ügyében sem! A parancsnokkal annyiban maradtunk,
hogy felveti az ötletet az ülésükön és felhív, de azóta nem keresett meg,
és én sem tudom elérni ôt.
Továbbá beszéltem a besztercebányai turisztikai irodával a dabasi Tájolóval való kapcsolatfelvétel céljából, amit mind a két helyen jó ötletnek
tartottak. Ez, véleményem szerint, jó lehetôség a helyi eseményekrôl való információ cseréjére, a városok közti turizmus fellendítésére. Ôk jelenleg is rendelkeznek egy magyar idegenvezetôvel, és nyitottak arra, hogy
magyarra is lefordítsuk a kiadványaikat, ezzel is elôsegítve a két város közötti turisztikai kapcsolatok erôsítését.
Ezek az események történtek az eltelt újabb egy hónap alatt. Remélem, a következô beszámolóm írásakor már nyoma sem lesz a télnek, és
további sikeres kapcsolatok létrejöttérôl tudok majd beszámolni önöknek.
Addig is üdvözlök minden olvasót és ismerôst innen, Besztercebányáról! Dovidenia!

Ülésezett a GYIÖK
2006. március 1-jén 17.00 órai kezdettel Dabas Város Gyermek és Ifjúsági Önkormányzata ülést tartott, amelyen az ifjúsági képviselôinknek négy napirendi pontot kellett megvitatniuk. Elsô pontként elfogadták a 2006. évi költségvetésüket, majd a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és Diákönkormányzatok találkozójának napirendjét és
pontos dátumát tûzték ki. A találkozóra 2006. április 28-án kerül sor
a DDS konferenciatermében, a közös együttmûködés reményében.
Harmadik napirendi pontként a közelgô nemzeti ünneprôl, március
15-rôl esett szó, maguk közül kiválasztották azt a három személyt, aki
a koszorúzáson részt vesz.
Az utolsó napirendi pontban elhatározták, hogy március 28-án a
Kecskeméti Katona József Színházba egy fiatalos darabra gyermekeket
visznek, hogy minél jobban kifejlôdhessen bennük a kultúra iránti
igény. Az iskolákban a tanulók minden fontos információt megtudhattak a színházlátogatásról, s leadhatták jelentkezésüket.
A következô Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati ülésre április elején kerül majd sor.
P. E.

Fórum

Lengyel Brigitta jelenti

Tr†içbôl
Ebben a hónapban elkészült a Tråiø-csel kapcsolatos
legfontosabb információkat és városi rendezvényeket tartalmazó magyar nyelvû turisztikai füzet, ami
megtalálható lesz ezentúl az itteni Turisztikai Irodában és Dabason is, hiszen oda is küldtünk belôle.
Egyeztettem a Tråiø-hez tartozó kriåe-i Általános Iskola igazgatónôjével,
akivel egész napos iskolalátogatást beszéltünk meg. Erre egy hétfôi napon
került sor, amikoris öt osztály óráit látogattam.
Ennek célja egyrészrôl az itteni iskolarendszer és oktatás feltérképezése
volt (ami egyébként sok szempontból különbözik a magyar rendszertôl, és
érdekes információkkal lettem gazdagabb), másrészrôl Dabas bemutatása.
Volt lehetôségem minden óra elején bemutatni magamat és városomat,
ezután pedig kérdéseket intézhettek hozzám a diákok. Tapasztalataim szerint szükség van egy átfogóbb bemutatkozásra, egy olyan elôadásra, aminek kifejezetten Dabas lenne a témája; most ezt szeretném megszervezni
minden iskolában.
A kriåe-i iskola mellett a podljubelj-i általános iskolába is ellátogattam,
ahol 3. osztályosok angolóráján vettem részt. Interjút készítettek velem, utána pedig meséltem Dabasról, és ezt térképpel, képekkel illusztráltam.
Írtam a Tråiø Újságba egy cikket, amelyben Dabas gazdasági életét és
turizmusát ismertettem a honlapon található adatok alapján. Azért választottam most ezt a témát, mert a gazdasági tevékenységeink eltérnek
a tråiø-iétôl, és ez érdekes lehet az olvasók számára. Következô cikkem a
kúriákról fog szólni, amit sok képpel fogok illusztrálni.
A májusi kórustalálkozó részleteirôl tájékoztattam a dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatónôjét, aki biztosított affelôl, hogy nagy lelkesedéssel várják a találkozót. Emellett szeretnénk együttmûködni Dabas óvodai kórusával, hogy magabiztos produkcióval léphessenek fel testvérvárosukban.
Egy szomorú ügy kapcsán is történt elôrelépés. A baróti Bocz-Zoltán Imola mûtétjére nem gyûlt még össze az elegendô összeg. Reméljük, azáltal,
hogy felhívása felkerült a tråiø-i honlapra, közelebb juthatunk a lány megmentéséhez.
Ellátogattam a Tråiø Múzeumba, ahol megtekinthetô a városban évszázadok óta jellegzetes mesterségek eszközeibôl készült kiállítás.
Összeállítottam egy tervezetet egy nyári szlovéniai túráról. A részletes
programot keressék a Dabasi Újság áprilisi számában vagy a város honlapján. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket!

Fiatalok Éjszakája
Február 10-én ismét megrendeztük a Fiatalok Éjszakáját a sportcsarnokban. A rendezvény fél tízkor kezdôdött, de 19.00 órától a DabasDiego KC csapatának edzése és bemutató mérkôzése vette kezdetét.
Estére kb. 370 fiatal gyûlt össze. A jó hangulatról Dj. Bor és Haku gondoskodott, míg a kûzdôtéren Garajszki József hibátlan játékvezetése
mellett zajlott a focibajnokság. A bajnokságra az elsô 12 csapat nevezését fogadtuk el, hiszen az elôzô éjszakán a 21 csapat keveset játszhatott
a magas nevezési létszám okán. Mindemellett ismét lehetôség volt csocsózni, pingpongozni, de a beszélgetôsarokban egy tea és zsíros kenyér
mellett megpihenhetett mindenki. A következô Fiatalok Éjszakájára
2006. április 7-én 22.00 órai kezdettel kerül sor, de csak a 13 év feletti gyermekek részére.
a szervezôk
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. április–május 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: péntek 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Felnôtt néptáncoktatás
minden csütörtökön 18.30–20.00 óráig
Oktató: 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:
április 2. (vasárnap)
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
április 9. (vasárnap)
Együtt Könnyebb Klub klubnapja:
április 4. (kedd)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–18.00 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

HÚSVÉTI SZÖSZMÖLDE
április 7. (péntek) 17.00 óra
Gyerekeknek és felnôtteknek ajánlunk ötleteket
és kézmûves technikákat, amelyekkel könnyen
húsvéti díszbe öltöztethetô a lakás, elkészíthetô
a nyuszi ajándék és a húsvéti tojás.
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
FOGLALKOZÁSA
április 7. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi
kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti
alkotóit.
KIÁLLÍTÁS
Dr. Kemény Zoltán és Gazsó István alkotásainak
kiállítása
Megnyitó: 2006. április 6. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô: április 30-ig, hétköznapokon
9.00–17.00 óráig, hétvégén elôre egyeztetett
idôpontban (telefon: 29/362-545)
VERSMONDÓ VERSENY
április 8. Dabas kistérségi vers-, mese- és prózamondó találkozó (10 órakor általános iskola
felsô tagozat és középiskolás kategória, 15 órakor általános iskola alsó tagozatos kategória)
ARANYPÁVA NAGYDÍJ
Aranypáva díjasok minôsítô találkozója
Idôpont: 2006. április 29. (szombat) 10 óra
SZÍNHÁZBUSZ
indul április 29-én (szombat) 17 órakor,
a JÁTÉKSZÍN elôadásának megtekintésére
Mûsor: KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
Jegyárak: 2000–3000 Ft
ZENE KLUB
április 28. (péntek) 20.00 óra nagyterem
Fellép: É-TREND (pop-rock)

DooR

Nyelviskola
Információ: 06-20/314-1111
Középfokú nyelvvizsgára felkészítés
angol nyelvbôl
Érettségi felkészítés angol nyelvbôl
Angoltanárt keresünk!
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Elismerés
“A Nagy Könyvért”-ért!
Az elmúlt év könyves szenzációja volt a
Nagy Könyv játék. A minap a következô
örömteli levelet kaptuk:
“Kedves Nagy Könyv Partnerünk!
A levélben található elismerô oklevéllel, és
a könyvtárnak adományozott 30 000 Ft
vásárlási utalvánnyal szeretnénk megköszönni Önöknek mindazt a munkát, amivel hozzájárultak az egy éven át tartó sikerhez. A könyvtárak, iskolák, könyvesboltok
segítô közremûködésével lebonyolított országos programban, a könyvbarátok közel
2,5 millió szavazatot adtak le különbözô
könyvekre.
A könyvtárak élen jártak az akció lebonyolításában. Határon túlról, pl. Erdély 12
megyéjébôl is bôven érkeztek szavazatok.
A Nagy Könyv weboldalnak már eddig
közel 1 millió látogatója volt, és ôk több
mint 15 millió oldalt töltöttek le. Jelenleg is
1800 fórumot nyitottak különbözô könyves
témában, és több mint 2000 nagy könyves
olvasókör regisztráltatta magát. (Nálunk
még nincs, de szívesen teret adnánk egy-egy
ilyen csoportnak. Várjuk a jelentkezôket!)
A Nagy Könyv honlap elnyerte az “e Festival 2005” harmadik díját, a Magyar Kultúra Digitális Megôrzése kategóriájában.
A Nagy Könyv játék sokak örömére, tovább folytatódik!!! A www.anagykönyv.hu
weboldal márciustól indul! “Online könyvtárosként” ajánlja majd a kitûnô regényeket
elolvasásra. Ugyanitt elindul az u.n. könyvek csatája játék, melyben a felhasználó párbajoztathatja a regényeket és a regényhôsöket.”
Ehhez kívánunk mi jó olvasgatást és jó
játékot! És a játék helyszínéül pedig “ajánljuk magunkat”!
Ferenczi Margit
könyvtárigazgató

GAZDASÁGI VITAFÓRUM
2006. MÁRCIUS 24., 18.00 óra
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
DABAS-GYÓN, KOSSUTH LAJOS ÚT 7.

