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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Jó úton haladunk

Fotók: Karlik Dóra

Június 2–3-án lezajlott a II. Regionális
és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztivál
városunkban, amely nyitott volt minden
érdeklôdô fiatal számára, határainkon
innen és túl. Mint ahogy a tavasz sem
kedvezett a kültéri programoknak, a
nyár is hasonlóképpen köszöntött be,
esôvel, zord idôjárással. Rengeteg visszajelzést kaptunk e-mailjeinkre, de sajnos
a sátortáborba bejelentkezett fiatalokat
elbátortalanította a kitartó esô. Ezért is
kellett a 2-i programokat a Dabas-Diego
Sportcsarnokban megtartanunk, és sajnos a sátortábort is elmosta az esô. A kevésbé rezisztens vendégek a birkózóteremben szálltak meg, mindössze két
sátor dacolt az idôjárás viszontagságaival
a Jubileumi parkban.
A rendezvény meghívott vendégei a
munkácsi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulói és tanárai, a csíkszeredai
Szivárvány Egyesület tánccsoportja, és a
baróti Erdôvidék néptáncegyüttes, valamint a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diáktanácsának tagjai voltak.
De ellátogatott hozzánk a müncheni ujgur közösség két tagja is, akik nagyon
komolyan veszik a velünk való rokonságot, s a nyelvi nehézségek ellenére jól
érezték magukat nálunk, és minden rendezvényünkön részt vettek.
Június 2-án14.00 órától a dabasi és
környékbeli iskolák, kulturális csoportok, valamint a vendégek bemutatkozó
produkcióira került sor a sportcsarnok
színpadán. A színpadi fellépések mellett

alternatív programokat is kínáltunk volna, de a kedvezôtlen idôjárás meghiúsította terveinket. A csíkszeredaiak és a
barótiak színvonalas táncbemutatója elgondolkodtatott, miért nem tudunk mi
hasonló minôséget produkálni. Itt is
vannak tehetséges fiatalok, magukat
megmutatni vágyó, színpadra termett
diákok. Talán a hozzáállással van gond,
mert ami a vendégeknek küldetés, az
számunkra csak szükséges rossz, amin,
illembôl túl kell esni, ha már meghívtak
a rendezvényre. De ha már meghívtak,
nem ártana maradni, végignézni a vendégek fellépését, és tanulni belôle, leckét
venni lelkesedésbôl, magyarságtudatból,
minôségbôl, színvonalból, és sorolhatnám, hogy még mibôl… Reménykedjünk, hogy talán ez a fesztivál tíz év múlva valóban azt a nemes célt szolgálja
majd, amire hivatott: a Kárpát-medencei magyar fiatalok összetartozását.
Az esti koncertek sok fiatalt megmozgattak, az erdélyi TransylMánia és a
Kormorán együttes koncertje igazi zenei
élmény volt, a magyar s ezen belül az erdélyi és csángó népdalkincs széles palettája jelent meg a rockosított feldolgozásokban. Mindkét együttes repertoárja
csak tiszta forrásból táplálkozik, és óriási küldetést vállalt azzal, hogy megismerteti elfeledett népzenei gyökereinket
azokkal is, akik eredeti formájában nem
nagyon kedvelik ezt a zenei mûfajt. Az
éjszakába nyúló koncertsorozat helyi
rockegyüttesek koncertjével folytató-
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dott, így a LazulAlánc és a NewSense is
hozta a maga rajongótáborát.
Június 3-án, szombaton mégis megszántak minket az égiek, bár nem kényeztettek el nyári meleggel, de legalább a bágyadt, tavaszias napsütés kedvezett a kültéri programoknak. Délelôtt 10.00 órakor

koszorúzási ceremóniával kezdôdött a rendezvény a Martinovics téri I. világháborús
emlékmû elôtt. A Zrínyi Honvédelmi
Egyetem Baranta Sportszakosztálya, az Áldos Egyesület, a dabasi Honvédtüzér
Egyesület egy-egy történelmi korszak viseletében vonult végig a Bartók Béla úton, a
Jubileumi park irányába. A hintóban ülô
királyi párt (Valentyik Anna és Zsolnai
Richárd) dobosok, zenészek, harcosok és
az általános iskolák diákcsoportjai kísérték
a Jubileumi parkba, ahol lovagi játékok,
harci bemutatók zajlottak, és ki lehetett
próbálni a kelevézdobást, csatacsillagdobást, vívást, íjászatot. A nap fénypontja
a várostrom volt, a Zrínyi Baranta Szakosztály vitézei hatalmas harci kedvvel rohamozták meg ôfelsége várát, majd a lázadók elnyerték a királyi büntetést, amire
derekasan rá is szolgáltak.
A délelôtt folyamán másfajta programot is kínáltunk azoknak, akik emlékezni akartak a magyar történelem leggyászosabb eseményére, a trianoni döntésre,
és meg akarták ismerni a tényeket, az
okokat és a továbblépés, a nemzet megmaradásának lehetôségeit. 11.00 órától
interaktív, rendhagyó történelemórára
került sor a konferenciateremben, fiatal

történészek elôadásában. A bevezetôt
Pásztor Gergely tartotta, aki irodalmi
példából indította az eseményeket, a
Trianon-legendák és történetek keletkezésére és hatására kereste a magyarázatot,
és rengeteg érzelmi húrt pendített meg.
Kôszegi Margit a tényeket vázolta, a
nagyhatalmak játékát demonstrálta, a
többszörösen átrajzolt határokat vizuális
eszközökkel tárta elénk, statisztikákat,
számokat, fájdalmas adatokat közölt,
amelyek a magyarság apadásának folyamatát tartalmazták. Kancsár Krisztián azt
mutatta be, hogy a mai magyarok, határon innen és túl, hogyan reagálnak mindarra, amit Trianon ránk hagyott,
mennyire tudunk egymásról, miért félünk egymástól, és mit vethetünk egymás
szemére. 18.00 órától a Nemzeti Kamaraszínház mûvészeinek elôadásában egy
megható Wass Albert-estet láthattunk,
Egy pillanatnyi keserû öröm ÉszakErdélyben címmel. A hiteles elôadásmód, a szöveg és a dalok szépsége és üzenete sokaknak könnyeket csalt a szemébe. Jó érzéssel töltött el, hogy a mûvészek
teltház elôtt játszhattak, és rengeteg fiatal
volt kíváncsi erre az elôadásra.
A Nox-koncert után az Ördöngös zenekar táncház muzsikával szórakoztatta
a mulatni vágyókat a DDS küzdôterén.
A baróti néptáncosok, a csíkszeredai
vendégek és sok-sok helyi fiatal együtt
mulatott kifulladásig, a barátságok még
szorosabbá szövôdtek, az emberi kapcsolatok elmélyültek. Az ifjúsági találkozó
betöltötte küldetését, és ismét bebizonyosodott, hogy a két szál “kápolnavirág”, a balladában a túlélés és összetartozás szép szimbóluma, összefonódik,
eggyé válik akkor is, ha erôszakosan
választják el egymástól.
Kapui Ágota
Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény
szervezésében, lebonyolításában támogatott
minket. Külön köszönet az Áldos Egyesületnek és Bara Miklós Éva tanárnônek.

2 DABASI ÚJSÁG

2006. június

Rendezvényeink

PEDAGÓGUSNAP A DABAS-DIEGO SPORTCSARNOKBAN

Május 26-án pénteken lezajlott Dabas Város Önkormányzatának pedagógusnapi ünnepsége a
Dabas-Diego Sportcsarnok küzdôterén. A település iskoláiból és óvodáiból 360 pedagógus vett
részt a rendezvényen. Idén az Önkormányzat egy
maradandó ajándékkal, egy kis könyvvel kedves-

kedett a nevelôknek. A kiadvány, amelynek címe
Lelki útravaló a pedagógusnak, dabasi általános
iskolások és óvodások írásaiból és rajzaiból született. Ezek a kis vallomások a gyerekek pedagógusaik iránt érzett ôszinte ragaszkodásáról, szeretetérôl tanúskodnak. Megfogalmazódik bennük, ki
is szerintük a jó tanár, a példamutató nevelô, milyen arányban játszik szerepet a szigor és a jóság,
a humor és a határozottság az ideális pedagóguskép megformálásában. Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde után sor került a Dabas
Város Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj átadására. A
kitüntetés elsô fokozatát Szénási Gáborné, a
Gyóni Géza Általános Iskola pedagógusa, a második fokozatot Bálint Józsefné óvodapedagógus
(Táncsics óvoda) és Söveg Péter, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanára kapta. Idén lett
aranydiplomás Sztavinovszky Gyôzô nyugalmazott tanár, akit a polgármester úr köszöntött
ebbôl a fontos alkalomból. Az ünnepség egy
egész estét betöltô színházi elôadással zárult. A
Nemzeti Kamaraszínház mûvészei egy fergeteges

„KÖSZÖNÖM, HOGY EMBERT FARAGOTT BELÔLEM”
Interjú Szénási Gábornéval, a Dabas Város Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díj tulajdonosával
Mindig rácsodálkozom a pedagógusoknak arra a
képességükre, hogy évtizedek elteltével is emlékeznek minden egyes tanítványukra. Ezzel a képességgel Szénási Gáborné is rendelkezik, ugyanis ahogy meglátott, abban a pillanatban tudta,
hogy mikor, melyik osztályba jártam. Viszont ô
is biztos lehet benne, hogy akit valaha tanított, az
nem fogja elfelejteni, és jó szívvel emlékszik rá.
De ez így is van rendjén, ha valaki saját maga elmondása szerint is tanárnak születik.
– Amióta az eszemet tudom, azóta ezzel a
szakmával szerettem volna foglalkozni. Apukám
is itt volt tanár, majd késôbb iskolaigazgató, így
volt családi indíttatásom is. Bár ô mindig mondta, hogy kislányom, minden legyél, csak pedagógus ne, de nem tudott eltántorítani. Az egész életemet erre tettem fel, és így harmincvalahány év
távlatából azt mondhatom, hogy nem bántam
meg. Ebben a munkában maximálisan örömömet lelem, éppen ezért sokakkal ellentétben nekem a nyári és a téli szünet egy kínlódás. Ha
nincs körülöttem gyerek, akkor nem érzem jól
magam. Az iskola gyógyír mindenre.
– Mi a legszebb része ennek a hivatásnak?
– Én mindig a kihívásokat szerettem. A zseni
és jó tanuló gyerekekkel foglalkozni nem annyira
embert próbáló feladat, mint egy nagyon gyenge
diákot felhozni egy bizonyos szintre. Aki nem is
elsôsorban az értelmi szintje miatt gyenge, hanem azért, mert egy olyan szubkulturális környe-

zetben él, ahol nincsenek biztosítva a megfelelô
feltételek. Van olyan gyerek, aki úgy kerül elsô
osztályba, hogy nem tud szalonképesen beszélni,
vagy nem tudja, hogy kell fogni a ceruzát.
Belôlük írástudó, szépbeszédû diákot nevelni az
igazán szép feladat.
– Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy
több éven keresztül foglalkozott gyengébb képességû
gyerekekkel a kisegítô iskolában.
– 1969–85-ig az általános iskolában tanítottam, de már akkor sokat helyettesítettem a kisegítôben. Ott döbbentem rá, hogy ezekrôl a gyerekekrôl jó volna többet tudni, és velük szeretnék
foglalkozni. Ezért 1983-ban elvégeztem a gyógypedagógiai fôiskolát, mert fontosnak tartottam,
hogy ismerjem a tudományos hátteret is.
– Melyik gyerekektôl kapott több visszajelzést?
– Egyértelmûen a kisegítôsöktôl. Nagyon hálás gyerekek. Itt a legkisebb eredmény is óriási
befektetést és energiát igényel. Ez nem egy látványos munka. A gyerekek értelmi képességeiket
tekintve, nem kerülnek olyan rivaldafénybe,
hogy villogni lehessen velük. A hátrányos helyzetû családoktól nagyon nagy köszönetet nem várhat az ember. Számos vitám volt a szülôkkel a
gyerekek továbbtanulását illetôen. Hosszas utánajárással találtam egy olyan speciális iskolát,
ahol a kisegítôben végzett gyerekek szakmát tanulhatnak. Sok harcot kellett megvívnom a
szülôkkel, hogy igenis, tovább kell tanulni.

vásári bohózattal szereztek vidám órákat a pedagógusoknak. Az este egy szerény vendéglátással
zárult. Dabas Város Önkormányzata nagyra értékeli a város pedagógusainak oktató-nevelô munkáját. Reméljük, hogy az ünnepség maga is tükrözte ezt az elismerést.
– szerk –

– Hogyan fogadta a város köszönetét, amit a
Dabas Ifjúságáért díj jelképez?
– A munkámat mindig a saját magam megnyugtatása érdekében végeztem, nem azért, hogy
bármilyen módon is kitüntessenek érte. Soha
nem szerettem a középpontban lenni. A legnagyobb köszönetet, bárha sok esetben ki sem
mondják, úgyis a gyerekektôl kapja az ember.
Amit tettem, ezért tettem, és ezért fogom a
jövôben is. Életem eddigi legszebb köszönetnyilvánítása az volt, mikor már felnôttként odajött
hozzám a vásárban egy volt kisegítôs diákom, és
a szemembe nézve azt mondta: “Köszönöm,
hogy embert faragott belôlem!”
Szabó Róbert
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A Vár osüzemeltetési Osztály hír e i

1. kép

2. kép
A napokban elkészült a sári-besnyôi városrészt Dabas-Sárival összekötô kerékpárút,
mely projekt eredményeképpen biztonságosabban közlekedhetnek a város lakói. Ezzel a
több tízmillió forintos beruházással megszûnt
a mindennapos életveszély, mely az Inárcsi
úton közlekedô gyalogosokat és kerékpárosokat fenyegette. (1–2. kép)
Folytatódnak a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tetôterében megkezdett belsô építészeti munkálatok, valamint a Gyóni Géza Általános Iskola tornaterem tetôterének beépítési munkálatai.
Szintén a dabas-sári városrészben folynak
a Hajcsár utca rendezési munkálatai, melyek
során kialakításra kerül az utca tengelyében
egy zöld felület, valamint ezzel egy idôben
megoldódik az utca vízrendezése is. (3. kép)
Elkészült a sári Tájház alapja, az építkezés
várhatóan szeptemberben fejezôdik majd be.
(4. kép)
A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium elôtt
parkosítási munkálatok folynak, melyek eredményeképpen tovább szépül a városközpont,
nô a zöldfelületek száma, és az új park kellemes környezetet nyújt pihenésre, beszélgetésre, találkozásra diákoknak. (5. kép)
A 2006. évre tervezett útfelújítási munká-

4. kép

5. kép

3. kép
latok elsô ütemeként új felületû szilárd burkolat készült el az alábbi utcákban: Erkel Ferenc, Falu Tamás, Zlinszky, Dinnyés Lajos,
Wesselényi, Horváth László, Ady Endre, Gábor Áron, Határ, Liszt Ferenc, Kölcsey Ferenc,
Gyóni Géza. (6–7. kép) Az Önkormányzat
tervei szerint ezek a munkálatok egy második
ütem keretében folytatódnak augusztus hónapban a város egész területén, mindhárom
városrészben, az alábbi utcákban: Gólya, Szamos, Pipacs, Madách, Páskom, Csokonai, Katona József, Móra Ferenc, Zentai, Balassi
Bálint, Szép, Mikes Kelemen, Tabáni utca,
Szent János köz, Meder, Tavasz, Tél, Ôsz,
Lindmayer és az Árpád utca.
A július eleji komoly esôzések következtében lehullott nagy mennyiségû csapadék
egyes utcákban helyenként átmeneti problémát okozott, azonban az Önkormányzat emberei, a közmunkások, a tûzoltóság és a DAKÖV szakemberei irányításával igyekeztek
ezeket a gondokat elhárítani. Utómunkálatként ezeken az utcaszakaszokon az eltömôdött zárt csapadékvíz-elvezetô rendszereket folyamatosan tisztítjuk. Halaszthatatlanná vált több utcában vízelvezetô és szikkasztó árkok kiásása. (8. kép)
– szerk –

6. kép

Bûnmegelôzési Nap “a gyermekekért” – Gyermeknap
Az idei évben a megszokottól eltérô módon nem a Dabasi
Strand megnyitásával egy idôben került megrendezésre a
városi Gyermeknap, hanem egy belügyminisztériumi pályázat által összekapcsoltuk a Bûnmegelôzési Nappal, ami
elsôsorban szintén a gyerekeknek szólt. Ezen a napon az érdeklôdô fiatalok megismerkedhettek a rendôrség és más
biztonsági szolgálatok munkájával és az általuk használt
eszközökkel. Egész nap ingyenesen próbálhatták ki az akkumulátoros kisautókat, légvárat, valamint kézmûves foglalkozás és ujjlenyomatvétel várta a gyermekeket, illetve a
szüleiket. A legnagyobb sikert a Talmácsi Motoriskola
könyvelhette el, ugyanis a kismotorok részére kialakított szlalompályán állandó forgalom volt. A kilátogatók kipróbálhatták a rendôrségi autókat, motorokat, beülhettek a rabszállítóba, valamint a rendôrség, honvédség
fegyvereivel is megismerkedhettek. A gyerekek egy bûn- és baleset-megelôzési játékos vetélkedôn, Mini Police
játékon is részt vehettek és vettek is, majd a nap végén oklevelet és kitüntetést vehettek át. A délelôtt programját színesítette a Nôi Bevetési Csoport fellépése, illetve a szolgálati kutyás és lovasbemutató. A Dabasi
Mentôszolgálat dolgozói egy baleset „eljátszásával” mutatták be napi munkájukat. Délután színpadi mûsorok
tarkították a látványosságok palettáját.
Tóth Tamás és Pávics Edina