– Bér- és jövedelempolitika az állami szektor és a versenyszektor vonatkozásában
– Helyi kérdések, aktualitások

Témák:
– Az államadósság mértéke és hatása a
magyar gazdaságra
– Adópolitika mint a versenyképesség növelésének legfôbb eszköze
– Munkanélküliség, foglalkoztatottság

Résztvevôk:
A térség országgyûlési képviselô-jelöltjei
Vitavezetô:
Dr. Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke
Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Intézményeink hírei

Tisztelt Szülôk!
A 2006/2007-es nevelési évre, tanévre a
kötelezô óvodai, általános iskolai beíratások idôpontja: 2006. április 24–28.
Felhívom a T. Szülôk figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
14. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében:
– A szülô köteles az ötödik életévét betöltött gyermekét óvodába beíratni. A
gyermek hároméves korától az óvodába
beíratható.
– A szülô köteles a megadott idôpontban
a tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába
beíratni.
Az általános iskola elsô évfolyamára történô
beíratáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény)
– lakcímbejelentôt, TAJ-kártyát
Kérem, amennyiben még nem gondoskodtak gyermekük valamely intézménybe
történô beíratásáról, ezt a fentiekben
meghatározott héten az óvodák nyitvatartási ideje alatt, illetve az általános iskolák
által megjelölt idôpontokban tegyék meg.

Beiratkozások helyszínei, idôpontjai:
1. sz. Napköziotthonos Óvoda
2371 Dabas, Mánteleki u. 6.
06-29/364-335
2006. április 24–28.
2. sz. Napköziotthonos Óvoda
2370 Dabas, Táncsics M. u. 2.
06-29/360-348
2006. április 24–28.
3. sz. Napköziotthonos Óvoda
2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.
06-29/367-238
2006. április 24–28.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
2371 Dabas, Rákóczi u. 2.
06-29/364-260
2006. április 27–28.
Csütörtök: 8.00–18.00
Péntek: 8.00–15.00
Kossuth Lajos Általános Iskola
2370 Dabas, Iskola u. 1.
06-29/360-396
2006. április 27–28.
Csütörtök: 8.00–13.00
Péntek: 13.00–17.00
Gyóni Géza Általános Iskola
2373 Dabas, Szôlô u. 2.
06-29/367-391
2006. április 24–25.
Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–12.00

2370 Dabas, Fô u. 83.
Tel.: 06-29/360-957, 06-30/620-7117

KINCSESHÁZ
A specifikus tanulási zavarokkal
küzdô gyermekek szakértôje.
FELVÉTELT HIRDETÜNK
alsó tagozatos és 5. osztályainkba.
A felvett tanulók beiratkozása:
2006. május 8–12.
délelôtt 8.00–10.00
Farkas Gabriella
iskolaigazgató

Szent János Katolikus Általános Iskola
2370 Dabas, Rákóczi u. 2/A
06-29/364-153
2006. április 24–25.
Hétfô: 8.00–16.00
Kedd: 8.00–16.00
Garajszki Gábor jegyzô

A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Eredményeink:
A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2005. évi informatika levelezôversenyén iskolánk
diákjai kimagasló eredményt értek
el. Iványi Dániel a második, Kalecz
József a harmadik és Mráz Márk a
hetedik lett.
A 2005/2006-os tanévben Táborfalván megrendezésre kerülô Körzeti
Teremlabdarúgó Bajnokságon Dabas
csapata a harmadik helyezést érte el.
A szintén Táborfalván tartandó Pest
megyei diákolimpia teremfoci III.
korcsoportos körzeti bajnokságán a
2005/2006-os tanévben iskolánk a
második lett.
Az alsó tagozatos iskolai szintû
mesemondó verseny gyôztesei: Kollár Áron, Kántor Kitti, Cseh Rebeka,
Dori Gergô. Ôk képviselték iskolánkat december 10-én a gödöllôi meNagy Ágnes
gyei versenyen.

Szeretném megköszönni az Iskolaszék és
az SZMK elnökének, Burikné Lázár Mónikának, valamennyi szülônek és és az iskola tantestületének a február 25-én megrendezett sikeres “Szülôk bálja” rendezvényt. Külön köszönetet mondok a nagylelkû felajánlóknak: Cseh Antalnak, az El
Diablo étteremnek, a Palermo cukrászdának, a Kaldi-Ker Kft.-nek, Bánát Klárának, Suhajda Lászlónak, Rácz Nándornak, valamint a Presso Band zenekarnak. A bál bevételébôl származó összeg
881 576 Ft.
Valamennyi “iskolahasználó” diák és pedagógus, illetve a szülôk nevében újabb köszönetet szeretnék kifejezni Lakosné Bencs Beátának, a Magyar Pilates Egyesület elnökhelyettesének a “Hagyományt teremtô Gergelynap” ötletét és a rendezvény “végeredményét” , a sporteszközök vásárlására fordítható
76 000 Ft összeget és a sok labdát. Nemes,
ôsi magyar hagyományt megújító kezdeményezés és ami a lényeg, egy csodálatos vasárnap délutáni tornatermi program volt iskolánkban március 12-én, Gergely-napon.

A sikert az is bizonyítja, hogy 16–18 óra
között megtelt a tornaterem felnôttel és
gyerekkel. Elhatároztuk, hogy 2007-ben is
Gergely-napon így összejövünk mozogni,
de már a Sportcsarnokban, hogy kényelmesebben elférjünk. A nemzeti színû szalagos
pénzeszsákban a szervezô átadta az adományt (76 000 Ft-ot), amin sporteszközöket kívánunk vásárolni. Aki részt vett a
programon, gazdagodott Nagy Tibor Chi
kung oktató bemutatóján megtanult egészségmegôrzô ismeretekkel.
Dr. Bernscherer György professzor: A helyes légzés szerepe egészségünk megôrzésében
c. elôadásának fôbb gondolatait Nagy Ágnes
kolléganô tolmácsolta a jelenlévôknek.
Végül Bencs Beáta vezette frissítô közös
torna volt kb. 40 percben. Nagyné Horváth
Anitának köszönjük az erre a napra készített
szép kék pólókat. Nagyon jól érezte magát
minden résztvevô, ezt ôszintén állíthatom.
Köszönök minden támogatást és leginkább
azt, hogy eljöttetek és tornáztunk együtt.
Jövôre ismét találkozunk ezen a napon,
még többen!
Farkas Józsefné
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Hitélet

Egyházközösségeink hírei
Dsida Jenô

Evangélikus hírek
A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfontosabb közelgô eseménye az, hogy
március 25-én, Miskolcon Dr. Fabiny Tamást, aki eddig a Hittudományi Egyetem
professzora volt, az északi Egyházkerület püspökének iktatják be.
Természetesen egy ilyen horderejû esemény hat a mi gyülekezetünkre is Gyónon,
Dabason, hiszen a közelgô idôben várhatóan nálunk is megfordul majd az új püspök.
Az evangélikus egyházban ezekben a napokban zajlik a hatévenként elrendelt teljes
tisztújítás. Túl vagyunk már a választások helyi presbitériumot érintô részén. Vannak,
akik továbbra is betöltik ezt a tisztséget, vannak, akik – idôs koruk miatt – tiszteletbeli
presbiteri címet kaptak, néhány új tagot is választottunk.
Új felügyelônk is lett Rapcsákné Harmincz Karolin személyében. Torzsa Pál, gyülekezetünk eddigi felügyelôje természetesen továbbra is aktív presbiterünk lesz, de sok
munkája miatt nem tudta ezt a nagy felelôsséggel járó tisztséget ellátni, hiszen a felügyelô a lelkésszel egyenrangú gyülekezeti vezetô.
Nagy erôvel készülünk a március 21–22–23-án megtartandó Pro Christ rendezvényekre.
Hamarosan indulunk az idei konfirmandus táborunkba is Balatonszárszóra. Ez az
évenkénti tanulótábor mindig jó tapasztalatokkal zárul. Általában megerôsödött közösségekké formálódnak a résztvevô konfirmandusok.
Mivel ezt a táborunkat együtt tartjuk a környezô gyülekezetekkel, ezért távolabbi barátságok is szövôdnek.
Hadd álljon itt még gyülekezeti programjaink sora, tájékoztatásul:
• Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet, ezek közül minden hónap második vasárnapján családi istentisztelet tartunk.
• Vasárnap este 5 órakor esti áhítatra gyûlünk össze.
• Kedden fél 10-kor istentiszteletet van a Zárdakert Idôsek Otthonában.
• Szerdán 17 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

Dabasi református események
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 gyóni evangélikus, a gyóni református és a dabasi református gyülekezetek közösen
szervezik a márciusban ProChrist néven megrendezendô evangélizációs estéket.
Az alkalmak március 22-én, 23-án és 24-én minden nap este 6 órakor kezdôdnek a
Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A rendezvény elôtt és után megtekinthetô egy bibliatörténeti kiállítás, és lehetôség
lesz egyházi könyvkiadók könyveinek a vásárlására.
Április 2-án, vasárnap délután 3 órakor kezdôdik egyházközségünk szeretetvendégsége
a Kossuth László u. 2. szám alatti Gyülekezeti Házban.
Nagyheti istentiszteleteink idôpontjai:
Nagycsütörtök este 5 óra
Nagypéntek délelôtt 10 óra
Nagyszombat este 5 óra
Húsvét vasárnapi istentisztelet délelôtt 10 óra
Húsvét hétfôi istentisztelet délelôtt 10 óra
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Husvétvárás
Husvét, husvét! a kábult emberek
harsogva mennek a templomi zászlókkal
tüzes-piros nagyszombat alkonyán.
Templomokból kibug az orgona,
a világ ujjong, kongnak a harangok
és körmenetre siet az anyám.
Szobám sötétedik, nehéz a szivem
s azt gondolom: be jó is lenne már,
ha nem gunnyadnék többé pörlekedve,
szivemnek sánta lába meggyógyulna
s tüzes-piros nagyszombat alkonyán
mehetnék egyszer én is körmenetre.
Sok éve egyszer mentem az uccákon.
Szemembôl lassan könny hullott az utra,
könnycsepp és bánat, hervadás, halál –
Sok esztendôs könnyek száraz nyomában
az életrekelt nagyszombati Krisztus
kicsi szobámba vajjon eltalál?
Benyit az ajtón, fénylô lesz az arca,
lelkem fala sugárzón hirdeti,
hogy megbékültünk, nincsen haragunk…
Künt körmenet lesz, kongnak a harangok,
de mi Krisztussal, a drága Krisztussal
nagyszombat este ketten maradunk.
(1927)

Meghívó
Március 24-én, pénteken
18.00 órától a gyóni katolikus
parókia oktatótermében
vendégünk lesz
Eperjes Károly színmûvész.
Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk!