7. kép

8. kép
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Testületi hírek
A 2006. május 2-i ülésén a Képviselôtestület elfogadta az Önkormányzat
2005. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését és egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását
és a 2005. évi intézményi ellenôrzésekrôl
szóló beszámolót.
***
A Képviselô-testület 2006. évre az alábbi
ellenôrzési ütemtervrôl döntött:
1. Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése.
2. Városi Tûzoltóság kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése.
3. Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése.
***
A Képviselô-testület a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet ellenôrzésével
kapcsolatos tájékoztatást elfogadta.
***
Döntés született arról, hogy a DAKÖV Kft.
részére 20 000 000 Ft fejlesztési támogatást nyújt a szennyvíztelep nyárfás öntözô
telepének bôvítésére.
***
A testület 208/1997. (VI. 05.) és az 55/
2006. (II. 27.) számú határozatait visszavonta.
***
A Képviselô-testület felkérte a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Lakás Bizottságot, hogy a társasházak felújításának önkormányzati támogatására dolgozzon ki javaslatot. Az Önkormányzat a
költségvetési lehetôségeken belül teremtse meg a feltételeit annak, hogy a társasházakban lakó közösségek már idén
pályázhassanak.
***
Az Önkormányzat tulajdonát képezô külterületi ingatlanokra (a Bartók Béla úttól
Budapest felé esô területre) a vadászati
jogokat a Szilvásdombi Vadásztársaságnak (Dabas, Mánteleki út 1.) adta át.
***
A Bartók Béla úttól Kecskemét felé esô
önkormányzati külterületi ingatlanokra a
Kossuth Vadásztársaságnak biztosítja a
vadászati jogot.
***
A testület elfogadta a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat és Dabas Város Önkormányzata között kötött Együttmûködési
megállapodást.
***
A 2006. május 15-i ülésén a Képviselôtestület a Dabas, Szabadság úti temetôben új ravatalozó építésére benyúj-

tott pályamunkák közül a harmadik pályamunkát fogadta el, melyet Horváth Zoltán készített.
***
Döntés született arról, hogy az Önkormányzat a Dabas Castrum Kft. által épített
Passage Házban megvásárol egy 85 m2-es,
szerkezetkész ingatlant 2 550 000 Ft+áfa
áron, gyermekorvosi rendelô céljából.
***
A Képviselô-testület a 90/2006. (IV. 24.)
számú határozatát az alábbiak szerint módosította:
Dabas Város Önkormányzata egyetért
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és
Kollégium bôvítésének címzett támogatással megvalósuló 877 000 000 Ft összköltségû beruházással.
***
A Képviselô-testület saját forrásként
131 550 000 Ft-ot – a beruházási adatlap
szerinti ütemezésben – az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.
***
A testület hozzájárul a gyóni strandon
üzemeltetett, a Patina Bt. (Dabas, Kölcsey
u. 6/A) saját tulajdonát képezô csúszda, az
Önkormányzat tulajdonát képezô 0317/3
hrsz-ú, 1 ha 8955 m2 nagyságú szántógyep ingatlan elcseréléséhez.
***
A Képviselô-testület 16/ 2006. (V. 15.)
rendeletével módosította az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog
szabályairól szóló 34/2004. (VII. 16.) sz.
rendeletét.
***
Ezen az ülésen döntött a testület arról is,
hogy a Kincsesház Alapítvány két tanévre
történô elhelyezésére a Dabas, Szent István u. 35. szám alatti volt Kollégium épületét ingyenes használatba adja.
***
A testület a Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u. 1.) vezetésével
2006. augusztus 1.–2011. július 31. közötti idôszakra Farkas Józsefnét nevezte ki.
***
A Bûnmegelôzési modellprojektek megvalósítására kiírt pályázaton a konfliktus-

kezelés az iskolában, az iskolai és az iskolakörnyéki erôszak megelôzése témakörben a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolával együttmûködve pályázatot nyújt be.
A 400 000 Ft összegû pályázati önrészt az
általános tartalék terhére biztosítja.
***
A testület elfogadta a 2005. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelést és Dabas Város Önkormányzatának felülvizsgált Feladatellátási-Intézményhálózat-mûködtetési és
Fejlesztési Tervét.
***
A Dabas-Szôlô, Árpád utcai elektromos elosztó vezeték kiépítésével kapcsolatban a
Képviselô-testület kéri a terveken feltüntetett projekt áttervezését úgy, hogy az
Újhartyáni út mellett legyen elhelyezve a
trafóállomás és innen induljon a dabasi
oldalon a 0,4 kV-os földkábeles hálózat a
temetôig, majd innen szintén a dabasi oldalon szabadvezeték hálózaton legyen
megoldva az Árpád utcai ingatlanok villamos ellátása.
Felkéri a kivitelezô ELMÛ Rt.-t, hogy a
nyomvonal kialakításával érintett magáningatlan-tulajdonosokkal kössön szolgalmi megállapodást.
***
Az Önkormányzat bérbe ad a Hivatal
Rendôrség felôli oldalán lévô, földszinti
helyiségbôl kb. 170 m2 helyiséget a K & H
Bank részére.
A bérleti díj: 14 EUR/m2/hó.
Három évi bérleti díj elôre fizetendô,
melyet az iroda kialakítására kell fordítani.
A bérlet idôtartama 7 év + 2×5 év opciós bérlet.
***
A testület az egy ingatlanra jutó ivóvízhálózat közmûfejlesztési hozzájárulás
összegét 80 000 Ft-ban állapította meg.
Amennyiben a rákötés Dabas közigazgatási területén kívül esik, akkor a közmûfejlesztési hozzájárulás 160 000 Ft.
***
A Képviselô-testület a Dabas Castrum Kft.
pénzügyi helyzetérôl szóló tájékoztatót
elfogadta.

Felhívás

Tisztelt
ELMÛ-ügyfelek!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Pest Megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítô Szolgálata és Áldozatsegítô Szolgálata Dabason, a Szent István tér 1. szám alatt a Polgármesteri
Hivatal épületében, minden páros hónap csütörtökén 10–13 óráig kihelyezett ügyfélfogadást tart.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete döntött arról, hogy az
ELMÛ-nek ügyfélszolgálati napokon
irodát biztosít a Polgármesteri Hivatal
épületében. Az iroda május 17-e óta az
épületben mûködik.
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Pályázati kiírás
Dabas Város Önkormányzata az 51/2004. (XI. 18.) számú rendelete alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Vállalkozásfejlesztési Alap igénybevételére
A pályázat célja a helyi vállalkozók támogatása.
A támogatható célok:
1. 30 év alatti dabasi fiatal vállalkozók dabasi vállalkozásának beindítási támogatása
2. Nemzeti és uniós forrásokra pályázó vállalkozók önrészéhez támogatás
3. Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások támogatása
Pályázhat: minden csak dabasi székhelyû és telephelyû egyéni és társas vállalkozás, kivéve az elsô pontot, ahol dabasi magánszemély is pályázhat.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy köztartozása ne legyen a vállalkozásnak és a magánszemélynek
Támogatási összeg max. 300 000 Ft.
A pályázat beadási határideje: 2006. július 15.
A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz kapcsolódó tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indokolását, illetve igazolásokat arról, hogy nincs köztartozása a pályázónak (APEH, TB, és helyi adó).
A támogatás odaítélésérôl 2006. július 31-ig dönt az AD-HOC Bizottság, a
döntésrôl a pályázó értesítést kap. A támogatás felhasználását számlával,
illetve támogatási szerzôdéssel kell igazolni.
A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon lehet, az 561-253-as
telefonszámon.
Dabas Város Önkormányzata
A Képviselô-testület az ifjúsági nagyköveti feladatok ellátására kiírt pályázatot az
alábbiak szerint módosította:
A foglalkoztatás határozott idôre (9-12 hó) munkaviszony keretében történik.
Célja: Testvérvárosi kapcsolatok keretében Dabas város idegenforgalmi helyzetének javítása, gazdasági lehetôségeinek feltárása, kapcsolatok ápolása, hagyományok, nemzeti értékeink közvetítése.
A munkáltató: Dabas Város Önkormányzata
Alkalmazás feltételei:
– büntetlen elôélet
– érettségi iskolai végzettség
– jó kapcsolatteremtô és -fenntartó képesség
– számítógép-felhasználói ismeretek
Elônyben részesül:
– pályakezdô
– szlovák, szlovén, olasz, román, angol, német nyelv egyikének tárgyalóképes
ismerete
– széles körû ismeretek településünkrôl és a testvértelepülésekrôl
Kiküldetés kezdete: 2006 ôsze, vége: 2007 nyara
Benyújtandó:
– szakmai program
– fényképes önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– bizonyítványmásolat
A szakmai programban kérjük bemutatni az elképzeléseket, tervezetet a feladat
végrehajtására vonatkozóan. A feltételek meglétét egyénileg, külön erre a célra
felállított bizottság vizsgálja meg.
Bér: megegyezés szerint. A kiküldetéssel járó költségeket az Önkormányzat viseli.
A benyújtás határideje: 2006. július 15.
Benyújtandó: Dabas Város Polgármesteri Hivatal
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Információ: Dabas Város polgármestere, tel.: 29/561-217
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2006. június

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén 2006. május hónapban összesen negyvenkét bûncselekmény vált ismertté. Az elkövetôk tizenkét alkalommal lopást, egy
alkalommal betöréses és egy alkalommal gépkocsiból elkövetett lopást
követtek el. A kiemelt bûncselekmények közül a rablások száma érdemel
figyelmet, mivel május hónapban öt alkalommal történt ilyen bûncselekmény. Az elôzô hónaphoz képest nem változott – így ismét figyelmet érdemel – a jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban vétségét elkövetôk
száma, hiszen öt alkalommal indult büntetôeljárás ezen bûncselekmény
elkövetése miatt. Az ittas vezetés miatt indított büntetôeljárások mellett,
számos esetben intézkedtek az egyenruhások olyan ittas vezetôkkel szemben, akik ezen cselekmény szabálysértési alakzatát valósították meg.
A közlekedésrendészeti állomány Dabason három súlyos, két könnyû
sérüléssel és hat anyagi kárral járó közlekedési balesetnél intézkedett.
***
Tájékoztatjuk a dabasi lakosokat, hogy június hónapban folytatjuk a motorosok fokozott ellenôrzését, illetve kiemelt figyelmet fordítunk az ittas vagy
bódult állapotban jármûvet vezetôk kiszûrésére.
Somodi Sándor r. fôhadnagy

BESZÁMOLÓ

a Serpico Közbiztonsági Közalapítvány
2005. évi közhasznúsági tevékenységérôl
Az alapítványt 1991. október 29-én, a 910/5.Pk.A./61.685/91/3.
végzésben a Pest Megyei Bíróság vette nyilvántartásba, majd 1998.
november 26-tól a 1.Pk.A.61685/1991/16. szám alatti végzésben
nyilvánította közhasznú szervezetnek.
A Serpico Közbiztonsági Közalapítvány
2005. évi nyitó pénzkészlete:
850 669 Ft
bevétele:
410 669 Ft
lekötött pénzkamata:
11 815 Ft
1 273 153 Ft
kiadás:
–238 537 Ft
2006. december 31-én a záró pénzkészlete: 1 034 616 Ft
A 2005. évben gazdálkodó szervektôl kapott az alapítvány 410 000 Ft
támogatást. A bankszámlán lévô pénzeszközök után a 2005. évben
669 Ft kamatot írt jóvá a bank.
A közhasznú tevékenység egy részét a mûködéssel kapcsolatos költségek tették ki, bankköltség 33 300 Ft, költségtérítés 17 708 Ft,
nyomtatvány 389 Ft és 1 db SONY digitális fényképezôgép + táska
187 140 Ft vásárlás a Dabasi Rendôrkapitányság Közlekedési Osztálya részére.
Tokai László
a kuratórium elnöke

Tisztelt Ügyfelek!
Június 29-én 11.00 órától a Polgármesteri Hivatal zárva lesz,
30-án, pénteken a Köztisztviselôk Napja alkalmából csak
ügyeletet tartunk, az ügyfélfogadás szünetel.
Mezôôrök elérhetôségei:
Homoki Iván
06-70/332-1455 (Sári-Besnyô, Sári)
Czene József
06-70/332-1456 (Sári, Gyón)
Józsa Zoltán
06-70/452-0869 (Dabas-Szôlô, Gyón)

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
Június 1.
Kalmár József – Fehér Ágnes
Fülöp György – Farkas Ilona
Június 22.
Deli Mihály – Harmincz Georgina
Schafer Péter György – Sidó Erika
Holecz Ferenc – Szabó Mónika
Bukovszki Péter – Szikora Erika
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
Június 6.
Kmetyó Gábor – Szabados Mária
Oláh Géza – Szabó Eleonóra
Június 21.
Józsa József – Kancsár Margit
Június 27.
Kveták Vilmos – Farkas Anna
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
Június 19.
Mráz Orbán – Czank Rozália
Június 20.
Opóczki István – Barta Éva
Június 26.
Gogolák István – Szénási Ibolya
Június 27.
Pongrácz Mihály – Hideghéti Terézia
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
Június 4.
Majoros József – Pucsinszki Borbála
Kulcsár László – Majoros Anna
Június 12.
Jakab Imre – Panek Éva
Június 19.
Nagy Sándor – Süveges Julianna
Június 25.
Sikari Gábor – Faldina Erzsébet
50 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
Június 9.
Barta Bertalan – Fajka Piroska
2006. május hónapban kötöttek házasságot:
Május 2.
Baji Rajmond – Zsitva Anikó
Május 5.
Láposi László – Jancsár Terézia
Május 6.
Kulcsár János – Gyónfalvi Szilvia
Szász Attila – Zadunajszki Nikolett
Május 12.
Prigyeni Péter – Szlamka Ágnes
Rafael Richárd – Oláh Eleonóra
Május 13.
Farkas László – Svébis Gabriella
Május 20.
Papp Tibor Flórián – Letki Beáta
Bajusz Sándor – Hornyák Katalin
Vásáricki Károly – Batuska Edina
Garajszki Zoltán – Kecskés Beatrix
Május 26.
Pap Norbert – Seprüs Rózsa
Május 27.
Laczi Gábor – Kosztolányi Klára
Filler Gergely – Klement Tímea
Valentyik László – Molnár Andrea
Farkas Viktor – Medve Gyöngyi
Bori Zsolt – Lagzi Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Batarán Máté
Andristyák Noémi
Faragó Izabella
Radácsi Dániel
Balázs Dorka Liliána
Bori Dávid és Márk
Szabó Roland
Kozma Hanna
Fucskó Fruzsina
Bese Luca
Szabó Gréta
Langó Gergô Máté
Schwäger Gergô

Születési ideje
2006. 05. 02.
2006. 05. 04.
2006. 05. 04.
2006. 05. 07.
2006. 05. 09.
2006. 05. 13.
2006. 05. 14.
2006. 05. 18.
2006. 05. 18.
2006. 05. 20.
2006. 05. 21.
2006. 05. 24.
2006. 05. 26.

Anyuka neve
Kovács Julianna
Lévai Rita
Mráz Márta
Tókics Anikó
Dénes Andrea
Berényi Krisztina
Bíró Mária
Lantos Ildikó
Pusama Irén
Batuska Tünde
Bábel Márta
Tóth Ágnes
Dudás Szilvia

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Deák Ferencné (Sulcz Teréz)
Rojcsik Mihályné (Kocsis Erzsébet)
Havasi Jenô
Opóczki Pál

Születési dátum
1916. 06. 15.
1913. 06. 30.
1909. 06. 07.
1908. 06. 24.

Életkor
90 éves
93 éves
97 éves
98 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Bálint Gyula
Laja József
Bukovszki Pál
Barta Lajos
Kiss Ernôné (Tar Jolán)
Rojcsik György
Balázs Istvánné (Ôrhegyi Piroska)
Gebura József
Péter Veronika
Egri Jánosné (Tóth Anna)
Buzás Józsefné (Kékesi Mária)
Erôs László

Születési idô Halálozás idôp.
1928. 02. 05. 2006. 04. 14.
1928. 07. 21. 2006. 04. 14.
1926. 02. 08. 2006. 04. 17.
1939. 10. 17. 2006. 04. 19.
1975. 09. 19. 2006. 04. 19.
1909. 08. 26. 2006. 04. 19.
1950. 09. 09. 2006. 04. 21.
1947. 07. 31. 2006. 04. 21.
1909. 03. 28. 2006. 04. 23.
1924. 04. 13. 2006. 04. 26.
1923. 09. 24. 2006. 05. 01.
1957. 03. 23. 2006. 05. 03.