Környezetünk

Számadás II.
A nemzeti ünnep segített
Beszélgetés Bálint Jenôvel
A tavalyi év mezôgazdasági krónikája aligha lehet teljes a gazdatüntetésre való visszatekintés nélkül. Annál is inkább, mert a folyamat jelentôs állomása volt a MAGOSZ
2005. február 2-án megtartott dabasi
kongresszusa. A közös gond (támogatások
és egyéb járandóságok visszatartása, belsô
piacvesztés, csôdök, félretájékoztatás, stb.)
nagyon sok környékbeli termelôt hozott el.
A rendezôi feladatokban jórészt a dabasi és
tatárszentgyörgyi gazdálkodók álltak helyt.
A Dabasi Sportcsarnok ezen az eseményen
is jelesre vizsgázott.
A számos hozzászólás közül egyre különösen emlékszem, a hetven év fölötti – tudományos fokozattal rendelkezô – gazdatársunk azt mondta: “Könyörgöm, ha lehet, ne kelljen az út szélére kiállnunk koldulni !”
Sajnos a következô hetek nem hoztak érdemi megoldást a felgyülemlett problémákra, és az ezer traktor február 21-én
mégis elindult a fôváros felé. Az indulás
elôtti két napban a részvételi feltételek pontos ismeretében komoly vita alakult ki a
dabasi termelôk között. A többség elfogadhatatlannak tartotta a gyülekezés többszöri
változtatás után kijelölt helyét, idôpontját,
továbbá, hogy csak traktorral (pótkocsi
nélkül) lehetett csatlakozni a demonstrációhoz. Az egyeztetés során a teherautóval, kisáruszállítóval, személygépkocsi vontatta utánfutóval és a nem kifogástalan mûszaki állapotú traktorral indulni szándékozók visszaléptek. Az embert-gépet egyaránt
próbára tevô idôjárási és egyéb viszontagságokat végül három dabasi gazdálkodó vállalta, mindhárman a sári városrészbôl.
Az ócsai gyülekezôhelyrôl többórás idegtépô várakozás után indult el a traktorkonvoj. A szakadó hóesésben szigorú rendôri
felvezetéssel haladtak a kora éjszakában a
Soroksári úton, majd a Hungária körúton.
Már a Városligethez érve kisebb-nagyobb
csoportokban több száz budapesti üdvözölte nagy ovációval, nemzetiszínû lobogókkal az országutak kényszerû vándorait.
A Felvonulási téren a traktoraikból kiszálló
gazdákat forró teával, pogácsával, baráti
szóval várták. A megérkezés és fogadtatás
feledhetetlen élmény marad a résztvevôknek, mely kárpótolta ôket az indulás és az
út gyötrelmeiért.
A budapestiek meghallották a vidék segélykiáltását, és szolidaritásukkal, szimpátiá-

jukkal támogatták a demonstrációt. Egyesületek, egyházi szervezetek, magánemberek –
sort állva a gazdákért – folyamatosan éjszakai szállást, tisztálkodási lehetôséget biztosítottak. Az élelmiszerellátás adományokból
történt: a kisnyugdíjas néni már kora reggel
hozta a frissen sütött pogácsát, teát, kávét,
egy ismert vendéglôs mindennap két mázsa
narancsot szállított ki a térre, és a sor még
hosszan folytatható lenne, néhány dabasi
példával is. Az adományokból több csoportban fôztek a téren, melybôl bôséggel juttattak a tüntetôk a fôváros hajléktalanjainak,
elesetteinek. A szívmelengetô gesztusokra
szükség volt, mert a kormányzati tárgyaló
delegáció tudatosan a gazdák kifárasztására
taktikázott. Úgy gondolták, hogy a nagy hideg megtöri a tüntetôk ellenállását. Ez a számítás azonban nem jött be, mert a kilátástalan helyzetbe került gazdáknak “nem volt
hova hátrálni”. A dabasi résztvevôk személyes indítékai eltörpültek azokhoz a nehéz
emberi sorsokhoz viszonyítva, melyeket a
fûtött sátrakban napközben beszélgetve
megismertek. A demonstrálók döntôen a 10
és 300 hektár közötti üzemméretbôl kerültek ki. Közülük a fejlesztési célra banki hitelt
felvevôk voltak (vannak) reménytelen helyzetben. A tízmillió feletti traktorcsodák az
esetek több mint 90%-ában tragédiákat jeleztek, az aktuális törlesztô részlet fizetésének
elmaradása akár földönfutóvá is teheti a családot. A gazdatársak számos olyan esetrôl is
beszámoltak, amikor eladósodott társuk öngyilkosságba menekült a törlesztô részletek,
a végrehajtás, a kilátástalan helyzet elôl. Ennek ismeretében már érthetô, hogy üres kézzel, a biztos tönkremenés tudatával-hírével
senki nem akart hazamenni.
A harmadik héten – március 15. közeledtével – nôtt a türelmetlenség, feszültebbé, szinte forradalmivá vált a hangulat.
Mind radikálisabb elképzelések fogalmazódtak meg a sátrakban, egyre többen akarták “fölszántani a császár udvarát”. A határállomásokon és más helyszíneken történt
félpályás útlezárások erôsítették a fôvárosban tüntetôket. A budapestiek szimpátiája
nem csökkent, sôt a “Gazdák-tere”, “Traktorok-tere” kedvelt színfoltja, turistalátványossága, családi programja lett a fôvárosnak. A folyamatos rendôri felügyelet elvitte
a hírt a radikális elképzelésekrôl, melyre az
elsô intézkedés a teljes rendôri készültség elrendelése volt (Petôfi-laktanya). A tárgyalásokon az álláspontok megmerevedtek, ezért
március 13-án a megegyezés híre teljesen

váratlanul ért mindenkit. Az egykori tüntetôk szerint a kormányzati álláspont megváltozása nyilvánvalóan a közelgô nemzeti ünnepnek, március 15-e forradalmi üzenetének, példájának volt köszönhetô. Ebben az
esetben ez nem az ünnepi beszédek megszokott-megkopott szófordulata, mert a
Tisztelt Hatalom mindent aláírt, minden
vitás kérdésben engedett, csak Dózsa
György legújabb kori unokái – traktoraikkal és forradalmár lelkületükkel együtt –
mihamarabb hagyják el a fôvárost.
Egy év elteltével bizonyossággal megállapítható, hogy a megegyezés nem teljesült
maradéktalanul, de ezt nem is állítja senki.
A mértékrôl, százalékokról nem sok értelme van vitatkozni. A rendszerváltás óta eltelt idôszak legnagyobb gazdatüntetése biztos, hogy hozott a többségnek egy év túlélést, viszonylagos agrárbékét. A közvélemény megismerte a mezôgazdaságból élôk
valós helyzetét, így egyre nehezebb ezt a területet sikertörténetnek eladni. Izzadságszagú, a valóságot megerôszakoló próbálkozások ennek ellenére vannak, de ezekbôl
mindinkább és mind többeknek jól észrevehetôen “kilóg a lóláb”.
Az eredmények sorolása közben egyetlen gondolatot arra is érdemes áldozni,
hogy vajon miben nem hozott érdemi
változást a gazdák kiállása? Sajnos az alapvetô problémák döntôen megmaradtak.
A magyar mezôgazdaság idônként aszály
sújtotta, belvíz sújtotta, stb., de folyamatosan és hagyományosan politika sújtotta
terület. Nálunk egy-egy mûködési szisztéma jó esetben ér meg néhány évtizedet,
majd azt tönkretéve a legteljesebb nulláról indítjuk a újat. A szerencsésebb történelmû országokban e közben az unoka
bátran tervezheti a jövôjét a szülôktôl,
nagyszülôktôl örökölt birtokon, gazdasági épületekkel, gépekkel, felszereléssel, tapasztalattal generációról generációra építkezhetnek. Ezzel szemben a mi legjobb
képességû gazdáink jelentôs része ma már
tudatosan távol tartja a gyerekeit a mezôgazdaságtól, más, biztosabbnak vélt pálya,
jövô irányába tereli érdeklôdésüket. Ezen
nyilvánvalóan változtatni kellene, de ehhez a szakma és a politika elitjének – a napi érdekeken felülemelkedve – konszenzusra kéne jutni a magyar mezôgazdaság
jövôjének sarkalatos kérdéseiben.
Egy ilyen egyezség elérése ma szinte lehetetlennek tûnô, óriási feladat. Ha Kossuth Lajos, Petôfi Sándor, Táncsics Mihály, Halász Boldizsár és társaik még ehhez
is tudnának évszázadokon átívelô segítséget
nyújtani, azt természetesen újból nagyon
szívesen, nagy örömmel elfogadnánk, és illô tisztelettel megköszönnénk...
Valentyik Ferenc
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Egészség