Osztozunk a családok gyászában.
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Fiatalok rovata

Nagyköveti Fórum
Kancsár Krisztián jelenti

Rizmajer Krisztián jelenti

Tr†içbôl

Barótról

Május elején érkeztem meg a következô állomáshelyemre, a
szlovéniai Tråiøbe. Kezdetben kissé furcsa volt a teljesen magyar székelyföldi közeg után, hogy nélkülöznöm kellett anyanyelvem használatát, de hamar beleszoktam az új helyzetbe.
Itt a polgármesteri hivatal hatáskörébe tartózó Turisztikai Információs Irodában kaptam helyet. Ebbôl kiindulva máris nekiláttam, hogy a nálunk a
közelmúltban megnyitott Tájoló Irodát közvetlen kapcsolatba hozzam szlovéniai „testvérintézményével”. Az irodák elektronikus levelezés formájában tarthatnák egymással
a kapcsolatot és így közvetlenül is segíthetnék egymás munkáját. Ott-tartózkodásom
második hétvégéjén május 12. és 14. között került megrendezésre Tråiøben egy Nemzetközi Kórustalálkozó, amelyen külföldi és szlovén kórusok egyaránt részt vettek. Idén
a Kossuth Lajos Általános Iskola külön erre az alkalomra alakult kórusa, elsô alkalommal képviselhette hazánkat és városunkat ezen a jeles eseményen. Egyeztettem a múzeumok igazgatóival azzal kapcsolatban, hogy hozzálátnék a kiállítási tárgyakra vonatkozó tájékoztató szövegek, valamint a múzeumokat bemutató általános kiadványok
lefordításához. Ezáltal egyrészt újabb információkkal gazdagítanánk az otthoni turisztikai irodát, másrészt pedig megkönnyítenénk az idelátogató magyar turistacsoportok
tájékoztatását. A dabasi Táncsics Mihály Gimnázium már korábban jelezte, hogy szeretne egy szlovéniai iskolakapcsolatot is kiépíteni, és ehhez a segítségemet kérte. Testvérvárosunknak azonban nincsen középiskolája, így ebben az esetben Kranjban, a
Tråiøtôl 15 km-re található megyeszékhelyen igyekeztem ezt a problémát orvosolni.
Ellátogattam a kranji gimnáziumba, amelynek az igazgatója nyitott volt a kezdeményezésre, most jelenleg a hivatalos válaszlevelükre várunk, ezt követôen pedig megkezdôdhetnek a további egyeztetések, immáron közvetlenül a két iskola között. Felvettem
a kapcsolatot a Lendvai Magyar Nemzetiségi és Mûvelôdési Intézettel is, ugyanis
szerettük volna, ha néhány szlovéniai magyar fiatal is részt vesz a városunkban június
elején megrendezésre kerülô II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztiválon. Sajnos azonban az volt a válasz, hogy egyéb elfoglaltságaikból fakadóan ez az idén a
részükrôl sajnos nem kivitelezhetô, de a kapcsolatfelvétel megtörtént és jelezték, hogy
a következô találkozón való részvételt már beleépítik a jövô évi programjukba. Így
remélhetôleg a következô alkalommal már Szlovénia is képviseltetni fogja magát. Itteni állomáshelyemrôl is igyekeztem lehetôségeimhez mérten többször is segítséget
nyújtani Rizmajer Krisztián kollégámnak és a városnak a Barót Napokkal kapcsolatos
szervezômunkában, ezért testvérvárosunk külön meghívására részt is vehettem ezen a
május végén lezajló jeles eseményen. Így néhány napra hazalátogathattam nemcsak
erdélyi, hanem magyarországi otthonomba is.

Lengyel Brigitta jelenti

Besztercebányáról
A májusi hónap elejét még Dabason töltöttem, de május
2-án kiutaztam városunk alpolgármesterével szlovák testvérvárosunkba, hogy kiszállítsuk a kint tartózkodáshoz szükséges dolgaimat, valamint, hogy egy kicsit feltérképezhessem a várost. A kiutazásom idôpontja azért tolódott késôbbre, mert a hónap elején vizsgáztam. Még egy-két hasznos tudnivalót meg kellett
beszélnem az elôttem Besztercebányán tartózkodó nagykövettel, aztán szüleim kiutaztak velem és elindult az ismerkedés egy újabb idegen környezettel. Elsô testvérvárosi munkanapomon már a buszon találkoztam Ivana Surovával, aki már az elôzô
nagyköveteknek is nagy segítsége volt. Szerencsére még a Dabasi Napokon találkoztunk, ezért megismertük egymást. A hivatalban el kellett intézni az belépéshez és étkezéshez szükséges kártyát és regisztrációt, majd Ivana körbevezetett a hivatalban és
bemutatott a magyarul is beszélô munkatársaknak. Ezután elsô napomon Besztercebánya fôterét és fontosabb látványosságait mutatta be ideiglenes idegenvezetôm. A
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Jó napot kívánok ismét innen Barótról. A májusi hónap
két legfontosabb eseménye a Barót Napok és a II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztivál volt. A
Barót Napokra Dabasról is meghívtak a szervezôk két
zenekart, a Newsence-t és a LazulAláncot, továbbá az
Áldos Egyesület tartott bemutatót az ôsmagyar harcmodorról és életmódról.
Feladatom az volt, hogy az elôadáshoz szükséges eszközöket beszerezzem mind
az Áldos, mind a zenekarok számára. A szállásegyeztetés és a dabasi vendégek
érkezése után én intéztem étkeztetésüket, aztán a szállásukra kísértem ôket. A
Barót Napokon belül a Gaál Mózes Középiskolában fordított napot tartottak,
amire meghívták a dabasi gimnázium tanulóit is, akikkel együtt részt vettem a
programokon. Bár nem mi lettünk az elsôk, a különdíjat mi vittük el. Fontosnak
tartjuk, hogy minél több ilyen kapcsolat kialakuljon, ezért a baróti mûvelôdési
ház, Tôkés Lehel és a diáktanácsosok segítségével a Kárpát-medencei Ifjúsági
Fesztiválra meghívott Erdôvidék Néptáncegyüttest és a diáktanács hat tagját
sikerült kijuttatni a rendezvényre. Az utazáshoz szükséges összeget a helyi
tanácstól, a mûvelôdési ház által nyert pályázat összegébôl, helyi vállalkozóktól,
képviselôktôl kapott hozzájárulásokból sikerült összegyûjteni. Emellett ebben a
hónapban is részt vettem a Fókusz Klub elôadásain, meghívottként és vagy
elôadóként. Május 13-án, elfogadva a meghívást, részt vettem az Erdôvidék
oktatásának jelene és jövôje címû vitafórumon. Erdôvidék oktatásának jövôjét
abban látják, hogy a baróti Gaál Mózes Középiskola a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola mintájára egy iskolaközpont legyen, amely a térségben biztosítaná
a gimnáziumi és szakirányú képzést, valamint felvállalná a szórványban élôk magyar nyelvû oktatását, kollégiumi elszállásolását. Cikkem végen még beszámolnék Kolozsváron tett látogatásomról is, ahol a fôiskolások láttak vendégül és
kalauzoltak körbe a városban. Megtekintettük, ahogy ôk nevezték: a Matyi teret
(Hunyadi Mátyás tér), a kötéltáncos szobrát (Baba Novac, román rablóvezér),
Hófehérke és a hét törpe (a román bevonulás emlékére állított emlékmû).
Jártam a Házsongárdi temetôben is, ahol sok híres magyar van eltemetve, írók,
költôk, tudósok, 48-as honvédek, grófok, fejedelmek családtagjai stb. Sajnálattal
láttam, hogy a régi magyar sírok helyére újakat állítanak, vagy a magyar sírokra
rátemetkeznek, a feliratot románra cserélik. Nagyon jól éreztem magam baróti
állomáshelyemen, remélem, a következô hónap is hasonlóan tennivalókban,
élményekben gazdag lesz és sikerül a baróti nagykövetnek is visszatérnie Dabasra, amelyben ôt eddig a vízum intézése akadályozta csak meg.

szálláshelyemen is minden rendben alakult, szerencsére ott is találtam egy portást,
aki beszél magyarul és segítségemre van. A továbbiakban elkezdtem feltérképezni,
milyen további lehetôségek, vagy már elindított feladatok vannak. Beszéltem Hlavaty Sándorral, a hivatal egyik munkatársával, aki a besztercebányai honlap Dabasról szóló részének frissítésében segít nekem. Levelekben érdeklôdtem a besztercebányai kapcsolatokban érdekelt dabasi iskoláktól, hogy milyen szinten áll kapcsolatuk és milyen téren tudnék ebben segíteni. A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
meghívását is tolmácsolom besztercebányai testvériskolájuknak, akik a Dabasi Napokon szervezendô teremfoci-bajnokságon szeretnék vendégül látni a szlovákokat. A
dabasi Rozmaring népdalkörnek is próbálok segíteni abban, hogy szlovák kapcsolataik legyenek, ebben Renata Klementova van segítségemre, aki a kulturális részlegen
dolgozik. Ezen kívül egy tervezett besztercebányai útjukban is szeretnék segédkezni.
A testvérvárosunkban töltött munkaidôm más szempontból is rövidre sikerült ebben
a májusi hónapban, hiszen két nagykövettársammal együtt hivatalosak voltunk a
2006-os Barót Napokra, ahol nagyon nagy élmény volt újra találkozni azokkal az emberekkel, akik 3 hónapig segítettek abban, hogy otthon érezhessem magam Baróton.
Jó volt látni, hogy a Baróton kialakított kapcsolataim nem szakadtak meg a távolság
miatt, és örömömre szolgált látni azt is, hogy egyre több dabasi érzi ezt hasonlóan.

Fiatalok rovata

Vendégségben Baróton
Május utolsó hétvégéjén testvérvárosunkban a hagyományoknak megfelelôen megrendezésre került a Barót Napok rendezvénysorozata,
melyre Barót minden testvérvárosa kapott meghívást. A városi delegációk szívélyes fogadtatása mellett a mûsor összeállítása is a testvériesség jegyében történt – így kaphatott Dabas is kiemelkedô szerepet a barótiak életében ezen az esôs, hûvös, de mégis nagyon vidám és mozgalmas hétvégén.
A színes vásári forgatagban kiemelkedô látványosságnak számított az
Áldos Egyesület ôsmagyar hagyományokat bemutató mûsora, majd
egész napos hagyományôrzô foglalkozásai, melyek kicsiket és nagyokat
egyaránt megmozgattak. A központi színpadon péntek este két dabasi
zenekar szórakoztathatta a vendégeket. A NewSense fiatal gárdája után
marosvásárhelyi és zirci együttesek léptek fel, majd az estét a LazulAlánc
kôkemény dallamai zárták. A Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola diákküldöttsége a testvériskolai kapcsolatok építésének jegyében

részt vett Barót középiskolájának diáknapján, ahol külön osztályként indult a vetélkedôkön is. A 8 fôs küldöttség a dabasi zenekartagokkal
kibôvülve könnyen vette az akadályokat, kiemelten a közös éneklést,
mellyel fergeteges sikert arattak. A jutalom sem maradt el egy finom habos torta képében, melynek elfogyasztásában már a kísérô tanár is aktívan segédkezett…
A sokoldalú programok közül a teljesség igénye nélkül emelném ki a
Könyves emberek találkozóját, ahol jeles irodalmi és tudományos munkássággal bíró, Baróthoz kötôdô emberekkel találkozhattunk. Szombat
este ünnepi vacsora fogta össze a díszes vendégsereget. A központi színpadon néptáncosok és modern táncosok színvonalas mûsorában gyönyörködhettünk. A sportrendezvények a város több pontján is aktív
szórakozási lehetôséget biztosítottak.
Az Erdôvidék központjába tett látogatás olyan közösségi élménnyel
gazdagította a résztvevôket, mely követendô példaként áll mindannyiunk
elôtt és rádöbbent arra, hogy hazánk szívében halódik ugyan a közösségformálás, de még van olyan hely, ahonnan tudunk erôt meríteni…
Kôszegi Margó

Dabas Város Önkormányzata által támogatott nyári programok a dabasi gyerekeknek
Idôpont

Program ideje

Program helye

Program témája

Szervezô

Jelentkezés

Városrész

Jún. 19–23.

8.00–12.00
óráig

Kincsesház Ált. Isk.
Dabas, Fô u. 83.

Új kézmûves technika

7–12 éves

20 fô

1000 Ft

Soós Krisztina

Kincsesház Ált. Isk.
Soós Krisztina
30/518-7377

Dabas

8.00–17.00
óráig

Halász Móricz Kúria
Dabas, Kossuth L. u. 7.

Zenei tábor

6–18 éves

30 fô

9000 Ft
étkezéssel

Múzsák Alapfokú
Mûvészetokt. Int.

Múzsák Alapfokú
Dabas, József A. u. 107.
Nagy Andrea

Gyón

8.00–12.00
óráig

Halász Móricz Kúria
Dabas, Kossuth L. u. 7.

Mandala, kézi nemezelés,
kerékpártúra

7–12 éves

20 fô

1000 Ft

Társ. Önk. „Együtt”
Segítôszolg.

Segítôszolgálat
Dabas, Kossuth L. u. 1.
29/367-236

Gyón

8.00–15.00
óráig

Szimultán Egyesület
Dabas, Bartók B. u. 31.

Egészséges életmód és sport
foglalkozás

7–12 éves

20 fô

8000 Ft
tízórai, ebéd

Szimultán Sport és
Kult. Egyesület

Gecserné Varró Erika
20/491-1165

Dabas

9.00–13.00
óráig

Gyóni Strand

Rajz, festés, mandala, játék

7–12 éves

20 fô

1000 Ft

Morva Ágnes

Morva Ágnes
30/429-4322

Gyón

Marok Sportfegyver Egyesület „Militari” légpuskás lövészet
Dabas, Bercsényi u.

7–12 éves

20 fô

1000 Ft

Marok Sportfegyver
Egyesület

Kossuth L. Ált. Isk.
Pecsenyi Gizella
30/442-0294

Dabas

Jún. 26–30.

Júl. 3–7.

Júl. 10–14.

Júl. 17–21.

Júl. 24–28.

9.00–13.00
óráig

Résztvevô korosztály Max. létszám Részvételi díj

8.00–13.00
óráig

Kincsesház Ált. Isk.
Dabas, Fô u. 83.

Homokvárépítés, mozaik,
hûtômágnes-készítés

7–12 éves

20 fô

1000 Ft

Szénási Gáborné

Szénási Gáborné
70/376-5399

Dabas

8.00–12.00
óráig

Sári Faluház

Szlovák szokások, történetek

9–13 éves

20 fô

1000 Ft

Hodászi Szilvia

II. Rákóczi F. Ált. Isk.
délelôtt
Hodászi Szilvia
30/689-7184

Sári

8.00–15.00
óráig

Szimultán Egyesület
Dabas, Bartók B. u. 31.

Kézmûves foglalkozás

7–12 éves

20 fô

6500 Ft
tízórai, ebéd

Szimultán Sport és
Kult. Egyesület

Gecserné Varró Erika
20/491-1165

Dabas

8.00–16.00
óráig

Evangélikus Egyházközösség
Dabas, Luther u. 14.

Kalandozás a világ
mélységeiben

7–12 éves

20 fô

6000 Ft
tízórai, ebéd

Evangélikus
Egyházközösség

Evangélikus
Egyházközösség
Dabas, Luther u. 14.
Koczor Tamás

Gyón

8.00–12.30
óráig

Református Egyházközösség
Dabas, Kossuth L. u. 9.

Bibliai tört., kézmûves
foglalkozás

7–12 éves

20 fô

–

Református
Egyházközösség

H.–P.: 9.00–12.00 óra
között a hivatalban
Fekete László
lelkipásztornál

Gyón

8.00–16.00
óráig

Várdai Fitness Centrum
Városi Strand, Cseh
Lovastanya, Gyóni G. Ált. Isk.

Úszás, kerékpár, lovaglás,
kézmûves foglalkozás

7–10 éves

16 fô

de.: 1000 Ft
egész nap:
6500 Ft étk. b.

Várdai Zoltán

Várdai Fitness Centrum
29/367-919
8.00–16.00 óráig

Gyón

8.00–16.00
óráig

Kossuth Zs. tornacsarnok,
Városi Strand

Sportvetélkedô, kézilabda,
strandröplabda

10–11 éves

20 fô

5000 Ft
ebéd bizt.

D. A. N. K. E.

Kovács László
70/459-3009
8.00–16.00 óráig

Dabas

9.00–13.00
óráig

Kossuth Ált. Isk., strand, sári
sportpálya, tanuszoda

Biciklitúra, labdajáték, úszás,
lovas program

6–14 éves

23 fô

1000 Ft

Kuliné Bozsik Erzsébet
Kuli Imre

Kuli Imre
30/219-5234
Kuliné Bozsik Erzsébet
30/334-7610
de. a II. Rákóczi F.
Ált. Isk.-ban

Dabas
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Orgonajavítás
Templomunk orgonája több mint 120 éves. Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy nem halogatja tovább a felújítást. A teljes felújítás költségvetése 7,5 millió forint lenne, de ez olyan nagy összeg, aminek
elôteremtésére nincs reális esély. Ezért egy kismértékû felújítás mellett
döntöttünk, ami „csak” 1 millió forint. Ezúton is kérem azokat, akik – bármilyen indíttatásból – támogatni kívánják orgonánk felújítását, hogy július végéig juttassák el adományukat gyülekezetünkhöz. Az adakozók tehetik ezt átutalással egyházközségünk bankszámlájára: (Alsónémedi Takarékszövetkezet Dabasi Fiók) 64400099-10903667-00000000 vagy
személyesen, a lelkészi hivatalban, illetve a templomban található sárga
csekken, postai átutalással, valamint a templomban kihelyezett persely
segítségével is. Az adományokról év végén igazolást állítunk ki, ami adócsökkentésre jogosít.
Csontos József református lelkész

Evangélikus programok
A tanévzáró istentisztelettel lezárult a munkaév. A nyári programok
fôbb pontjai:
Vasárnap délelôtt 10 órakor istentiszteletet, este 7 órakor esti áhítatot tartunk.
Kedden fél 10-kor istentiszteletet tartunk a Zárdakert Idôsek Otthonában.
Szombaton 6 órakor az ifjúságnak van órája.

TÁBOROK

Mátrai Gyerek- és Ifjúsági Tábor
Június 26.–július 2.
Elutazós táborunk idén Bárnán lesz. A kirándulós, játszós, bibliaversenyes hétre máris sokan jelentkeztek, de még van hely.
A költségek fedezésére 12 000 forintot kérünk.
Jelentkezni a szokásos elérhetôségeken lehet:
Koczor Ildikó 06-20/824-2152
A Világ Mélységeinek megismerése
Napközis tábor
Július 10–14.
Szeretettel ajánljuk ezt a tábort azoknak, akik szívesen játszanak velünk ezeken a napokon. Olykor a kalandos játékok mellett komoly
dolgokról is szó esik majd. Idén a négy ôselem (tûz, víz, föld, levegô)
mentén fûzzük gondolatainkat. Kutatunk, kalandozunk, verselünk,
történeteket mesélünk, éneklünk, úgy, ahogy szoktunk…
Az együttlétek reggel 8- tól délután 4-ig tartanak. A költségekre
5000 forintot kell fizetni.
Jelentkezni a szokásos elérhetôségeken lehet:
Koczor Tamás 06-20/824-2158
Szélrózsa
Már 10 éve, hogy megrendezésre került az elsô Szélrózsa Országos
Ifjúsági Találkozó Váralján. A kétévente megrendezésre kerülô fesztivál idei állomása (július 19–23.) Szolnok, ahol koncertekkel (könnyûés komolyzeneivel egyaránt), áhítatokkal, elôadásokkal, sportolással,
beszélgetésekkel, és hasonló programokkal várják a szórakozni vágyókat. Egyházmegyénk ifjúsága együtt egy biciklitúra keretében érkezne
az együttlétre.
A találkozóról – melynek idei jelmondata: Tenyerembe véstelek
(Ézs. 49,16) – bôvebb információt kaphat a következô címen:
www.szelrozsatalalkozo.hu
Gyülekezetünk, és a lelkészi hivatal címe: Dabas, Luther u. 14.
Tel.: 29/368-174. Honlapunk címe: dabas.lutheran.hu
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A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 órakor a templomban
az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán lehet olvasni
***
tanévzáró istentisztelet június 18-a vasárnap délelôtt 10 óra
***
a gyülekezet nyári gyerektáborairól (Pótharaszt, Visegrád, Somogytúr) a
lelkészi hivatalban lehet információt kapni. A táborokra minden nem
református gyerek – aki betartja a református hitelveken alapuló szabályokat – jelentkezhet.

A gyóni református egyházközség hírei
Június 24-én 15 órakor gyülekezeti fórumot tartunk a templomban, ahová nagy szeretettel várunk minden hívôt!
Július 10–14.: tábor 6–12 éves gyermekeknek a Gyülekezeti Házban
(Kossuth Lajos utca 9.), változatos programokkal és kézmûves foglalkozással.

A sári katolikus egyházközség hírei
Június 18-án, vasárnap reggel 8.00 órától a Szent János Katolikus Általános Iskola szentmisével összekötött tanévzáró ünnepségére kerül sor a
sári katolikus templomban.
Augusztus 15-e a sári búcsú hagyományos napja.

A gyóni katolikus egyházközség hírei
Vukovich Márton diakónus gyakornokként egy éve tartózkodik Gyónon.
Felszentelése június 17-én volt Vácott.
Július 2-án tartjuk a hagyományos gyóni búcsút. Ünnepi szónokunk
Vereczkey Tamás székesegyházi kanonok, a Gyôri Hittudományi Fôiskola lelki igazgatója lesz.
Július 24-én a gyóni és tatárszentgyörgyi hittanos gyerekek táborba
indulnak Nógrádba. A tábor 29-ig tart.

Bábel Balázs:

Példaképeket a nemzet megújulásáért
(részlet)
“…Köztudott, hogy társadalmunk mennyire beteg lelkileg is,
ahogy az idei püspökkari körlevelünk is elemzi. Legsúlyosabb
betegségének az 1956-tól elkövetett több mint hatmillió
abortuszt tartják. Ha egy társadalomban a pillanatnak élô
szingli nô, aki most már a Magyarországon készülô törvény
szerint meddôvé teheti magát, követendôvé válik sok leány
számára, ott a nemzet visszafordíthatatlanul zuhanó pusztulás
útjára kerül. A gyógyítás egyik módja, hogy példákat állítunk
magunk, de fôként az ifjúság elé, hiszen a régi latin közmondás is úgy tartja: a szavak elszállnak, a példák vonzanak. Teljesen megelevenedhet Szent Erzsébet élete olyan emberekben,
akik megismerve életét, próbálják a maguk életében követni.
Minél több Szent Erzsébet lelkületû leány, asszony lenne
közöttünk, annál hamarabb megváltozna közérzetünk és emberibb életet élhetnénk. (…) Ha valamikor, akkor most szo
rulunk arra mi magyarok, hogy ez a példa elôttünk járjon.”
(Kiadta: a Szent István Társulat 2006-ban)

Egészség – Környezetünk

Május 31. Dohányzásellenes Világnap
Dabas Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a
város lakossága részére egészségmegôrzô, egészségnevelô programokat szervezzen, és a programok
megvalósítása érdekében teremtse meg a szûrések
személyi és tárgyi feltételeit.
A Dohányzásellenes Világnap alkalmából május 31én a Dabasi Sportcsarnokban komplex szûrôvizsgálatot
végeztünk, melyre szórólapokon hívtuk fel a lakosság
figyelmét. A helyi szûrésekkel az a célunk, hogy a betegségeket idôben felismerjük, és a lakosság figyelmét
az egészséges életmód elsajátítására irányítsuk.
Az Egészségesebb Életért Alapítvány elnöke, volt tanárom Prof. Dr. Simon Tamás 12 pontban határozta
meg az egészséges életmód követelményét. Igaz, hogy
a mai napon, a Dohányzásellenes Világnapon csak a
7. pont a „Nemdohányzás”-ra való buzdítás az aktuális, de nem haszontalan megismernünk a 12 pontot és
elgondolkodnunk azon, hogy mi ennek a követelményrendszernek mennyire felelünk meg.
Az egészséges életmód 12 pontja:
1. személyi hygiéne, 2. egészséges táplálkozás,
3. több mozgás, 4. stressztûrés, stresszkezelés, 5. balesetmegelôzés, 6. kiegyensúlyozott szexualitás,
7. nemdohányzás, 8. kevesebb alkoholfogyasztás,
9. drogtagadás, 10. idôben orvoshoz fordulás,

11. egészségüggyel való együttmûködés, 12. egyéni
környezettisztelet, környezetvédelem.
Úgy gondolom, hogy életmódunk javításában
mindannyiunknak van még tennivalója.
A helyi rendezvényen a Tüdôgondozó Intézet dolgozói dr. Bérdi Eszter fôorvosnô és a szakdolgozók a
dohányzás rövid és hosszú távú hatásaival ismertették
meg a szûrésen megjelenteket. A pulmonológiai szûréseken 107 fô vett részt. A megjelentek közül 18 fônél a
mérések már a tüdôkapacitás beszûkülését jelezték. A
határeseteknél 1 éven belüli ismételt vizsgálatot javasoltak. A megjelentek 40%-a, mintegy 43 fô részére
tanácsolták az életmód megváltoztatását és az 1 éven
belüli ismételt szûrést.
A dohányzás ártalmairól, a megrongálódott szervezetrôl látványos kiállítást készítettek a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola diákjai Bálintné Reiszki
Zsuzsanna iskolavédônô irányításával.
Védônôink vércukor-, koleszterin-, prosztata- (PSA)
szûréseket, vérnyomásméréseket végeztek.
A Dohányzásellenes Világnap alkalmából megrendezett szûrésen részt vett dr. Balogh Edit városi tisztifôorvos is. A nagy érdeklôdésre való tekintettel sikeresnek értékelte a rendezvényt. Úgy gondoltuk,
hogy megismétlésére az ôszi Dabasi Napok rendez-

Indul a parlagfûmentesítési szezon
A parlagfû elleni védekezésben lényeges változást hozott a tavalyi év. A növényvédelmi törvény módosítása az egészséghez való jogot a magántulajdonhoz való
jog elé helyezte. A közérdekû védekezés a tulajdonos
felkutatása és értesítése nélkül akár a határozathozatal
napján is elvégezhetô. A felderítést korszerû technika
segíti: a Földmérési és Távérzékelési Intézet veszélyeztetettségi térképet készít a földhivatalok számára, ez a
célirányos helyszíni szemlék alapja.
A hatékonyság javulását jelzi, hogy a kiszabott bírságok és a közérdekû védekezésre fordított költségek
összege egyaránt több, mint négyszeresére nôtt 2004.
évhez képest. Országosan mintegy 22%-kal csökkent a
pollenkoncentráció, bár ebben a kedvezô idôjárásnak is
szerepe volt. A gazdálkodók hozzáállását jelentôsen javította a növényvédelmi bírság összegének emelése,
mely akár a 2 millió forintot is elérheti. A legalacsonyabb bírság 20 ezer Ft, és ez méltányosságból sem
csökkenthetô. A bírsággal érintett területre földalapú
támogatás természetesen nem jár, sôt az esetleges
közérdekû védekezés költségeit is meg kell téríteni. Ez
sem elhanyagolható összeg: 2004-ben 32 568, míg
2005-ben 39 519 Ft volt hektáronként.
A változások a helyi termelôk figyelmét sem kerülték el, ennek ellenére a bírságokból jutott Dabasra is. A
Földmérési és Távérzékelési Intézet honlapjának adatai
szerint városunk a közepesen veszélyeztetett települések közé tartozott 2005-ben, a fertôzöttség mértéke 24% közötti. Az erôsen veszélyeztetett területek között
öt blokkazonosítót tüntetnek fel, melyek a következôk:
Q0RDL-K-00, Q45DL-3-00, Q5A6L-3-00, QC30L-U-

00, QC46L-3-00. A közepesen veszélyeztetett blokkok
száma: nyolc. Nem lehetünk elégedettek ezzel az eredménnyel, hiszen Dabason is sokan szenvednek a pollenallergiától. További motivációt adhat, hogy a környezetünkben ennél jobb értékeket regisztráltak. Az
alig veszélyeztetett (0–1%) települések között találjuk
Alsónémedit, Bugyit, Inárcsot, Kakucsot, Újhartyánt,
Hernádot és Tatárszentgyörgyöt. Enyhén veszélyeztetett (1–2%) település Ócsa, Örkény, Pusztavacs és Újlengyel. Hozzánk hasonlóan közepesen veszélyeztetett
település Táborfalva. Közismert, hogy Kecskemét környéke évek óta a legfertôzöttebb része az országnak, a
közelünkben levô Bács megyei települések (Lajosmizse,
Felsôlajos, Kunpeszér) is az erôsen veszélyeztetett települések közé tartoznak.
Véleményem szerint az idén a hatósági fellépés
még szervezettebb, hatékonyabb lesz, tanácsos tehát
jobban odafigyelni erre a feladatra. Nem elég csupán
a forgalmas utak melletti területekre koncentrálni,
hiszen a mûholdfelvételeken az eldugott, kevésbé
szem elôtt levô parcellák is „lebuknak”. A jogszabály
a parlagfû elleni védekezés határidejeként június 30át jelöli meg, majd ezt követôen a mentesített állapotot a vegetációs idôszak végéig fenn kell tartani. A
tavaszi vetésû kapásnövények (pl. napraforgó) vegyszeres gyomirtása esetén célszerû elôzetesen tájékozódni, hogy a választott gyomirtószer megfelelô
hatékonysággal irtja-e a parlagfüvet. Gyakori látvány
ugyanis, hogy ennek hiányában a többi gyomféle helyét is a parlagfû foglalja el és a napraforgó fölé magasodik. Ha a parlagfû aránya meghaladja a 30%-ot,

vénysorozat keretében lehetôséget teremtünk. A
megjelent lakosok nagy érdeklôdést mutattak az arteriográf készülékkel végzett érfalfeszesség vizsgálata
iránt. Az egész érrendszer állapotát megjelenítô új
vizsgálati módszert 4 darab arteriográf készülékkel
végezték el. Összesen 130 fô arteriográfos vizsgálatára és eredménye értékelésére került sor. A vizsgálat
értékelését dr. Benczúr Béla kardiológus-lipidológus,
dr. Klemencz Hajnalka, dr. Jákli Györgyi háziorvosok
végezték.
E vizsgálati módszert az érelmeszesedés korai felismerése céljából Dabason már közel egy éve alkalmazzuk. A vizsgálat néhány percig tart, fájdalommentesen
felmérhetô az egész érrendszer állapota. Az idôben
felismert érelmeszesedés életet menthet, segítségével
elkerülhetô az infarktus és más súlyos szív- és érrendszeri betegség.
Este 18.00-kor tudományos elôadásra került sor,
ahol az arteriográf készülékkel végezhetô érelmeszesedés non-invazív vizsgálatát ismertette dr. Benczúr
Béla kardiológus-lipidológus a megjelent orvoskollégákkal.
A szûrésen megjelent ismerôs dabasi lakosokkal
való kellemes beszélgetésekkel töltöttük ki a várakozási idôt. A rendezvény sikerességét megköszönöm minden résztvevô egészségügyi dolgozónak!
Klemencz Györgyné
intézetvezetô
akkor ilyen esetben is elrendelhetô a közérdekû védekezés. Kaszálás esetén meghatározó jeletôségû a mûvelet elvégzésének idôpontja. A korai, pl. május végi
kaszálásra erôs oldalelágazásokkal reagál a növény és
nagy, bokorszerû alakzatot képez, rengeteg virágzattal. Célszerû inkább június legvégén, közvetlenül a virágzás elôtt elvégezni az elsô kaszálást, így jó esetben
még egy kaszálással a teljes szezonban meg tudjuk
elôzni a pollenképzést. Egyetlen kaszálással nem
valósítható meg az eredményes védekezés. A tarlómagasság is lényeges: minél alacsonyabb a tarló, értelemszerûen annál jobban legyöngítjük a növényt. A
gabonatarlókon gyors fejlôdést és nagy mennyiségû
pollenképzést tudunk megakadályozni az idôben elvégzett tárcsázással vagy szántással. Tárcsázás esetén az ôszi szántásig szükség szerint meg kell ismételni a mûveletet. Ez ugyan a mai gázolajárak mellett jelentôs plusz költségekkel jár, de jóval olcsóbb, mint a
növényvédelmi bírság és a visszatartott támogatás.
Az évek óta parlagon levô területek bolygatása (tárcsázás, szántás) nagy egyedszámú parlagfûmegjelenést eredményez, ezért itt a kaszálás vagy a vegyszeres gyomirtás lehet a célravezetô módszer. Az egyes
mûveletek elvégzésekor ne feledkezzünk meg a táblaszegélyekrôl, sarkokról, mezsgyékrôl sem.
A szakemberek szerint a parlagfû visszaszorításához
legalább 5 év országosan összehangolt védekezésére
van szükség. Dabason egy bô évtizeddel ezelôtt voltak
olyan termelôk, akik – a rendszeres találkozás hiányában – nem ismerték fel a parlagfüvet, és következetesen összekeverték a vadkenderrel. A mi felelôsségünk,
mi magunk is tehetünk érte, hogy ezek az idilli állapotok mielôbb visszatérjenek.
Valentyik Ferenc
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. július 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
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
július 2. (vasárnap) 16.00 óra
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
július 9. (vasárnap) kirándulás
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–18.00 óra

Képzômûvészeti Baráti Kör foglalkozása
Július 7. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotóit.
KIÁLLÍTÁS
Építészeti értékek Dabason (A klasszicista kúriák
múltja és jelene), Dabas a nyolc torony városa
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô:
2006. július 10.–augusztus 18-ig, hétköznapokon
9.00–17.00 óráig, hétvégén elôre egyeztetett
idôpontban (telefon: 29/362-545)

Nemzetközi Pedagógus Kórustalálkozó – Szlovénia 2006
2006 májusában a dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola tanári kórusa a szlovén kisváros, Tråiø általános
iskolájának meghívására részt vett testvérvárosunk
immár nyolcadik éve megrendezésre kerülô nemzetközi kórustalálkozóján. A próbák és a fellépés mellett
szerencsére jutott idô arra, hogy a 17 fôs csapatunk
megismerkedhessen a szép környékkel. Május 11-én,
csütörtök este érkeztünk a szállásra, egy kedves kis
szlovén hegyi panzióba. Nagykövetünkkel, Kancsár
Krisztiánnal való örömteli találkozás után bemutatkoztak a szlovén iskola kórustagjai és a helyi szervezôk
is, akik bôséges, többfogásos vacsorával, ajándékokkal
vártak bennünket.
Másnap, pénteken délelôtt ellátogattunk Tråiø három általános iskolája közül a legújabb, legfelszereltebb épületbe. Majd körbejártuk a várost, megtekintve a fôbb nevezetességeket: a Mamut és a Tråiø Múzeumot. Este hat órakor kezdôdött a rendezvény,
amelyet – a szervezôk külön kérésére – a tíz különbözô
kórus egy közös dallal nyitott meg.
A helyi iskola tanári karának elôadását követôen
számos különbözô nemzetiségû (olasz, szlovén, osztrák, francia) pedagóguskórus mutatta be a produkcióját. Nyolcadikként lépett fel a dabasi tanári kórus. Mûsorunkban két népdalcsokrot énekeltünk: egy moldvait és egy palócot, amelyet kórusvezetônk, Kabai

Tervezett foglalkozások: márványozás, velúrpor,
textilfestés, szatinálás, kenderezés, mécsesfólia
használata, dekorgumi-ötletek, tengerésznap,
origami, gyöngyfûzés, rummikubverseny.
Táborral kapcsolatos további részletes információk május 30-tól kérhetôk a mûvelôdési központban, illetve olvashatóak a mûvelôdési központ hirdetôtábláján.

Gyóni Napok

Június 24-én 18.00-tól Operett Parádé Est
közremûködnek: Hruby Edit és Káldi Kiss
András, a Magyar Állami Operaház szólistái

Zsuzsanna tanított be. A siker nem maradt el. Ezen a
hétvégén zajlott Tråiøben az „Ásványok és kövek, valamint a környezet napja” címû rendezvénysorozat
(MINFOS 2006) és kiállítás, amelyet szombaton körbejártunk. Ezt követôen ellátogattunk a Tråiøtôl néhány kilométerre található Dozan Szurdokba. A fenséges látvány és a hegymászás után mindenkinek jólesett a bôséges ebéd. Az ebédszünet után újult erôvel
folytattuk kirándulásunkat a Bledi-tóhoz. Vasárnap
reggel kellemes élményekkel és a finom ételekkel „telítôdve” indultunk haza. A Kossuth Lajos Általános
Iskola Népdalköre nevében szeretném megköszönni a
lehetôséget a Dabasi Önkormányzatnak, hogy részt
vehettünk Szlovéniában a Nemzetközi Pedagógus
Kórustalálkozón.
Farkas Józsefné igazgató

Kevesen tudják, hogy van a városunkban egy olyan intézmény, ami a
megváltozott munkaképességû emberek számára nyújt munkalehetôséget. Immáron hat éve ezt a feladatot látja el a Dabasi Szociális
Foglalkoztató és Ellátó Közhasznú Társaság. Éveken keresztül nagy segítséget nyújtott a foglalkoztatásukhoz az állam, de 2004 óta ez egyre
csak csökken. Sokat köszönhetünk Dabas város jelenlegi vezetésének,
de nagyobb segítséget ôk sem tudnak adni, ezért fordulunk most a város vállalkozóihoz, lakosságához.