Amit a prosztatarákról tudni kell
Igaz ugyan, hogy a prosztatarák elsôsorban az idôsebb férfiak betegsége, de 40
éves életkor után bárkinél, bármikor kialakulhat, és kialakulásának veszélye az
életkor elôrehaladtával egyre inkább fokozódik.
A prosztatarák okát mind ez ideig
nem ismerjük, így a betegség a elkerülése, megelôzése érdekében jelenleg gyakorlatilag semmit sem tudunk tenni.
Jó viszont, ha tisztában vagyunk azzal,
hogy a prosztatarák a második leggyakoribb daganatos betegsége az idôsebb férfi korosztálynak, és nem egyik napról a
másikra keletkezik.
Évek telhetnek el addig, amíg a betegség odáig fejlôdik, hogy panaszokat, tüneteket okoz. Ráadásul az is elôfordul,
hogy a prosztatarák nem is jár a prosztata megbetegedésekre utaló, szokványos
vizeletürítési problémákkal, hanem panaszokat csak akkor idéz elô, amikor a
daganat már igen elôrehaladott állapotba jutott és áttéteket képezett a szervezet
egyéb szerveiben, mindenekelôtt a csontokban és a tüdôkben.
Fontos tudnunk arról, hogy az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható,
vagy legalábbis visszaszorítható, féken
tartható és a beteg számára jó minôségû,
lényegében tünet- és panaszmentes élet
biztosítható.
A korai felismerés érdekében saját
magunk tehetjük a legtöbbet. Figyel-

nünk kell vizeletünk színét, jellegét, és
véres vizelet észlelése esetén mielôbb orvoshoz kell fordulni. Ezen kívül azonban anatómiai adottságok miatt nincs
mód arra, hogy a korai felismerést valamiféle önvizsgálati módszerrel segítsük elô.
A nemzetközi gyakorlatnak megfelelôen hazánkban is javasolt az 50 év
felettiek szûrése. Most Dabason a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet,
a háziorvosok és az Önkormányzat
összefogásával már 40 év felett lehetôséget adunk a teljes körû szûrôvizsgálatra.
Ugyanis már ebben az életkorban nagyon ajánlatos az évenkénti általános,
alapos orvosi kivizsgálás urológiai vizsgálattal kiegészítve. Egy egyszerû, kissé
kellemetlen, de rövid és fájdalommentes
vizsgálattal ugyanis még a tüneteket
nem okozó prosztatarák az esetek jelentôs hányadában felismerhetô, illetve
gyanú esetén PSA- és UH-vizsgálattal
biztosan diagnosztizálható.
Elônyös, ha e vizsgálatot már eleve
urológussal végeztetjük, mivel nagyobb
tapasztalata a vizsgálat hatásfokát növeli
és biztonságát fokozza.
Újabban elterjedôben van, és világhírû szakintézetek kifejezetten ajánlják,
hogy a 40 évesnél idôsebb férfiak vérében mérjék a prosztata-specifikus antigén (PSA) szintjét, bár a PSA-szint nem
teljesen specifikus a prosztatarákra, és

Tisztelt Uram!
Az Önkormányzat a háziorvosokkal együttmûködve, már korábban felajánlotta Dabas 40 év feletti férfi lakossága részére a
prosztata rosszindulatú daganatának szûrôvizsgálatát. A teljes
körû urológiai szûrôvizsgálat háziorvosánál és a Szakorvosi Rendelôintézet urológiáján történik. Háziorvosánál elôzetes bejelentkezés után ujjbegybôl vett vérmintát vizsgálunk. A vizsgálatra szükséges anyagot (tesztcsík) a Társadalombiztosító nem finanszírozza, költsége a pácienst terheli, amely a mai tesztcsík
árak mellett 500 Ft. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetben (Dabas, Bartók Béla u. 61.) pedig dr. Verebélyi András
urológus fôorvos végzi el az ingyenes szûrôvizsgálatot 2006.
március 25-én. Kérem, hozza magával a kitöltött kérdôívet, a
TB-kártyáját és vizeletmintát a vizsgálathoz.
Rendelôintézetbe vezetéknév szerinti sorrendben várjuk Önöket.
A–Gy betûvel kezdôdô vezetéknevûek 7.30–9.30 óra között
H–M betûvel kezdôdô vezetéknevûek 9.30–11.30 óra között
N–Zs betûvel kezdôdô vezetéknevûek 11.30–13.30 óra között
Üdvözlettel
Kôszegi Zoltán polgármester és az Ön háziorvosa
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szintje a prosztata egyéb betegségeiben is
megemelkedhet, mégis igen érzékeny
jelzôje a prosztatarák esetleges jelenlétének. Éppen ezért, minden olyan beteget,
akinél emelkedett PSA-szintet találnak,
további gondos urológiai szakorvosi kivizsgálásban kell részesíteni.
Ha ugyanis az idôsödô férfi nem
törôdik a fokozódó vizelési panaszokkal,
akkor nemritkán egyik napról a másikra
elakad a vizelete és katétert kell behelyezni a vizelet elvezetése céljából. Ekkor
általában már csak mûtét útján távolítható el a megnagyobbodott prosztata, és
a sikeres mûtétet követôen lehet csak
megszabadulni a katétertôl. Napjainkban a mûtét módját a mirigy mérete és
elhelyezkedése is befolyásolja.
Kis kiterjedésû, kezdeti prosztatarák
esetében a sebészi eltávolítás az esetek
nagy részében végleges gyógyulást eredményez. Ugyancsak hatékony a sugárkezelés. Amennyiben a daganat teljes
mértékben nem távolítható el sebészi
úton, akkor gyógyszeres kezelést lehet
végezni, és ezzel is évekig biztosítható a
beteg jó állapota.
Bízunk benne, hogy a leírtak alapján
mindenki számára világossá vált, miszerint a prosztata betegségei (ha idôbe felismerjük) általában kevesebb kellemetlenséggel járó módon és hatékonyan
gyógyíthatóak, de ha késôn kerül felismerésre a baj, akkor hosszan tartó, nemegyszer mûtéti kezelést igénylô procedúra indul el.
Dr. Sásdi Endre

Vendégünk volt a Magyar Orvosi
Kamara elnöke, dr. Éger István
A MOK elnökét a helyi orvoskamara hívta meg, hogy az orvosokat
érdeklô kérdésekrôl a Kamara, illetve az elnök úr álláspontját megismerjék.
Az összejövetel elôtt az elnök úr sajtótájékoztatót tartott, melyrôl
a Dabas Televízió felvételt készített.
Elôzô napon, március 8-án volt a Kamara Képviselô-testületének
ülése, amelyen az orvostársadalmat – és a magyar egészségügyet –
érintô legfontosabb témákról a Kamara határozatban tette közzé állásfoglalását.
Ez az állásfoglalás nagyrészt meghatározta a dabasi kamarai ülés
témáit is. Ebbôl világosan látszik, hogy az Orvoskamara – az ellene
felhozott vádakkal ellentétben – nemcsak az orvosok, hanem
elsôsorban az egészségügy egészének, vagyis a magyar lakosságnak
az érdekében dolgozik. Felelôsen gondolkozó politikus, pártállástól
függetlenül, csak egyetérthet azzal, hogy az egészségügy minden
ember ügye, és fejlesztése, a szolidaritás elvének megôrzése minden
magyar ember alapvetô érdeke.
Dr. Tolnai Katalin

Egészség

ÁNTSZ lakossági
tájékoztató
a madárinfluenzáról és az
emberi influenzavírusokról
– Mi a klasszikus influenza?
– A klasszikus emberi influenza minden évben szezonális rendszerességgel, ôsszeltélen jelentkezô megbetegedés, amelynek
kialakulásáért az influenzavírus A, B, vagy C
típusa felelôs. A klasszikus influenza magas
lázzal, köhögéssel, torokfájással, izomfájdalommal járhat. Ez a megbetegedés emberrôl emberre terjed. Közösségekben egymástól könnyen elkaphatjuk. A betegség ellen védôoltás a leghatékonyabb védekezés.
– Mi a madárinfluenza?
– A madárinfluenza vagy szárnyas influenza alapvetôen a szárnyasok fertôzô betegsége, amelyet az influenza. A vírus különbözô altípusai okoznak. A madarak
egyes fajai különbözô mértékben érzékenyek a kórokozókra. A vadonélô vízi szárnyasok leggyakrabban tünetmentesen hordozhatják, de a bélsarukkal a környezetbe
üríthetik a vírust. A háziszárnyasok a legérzékenyebbek a fertôzésekre. A 2003. év vége óta vadmadarak és háziszárnyasok között kialakuló járványokat elsôsorban az
influenza H5N1 altípusa okozza.
– Okozhat-e emberi megbetegedést a
madárinfluenza?
– Annak ellenére, hogy a madár- vagy
szárnyas influenza a szárnyasok betegsége,
nagyon ritkán és különleges körülmények
között az ember is fertôzôdhet és megbetegedhet. Az emberi megbetegedéshez a fertôzött állattal való nagyon szoros, közvetlen kontaktus szükséges. Az eddigi emberi
megbetegedések is ilyen módon történtek.
A madárinfluenza vírus bélsárral, váladékokkal, vérrel terjedhet állatról emberre (pl.
baromfi-telepek, feldolgozóipar).
– Hogyan védekezzünk a madárinfluenza
ellen?
– A következôkre ajánlatos odafigyelni:
kerülni kell a közvetlen kapcsolatot elhullott baromfival vagy vadmadárral (érintés,
szájba vétel).
Egyéb információs lehetôségek:
Dr. Info: 06-80/374-636 zöld szám
189 – igyenes szám
Az ÁNTSZ PMI az alábbi telefonon
fogadja a lakossági bejelentéseket:
06-30/941-7156
www.eum.hu, www.antsz.hu,
www.oek.hu, www.fvm.hu