2006. június

KÉZMÛVES NYÁRI TÁBOR
június 26.–július 1.
8000 Ft/gyerek/hét
A tábor költsége tartalmazza a szakmai anyag, a
foglalkozásvezetôk és háromszori (tízórai+ebéd+
uzsonna) étkezés költségét. Naponta 9.00–16.00
óráig (ebéddel és uzsonnával)

Június 23-án 16.00-tól Ifjak koncertje
Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény „zenei táborának” záró koncertje

Segítsen, hogy segíthessünk!
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ZENEKLUB
június 23 . (péntek) 20.00 óra nagyterem
Fellép: PRAHA (alternatív rock)

Június 25-én 11.00-tól
Gyóni Gézára emlékezünk a gyóni
evangélikus templomkertben,
és koszorút helyezünk el tiszteletére
a 10.00-kor kezdôdô istentisztelet után
Június 30-án 17.00-tól
Természetvédelmi elôadás
„Óvjuk a TURJÁNOST” (gyóni ôsfák)
címmel – Sztavinovszky Gyôzô és
Czeróczki András élménybeszámolói
Július 1-jén 14.00-tól „Cseperedô alkotók”
kézmûves foglalkozások és íjászat
Július 1-jén 16.00-tól
„Így kell járni” címmel gyermek táncház
Július 1-jén 19.00-tól Magyar Táncház

Szívesen fogadjuk pénzbeli támogatásaikat is, de felajánljuk szolgáltatásainkat a tisztelt cégeknek és lakosságnak.
Vállalunk fûnyírást, fûkaszálást 1500 Ft+áfa óradíjért.
Vállaljuk irodák, középületek takarítását.
Mindennemû kézzel végezhetô munkát, amit a mûhelyekben nagy
akaraterôvel és szorgalommal rendelkezô asszonyaink elkészítenek.
Sajnos a megváltozott munkaképességûek száma egyre csak nô, és
ôk is szeretnének az állapotukhoz képest aktívak maradni, nem segélyekbôl megélni. Sokak közülük gyerekeket nevelnek, és jó példát szeretnének mutatni az elkövetkezô nemzedéknek.
DASZOFE KHT.
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PEDAGÓGUSNAP UTÁN...
Gondolatok a dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
óvodapedagógusaitól
– Ünnepeltek május 26-án a városban a “nemzet napszámosai”, a pedagógusok. Az idô kezdete óta az az ember az, aki önként, valami különös késztetés kényszere alatt adta magát erre a
kivételes feladatra. Milyen jó, hogy így van! Milyen szerencse, hogy csak az pedagógus, akiben
kiapadhatatlan forrás táplálja a hivatástudatot,
hivatásszeretetet! Az idôk során a társadalmaktól kapott megítélésük, megbecsülésük változhatott: lehetett a munka bére, elismerése bármilyen csekély – aki PEDAGÓGUS, úgyis az maradt. Számára sosem az volt elsôdleges, amit “a
bôség kosarából vehet”. Számára csillogóbb
kincs az, amit tanítványaitól odaadásáért kaphat: a tisztelet, a szeretet. Milyen jó, hogy a mi
városunkban meg is nyilvánul – különösen pedagógusnapon –, hogy mindenki volt valaha tanítvány! Olyan gesztusokban nyilvánul meg,
amitôl ezen a napon úgy érezhetjük, hogy
RÁNK FIGYELNEK, hogy munkánknak
egyetlen perce sem volt hiábavaló. Köszönet és
méltatás, hálás, szép szavak és kitüntetés néhányunknak, a legméltóbbak közül. Bizony szívmelengetô. Mindez együtt lelket frissítô ajándék ezen a napon. Az ajándékok között legékesebb pedig az a könyvecske, amibôl a gyermek
ôszinte szeme, szava simogatja meg a pedagógus
lelkét. Azt hiszem, jólesett azoknak is, akiket
nem említ név szerint. Köszönet érte!
Acsai Sándorné
– Amennyire csak visszaemlékszem, mindig
óvónô szerettem volna lenni. Ha azt kérdezték,
hogy miért? A válasz egyértelmû volt: “mert szeretem a kisgyerekeket”! Akkor még bele sem
gondoltam, hogy mit is jelent ez a szeretet tulajdonképpen! Természetes volt számomra, hogy a
kisgyerek kedves, aranyos, szép, okos és védtelen, akit csak szeretni lehet. Hiszen a mosolyuk,
a játékuk, a kedves kis elszólásaik, a ragaszkodásuk örömmel és szeretettel tölt el mindig.
Ma sincs ez másként, pedig 33 év telt el azóta, hogy szakképzett óvodapedagógusként
kisgyerekeket bátorítok, befogadok, nevelgetek, tanítgatok nap, mint nap, de a HITEM
töretlen. Hiszem, hogy a SZERETET a leghatékonyabb nevelési eszköz, melyet minden pedagógusnak adnia kell, és ha abból kap is viszsza, akkor az minden fáradtságot, nehézséget,
konfliktust feledtet.
Ezt a szeretetet, odafigyelést, bátorítást éreztem az idei városi pedagógusnapi rendezvényen.
Különösen értékesnek pedig a LELKI ÚTRAVALÓ PEDAGÓGUSOKNAK címû könyvecskét. Köszönöm – valóban lelki táplálékul
szolgál azok számára, akik ôszintén tudnak szeretni, a szeretetüket és törôdésüket másoknak

átadni. Az én könyvespolcomon a legféltettebb
kincsek közé került ez a könyvecske.
Kecskésné Harmincz Jolán
– Úgy érzem, hogy Dabas Város Önkormányzata a pedagógusokat megbecsüli, megtiszteli a
városi pedagógusnap megszervezésével, ami
évek óta már hagyomány. Az idei évben Usztics
Mátyás színdarabja, könnyed hangvétele feledtette a hétköznapok gondját, baját. Nagy meglepetés volt számomra, hogy virág helyett könyvet kaptunk. Ez a könyv is bizonyítja a pedagógusok iránti figyelmet az Önkormányzat részérôl.
Nagyra értékelem a polgármester úr érzékenységét a sérült gyermekek iránt. Mindezt
bizonyítja az is, hogy a díjazottak egyike gyógypedagógus, a másik pedig fejlesztôpedagógus.
Jólesett, hogy méltató beszédében a beszédfejlesztés fontosságáról sem feledkezett meg. Köszönjük az erkölcsi és anyagi megbecsülést ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Mivel más
helyeken is tanítok, tudom, hogy a megbecsülés
ilyen formája ritkaságnak számít!
Balázs Györgyné logopédus
– A nevelési évnek lassan vége, kicsit már fáradtabbak vagyunk, lehet hogy kicsit türelmetlenebbek is. Jólesik ilyenkor, hogy láthatjuk, elismerik a munkánkat, átérzik, milyen felelôsség
nyugszik a vállunkon. Ezen a napon egy kicsit
megpihentünk, érzelmileg is feltöltôdtünk. Az
anyagi szükségletek mellett az érzelmi biztonság
nekünk is épp úgy igényünk, mint minden más
embernek, és éhezzük az erkölcsi elismerést is!
Kecskés Julianna
– Kedves figyelmesség volt, hogy az érdeklôdô
hozzátartozók is részesei lehettek ennek a színvonalas eseménynek és az azt követô “nem szerény” vendéglátásnak! Köszönjük!
Bukovszkiné Sz. Magdolna
– Számomra a legszebb és legmeghatóbb pillanat az volt, amikor a kolléganôm – Bálint Józsefné, akivel már jó néhány éve együtt dolgozom – Kászonyi Dániel-díjat kapott.
Szép gesztus az is, hogy akik 50 éve szerezték
meg diplomájukat, a városi pedagógus társadalom elôtt vehetik át aranydiplomájukat.
Harmincz Ildikó
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy városunk Önkormányzata elismeri és nagy becsben
tartja a pedagógusok munkáját. Köszönöm,
hogy ennek a városnak lehetek a pedagógusa!
Kovalik Lászlóné

– Örülök, hogy Dabason már hagyomány a pedagógusnapi ünnepség, mely napon az óvónôk,
tanítók, tanárok a hétköznapi gondok, feladatok
mellôl kicsit felszabadulhatnak. Jó érzéssel tölt
el, hogy a város vezetôi nem feledkeznek el rólunk és évrôl évre újabb és újabb meglepetéssel
kedveskednek nekünk. Az idei rendezvény valóban rendkívüli volt, hiszen az eddigiektôl eltérôen Thália papjai teremtettek jó hangulatot.
Egy igazán személyes ajándékban is részesültünk, a könyvecske nagyon ötletes, kedves meglepetés volt mindannyiunk számára. Jólesô érzés
továbbá, hogy a polgármester úr nagyra értékeli
munkánkat és azt több fórumon is kiemeli!
Pelikán Zsuzsanna
Bartuszek Orsolya
– Számomra, ami nagyon megható volt, az az
ajándékba kapott könyvecske. Ez mindennél
többet jelent nekem, egy maradandó, örök emlék! Szívet melengetô szép gesztus az Önkormányzat részérôl.
Duhajné Batuska Ilona
Strupka Zoltánné
– Kedves gondolat volt a gyerekeket megkérdezni a pedagógusok munkájáról, akik ôszintén
leírták és lerajzolták érzéseiket és gondolataikat.
Köszönjük a polgármester úrnak, hogy a gyermekek gondolatai nyomtatott formában minden dabasi pedagógus könyvespolcára felkerülhetnek. A mindennapi gondok, felelôsségteljes
munka után jó volt kikapcsolódni a vidám bohózaton.
Jurácsikné Sponga Teréz
Garajszkiné Bozsik Rózsa
– Kedves figyelmesség az Önkormányzat részérôl az évente megrendezett pedagógusnapi
ünnepség. A Sportcsarnok kellemes helyszínül
szolgált a köszöntéshez, díjátadáshoz, az
elôadáshoz és a fogadáshoz egyaránt. Köszönjük
ezt a kellemes délutánt!
Dabasiné Pucsinszki Margit
– Én elôször veszek részt ilyen rendezvényen,
hiszen pályakezdô pedagógus vagyok. Tetszett
az elôadás, jó hangulatot teremtett. Jólesett,
hogy gondolnak ránk. A kiskönyv különös
ajándék! Szép dolgokat fogalmaztak meg a gyerekek írásban és rajzban egyaránt.
Kleineisel Anett
– Nagyon megtisztelô számomra, hogy minden
pedagógusnapon nyugdíjasként is meghívott
vendégként ünnepelhetek. A könyvecske nagyon elragadó, kedves ajándék, melyet gyakran
kézbe fogok. Kár, hogy a rajzokat készítôk neve
nem szerepel az alkotások mellett! Az ô látásmódjuk is felér a szóban ôszintén megfogalmazottakkal, melyre méltán büszkék lehetnek!
Pál Jánosné
nyugdíjas óvodapedagógus
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“Nekem a tapsviharnál többet ér, ha összecsattan két tenyér”
Erdély legendás tájain kanyarogva jutottunk el a
Székelyföld és egyben az Erdôvidék egyik legrégibb – 1224-ben említik elôször – településére,
az 1968-ban városi rangot is nyert Barótra. Utazásunk célja, hogy 2006. május 19-én a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium négy
végzôs nôiruha-készítô diákjával részt vegyünk a
10. DIVATOSAN-MAGYAROSAN elnevezésû
divatbemutatón. A jubiláló bemutatót testvériskolánk a város szülöttjérôl, a költô, nyelvújítóról
elnevezett Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont szervezte, melynek falai között nemcsak barótiak, de
az Erdôvidékhez tartozó 24 településrôl naponta
bejáró diákok is tanulnak. Ez az intézmény méltán a térség oktatási központja.
A diákprogramot a két intézményvezetô, Kosztolányi Gyula és Dimény János
rövid szakmai beszélgetéssel egészítette ki. A testvériskolai kapcsolat távlati lehetôségeirôl tartott elôadást Kosztolányi Gyula igazgató úr, Dimény János „Igazgató Bácsi” – ahogy helyi nyelvhasználat szerint diákjai szólítják – és Vass Csilla
bemutatta az Iskolaközpontot, beszéltek terveikrôl. Részt vettünk a már öt gyárral rendelkezô dr. Dietrich Boch és Partnere cég új baróti SC Platanius SR gyárának avatóján, mely cég nem csak munkát és biztos megélhetést nyújt az iskola
végzôseinek – ez nagyon fontos, hiszen az Erdôvidék egyetlen komolyabb ipari
ágazata, mert a ma már romokban heverô szénbányászat eddig is csak a férfiaknak adott munkát –, de a megkötött együttmûködési szerzôdés új fejlesztési lehetôséget biztosít az Iskolaközpontnak is. Az avatón nagy élményt nyújtott az,
hogy a helyi vezetôk milyen gördülékenyen kommunikálnak négy nyelven – magyarul, angolul, németül és románul –, saját magukat szinkrontolmácsolva. Újra
megerôsítést kaptunk abban, hogy a jövônk alapja a tudás. A környéken tett látogatás során megnéztük a vargyasi Sütô-ház festett bútorait, emlékszobáját, a
köpeci kazettás mennyezetû középkori református templomot.
Este mindenki a 10. DIVATOSAN-MAGYAROSAN divatbemutatóra készült és
imádkozott, hogy a több mint 70 amatôr modell által, száznál is több ruhakölteményt bemutató és több száz nézôt vonzó szabadtéri rendezvényt el ne mossa
az esô. A bemutató káprázatosan csodálatos volt. A Dimény Olga által betanított palotás fenséges, a csárdás és a kánkán lélegzetelállítón temperamentumos.
Két órára megállt körülöttünk a világ és csak ez a divatbemutató létezett. Csak a
legnagyobb elismeréssel lehet szólni arról, hogy milyen óriási szervezôkészséggel,
szakmai tudással rendelkeznek a baróti kollégák. Az sem véletlen, hogy a már hagyománnyá vált rendezvény a modellügynökségeket is vonzza, ott a baróti éjszakában válogatást is tartottak. A mi négy diákunk – köztük az Országos Szakma

Országos Rétesfesztivál
Kiskôrösön
Kiskôrösön a Városi Napok keretében 2006. május
21-én Országos Rétesfesztivált rendeztek, melyre a
dabas-sári „Rozmaring” Asszonykórus is meghívást
kapott. Így azon örömmel részt is vettünk. Autóbusszal május 21-én vasárnap reggel indultunk, és
8 órakor már ott is voltunk a Petôfi Sándor Mûvelôdési Központban. Itt megkaptuk a réteskészítés
kellékeit és készen álltunk a nagy gasztronómiai
versenyre. A fesztivál iránti érdeklôdés igen nagy,
erre utal a jelentkezôk nagy száma. A teljesség igénye nélkül említem a résztvevôket: Békéscsaba,
Csabacsüd, Dunaegyháza, Dabas-Sári, Kondoros,
Szarvas, Tótkomlós, Vése és Kiskôrös nevét. A csapatok létszáma 3-3 fô volt. Dabas-Sárit a mi 3 fôs
csapatunk, Csernák Bálintné Kamilla, Jelenek János-
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kiválója versenyen hatodik helyezést elért Deák
János – is teljesen fellelkesedett a színvonal láttán, a helyszínhez jobban igazodó új koreográfiát
készítettek és adtak elô. A rendezvényt követô állófogadáson Kosztolányi Gyula tíz – iskolánkban
már nem használt, de jól mûködô – varrógépet
ajánlott fel a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontnak, Bújdosó Géza építészmérnök pedig egyik
tervrajzát, annak teljes tervdokumentációjával
együtt az Iskolaközpont tervezett bôvítéséhez,
amit nagy örömmel fogadtak el. Szállásunkra
mindig késôn érkeztünk, így nem láthattuk a református templomban a 14. századi Szent László
legendát ábrázoló freskót, de megkóstolhattuk a falu ásványvizét, a bibarcfalvi
borvizet, amit 1880 óta palackoznak és szinte kizárólagosan fogyasztanak a környék lakói, s együtt ébredeztünk a faluval.
Kísérôinkkel – Csabával és Emíliával – szombaton egész nap Székelyföldön
kirándultunk, beszélgettünk. Voltunk a Kós Károly által tervezett sepsigyentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, az alsócsernátoni Haszmann Pál Múzeumban,
a kézdivásárhelyi „Baba-múzeumban”, és nemcsak élveztük a vulkanikus eredetû, egyetlen patakkal sem táplálkozó Szent Anna-tó körüli friss levegôt, de a tó
legendájával is megismerkedhettünk. Szokásommá vált, hogy ahol járok, megveszem az aznapi újságot. Örömmel olvastam, a Háromszék független napilap
egész oldalas cikkét Bibarcfalváról, az ébredezô faluról, jó volt ott a hegyei között,
mint otthon ébredezni. A címként kölcsön vett mondatot pedig az Erdôvidék
május 19-i számában olvastam Bocz-Zoltán Imola javára rendezett olasztelki
jótékonysági rendezvényen hangzott el, melyrôl Lôricz Emôke ezt írja: „Egy bátorító mosolyt, együttérzô kézszorítást, emberi szót, melegséget tudhassunk
adni. Magunkból. Másokért! Ez nem kerül semmibe, de felbecsülhetetlen értéke
van, annak számára, aki kapja.” A pénzadományon túl kisiskolások rajzokkal vidámították meg az augusztusi csontvelômûtétjére váró kislány nehéz napjait.
Talán megbocsátja nekem baróti kollégám, hogy cikkem az ô soraival zárom:
„Ezzel az alkalommal nemcsak válaszfalak tûntek el, hanem hidak is épültek.
Mégpedig több, mint a határokat átívelô hidak, hiszen ezek már a lelki kötelékek
hídjainak minôsíthetôk. Szeretném, ha a most elkezdôdött és nagyon sokat ígérô
kapcsolatot tovább ápolnánk, mélyítenénk, és örökségül továbbadnánk a felnövekvô új nemzedéknek. Fontosnak tartom, hogy ôk is megértsék azt a tényt, amit
mi ma már világosan látunk, hogy több bennünk a közös, ami összefûz, mint a
különbözô, amely esetleg a kapcsolatok elhidegülését eredményezhetné.”
Adja Isten, hogy így legyen!
Bakkai Éva

né Julika és Szabados Lénárdné Teri képviselte. Az
Asszonykórus többi tagja kisebb munkában segített
és szurkolt. A réteskészítés fárasztó és nagy ügyességet igénylô tevékenység, melyben asszonyaink
élen járnak. A rétestészta gyúrása, nyújtása gyorsan
ment. A közönség lélegzet-visszafojtva figyelte,
ahogy versenyzôink levegôbe fel-feldobálva nyújtották a rétest. Ez egyedülálló volt, senki sem tudta

ôket utánozni. Egyre többen filmezték és fotózták.
Nagy tapsot kaptak produkciójukért. A vékonyra kinyújtott tésztát többféle töltelékkel – mákkal, túróval, almával, káposztával, meggyel gazdagon megtöltötték és óvatosan, gondosan elrendezték a tepsiben. Következett a sütés, ezzel is az elsôk között
végeztünk. Kínálhattuk a díszvendégeket a finom
„sári-rétessel”, amely annyira ízlett, hogy általunk
készített rétes pillanatok alatt elfogyott, sajnos még
kóstolót sem tudtunk belôle hazahozni. Ebéd után
az asszonykórusok találkozójára került sor a Szabadtéri Színpadon. A Rozmaring Együttessel közösen
bemutatkozó sári énekes gyermekeink, a Kisrozmaring mûsora is nagy sikert aratott. Elégedettek lehetünk, hiszen mind réteskészítô mesterségben, mind
a színpadi bemutatkozón méltóan szerepeltünk, ezzel is öregbítettük Dabas város hírnevét.
Dr. Füredi Árpád
pártoló tag és szimpatizáns
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FELHÍVÁS
Népekhez Európában, vagy bárhol a világon, akiket földrajzi,
kulturális vagy más szempontból összekapcsol a Duna.
Mindenkihez, aki a Hungarus Közösséghez kötôdik,
a magyar kultúra barátaihoz.

EMLÉKEZZÜNK KÖZÖSEN!
2006. július 21–23-án, az 1456. július 12–22. nándorfehérvári csata
550. évfordulójára emlékezünk Budapesten, a Vigadó rakparton
a IV. Duna Ünnepe rendezvényeivel.
Az elnevezés több szempontból jelképes, melynek rendezvényei az évfordulón az emberiség története, vallási és kultúrközösségek, környezetünk megóvása szempontjából fontos emlékek bemutatására irányulnak. Az ünnep
megrendezésével szeretnénk rendszeresen felhívni a figyelmet, a Duna és
környezete, a vizek mai állapotára, közös megóvására; elôdeink elfeledett
emlékeire, „a királyi hajósnépre”, 1521. július 1.–augusztus 29. eseményeire;
hajósaink jelenére; a vizek munkásaira és áldozataira; mindazokra, akiknek
sorsa a Dunához és a vizekhez kötôdik.
Július 22-én, szombaton
9.00 Gyülekezô a Március 15. és az Eötvös tereken, Hunyadi és Kapisztrán
zászlai alatt
10.00 Felvonulás a Vigadó rakpartra
10.30 Ünnepi megemlékezés
12.00 Harangszónál ünnepélyes koszorúzás és virágok elhelyezése a Dunán
12.30 Ökumenikus istentisztelet, majd emlékmûszentelés, a Budapest Belvárosi Fôplébániatemplomban
19.00 Ünnepi hangverseny a Budapest Belvárosi Fôplébániatemplomban,
„NE ENGEDD SOHA, HOGY SZÉGYEN ÉRJEN!”
Tamás Alajos: Nándorfehérvár 1456 oratórium
Sugár Rezsô: Hôsi Ének összeállítás
Közremûködik: Budapesti Kórus, Kapisztrán Kórus és Monarchia
Szimfonikus Zenekar, Búzás Aida – szoprán, Takács Tamara – alt,
Jekl László – bariton, Korpás Ferenc – basszus, Prevoz János – tenor,
Szennai István – tenor, Vezényel: Virágh András Liszt-díjas
Kérünk mindenkit, csatlakozzon az ünnepi megemlékezéshez!
Legyenek bárhol a világon, ezen a napon ünnepeljünk és emlékezzünk
együtt délben a harangszónál, gyertyalángnál, egy szál virággal,
közös imával, a Szózattal.
Tartsanak velünk, hozzanak egy szál virágot!

Szeretettel várunk mindenkit!

A kis helytörténészek munkájáról
A Városi Könyvtár Kis Helytörténészei szeretettel várták Kôszegi Zoltán polgármestert, aki helytörténeti kutatásairól beszélt. Ez a kutatás egy országos helytörténeti pályázat eredménye volt, ahol a harmadik helyezést érte el. Rendkívül
érdekes, színes elôadást hallottunk Sári történetérôl, a cselédség életérôl, az emberek szokásairól fényképekkel, régi pénzekkel, iratokkal dokumentálva.
Megbeszéltük, hogy a nyári szünidô alatt a gyermekek elmennek dédszülôkhöz, nagyszülôkhöz érdekes régi történeteket kérdezni, és gyûjtenek régi újságokat, fényképeket, levelezôlapokat és ma már nem használatos tárgyakat, melyeket szeptemberben bemutatnak, és a történeteket is elmesélik. Szeptemberben
meglátogatjuk a gyóni tájházat, ahol idôs embereket meghallgatunk gyermekkoruk szokásairól, öltözködésérôl, szórakozási lehetôségükrôl stb...
Nem utolsósorban megköszönöm Illy Noémi tanárnô segítségét és munkáját, valamint szeretettel várunk minden érdeklôdô gyermeket és felnôttet körünkben.
Gardáné Solymos Dalma
gyermekkönyvtáros

Várunk a Gyermekkönyvtár táborába!
A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára az idén is szervez irodalmi-kézmûves tábort junius 26-tól július 1-jéig, de. 9–12 óráig.
Ízelítô a tábor programjából: mindennap mesés fejtörô, versmondás és
mesemondás, agyagozás, gyöngyözés, terményképek készítése, fakanálfigurák,
szendvicsdíszítô verseny, szalmaképek stb.
Örömmel várjuk Tóth Bélát, aki színvonalas verses-zenés mûsort ad, ahol a
gyerekeket megtanítja közös énekléssel népdalokra és zenés versekre. Tervezzük
még Zakar András bácsi vezetésével szalmaképek, kalapfonás és egyéb más termékek elkészítését, valamint a tavalyi világbajnok dabasi postagalambot is
megnézzük. A gyerekek egymás munkáját zsûrizik, aki a legtöbb szavazatot kapja, pontot szerez, ugyanígy ponthoz jut az is, aki verset, vagy mesét mond, vagy
röviden ismerteti annak a könyvnek a tartalmát, amely neki nagyon tetszett.
Nem maradhat el a zsákbamacska, ami minden gyerek nagy örömére szolgált
tavaly is.
A tábor végén a legtöbb pontot szerzôk könyvjutalomban részesülnek.
A programok a körülményektôl függôen változhatnak.
Jelentkezni lehet a gyermekkönyvtárban nyitvatartási idôben:
hétfô, kedd, csütörtök, péntek 10–18 óráig, és szombaton 8–12 óráig.
Egyéb információk a 06-29/363-079-es telefonszámon.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk:
Gardáné Solymos Dalma és Barta Erzsébet könyvtárosok

Dabasi ovisok dobos képzése
Az elôzô év ôszén megrendezett I. Világzenei Dabasi Dobfesztivál igen kedvezô
visszhangja és szép szakmai sikere Dabasra és a dobolásra tereli a figyelmet.
Dabas neve és a dobolás jól hallható kapcsolatban van, ugyanis a város a
királyi dobosok települése volt, ezért is indította útjára tavaly Dabas Város
Önkormányzata ezt a kezdeményezést, amely a Dabasi Napok rendezvénysorozat központi programjává vált. Indítsuk az oktatást akár már az óvodában
a még fogékony, könnyen szervezhetô és jól motiválható óvodás korú gyermekekkel. Ez a képzés nagy segítségére lehet az éppen kialakulóban lévô
motorikus képességeiknek, ideális terepe lehet az oktatásnak. Arról nem is
beszélve, hogy az együtt végezhetô különleges feladat milyen közösségi öröm
forrása. Igaz, hogy a nagycsoportosok már erôsebbek, és a mûvészeti oktatásnak is elôbb támogatott szereplôivé válnak, de mindössze fél évig maradnak
az óvoda intézményében.
Kezdjük tehát a középsôs ovisokkal.
Az oktatást a sári Napsugár és a Táncsics utcai óvodában Dömök Virág kezébe adtuk, aki a Sugár Rezsô Alapfokú Mûvészeti Iskola szolfézstanáraként nagy
kedvet érez a kicsinyekkel való foglalkozásra. A 3. sz. Gyóni Napköziotthonos
Óvoda magára vállalta az oktatást, és intézményen belül keresett oktatót a
képzéshez. Itt Ötvös Júlia és Erdélyi Borbála tanítja dobolni a gyerekeket.
De hol találunk dobokat?
Incze Kálmán hangszerkészítô mester rövid határidôvel elkészítette a könnyû
és egyszerûen rögzíthetô, méretben is megfelelô hangszereket. Szerencsére az
óvodák azonnal átlátták, hogy az oktatás által a gyerekek, az intézmények
többletlehetôséghez jutnak, így beépítették azt a költségvetésükbe. Szakmai
segítséget is kaptunk, Vörös Árpád, a Tébláb Mûvészeti Iskola (Budapest,
XVIII. ker.) tanára sikeres bemutatót tartott a Táncsics utcai óvodában.
A márciusban elindított képzéshez a három óvoda lelkesen csatlakozott, így
április vége óta már hangszereken gyakorolhat 60 gyermek, akinek célul tûztük
ki, hogy rendszeres munkával formálódjanak kicsiny ütôs együttessé, és ez év
ôszén, a II. Világzenei Dabasi Dobfesztiválon mutatkozzanak is be rövid mûsorukkal. Az érdeklôdôknek már most üzenjük, hogy a II. Világzenei Dobfesztivál a
Dabas-Diego Sportcsarnokban szeptember 23-án megrendezésre kerül.
Tapsoljunk együtt Dabas város kicsiny dobosainak is!
A Tájoló Iroda mint az oktatást szervezô, a hangszerek beszerzését segítô
partner – munkatársai nevében:
Tóth Béla Ottó

2006. június DABASI ÚJSÁG

15

Intézményeink hírei

Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Elérkezett és elmúlt eddigi iskolás éveitek
legszebb, de egyben legszívszorítóbb ünnepe, a ballagás. Ezen a napon ti voltatok a
fôszereplôk, és az alsóbb évfolyamos társaitok felnéznek rátok, mint az iskola legérettebb, legbölcsebb és legünnepeltebb diákjaira. Ez az öröm és a könnyek napja volt.
A feldíszített osztálytermek és folyosók számotokra tették szebbé, emlékezetesebbé
ezt az ünnepet és feledhetetlenné azt az iskolát, amely eddigi diákéletetek színtere
Gyóni Géza
Általános Iskola
8. a
Of.: Kiss Attila
Bábel Vivien
Balázs Dániel
Balogh László Tas
Dori Klára
Dormány Dániel
Farkas Gábor
Fekete Viktória
Füzy Eszter
Gere Dorottya
Hideghéti Mihály
Horváth Éva
Kaldenecker Krisztián
Kollár Kinga
Kovács Dóra
Lakatos János
Mátyus Renáta
Pergel Nóra
Pintér Alexandra
Rohr Szandra
Szlezák Petra
Szônyi Renáta
Tóth Andrea
Tóth Nóra
Váczi Norbert
Vajda Edina
Vörös Zoltán
Zsíros Angéla
8. b
Of.: Péli Lászlóné
Babik László
Burik Péter
Czene Kata
Fabók Júlia
Gáspár Bernadett
Gáspár Pál
Hornyák Tünde
Horváth Nikolett
Horváth Zsolt
Jelenek Tamás
Kiss Gergô
Kocsis Balázs
Kovács Sándor
Láposi Anikó
Medve Anita
Nehéz Tünde
Szabó Adrienn
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volt. Sok-sok emlék köt titeket ezekhez a
falakhoz. Sikerek, kudarcok, barátságok,
viták. Sok-sok szeretet és jó szándék vett
körül itt benneteket, tanáraitok törôdése,
biztatása, a helyes útra terelgetô szigora.
Minden, ami megszokott és otthonos volt
számotokra, az most egy csapásra megváltozik. Ôsztôl gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában folytatjátok tanulmányaitokat, meg kell majd szoknotok az
új környezetet, új arcokat, új tanárokat.

Szilaj Lilla
Szín József
Takács Edina
Tímár Dávid
Turán Nóra
Vitvindics Barbara
Zsíros Krisztina
Zsitva Viktor
8. c
Of.: Buncsákné Zelenák Erzsébet
Balogh Attila
Barta József
Bujtor Hajnalka
Cseik Gergely
Csôszi János
Dormány Csaba
Erôs Petra
Erôs Szabina
Farkas Fanni
Fecsó Gergely
Fehér Ivett
Forczek Roland
Garajszki Richárd
Hochmajer Rozália
Kosztolányi Gábor
Kovács Bernadett
Kulcsár Márk
Lacza János
Mányák Nikolett
Méhes Alexandra
Rozsnyói Szilvia
Suhajda Brigitta
Újvári Róbert
Horváth Zsolt
Szent János Katolikus
Általános Iskola
8. oszt.
Of.: Suhajdáné Kohan Magdolna
Ballai János
Balog Ildikó
Balog Szabina
Garajszki Brigitta
Gogolák Gábor
Grósz Norbert
Gula Krisztina
Jelenek Viktor
Majeczki Mónika
Majoros Gábor
Molnár Anikó

2006. június

Szívbôl kívánom, hogy mihamarabb be
tudjatok illeszkedni az új közegbe, és hasznosítani tudjátok azt a gazdag útravalót,
amelyet régi jó iskolátokban kaptatok! Kívánom, hogy szeretetben éljetek és a jövôbe
vetett hitetek erôsödjön.
Legyen bennetek sok kitartás, hogy az új
alma materben is megtaláljátok a helyeteket. Sok sikert kívánok a tanuláshoz és céljaitok eléréséhez!
Kôszegi Zoltán polgármester

Ronga Eszter
Strupka Viktor
Szmetana Nikolett
Varga Dóra
Kossuth Lajos
Általános Iskola
8. a
Of.: Batuskáné Kiss Katalin
Balog Bettina
Bednárik Zsolt
Czene Henrik
Dori Barbara
Gecser Barbara
Iványi Dániel
Juhász Dorina
Kalecz József
Kovács Adrienn
Láposi Zsolt
Mráz Márk
Pataki Beáta
Petrányi Nikolett
Pintér Gábor
Regdony Dóra
Seibin Ágnes
Smida Máté
Szabó László
8. b
Of.: Mrázné Kosztolányi Judit
Balogh Ferenc
Barocz Orsolya
Farkas Zoltán
Fehér Erik
Hegóczki Helga
Kardos Henrietta
Laja István
Megyeri Adrienn
Miskei Gergely
Molnár Sándor
Naszvadi Gergely
Nyitrai Krisztián
Pajor Erika
Pucsinszki Rita
Szlama Regina
Kosiba Dániel
8. c
Of.: Révészné Kondics Csilla
Balázs Dávid
Benkô Dániel
Bodor Barbara

Botlik Gábor
Dabasi Bettina
Dágány József
Horváth Alexandra
Jancsovics János
Jarábik Róbert
Kopasz Dániel
Krizsán Gábor
Nagy Krisztián
Ordasi József
Petrányi László
Somogyi Norbert
Strupka Gergô
Szabó Alexandra
Újvári Renáta
Vajda Béla
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
8. osztály
Of.: Székely Zoltán
Bálint József
Bálint Petra
Bukovszki Beatrix
Buzek József
Csáti Renáta
Csernák Bálint
Farkas Gergô
Fekete Mariann
Galántai Gergô
Glonczi Zsanett
Gyócs Németh Csaba
Hadi Tamás
Henes Tímea
Janicsák Tibor
Kecskés Bianka
Kecskés Imola
Kecskés Lilla
Kollár Anna
Maris Ferenc
Molnár Dániel
Mráz Dániel
Nagyváradi Zsolt
Németh Márk
Pucsinszki Tímea
Sós Roland
Szlezák Szabina
Újvári Gábor
Vass Erzsébet
Vincze Erika
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Tanévzárás a Gyóni Géza Általános Iskolában
Június 10-én rendhagyó tanévzáró ünnepélyt szerveztünk. Rendhagyó volt, hiszen a többi iskolához képest egy héttel elôbb fejeztük be a tanítást, de rendhagyó volt azért is, mert az iskola bôvítésének kellôs közepén tartunk. A következô
hónapok errôl szólnak majd, s még a gyerekek a megérdemelt vakációjukat töltik, többen – munkások és pedagógusok – azon fognak fáradozni, hogy mire szeptemberre az új tanév elkezdôdik, akkor egy gyönyörû új iskola várjon mindenkit.
Az idei tanévben is a legtöbben sikeresen vették a különbözô tantárgyak akadályait. Az elsôsök mellett már a másodikosok is a bizonyítványukba újszerûen nem
érdemjegyet, illetve osztályzatot, hanem szöveges értékelést kaptak. Közülük 47
fô kiválóan teljesített. A többieknek, 38 fônek, a bizonyítványában a tantárgyak
mellett a jeles, kitûnô kifejezés szerepel értékelésként. Ôk a következôk:
3. a
Bartuszek Bernadett
Lôrincz Orsolya
Nagy Ágnes Sára
Török Beáta
3. b
Balogh Rebeka
Kosztolányi Georgina
Medve Bence
Szkicsák Hébel Mónika
3. c
Fózer Tímea
Szeidenléder Sára
Zelovics Zsigmond
4. a
Barsi Réka
Gáspár Rita
Laczkó Zoltán