A Tuberkulózis Világnapja
március 24.
Koch Róbert 1882 március 24-én Berlinben tartott
elôadásában ismertette a tbc kórokozójának – késôbb róla elnevezett Koch-bacillusnak – a felfedezését. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére ezen a napon mindenütt a tuberkulózisra irányul a társadalom figyelme.
A tbc egy évszázaddal ezelôtt családokat irtott ki
Angliában, Németországban s nálunk is, joggal nevezték tehát az angolszász országokban a „Nagy
Gyilkos”-nak. A 20. század közepén felfedezett hatásos gyógyszereknek s a betegek felkutatására irányuló tömeges szûrôvizsgálatoknak köszönhetôen
az egykor oly sok halálos áldozatot követelô betegség az 1970-es évek elejére a legtöbb civilizált országban jelentôsen visszaszorult.
Derûlátó feltételezések a betegség teljes felszámolását vetítették elôre a belátható jövôbe.
Az l980-as évek közepétôl az események rácáfoltak az optimista jóslatokra. Elôször az Egyesült
Államokban, majd a legtöbb európai országban
– így hazánkban is – megfordult a járvány kedvezô
iránya. Évrôl évre többen betegedtek meg tbc-ben.
E váratlan jelenségnek többféle oka volt: elôször is a
fejlôdô országokban, Ázsiában, Afrikában, LatinAmerikában – ahol a világ lakosságának túlnyomó
többsége él – nem következett be a járvány csökkenése. Mivel a népesség száma nôtt, a betegek abszolút száma több lett. Tovább súlyosbította a helyzetet, hogy Közép-Afrikában, Délkelet-Ázsiában
igen sokan fertôzôdtek meg HIV-vírussal, ezért sok
a HIV-tbc kombinált fertôzés. A szervezet védekezô
rendszerének elégtelensége miatt ezek az emberek
a szó szoros értelmében védtelenek, közülük sokan
belehalnak a tuberkulózisba.
A másik jelentôs tényezô az elmúlt évtizedekben
jelentôsen megnôtt migráció. Háború és éhség sújtotta területekrôl százezrek kerestek menedéket
Nyugat-Európa országaiban elsôsorban ennek következtében szaporodott meg a tbc-s betegek száma. Egy másik ok, mely részben hazánkra is jellemzô – hogy a tbc-járvány visszaszorulása s az ezt hangoztató örömteli híradások következtében lazultak
a korábbi intézkedések. Egyre többen maradtak el a
szûrôvizsgálatokról.
A több hónapig tartó kezelést orvosi tanács ellenére megszakító betegeknél nemcsak a gyógyulás
maradt el, de a korábban alkalmazott gyógyszerek
is hatástalanná váltak. A siker bûvöletében már az
orvosok sem a régi határozottsággal, energiával törekedtek a betegek környezetében élô fertôzöttek
felkutatására, kezelésbe vételére.
Az Egészségügyi Világszervezet szakértôi a tbcproblémát igen súlyosnak tartják. A világ népességének mintegy egyharmada fertôzött. Az összes
fertôzô betegség közül a tbc okozza a legtöbb halálozást– napjainkban évente legalább 3 millió ember
hal meg tuberkulózisban. Ez a szám még tragiku-

sabb, ha figyelembe vesszük, hogy túlnyomó többségüket meg lehetett volna gyógyítani!
Magyarországon a látványos javulás 1990-ben
állt meg. 1993 óta kis ingadozással 4200–4300 körül van az évente felismert megbetegedések száma.
Több lett a súlyos, elhanyagolt állapotban felfedezett beteg, ami a szûrési „fegyelem” lazulásával
függ össze.
Kedvezô, hogy a gyermekkori megbetegedések
nem szaporodtak, és ez az újszülöttek csaknem
100%-os BCG-oltásának köszönhetô. Figyelmeztetô jel azonban, hogy nálunk is megjelent a tbc ún.
„rezisztens” változata, ez gyógyszereknek ellenálló
tbc-baktériumot jelenti.
A tbc-fertôzésnek mindenki ki van téve, még ha
nem is egyenlô mértékben. A legbiztosabb védelmet a fertôzés forrásának, azaz a beteg embernek a
meggyógyítása jelenti.
A kulcskérdés az, hogy a beteg rendszeresen és
elegendô ideig (ez több hónap!), valóban bevegye
minden elôírt gyógyszerét!
Külföldi tapasztalatok alapján ezt a célt legbiztosabban az úgynevezett „ellenôrzött” kezeléssel
lehet elérni, ez azt jelenti, hogy a gyógyszer bevételét nem bízzuk a véletlenre, hanem a beteg minden
alkalommal egészségügyi dolgozó jelenlétében („ellenôrzése” mellett) veszi be gyógyszereit. Kórházban ez természetesnek tûnik, (bár ott sem mindig
történik meg!) de járóbetegként is ezt a módszert
kell alkalmazni.
Elsô hallásra túlzásnak tûnik, hogy a beteg pl. hetenként háromszor csak azért menjen be az orvosi
rendelôbe, hogy ott lenyeljen néhány pirulát. Az ellenôrzött kezelést meglepô sikerrel alkalmazzák Texastól Tanzániáig. Hatására drámai mértékben javultak a gyógyeredmények, kevesebb lett a visszaesés és a már említett „rezisztens” – azaz a gyógyszereknek ellenálló s ezért szinte meggyógyíthatatlan beteg.
A WHO adatai szerint a tbc percenként fertôz
meg egy embert a világon.
A világ népességének közel harmada, kb. kétmilliárdan hordozzák magukban a tbc-ért felelôs baktériumot, a betegség azonban „csak” a fertôzöttek
tíz százalékánál fejlôdik ki. A tbc legnagyobb mértékben a harmadik világban pusztít. A szegénység, a
rossz egészségügyi feltételek, a tömegek menekültté válása és az AIDS egyre nagyobb terjedése egyaránt felelôs azért, hogy világszerte naponta több
mint ötezer ember hal meg tbc-ben.
Jelenleg folyik a tüdôszûrés Dabason, március 1-jétôl
május 31-ig minden 30 év feletti lakos értesítést kap
errôl. Kérjük, hogy abban az idôpontban jöjjenek el,
amikorra az értesítést kapják. Mindenkit várunk!
Dr. Bérdi Eszter
Dabasi Tüdôgondozó Intézet
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Kétszáz éve született

Halász Boldizsár (VI.)
A Radical Párt és a köztársasági eszme politikusa
Halász Boldizsár Debrecenbe is követte az országgyûlést és a kormányt. Társaival meg volt
gyôzôdve, hogy csak Kossuth mentheti meg a
hazát. Ezért – szabad kezet adva neki benne – rá
akarták bízni a felelôs kormány alakítását, de a
fejlemények megosztották az eltérô nézeten lévô
képviselôket. Számuk az események elôrehaladtával egyre csökkent, mely különösen fontos szerepet adott az igazoló választmánynak. Halász
ilyen helyzetben került be az állandó bizottságba
s 1849. március 2-tôl az állandó választmányba,
ahol mindig szigorú következetességgel ítélte
meg az ügyeket. Madarász László javaslatára,
február 28-án vele egyetértésével mondták ki,
hogy a meg nem jelent képviselôket lemondottnak tekintik, és csak az igazolás eljárás után nyerhetik vissza mandátumukat. Március 8-án Halász
annak a képviselôi indítványnak a kinyomtatását
és megtárgyalását kérte, mely szerint a katonáskodó képviselôkre a szolgálat idejére a haditörvények vonatkozzanak. 23-án br. Kemény Domokos, 24-én Pulszky Ferenc képviselôi igazolása
ügyében vélekedett úgy, hogy betû szerint kell
alkalmazni a határozatot, és vette védelmébe az
igazolási választmány gr. Széchenyi Istvánnal
szembeni eljárását.
A távol lévô képviselôkrôl folyó vitában március 26-án is felszólalt, 28-án pedig ellenezte,
hogy a lemondottnak tekintett, késôbb mégis
megjelenô képviselôk módot kapjanak az igazolásra. Ezzel szemben április 5-én támogatta egy
nógrádi képviselô igazolási kérésének elfogadását, mivel kormánybiztos is volt, és a napidíjakról
s a pótlékokról szóló vitában is szót kért. A távol
lévôkrôl április 21-én újabb képviselôi lista készítését javasolta az igazoló választmánynak. Álláspontja mégsem volt merev, rugalmasságot is tudott tanúsítani. Május 3-án például azt kérte,
hogy Mikó Mihály kormánybiztosi mûködésének
további szükségességérôl hozzanak határozatot,
5-én viszont Szirmay Pál ügyében kijelentette,
hogy egyszer már kapott 15 napot arra, hogy
magát a képviselôház elôtt igazolja. Ezt nem tette meg, ezért lemondottnak tekintendô, míg a
súlyos betegségben szenvedô Szabadhegyi Antalnak 8-án ô javasolta a kért négyhetes szabadság megadását. Május 18-án Demeter József és
Dobay Hugó újabb igazolási kérelmének megtárgyalását ellenezte, de Angyal Pál azon indítványát támogatta, hogy akik a távollét igazolására
adott 15 nap alatt ezt elmulasztották, a névsorból töröljék.
A rögtönítélô hadi és polgári vegyes bíróságok
törvényjavaslatáról február 9-én fejtette ki véleményét. Április 24-én a magyar hadsereg 50 ezer
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fôvel történô növelésérôl szóló törvényjavaslat
vitájában vett részt. A helyettesítés alkalmazásával, mely a gazdagoknak kedvezett volna, nem
értett egyet, és azt javasolta, hogy akik az újoncállítás elôl megszöktek, elfogásuk esetén négy
évre sorozzák be katonának. A Csajkás Kerület
visszakebelezésével kapcsolatban 28-án azt kezdeményezte, hogy az errôl szóló törvényjavaslatot elôször osztályokban tárgyalják meg. (Az
1763/64-ben létrehozott, Titelt és tágabb környezetét magába foglaló kb. 900 km2-es határôrvidéki kerületben a zászlóaljba szervezett, fôleg
szerb sajkásoknak kellett biztosítani a Duna- és a
Tisza-szakasz védelmét és a hajózást.)
A kormányzat mûködésével is többször foglalkozott. Február 8-án az OHB szabályos kormánnyá alakulását indítványozta. Ezt 26-án részletesen is indokolta, de megint kisebbségben maradt. Azt a javaslatát viszont, melyben 27-én a
fölösleges hivatalok jegyzékének beterjesztését
kérte az OHB-tôl, a képviselôház elfogadta, és a
felesleges hivatalok megszüntetése is elkezdôdött. Március 2-án beterjesztett javaslata alapján
egy kilenctagú állandó jellegû bizottmányt alakított a ház. Az országos számadásvizsgáló bizottmány a zárszámadás felülvizsgálatát tûzte célul,
mely bizonyára elôsegítette volna a pénzügyek
szabályos kezelését – ha lett volna rá idô. Ezt
szolgálta az állami tisztviselôk napidíjának megállapítása és gr. Zichy Ödön elkobzott ékszerei
sorsának vizsgálata is.
A Madarász László körüli botrány, a radikális
baloldal egyik vezetôjérôl lévén szó, bizonyára érzékenyen érintette Halászt. November 28-tól
1949. április 16-ig Madarász a két tárcából kiszakított ügycsoport irányítására létrehozott Országos Rendôri és Postaosztály vezetôje volt. Március–április folyamán azonban a sajtóban és a
képviselôházban is megvádolták ôt a Görgei által
kivégeztetett Zichy gróf ékszereinek hûtlen kezelésével, ami végül Madarász bukásához vezetett.
Március 17-én a ház bizottságot küldött ki az ékszer-ügy kivizsgálására, s Halász is azt szorgalmazta, hogy az ingóságok meglétét a ház kormányszámadások vizsgálatára 2-án kiküldött bizottsága
ellenôrizze. A bizottsági jelentést április 20-án vitatták meg. Határozatot nem hoztak, de a vita a
gondatlanság bélyegét rásütve kompromittálta
Madarászt, május 8-án pedig Halász is azt javasolta a képviselôháznak, hogy fogadja el barátja lemondását. Végül négy nappal késôbb ellenezte,
hogy a fizetett minisztériumi tisztviselôk Debrecenben vagy Pesten napidíjat is kapjanak.
Tagja lett a „Radical Párt”-nak is, mely a teljes önállóság kivívását és demokrata köztársa-