Marczinkó Sára
Pálfi Máté
Takács Nelli
Várdai Virág
4. b
Bálint Melinda
Borzák Zoltán
Dragos Gábor
Kovács Bence
Pintér Cintia
Sáfár Olivér
4. c
Cserna Roland
Dóri Evelin
Farkas Zoltán
Hornyák Pál
Leimeter Roland
Weil Evelin

5. a
Várady Csongor
5. b
Krász Mónika
6. a
Gelle Péter
7. a
Kovács Dorottya
7. c
Takács Kitti
8. a
Pergel Nóra
8. b
Zsíros Krisztina
8. c
Méhes Alexandra

Hat tanuló nevelôtestületi dicséretet kapott a különbözô tanulmányi és kulturális versenyeken való színvonalas szereplésért: Várady Csongor, Krász Mónika,
Kovács Dorottya, Molnár Erika, Takács Kitti, Zsíros Krisztina.
Sokféleképpen próbáltuk az idén is ösztönözni a gyerekeket a tanulásra. E
célt szolgálta a felsô tagozaton 50, 100 db ÖTÖS megszerzése. 86 fô kapott oklevelet, osztályfônöki dicséretet az 50 db ötösért. Az okleveleket az ôket tanító
pedagógusok írták alá. 18 fô 100 db ötöst ért el, ôk is oklevelet és igazgatói dicséretet kaptak. Egy tanuló, Takács Kitti 7. c osztályos tanuló elérte a 150 db
ötöst; ô könyvjutalomban is részesült. „Az évfolyam legjobb tanulója” címért is
lehetett versenyezni, melynek havonkénti alakulását szintén a faliújságon rendszeresen nyomon követhették tanulóink.
Az évfolyam legjobb tanulója címet kapott az idén: Várady Csongor – 5. a,
Gelle Péter – 6. a, Takács Kitti – 7. c, Pergel Nóra – 8. a
Iskolánkban a legrangosabb kitüntetést, a Gyóni Géza-díjat, idén Pergel Nóra
és Méhes Alexandra 8. osztályos tanulók kapták meg, nyolcéves kiemelkedô
tanulmányi és közösségi munkájukért.
Itt kell megemlítenem azokat, akik nemcsak tanulásban, hanem a sportban
is szép eredményeket értek el, ôket a tantestületünk „Jó tanuló, jó sportoló” díjban részesítette, melynek feltétele a kiemelkedô versenyeredményen túl 4,5 feletti tanulmányi átlag.
– Misek Gábor, országos duatlon csapat 3.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 2.;
– Sinkó Richárd, országos duatlon csapat 3.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 1.;
– Fózer Tímea, országos duatlon csapat 4.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 1.;
– Hende Helga, országos duatlon csapat 4.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 3.;
– Tóth Roland, országos sakk 4.;
– Kiss Attila, megyei duatlon csapat 3.; megyei triatlon csapat 1.;
– Hende Cintia, megyei úszás 2.;
– Major Máté, megyei duatlon csapat 3.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 2.;
Jó sportoló díjban részesültek azok, akik megyei és országos szintû kiemelkedô
sporteredménnyel büszkélkedhetnek.

– Lozsek Martin, megyei duatlon csapat 3.; megyei triatlon csapat 1.;.
– Barta Barnabás, országos ügyességi lovas versenyen „Az év lovasa” és a nehéz
kategória bajnoka
– Kuli Sára, országos duatlon csapat 1.; megyei triatlon csapat1.; egyéni 3.;
– Weil Evelin, FIT-KID középdöntôn 1.;
– Tóth Andrea, országos duatlon csapat 1.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 2.;
– Szilaj Lilla, országos duatlon csapat 1.; megyei triatlon csapat 1.; egyéni 3.;
– Kocsis Balázs , megyei duatlon csapat 2.;
Tanulóink közül sokan végeztek kiváló munkát akár a tanulás, akár a különbözô
versenyek terén. Pozsgai Fruzsina 1. c megyei mesemondó versenyeken 1. és 3.
helyezett lett.
Megyei német versenyen 2. helyezés ért el Nagy Nikolett, 3. helyezést Fehér
Bernadett, Molnár Erika kapott. Megyei informatika versenyen 1. helyen végzett
Balázs Dániel. Kuli Gábor országos duatlon csapat 3., megyei triatlon csapat 1.,
Zelovics Dóra megyei triatlon csapat 1. helyezett.
Az iskolavezetés köszöni a pedagógusoknak a fáradságos és lelkes munkájukat, hiszen a mindennapok tanóráin túl, sok iskolai, házi versenyt rendeztek,
vagy elvitték diákjainkat magasabb szintû megmérettetésre, valamint sok-sok
ötlet megvalósításával színesítettétek iskolánk hétköznapjait.
Köszönjük a szülôknek a segítô, együttmûködô munkát. Nélkülük diákjaink
nehezebben vették volna az elôttük álló akadályokat. Nekünk pedagógusoknak
és Önöknek szülôknek egy a célunk: tisztességes, becsületes és mûvelt gyermekeket nevelni. Kiemelném azoknak a szülôknek a segítô munkáját, akik aktívan
közremûködtek programjaink megvalósításában. Megszervezték a jótékonysági
bált, társadalmi munkát vállaltak, biztosították tanulóink szállítását, segítettek
az osztályprogramok lebonyolításában.
Köszönjük a lelkesedésüket, munkájukat! Kívánunk nekik a hétköznapokhoz
is jó egészséget és vidámságot! A diákoknak eljött a legszebb évszak, a nyár.
Pihenjen mindenki sokat!
Iskolavezetés
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete (2370 Dabas, Szent István tér l/B) pályázatot hirdet a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona
(2370 Dabas, Kossuth László u. 1.) vezetôi álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezetôi megbízás feltételei:
– legalább öt év felsôfokú szakmai képesítést igénylô, a gyermekvédelem, a
szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– az intézmény alaptervéhez igazodó felsôfokú képesítés és szakképesítés
(1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete)
– az intézményben fennálló határozatlan idôre szóló kinevezés, illetôleg a
vezetôi megbízással egyidejûleg felsôfokú végzettségû vagy felsôfokú
szakmai képesítést igénylô munkakörben történô határozatlan idôre szóló
kinevezés.
A pályázathoz csatolandó:
– vezetôi program,
– végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e a testület a pályázatot.
A vezetôi megbízás 5 évre, 2011. szeptember 30-ig szól.
A pályázat beküldésének határideje: a megjelenéstôl számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidô lejártát követô
30. nap, illetve az ezt követô testületi ülés.
Az állás elfoglalásának határideje: 2006. október 1.
Bérezés a Kjt. szerint + vezetôi pótlék.
A pályázatot Dabas Város polgármesterének címezve kell benyújtani (2370
Dabas, Szent István tér 1/b.)
Érdeklôdni lehet: Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzôjénél
Telefon: 29/561-216
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Kultúra – Évforduló

A Nándorfehérvári diadal A Trianoni békeszerzôdés
550 évvel ezelôtt, 1456. július 22-én Hunyadi János magyar hadvezér világraszóló gyôzelmet aratott a Nándorfehérvárt ostromló II. (Hódító) Mohamed
török szultán felett. A nándorfehérvári diadal a feudális Magyarország egyik
legnagyobb katonai sikerének mondható.
A nagy gyôzelem elôzményeit és lefolyását érdemes felidézni.
II. Mohamed török szultán (uralkodott: 1451–1481) 1453-ban elfoglalta a
Bizánci Birodalom fôvárosát, Konstantinápolyt, amelyet birodalma fôvárosává tett. Uralmát Ázsia és Európa jelentôs részére kiterjesztve, további hódításokat tervezett, a Balkánt elfoglalva, Magyarország ellen készült. Elôször az ország kulcsának számító Nándorfehérvárt (Belgrád) akarta elfoglalni.
A magyar bárók közül egyedül Hunyadi János országos fôkapitány és erdélyi vajda mozgósított a védelemre.
II. Mohamed 1456. május elején a mintegy 90 ezer fôs seregével megindult a hadjáratra, és július 3-án ostrom alá vette Nándorfehérvárt. A 7000
fônyi védôsereget Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály várkapitány vezette. Július
14-én Hunyadi János 12 ezres reguláris és mintegy 25-30 ezer fôs keresztesbôl (népfelkelô) álló seregével az ostromlott vár közelébe ért. A keresztesek
szervezésében nagy érdemeket szerzett Kapisztrán János (késôbb szentté
avatták), Ferenc-rendi szerzetes, aki ott volt a táborban.
A Dunát elzáró, 200 török hajót számláló hajóhadat Hunyadi véres küzdelemben áttörte és a serege egy részével az ostromlott várba vonult, a többieket – fôleg a kereszteseket – a Száva folyó szigetén helyezte el.
A szultán a folyamatos ágyúzások után 1456. július 21-én délután rendelte el az elsô rohamot a falak ellen, amelyen már rések tátongtak. A janicsárok
betörtek a külsô és belsô várba, de Hunyadi a nehézlovasaival kétszer is kiszorította az ostromlókat. A harcok szüneteiben Hunyadi János friss csapatokat
rendelt a várba. Az éjfél után indított újabb török roham az elôzôeknél is véresebb küzdelmet hozott. Ekkor került sor Dugovics Titusz hôstettére, amikor
a belsô vár falára zászlót kitûzni akaró janicsárt a mélybe rántotta. Ez is lelkesítôen hatott a védôkre. Végül július 22-én hajnalban Hunyadi és a védôk kiverték a várból a törököket, teljes gyôzelmet arattak. Ez volt azon a napon az
elsô gyôzelem. A török sereg nagy veszteséget szenvedett. A pasák azt tanácsolták a szultánnak, hogy vonuljon vissza. Mohamed azonban pihenôt rendelt
el, a döntést attól tette függôvé, hogy mit tesznek a magyarok. Hunyadi és a
védôk is pihentek, mivel súlyosak voltak az ô veszteségeik is.
1456. július 22-én délután azonban a keresztesek – akik a harcokban addig
nem vettek részt – a Száván átkelve, Hunyadi tilalma ellenére megtámadták
a szultán táborát. A kialakuló harcba mindkét részrôl egyre többen bekapcsolódtak. Az ütközetben a kereszteseknek sikerült elfoglalniuk az ázsiaiak táborát. Erre a szultán az ágyúi fedezetére rendelt ruméliai lovasság élén megindult a keresztesek ellen. Hunyadi felismerte a lehetôséget, kitört a várból a
nehézpáncélos lovasságával és a védelem nélkül maradt török ágyúállásokat
elfoglalta, s azokat a törökök ellen fordította. Ezután a támadást folytatva,
Hunyadi lovassága oldalba támadta az elôrenyomuló szultán csapatát. A két
tûz közé szorított törökök nem sokáig állták a harcot, súlyos veszteségeket
szenvedve megfutottak, a szultán is megsebesült. A vert had elmenekült, s
csak valahol Szófia környékén állt meg. Hunyadi János fényes gyôzelmet aratott. Óriási volt a zsákmány: az ostromtûzérség és további mintegy 300 kisebb
ágyú, az egész török tábor a kincseivel együtt. A törökök Nándorfehérvár alatti veszteségét a kortársak 35–40 ezer fôre becsülték.
A nagy diadalt a „törökverô” Hunyadi azonban nem tudta kiaknázni, mivel
a táborban dúló pestisjárvány ôt is elérte, és 1456. augusztus 11-én Zimonyban elhunyt. A nándorfehérvári gyôzelem hatása óriási volt, 70 évre távol tartotta Magyarországtól a Török Birodalmat. A déli harangszó pedig, amelyet
III. Calixtus pápa még 1456. június 29-én rendelt el a Nándorfehérvár elleni
török támadás kivédésére irányuló könyörgésként, a diadal után a gyôzelem
jelképe lett. 1456. július 22-e óta – immár 550 éve – minden délben, minden
templomban a nándorfehérvári diadal emlékére kondulnak meg a harangok,
és hirdetik a magyar hôsöket. Azóta szól a harang Hunyadi Jánosért és a nándorfehérvári hôsökért.
Mitták Ferenc
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86 évvel ezelôtt, 1920. június 4-én írták alá Magyarország megbízottai Trianonban az Antant-hatalmakkal a békeszerzôdést. A magyar békeszerzôdés az
I. világháborút lezáró versailles-i békerendszer része volt. Az 1914–1918 között
tartó I. világháborúban az Antant-hatalmak gyôztek, s a párizsi békekonferencián dolgozták ki a vesztesekkel a békeszerzôdések tervezetét. Magyarország a
vesztesek közé került, s az az államalakulat, amelybe tartozott – az Osztrák–
Magyar Monarchia – 1918 novemberében a darabjaira hullott szét. A volt birodalom területén nemzetállamok alakultak, amelyek minél nagyobb részt kívántak maguknak a volt monarchiából, így a Magyar Királyságból is. Tulajdonképpen a széthulláskor a történelmi Magyarország egy pillanatig sem létezett, hisz
vagy Antant katonai megszállás alatt állt jelentôs része, vagy nagy területek –
igaz erôszakkal – a megalakuló új nemzetállamokhoz csatlakoztak.
Ilyen körülmények között utazott el a gróf Apponyi Albert vezette magyar
békedelegáció (ennek tagja volt gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál is) és érkezett meg 1920. január 7-én Párizsba. Január 16-án Apponyinak sikerült szóban is összegeznie a magyar küldöttség fô törekvését. Lemondva a régi Magyarország határainak megtartásáról, azt kívánta, hogy a vitatott területek sorsáról
népszavazás útján döntsenek, alkalmazzák a Wilson amerikai elnök által meghirdetett nemzeti önrendelkezés elvét. A magyar elôterjesztés felett semmiféle
vitát nem indítottak, csak átadták a küldöttségnek a békefeltételeket. Ezekre a
magyar kormány adott választ, majd 1920 márciusában részletes irányelveket
küldött a magyar küldöttségnek. Mindenekelôtt a kijelölt határ menti, többségükben magyarlakta területek megtartása érdekében szerették volna módosítani a békeszerzôdés tervezetét, ismételten felvetve az érintett területeken
rendelkezô népszavazások kérdését. Ezt azonban a szomszéd országok az elsô
pillanattól a leghevesebben ellenezték, jól tudva, hogy az általuk már elfoglalt
magyar többségû területek lakossága a Magyarországhoz való tartozás mellett
szavazna. A békekonferencia Legfelsôbb Tanácsa így a magyar ellenjavaslatok
egyetlen pontját sem fogadta el, és minden érvet visszautasított. 1920. május
6-án a magyar békeszerzôdést véglegesnek nyilvánították. Tekintettel arra,
hogy a magyar békeküldöttség az elôre elkészített diktátumhoz képest semmiféle változtatást nem tudott elérni, ezért tiltakozásul gróf Apponyi Albert visszaadta megbízatását, rámutatva arra, hogy „nem Magyarország régi területeivel
szemben fennálló jogából indultunk ki – nem mintha ezt a jogot kétesnek tartanók – mi az érdekelt népek jogaihoz ragaszkodtunk, amikor népszavazást
követeltünk”. Továbbá „... azt is kijelentettük, hogy elôre alávetjük magunkat az
érdekelt népek szabad akaratnyilvánításának.” Hiába mondott le Apponyi, a
gyôztesek akarata diadalmaskodott, Magyarország számára nem maradt más
lehetôség, mint az igazságtalan és méltánytalan békeszerzôdés aláírása.
1920. június 4-én délután 16 óra 30 perckor a versailles-i Kis Trianon kastélyt a Nagy Trianon palotával összekötô csarnokban a magyar kormány nevében Benárd Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter és Drasche-Lázár Alfréd
követ aláírta a 14 részbôl álló békeszerzôdést. Ennek elsô része a Népszövetség
alapokmányát tartalmazta, a második rögzítette Magyarország új határait. Ennek értelmében a történeti Magyarország (Horvátország nélküli) 282 ezer km2
területébôl 93 ezer km2 (33%) maradt magyar fennhatóság alatt. Lakóinak
száma 20 886 487 fôrôl 7,6 millióra (36%) olvadt. Az új határok mélyen belevágtak a magyar nemzettestbe, aminek következtében több mint 3,2 millió
magyar került a szomszédos országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élô magyarság több mint egyharmada, s ennek fele az új határok mentén
zárt tömbökben élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai, nemzetiségi
elvnek megfelelô, igazságosabb határokat húzni, a gyôztesek étvágya azonban
mértéktelen volt. A békeszerzôdés további pontjai a hadsereg létszámáról és a
jóvátételi elôírásokról szóltak. A magyar nemzetgyûlés 1920. november 15-én
ünnepélyes tiltakozás mellett fogadta el a trianoni békeszerzôdést tartalmazó
törvényjavaslatot, majd 1921. július 26-án az 1921: XXXIII. tc. formájában a
törvénytárba iktatta. Trianon a 20. századi magyar történelem máig ható mély
traumája, ugyanakkor a kisállammá vált Magyarország e viharos 86 év alatt,
Trianon óta többször újrateremtette magát, megmutatva, hogy szívós munkáMitták Ferenc
val tenni lehet a reményteljes jövôért....