sággá alakítását tekintette céljának. A párt Irányi Dániel és a felsôház egyetlen radikálisa, Újházy László sárosi fôispán, másrészt a baloldali
liberálisok legkiválóbbika, Szacsvay Imre nagyváradi képviselô közötti megállapodások alapján április 5-én jött létre Újházy elnökletével, és
a képviselôk mintegy harmadát fogta össze. Miután Ferenc József március 4-én feloszlatta az
osztrák birodalmi gyûlést, és Olmützben kiadta
az új oktrojált birodalmi alkotmányt, Kossuth
számára világossá vált, hogy az országgyûlés
számára más lehetôség nem maradt, mint a
Habsburg-ház trónfosztása és a függetlenség kikiáltása. Ezt elôször a fôtiszteknek, majd április
12-én az OHB ülésén jelentette be, mely azonban elutasította a javaslatot. Az „ügy” 13-án a
két ház együttes zárt ülése elé került, de a hezitáló békepárt ellenezte a döntés meghozatalát,
mire Kossuth kijelentette, hogy az országgyûlés
elé viszi.
Halász tevékeny szerepet vállalt a trónfosztás
elôkészítésében és a Függetlenségi Nyilatkozat
elfogadásában, sôt tovább is lépett ennél. A zárt
ülés után Újházyval és Irányival felkereste Kossuthot, és egyúttal a köztársaság kikiáltását is javasolták, de ezt Kossuth nem tartotta idôszerûnek, amit ôk is elfogadtak. Ilyen elôzmények után
április 14-én (a református kollégium szûk oratóriuma helyett) az érdeklôdôk sokaságával megtelt nagytemplomban deklarálta az országgyûlés
a függetlenséget, s hogy a Habsburg-Lotharingiai
ház „trónvesztettnek …nyilváníttatik”. Bizottságot küldött ki a „magyar nemzet függetlenségi
nyilatkozatának” megszövegezésére (mit 19-én
fogadtak el), viszont azt a baloldali javaslatot,
mely a kormányzó-elnökké választott Kossuthnak teljhatalmat adott volna, a többség leszavazta. A Szemere-kormány megalakulásáig (május
1.) Kossuth ideiglenesen a kormányfôi feladatokat is ellátta, de a kormányzói hatalom kérdéseit
számos titkos ülésen vitatta a ház. A radikálisok
tiltakozása ellenére is ragaszkodtak ahhoz, hogy
a végsô döntés a képviselôké legyen, majd a kormányzó-elnök és a kormány leteendô esküszövegét vitatták.
Az esküre Halász terjesztett be javaslatot május 4-én, amit a részletes vitában is értelmezett.
Az 5-én vitára bocsátott esküforma a kormányzó
pozícióját erôsítette volna, így a békepártot nem
elégítette ki. Végül Kazinczy Gábor módosításával fogadták el, melyben Kossuth esküszik „fenntartására s engedelmességre a nemzetgyûlés törvényei s határozatai iránt”. Ez a felsôházon is átment, s a kormány és Kossuth 14-én eszerint tette le az esküt, de azzal a figyelmeztetéssel, ha az
országgyûlés letér a szabadság és függetlenség
útjáról, megtagadja az engedelmességet. Az esküjavaslat benyújtásakor Halász a katonai eskü
elkészítését is indítványozta, mivel azonban kidolgozását az újoncozási törvénnyel együtt már
feladatul kapta a kormány, az elnök elvetette.
(Folytatjuk)
Czagányi László

Kultúra

Évforduló
II. Rákóczi Ferenc születése
II. Rákóczi Ferenc 330 évvel ezelôtt, 1676.
március 27-én Borsiban született, I. Rákóczi Ferenc megválasztott – de soha nem
uralkodó – erdélyi fejedelem és gróf Zrínyi
Ilona fiaként, késôbb Thököly Imre fejedelem nevelt fia volt. Kisgyermekként végigélte 1685–88-ban az anyja által védett
Munkács ostromát. 1688 után a családjától

elszakítva Habsburg-hû szellemben nevelték a jezsuiták, azonban mindhiába. 1700ban Habsburg-ellenes szervezkedést kezdett
Bercsényi Miklóssal Magyarországon, de
1701-ben árulás következtében letartóztatták. A bécsújhelyi börtönbôl felesége – Sarolta Amália hesseni hercegnô – segítségével 1701 novemberében megszökött és
Lengyelországba menekült. Ott találkozott
a szintén bujdosó Bercsényi Miklóssal és
hozzáláttak a Habsburg-ház ellen indítandó
háború tervének kidolgozásához.
1703 májusában II. Rákóczi Ferenc – miután küldöttei megerôsítették, hogy Magyarországon nagy az elkeseredés és a forrongás –,
az ôt Brezán várában felkeresô Esze Tamásnak kiáltványt és zászlókat adott át, hogy az
ô jelére robbantsák ki a felkelést a Tiszaháton. A selyem Rákóczi-zászlók felirataként
a “Cum Deo pro patria et libertate” (Istennel
a hazáért és a szabadságért!) jelmondat szerepelt. A felkelés azonban Rákóczi tilalma ellenére, még az ô megérkezése elôtt megkezdôdött. Június 7-én a nemesi és a császári
csapatok a felkelôket Dolhánál szétszórták.
Rákóczi azonban nem hátrált meg: “Ha egyszer az elsô láng kialszik, a második már soha nem lehet olyan erôs” – írta késôbb.
1703. június 16-án II. Rákóczi Ferencet a
határon mintegy 200 rossz parasztpuskával,
botokkal felfegyverzett gyalogos és 50 lovas
várta. A fejedelem a csalódását leplezve, ve-

lük kezdte meg – ahogy késôbb írta: “az
okosság minden szabálya ellenére” – a szabadságharcot. A II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc (1703–1711) az elsô
években sikereket hozott: 1703–1704-ben a
Tiszántúl és a Felvidék került a kurucok kezébe, az 1705-ös szécsényi országgyûlésen
Rákóczit vezérlô fejedelemmé választották a
szövetkezett rendek (az erdélyi fejedelmi
székbe már 1704-ben beiktatták), 1705-ben
Bottyán János a Dunántúlt is elfoglalta.
1707 júniusában az ónodi országgyûlés kimondta a Habsburgok trónfosztását, ezzel a
szabadságharc elérte csúcspontját.
A gazdasági nehézségek, a belsô érdekellentétek és a külpolitikai elszigeteltség azonban nem kedveztek a további harcnak. Az
1708. évi trencsényi súlyos csatavesztés után
Rákóczi kurucai fokozatosan visszaszorultak.
Rákóczi távollétében (Lengyelországban
tárgyalt Nagy Péter orosz cár követeivel) a
még ellenállók 1711. április 30-án aláírták a
szatmári békét és az utolsó kuruc sereg május
1-jén a majtényi síkon letette a fegyvert.
II. Rákóczi Ferenc a szatmári békét nem
fogadta el, elôbb Franciaországban (itt megírta az emlékiratait), majd 1717-tôl török
emigrációban élt. 1735. április 8-án Rodostóban (a mai Tekirdagban) halt meg a magyar szabadságküzdelmek legendás kuruc
fejedelme.
Mitták Ferenc

2006. Bartók Béla-év
A magyar gyökerû, mégis egyetemes hazai zenemûvészet egyik legnagyobb alakja, Bartók Béla 125
éve, 1881. március 25-én született Nagyszentmiklóson, a Bánátban (a mai Románia területén).
Bartók Béla zeneszeretô családban nevelkedett,
1892–1896 között Erkel Lászlónál tanult zongorát
és elméletet Pozsonyban. 1899-ben felvételt
nyert a budapesti Zeneakadémiára. Tanulmányait
kitûnô eredménnyel fejezte be 1903-ban. 1906ban, Kodály baráti segítségével és tanácsaival
megkezdte módszeres gyûjtômunkáját. Mintegy
jó évtizeden keresztül bejárta az ország legkülönbözôbb vidékeit (fôképp Erdélyt), hamarosan pedig kiterjesztette munkásságát más népek zenekultúrájára is. Kodállyal 1906-ban adták ki közös
népdalfeldolgozás-gyûjteményüket, 1910-ben két
egymást követô koncerten mutatták be több más
mûvük között egy-egy vonósnégyesüket. A fogadtatás ellenséges, vagy legfeljebb közönyös volt. A
válságból a kiutat csak a Balázs Béla szövegére
komponált táncjátékának (A fából faragott királyfi) és operájának (A kékszakállú herceg vára) bemutatója, melegebb fogadtatása hozta meg.
1919-re befejezte harmadik, egyben utolsó színpadi mûvét, A csodálatos mandarint Lengyel
Menyhért szövegkönyvére. Világszerte elismertté

és megbecsültté vált mint elôadómûvész és mint
komponista. 1923-ban megbízást kapott Budapest székesfôváros fennállásának 50. évfordulója
alkalmából ünnepi zenemû komponálására. Így
született meg a Táncszvit, amelyet a november
19-i ünnepi hangversenyen mutattak be Kodály
Psalmus Hungaricus-ával együtt. A hivatalos vélemény Bartókkal szemben egyre ellenségesebb
volt. Emberi-világnézeti nagyságának legfényesebb megnyilatkozása volt, hogy a két világháború közötti szélsôséges nacionalista légkörben meg
tudta ôrizni tiszta magyarságát, amely nemzeti
érzéseit nem más népek rovására táplálta, hanem
a „népek testvérré válásának eszméjét” hirdette.
Ennek az eszmének a jegyében komponálta meg
1930-ban Cantata profanáját.
1940-ben feleségével, Pásztory Ditta zongoramûvésszel együtt az USA-ban telepedett le. Amerikai évei állandó betegeskedés közepette teltek
el. Súlyosbodó fehérvérûsége ellenére folyamatosan dolgozott 1945. szeptember 26-án, a New
York-i bekövetkezett haláláig.
Bartók Béla életmûvébôl nyilvánvalóan zenéje
a legjelentôsebb, de zeneszerzôi munkássága mellett népzenekutatói tevékenysége is fölmérhetetlen hatással volt kortársaira és az utána következô

nemzedékekre. Mûvészete és tudományos teljesítménye nemcsak a magyar és az európai zenetörténet, hanem az egyetemes kultúra szempontjából is korszakalkotó jelentôségû. A 2006-os esztendôt Bartók emlékévvé nyilvánították, hogy
méltóképpen emlékezzünk meg munkásságáról,
életérôl.
–ui–
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NBI/B férfi csapat eredményei:
Dabas-Diego KC–Alba Regia
Dabas-Diego KC–Rinyamenti KC

37–31
ifi: 24-38
25–34

A Dabas-Diego K.C. következô hazai mérkôzései:
(A mérkôzések helyszíne: DDS, belépôjegy:
500 Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak ingyenes)
március 25. 18.00
Dabas-Diego KC–PLER Airport II.
ifi: 16.00
április 8. 18.00
Dabas-Diego KC–Elmax Vasas SE Pápa
ifi: 16.00

A Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület az alábbiakban számol be a 2005. évi sportági munka eredményeirôl, tevékenységérôl.
1. Az egyesület eredményei, tradíciói:
Egyesületünk 2004. ôszén indult az elsô bajnokságban, amelyben 2. helyezést ért el. Jelenleg 20052006. évi bajnokságban veszünk részt, amelyet Pest
megye szervez az ifjúsági és felnôtt korosztályban.
Bajnoki helyezésünk az ôszi fordulók után az ifjúsági csapatunk, serdülô és gyermekkorú játékosokkal
a 3. helyen áll. Felnôtt csapatunk nagyrészt serdülô
és ifjúsági korú játékosokkal 2. helyen áll. Célunk a
rájátszásban a 4-es döntôbe jutás (Az elsô két helyezett felkerül az NB II-be.)

A Pest megyei szupercsoportos bajnokságon kívül
utánpótlás csapatainkat a Budapest Bajnokságban
versenyeztetjük rendszeresen. E mellett az ADIDAS
KUPA sorozatban vettünk részt, s a megyei döntôkig
jutottunk.
Eredményeink:
Budapest Bajnokság
94–95-ös korcsoport
5. hely
91–92-es korcsoport
11. hely
ADIDAS KUPA megyei döntô
91–92-es korcsoport
3. hely
92–93-as korcsoport
nem jutott döntôbe
Amire büszkék vagyunk!
Szakmai munkánk, tehetséggondozásunk eredményeként több korcsoportban megyei, regionális válogatott játékosaink vannak.
’93-as korcsoport – Puskás Lilla
’92-es korcsoport – Seres Vivien, Méder Zsófia
’88-as korcsoport – Paál Georgina
2. Az egyesületben sportolók száma:
’94–95-ös korcsoport – gyermek
’92–93-as korcsoport – gyermek
’90–91-es korcsoport – gyermek, serdülô
felnôtt korú játékosok
Összesen:

18 fô
26 fô
23 fô
18 fô
85 fô

3. Rendezvények szervezése, amely túlnô az
egyesület keretein:
Önállóan ugyan csak egy rendezvényt szerveztünk,
azonban társszervezôként részt vettünk 4 ilyen rendezvényen. Sorrendben a következôk voltak:
– Két alkalommal közremûködtünk a férfi kézilabda
válogatott mérkôzésén felvezetôként, hostesként.
– A Nôi Magyar Kupa elôdöntôkön szintén közremûködtünk felvezetôként és hostesként.
– Kézilabdagálát szerveztünk, melyen a Dabasi
SENIORITÁK a Nosztalgia Válogatottal mérkôztek.
– Évzáró „bulimeccset” játszott az aktív játékosok
csapata a szülôk + sportvezetôk csapatával.
– Egy alkalommal tehetségkutató napot szerveztünk
2005. januárban kezdôknek, 70 gyerek részvételével. Közülük 55 fô ma is aktíván látogatja az edzéseket.

DABASON
Cegléd NB II., Dunaharaszti, Bp. INDEX, Dabas
Eredmény: 2. helyezés
KECSKEMÉT – NB-s csapatok tornája
Kecskemét NB II., Jászberény NB I/B, Orosháza NB II,
Dabas Pest Megyei
Eredmény: 3. helyezés
DABAS
Dabas–Gyöngyösi Fôiskola NB II
Dabas–Bp. Vasas IFI – NB I
Tököl IFI NB I/B–Dabas

38–20
20–24
25–20

GYERMEKTORNA – Százhalombatta
Budakalász, Dabas, Százhalombatta
5. A sportág népszerûsítése kiadványokban, helyi médiákban:
Rendszeresen tájékoztatjuk a Dabas TV-t eseményeinkrôl, eredményeinkrôl. Beszámolunk a helyi újságban egyesületünk életérôl, eredményeirôl.
Eredményeink, eseményeink, képeink megtekinthetôk a www.dabaskezi.hu honlapon.
A tavaszi mérkôzések idôpontjai:
2006. 03. 18. szombat
14.00
Dabasi NKE–Dömsöd SE
felnôtt
2006. 03. 26. vasárnap
14.00
Albertirsa–Dabasi NKE
ifjúsági
16.00
Albertirsa–Dabasi NKE
felnôtt
2006. 04. 01. szombat
15.00
Dabasi NKE–Aranyszarvas SE
ifjúsági
17.00
Dabasi NKE–Aranyszarvas SE
felnôtt
Révész Károly elnök

4. Verseny és rendezvények szervezése:
A bajnokságokra történô felkészülést segítô teremtornák (felnôttek részére)

Á p r i l i s t ó l i s m é t Z ö l d B ö l é n y Ku p a !
2006. áprilisától újra megrendezésre kerül – immáron a jubileumi tizedik alkalommal – a Zöld Bölény Kupa néven ismert
Dabas Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság. A pontos kezdést az idôjárás és a pálya talajának minôsége határozza majd meg,
ami elôreláthatólag április eleje lesz.
Helyszín: Dabas-Sári, sportpálya
Nevezni 2006. március 31-ig lehet Borbély Attilánál telefonon (30/217-4205) vagy személyesen
a GOLD Presszóban (2370 Dabas, Vörösmarty u. 131.)
Nevezési díj: 23 000 Ft/csapat
További információ ugyancsak Borbély Attilától szerezhetô be (30/217-4205)
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Fotó: Sidó Brigitta

Fotó: Karlik Dóra

Kézilabda-hírek
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Új név a teremfoci-kupán
Március 5-én több mint három hónappal korábbi rajtja
után, befejezô napjához érkezett az V. Dabas Városi Teremlabdarúgó-bajnokság.
A cikk írását egy kis kitérôvel, szubjektív visszapillantással kezdeném. Az elôzô évben mikor befejezôdött a torna, olyan érzésekkel álltam fel a zsûriasztal mellôl, hogy elég volt: jövôre már
nem akarok birkózni a teremtorna által elém gurított elemekkel.
Hogy most újra egy összefoglalót kell írnom, annak a mások általi rábeszélésen kívül, az új kiírás is nagyban hozzájárult. Tavaly
ugyanis a legtöbb gondot, problémát a “Ki az igazolt játékos?”
kérdéskör okozta, amit mostanra feloldott az, hogy bárki nevezhetô egy-egy csapatban. A hatás sem maradt el: kevesebb gond,
viszont magasabb színvonal. Az utóbbi gondolat igazolásaként,
olyan véleményekkel is találkoztam – és nem is eggyel –, hogy
sokkal jobb mérkôzések zajlottak a teremtornán, mint például a
magyar–görög futsalmérkôzés volt. Ezt a véleményt részben én
is osztom, fôleg az után, hogy láttam, milyen nagyszerû küzdelmet hozott a helyosztók napján a kisdöntô, valamint a bajnoki
döntô.
Ha már helyosztók. Lássuk, milyen eredmények születtek
ezen a napon:
Döntô: Bokafogó-Gordiusz–C-vágány SC
5–4
3. helyért: Hornyák Kft.–Villa Negra
5–4
5. helyért: BB és BE Házépítôk Boltja–Jasin Kft.
4–2
7. helyért: Palermo–KlimaMax
6–2
9. helyért: Bulls–Most SE
2–1
11. helyért: Reál Margit Inárcs–Metál 99 0–0 (7-esekkel: 2–0)
13. helyért: Camping–Kakas-sokk
1–1 (7-esekkel: 4–3)
15. helyért: Fenegyerekek–Adrenalin
4–2
Nem hagyható szó nélkül a helyosztó mérkôzések látogatottsága sem, hiszen a döntôket közel 400 szurkoló izgulta végig…
Mind a dobogó legalsó fokáért, illetve mind a bajnoki címért
lejátszott mérkôzés kiváló küzdelmet, hatalmas iramot, magas
színvonalat és sok-sok izgalmat hozott.
A 3. helyért lejátszott ütközetben a tavalyi bajnok Villa Negra végig vezetett a mérkôzésen. Már csak fél perc volt hátra, mikor 4-3-as vezetésüknél a Hornyák Kft. kiegyenlített, és úgy
tûnt, a hetesek döntik majd el a bronzérem sorsát. Nem így történt! Két-három másodperccel a vége elôtt egy szép akció végén
a Hornyák Kft. a gyôztes gólt is megszerezte. Nagyszerû mérkô-

zés vezette tehát fel a 2005–2006-os terembajnokság döntôjét. A
döntôt, amit úgy is írhatnánk: Dabas–Alsónémedi, hiszen a némedi illetôségû C-vágány SC próbálta meg elhódítani a kupát az
elôzetesen ugyancsak bajnokaspiráns dabasi Bokafogó-Gordiusz
csapatától. A várakozásnak megfelelôen nagy csata alakult ki,
kissé talán feszült is volt a légkör, de ez a tétnek a rovására írható. Miután megnyugodtak a kedélyek, már a játékkal is törôdtek
a fiúk: de amíg a Bokafogó a gólokat, az ellenlábasa a kapufákat
lôtte. Ennek megfelelôen a C-vágánynak kellett mindig az eredmény után szaladni, amit a Bokafogó-Gordiusz ki is használt és
az elônyébôl megôrzött egy gólt.

És akkor álljon itt a tornagyôztes Bokafogó-Gordiusz csapatának névsora:
Gyónfalvi Zoltán (csapatkapitány), Petrov Péter, Gosztonyi József, Lakos Zsolt, Wrábel József, Szekeres Zsolt, Kohan György, Kaldenecker Attila, Mráz István, Gugyerás Gábor, Pacsirta István,
Wrábel Tibor, Berczi István, Kovács Viktor, Tóth László, Kondics
Csaba.
A bajnokcsapat a gyôzelmét a bajnokság közben súlyos mûtéten átesô csapattársuk, Lakos Zsolt mielôbbi gyógyulásának
ajánlották. Remélhetôleg ez a szép gesztus is segít a felgyógyulásban, mely reményeim szerint hamarosan bekövetkezik és Zsoltot ismét a pályán láthatjuk majd.
Végül köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki bármilyen módon közremûködött az idei teremtorna sikeres lebonyolításában. Most álljon itt a, remélem teljes lista: Prohászka
Csaba, Vince Attila, Újvárosi Viktor, Garajszki József, Zelen János, Józsa Ferenc, Gyónfalvi Zoltán, id. Danyis János, Hornyák
Pál, Csernák József.
Tóth Tamás

VÁLOGATOTT FUTSALMÉRKÔZÉS A DDS-BEN
Március 2-án rendezték a DDS-ben a MagyarországGörögország válogatott futsalmérkôzést mintegy
1200 nézô elôtt. A Magyar válogatott 9:2 arányban,
élvezetes, látványos játékkal verte szimpatikus ellenfelét. Néhány pillanatkép a mérkôzésrôl.
A korábban érkezôk megnézhették a környék
utánpótlás-csapatait. A tornán a 9 éves korosztályból
három csapat vett részt. A végeredmény:
1. Monor
2. Dabas
3. Nagykôrös
A torna legjobb játékosa a dabasi Kiss Viktor lett,
gratulálunk neki!
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Kedves Szurkolók,
Tisztelt Vállalkozók!
Újabb számottevô eseményre kerül sor a Dabas-Diego
Sportcsarnokban.
Pannon Kupa, Magyarország – Szerbia-Montenegro férfi válogatott kézilabda-mérkôzésre kerül sor április 12-én 18.00 órakor.
Az idei, svájci Európa-bajnokságon a szerbek legyôzték a mieinket,
itt a lehetôség a visszavágásra.
A mérkôzést a Sport1 TV egyenes adásban közvetíti, más televíziós csatornák részleteket mutatnak. Ismétlésre több alkalommal
is sor kerül mindkét csatornán.
KEDVES DABASIAK!
Itt a lehetôség, hogy Fehéroroszország és Ciprus után SzerbiaMontenegro kézilabda válogatottjával is megismertessük a
dabasi aréna közönségét.
Segítsük együtt a magyar fiúkat, hogy újabb gyôzelemmel
gazdagítsák a válogatott sikerlistáját!
Szurkoljunk együtt, hogy továbbra is megôrizhessék legjobbjaink veretlenségüket Dabason.

VÁSÁROLJA MEG BELÉPÔJEGYÉT MINÉL HAMARABB!!!
Akik a csarnokban a mérkôzés idején hirdetni szeretnének,
azok személyesen Prohászka Csabánál, az intézmény vezetôjénél érdeklôdhetnek, vagy telefonon a 06-70/363-4828,
illetve a 06-70/452-7258-as számokon.
A szervezôk nevében tisztelettel:
Szandhofer János

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

Országos ingatlan iroda,
területi képviselôket keres átképzéssel!

Tel.: 06-1/210-4904
Országos ingatlan iroda, helyi képviseletei
megnyitására vezetôket keres átképzéssel!

Tel.: 06-1/210-4673
NÉMET– OSZTRÁK ügyfeleink részére
eladó ingatlanokat keresünk.

Tel.: 06-1/210-4673
S.O.S. hitelügyintézés
BAR-listásoknak is!
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Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906
Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: (06-29) 561-230
Hirdetések: Bálint Katalin
Telefon: (06-29) 561-211, 561-212
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés: rePROCOLOR Kft.
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: (06-29) 365-564
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Tel.: 06-1/210-4673
ELADÓ Dabas-Szôlôben
(Árpád u. 4.) 2 szoba, konyha,
fürdôszobás tanya 1 hold földterülettel,
fúrott kúttal.
***
Ugyanitt 7 hold, 5 éves termô
meggyfaültetvény eladó.
Érdeklôdni: 06-30/940-2114
06-70/453-4363

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT!
Dabas legszebb lakása 117 m2 (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

Adósságrendezô Hitel
Szabaduljon meg a kínzó tartozásoktól!

Könnyített, induló konstrukcióval
1 millió Ft esetén csupán 3450 Ft
a havi törlesztôrészlet!
A fenti induló, könnyített idôszakban fizetendô törlesztôrészlet 1. termékkategória esetén 20 éves futamidô
és 5 év türelmi idô, valamint 1%-os kamatkedvezmény figyelembevételével került meghatározásra, 1 millió Ft hitelösszegre vonatkozóan. A törlesztôrészlet mértéke tájékoztató jellegû. A kamatkedvezmény a
svájci frank alapú kölcsönre vonatkozik, amennyiben a hiteligénylés 2006. április 30-ig a bankhoz benyújtásra kerül és az igénylést a Bank jóváhagyta. Az akciós kamat 2007. január 9-ig érvényes, ezt követôen a
kamat mértéke megegyezik az adott idôpontban érvényes kondíciós lista szerinti standard (nem akciós) kamattal. Ez a hirdetés nem minôsül a Ptk. 211. §-a szerinti ajánlattételnek. A bank a kölcsönt a mindenkori
hitelbírálat alapján nyújtja. A kölcsön kondícióit a Budapest Bank Rt. mindenkor érvényes hirdetménye tartalmazza. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM 5 millió forintra és 20 éves futamidôre vonatkozik, 5 év türelmi idô figyelembevételével, értéke devizahitel esetén nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát. 1. termékkategóriájú devizahitel esetén a

THM: 5,39%.
Dabasi Fiók, 2372 Dabas, Bartók Béla u. 41. Üzleti vonal: 06-29/562-412
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