Kultúra

A szülôföld krónikása

Tamási Áron 1897. szeptember 20-án
született Farkaslakán (Erdély) kisbirtokos parasztcsaládban. Tíz testvére közül
négy élte meg a felnôttkort. Legnagyobb
fiútestvérként neki kellett volna otthon
maradnia a gazdaságban, de egy véletlen
baleset másként alakította a sorsát. Így
kerülhetett 1910-ben a székelyudvarhelyi gimnáziumba, és elindult az értelmiségivé válás útján.
Helyére Gáspár öccse lépett, akiben
szintén ott szunnyadozott az írói véna,
amit Vadon nôtt gyöngyvirág címû kései emlékirata is bizonyít.
Tamási Áron felsô iskoláit Kolozsvárott végezte: 1918–1921 között jogot
hallgatott, majd a Kereskedelmi Akadémián tanult, ahol 1922-ben szerzett diplomát. 1922–23-ban banktisztviselôként dolgozott Kolozsváron és Brassóban. 1922-tôl jelentek meg novellái, és
ez maradt az a mûfaj, amelyben a legmaradandóbbat alkotta.
A székely ember csavaros észjárása,
poétikus alkata, könnyes humora, pajzán, tréfás kedve, és szívet melengetô
jósága jelenik meg ezekben az írásokban.
A mesék, legendák szürrealisztikus látásmódja a nehéz, embert sanyargató paraszti sors realitásával ötvözôdve teszi
kerekké e remekmûvek sajátos világát.
Szépen szôtt, tarka mesék, csergeérdességû fájdalom, balladai tömörség, mesebeli figurák, boszorkányok, tündérek,
törékeny szerelmek, és fából faragott,
kôbe vésett, kemény emberi sorsok fonódnak össze a szôke Nyikó völgyében
elterülô kis faluban. A természet megelevenedik, a táj emberi arcot ölt, a Hargi-

ta rengeteg erdôi titkokat, szépségeket,
veszélyeket és álmokat rejtenek. Az otthon, a szülôföld szeretete fogalmazódik
meg Tamási Áron minden mondatában,
hôseinek tetteiben, gondolkodásmódjában, párbeszédeiben és a narráció könynyed szövetében.
1923–25 között az Amerikai Egyesült
Államokban élt, csakúgy, mint máig legnépszerûbb regénytrilógiájának hôse,
Ábel. Maga a regény, amely rengeteg
élettapasztalatot és önéletrajzi elemet
tartalmaz, 1932-ben jelent meg. Alkalmi munkákat vállalt, majd banktisztviselôként dolgozott.
Hazatérése után a kolozsvári Újság
munkatársa lett. Az Erdélyi Helikon nevû irodalmi mozgalom tagjává és egyik
vezéregyéniségévé vált, kapcsolatban állt
a Korunk íróival, valamint a népi írókkal. Ô szervezte 1937-ben a Vásárhelyi
Találkozót, ezen a fórumon, több írótársával együtt a romániai magyarság
problémáinak megoldását sürgette.
Négyszer kapott Baumgarten-díjat
(1929-ben, 1930-ban, 1933-ban és
1943-ban). Szókimondása, igazságszeretete és a hatalommal való összetûzései
miatt az ötvenes évek elején a mellôzött
írók közé tartozott, de 1953-tól újra
megjelenhettek írásai. 1954-ben Kossuth-díjat kapott, s ugyanebben az évben tagja lett a Nagy Imre által újjászervezett Hazafias Népfront Országos Tanácsának. 1956 szeptemberétôl tagja s
egyben egyik alelnöke lett az Írószövetség elnökségének.
1956. október 23-a után a népi írók
közül elsôként tett hitet a forradalom
mellett: 26-án felolvasta a rádióban
“Magyar fohász” címû írását, amely
nyomtatásban is megjelent az Irodalmi
Újság november 2-i számában. Óvott
“az osztályjellegû harcok” visszatérésétôl, s a Parasztszövetség újjászervezését
szorgalmazta; “a nemzeti hagyományok
szellemének” megfelelô intézményrendszer létrehozását sürgette. Az Írószövetség 1959-es újjáalakításakor az alapító
tagok között volt, az 1962. évi közgyûlésen a népi írók közül egyedül ô szólalt
fel. 1963-ban a Béketanács elnökségi
tagja lett. 1966. május 26-án halt meg
Budapesten.
Tamási Áron szülôfalujában, Farkaslakán nyugszik, sírhelye nemzeti zarándokhellyé vált. Írói és emberi nagyságának két nagyszerû erdélyi szobrász,
Szervátiusz Jenô és Szervátiusz Tibor,
apa és fia állított emléket.
Kapui

Gyóni Géza
(1884. június 25.–1917. június 25.)

Petôfi lelke
Hurrá, testvér, csak most szorítsd még,
Csak a veséjét most ne engedd!
Dögrováson a muszka rémség,
Most mi esszük meg, nem a tetvek.
Hóhérpalástját fázva rántja
Petyhüdt nyakába már a kerge cár –
Varsó fölött a gépmadár dalában
Petôfi lelke jár.
Hurrá, testvér, csak most szorítsd még,
Nézd már, hogy kapkod fühöz-fához.
Barmai fogytán azt remélte:
Nyakunkra majd sárga kutyát hoz,
A sárga kutyák ide nem érnek,
Fullasztja ôket messzi tengerár –
Az óceánok dörgô viharában
Petôfi lelke jár.
Hurrá. Testvér, csak most szorítsd még,
Csak a veséjét, ahogy szoktad.
Hallik már halálhördülése
Óljukba pörkölt vadkanoknak.
Vadjai között rémülettel
Vonszolja roncsát nyomorék Petár –
Belgrád fölött a bombák robajában
Petôfi lelke jár.
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Sport

Az NB II. küszöbén a kézilabdás lányok
Lezajlott a 2005–2006-os bajnoki szezon a megyei
bajnokságban. Ha visszatekintünk, elégedettek lehetünk csapataink teljesítményével, annál is inkább, mert egy úgyszólván frissen alakult (2004)
egyesület érte el ezt az eredményt, ami a Szupercsoport második helye, ifjúsági csapatunk pedig a
dobogó harmadik helyére állhatott.
Az ôszi szezont felnôttcsapatunk a bajnokság „B”
csoportjának 2., ifistáink a 3. helyén zárták. A felnôttek
pontjaiból viszont hat pontot utólagosan levontak és
ezzel az alapszakasz utolsó három mérkôzése elôtt
visszacsúsztak a 4. helyre. Így a tavaszi meccseket meg
kellett nyerni, hogy a rájátszást minél jobb pozícióból
kezdhesse a csapat. A rájátszás kieséses rendszerben
zajlott, minden csapatnak kétszer kellett megmérkôznie egymással – otthon és idegenben. Az elsô fordulóra, a nyolc közé jutásért – amit az „A” csoport hatodik
helyezettjével játszottak – Verôcén került sor, aszfaltpályán. Itt történt a szezon elsô nagy sérülése, Paál
Gina térdszalagszakadása, minek következtében ô búcsúzott a további mérkôzésektôl.
A nyolcaddöntôt 2:0-ás összesítéssel 70:43-as
gólaránnyal nyerték Verôce ellen.
Ezután következett a négy közé jutásért az „A” csoport 2. helyezettje, Budakalász, ami már egy kicsit nagyobb falatnak bizonyult.
A negyeddöntôt 1:1-es összesítéssel 54:52-es
gólaránnyal nyerték Budakalász ellen.
Így kerültek a megye legjobb négy csapata közé
Abony, Dunavarsány és Tápiószele társaságában, ahol
az elôdöntôt a szeleiekkel játszották. Az elsô fordulót
itthon 24:23-ra nyerték, így nagyon rá kellett készülni
az idegenbeli meccsre, fôként lelkiekben. A visszavágón
az elsô félidô elején történt a rájátszás második sérülése, Schmitter Bea részleges bokaszalag-szakadása. Így

már sajnos két átlövô esett ki a bajnokságból. Mégis
sikerült a csoda, az elôdöntô második mérkôzését is
24:23-ra nyerni idegenben!
Az elôdöntôt 2:0-ás összesítéssel 48:46-os gólaránnyal nyerték Tápiószele ellen.
A bajnokság döntôjét a Dunavarsánnyal játszották
lányaink, melynek mérlege egy négygólos gyôzelem
itthon – ami sajnos nem bizonyult elégnek a bajnoki
címhez – és a nyolcgólos vereség idegenben.
Így a döntôt 1:1-es összesítéssel 47:43-os gólaránnyal vesztették el, tehát a megyei szupercsoport ezüstérmét sikerült megszerezni.
Ez az eredmény feljogosítja az egyesületet az
NB II-es bajnokságban való részvételre. Nagy ez a fa
a mi fejszénknek, de megpróbáljuk, bízva a városvezetés, a helyi vállalkozók és sportszeretô magánemberek segítségében is. Csak közösen sikerülhet városunknak egy ütôképes csapatot menedzselni, akik
Dabas hírét képesek lesznek az országban terjeszteni.
Nem óhajtunk légvárakat építeni, egyesületünknek
85 igazolt játékosa van, fôként a ’91-’94-es korosztályból, akik majd a jelenlegi igen fiatal felnôttcsapatunktól átvehetik és továbbvihetik a stafétát. Ezért
kérjük, akinek számít valamit a sport, a kézilabda és
egy felnövekvô – talán majd országosan is jónevû dabasi nôi csapatban játékhoz jutó – nemzedék jövôje,
és lehetôsége is van rá, támogassa csapatunkat! Minden támogatás jól jön, hisz a feljutással a csapat költségvetése többszöröse lesz az eddiginek.
Bankszámlaszámunk:
64400082-30087969-51100014
A csapat programjával és a szponzori szerzôdéssel
kapcsolatban érdeklôdni lehet Révész Károlynál
(06-30/248-9338). A támogatásukat elôre is köszönjük.
– szerk –

A nyár folyamán három nagyszabású strandkézilabda tornára
kerül sor a Dabasi Strandon:
Július 08–09. 10.00 óra
régiós kvalifikációs verseny
Velence, Dabas, nôi-férfi
Július 29–30. 10.00 óra
Strandkézilabda Serdülô Kupa
Dabas, nôi-férfi
Augusztus 12–13. 10.00 óra
Mezey Ancsa Szenior-kupa
Dabas, nôi-férfi
A játékosoknak jó pihenést kívánunk, a szurkolókat pedig
várjuk a Dabasi Strandra!
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Veresegyházon rendezték meg a Triatlon Diákolimpia megyei döntôjét. A
Dabasi SZSE versenyzôi iskolájuk képviseletében álltak rajthoz. A hideg, esôs
idôben már a távok teljesítése is komoly erôpróba volt. Versenyzôink az
elôzô évekhez hasonlóan kiemelkedôen
szerepeltek, 21-en jutottak tovább a
kecskeméti országos döntôbe. Az iskolai csapatok közül a Gyóni Géza Általános Iskola három csapata, továbbá a
Táncsics Mihály Gimnázium és a
Bolyai János Gimnázium egy-egy csapata szerepel a döntôben.
A kecskeméti országos döntôn indulók a következôk.
Gyóni Géza Általános Iskolából:
Sinkó Richárd, Misek Gábor,
Kuli Gábor, Fózer Tímea,
Hende Helga, Zelovics Dóra,
Major Máté, Lozsek Martin, Kiss Attila, Tóth Andrea, Kuli Sára, Szilaj Lilla
Táncsics Mihály Gimnáziumból:
Fodor Rita, Nagy Vanda, Misek Zsolt,
Garajszki Dávid
Bolyai János Gimnáziumból:
Mádi Szabolcs, Virág Viktor,
Mádi Zsolt
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából: Kiss Viktor
Kossuth Lajos Általános Iskolából:
Garajszki Péter
Várdai Zoltán

Duatlon

Kézilabda – férfiak
A Dabas VSE K.C. férfi kézilabdacsapatainak a
2005/2006. bajnoki idényben elért eredményei:
NB I/B férfi felnôtt
7. helyezés
NB I/B férfi ifjúsági
9. helyezés
Országos Serdülô Bajnokság
Alapszakasz: 4. helyezés
Rájátszás: 4. helyezés
Budapest Bajnokság Serdülô B
4. helyezés
Megyei Szuper Csoport férfi felnôtt
6. helyezés
Megyei Szuper Csoport férfi ifjúsági
6. helyezés

Triatlon Diákolimpia
megyei döntô

Országos Ranglista Verseny, Somogyszil
Április 8-án megkezdôdött a 2006-os versenyévad. Ragyogó napsütésben, csodálatos környezetben közel 600-an indultak a különbözô korcsoportokban. Sajnos a dabasi csapatból sokan
hiányoztak betegség miatt. Néhány szép eredmény azonban így
is született.

Eredmények:
Újonc B fiú:
11. Sinkó Richárd, 11. Misek Gábor
Gábor a 2. helyen kerékpározott, amikor bukott, de sérülten is
végigment a pályán. GRATULÁLUK a kitartásához!
Újonc A fiú:
21. Garajszki Péter
leány: 11. Zelovics Dóra
Gyermek fiú:
11. Major Máté
leány: 16. Nagy Vanda
Serdülô fiú:
15. Mádi Szabolcs, 6. Majer Lénárd,
22. Cseik Márton
leány: 17. Tóth Andrea
Ifi
fiú:
21. Mádi Zsolt, 32. Garajszki Dávid
Szenior:
11. Mádi Károly
Várdai

Sport

Forrás: www.giorgo.hu

FIT-KID Magyar Bajnokság Országos Döntô

2006. május 27-én a Dabas Diego Sportcsarnok adott otthont a
10. FIT-KID Országos Döntônek. A rendezvényen közel kétszáz versenyzô küzdött meg a Bajnoki címért “A” és “B” ágon a
különbözô korcsoportokban. A Szimultán Sport és Kulturális
Egyesület versenyzôi az alábbi eredményeket érték el:
FIT-KID Magyar Bajnokság “B” Döntô:
V. korcsoport
Csizmadi Dóra
Horváth Evelin
Juriga Fanni
VII. korcsoport
Oláh Viktória
IX. korcsoport
Kovács Viktória

1. hely
3. hely
6. hely
3. hely
5. hely

FIT-KID Magyar Bajnokság “A” Döntô:
I. korcsoport
Csernus Anna
IV. korcsoport
Gergely Glória
V. korcsoport
Gecser Eszter
Sörös Orsolya
VII. korcsoport
Takács Cintia
VIII. korcsoport
Bennárik Dóra
IX. korcsoport
Balló Henrietta

4. hely
3. hely
2. hely
7. hely
8. hely
1. hely
3. hely

A fiúknál az összevont korcsoportban Kovács Atilla országos bajnoki címet szerzett.
Az “A” Döntôben a dobogón végzett versenyzôink jogot szereztek a nemzetközi versenyeken való indulásra. A MAFIT tájékoztatása szerint az idei Európa Kupa Lengyelországban kerül
megrendezésre és a Nemzetközi Fitness Szövetség tervezi egy
Világ Kupa megrendezését ez év decemberében Hongkongban.
Gratulálunk a lányoknak és felkészítôiknek!
–szerk–

Kihívás Napja
Dabason immár nyolcadik alkalommal jelentkezett az ország legnagyobb lakossági sportjátéka. A több mint 2500
regisztráción túl a legfontosabb, hogy ismét tömegesen demonstrálták a helyi lakosok a sport és a mozgás, valamint
az egészséges táplálkozás és életmód fontosságát. Az éjféltôl
kezdôdô programokhoz az intézményeken kívül a civil
szervezetek is nagy számban csatlakoztak, illetve önálló
szervezésben erôsítették ezt a fontos napot. Köszönetet
mondunk a Szakorvosi Rendelôintézetnek, a védônôknek,
a Dabas Tej Kft.-nek, a Vogtland Pékségnek, a Kamka Bt.nek, a Zóna Kft.-nek és a Flamand Pékségnek, hogy segítették és támogatták a rendezvény sikeres lebonyolítását.

2006. június DABASI ÚJSÁG

21

Sport

A városi strand idén is
várja vendégeit
Nyitva tartás: reggel 10-tôl este 9-ig
Belépô árak:
– napi felnôtt:
– napi gyermek, diák, nyugdíjas:
– havi felnôtt:
– havi gyermek:
– szezon felnôtt:
– szezon gyermek:
– családi belépô
(2 felnôtt, 3 14 év alatti gyermek):

600 Ft
300 Ft
9 000 Ft
4 500 Ft
20 000 Ft
9 000 Ft
1 500 Ft

(A családi belépôt váltók a jegy ellenében vendégeink egy
ingyenes kis pizzára a lángos büfében.)
A csúszdaárakat 500 Ft-os napi bérlet fejében korlátlanul használhatják a látogatók.
Baráti társaságok rendezvényeihez tûzifát, bográcsot
biztosítunk, elôzetes egyeztetés után a fôzéshez szükséges alapanyagokat beszerezzük.
A lángos büfében helyben sült pizzával és lángossal
várjuk a strandolástól megéhezôket.
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Duatlon OB, Kaszó

A SERDÜLÔ FIÚK MEGVÉDTÉK BAJNOKI CÍMÜKET
Az idei évben is Kaszón
rendezték meg a Duatlon
Országos Bajnokságot.
Sajnos az idôjárás is “hagyománytisztelô” volt, az
elôzô évekhez hasonlóan
szakadó esôben zajlott a
verseny. Ennek ellenére
közel ezren álltak rajthoz
a különbözô korcsoportokban. Köztük 17-en a
Dabasi Szabadidôs Sportegyesület színeiben. Legjobban a serdülô fiúk szerepeltek, óriási küzdelemben 2005 után
idén is megnyerték az Országos Bajnokságot. A csapat tagjai: Mádi
Szabolcs, Majer Lénárd, Misek Zsolt. Szép eredményeket értek el az
utánpótlást jelentô újoncok is.
Újonc “B” kategóriában Sinkó Richárd 2., Misek Gábor 7. helyezést ért el.
Az újonc “A” korosztályban Fózer Tímea 11., Hende Helga 14.,
Garajszki Péter 19. lett.
Gyermek korcsoportban Nagy Vanda 10., Major Máté 27., Kiss
Attila 45. helyen ért célba.
A serdülôk mezônyében Tóth Andrea 10., Kuli Sára 22. lett. A
csapatban bajnoki címet nyerô fiúk egyéni eredménye a következô:
Mádi Szabolcs 4., Majer Lénárd 7., Misek Zsolt 22., továbbá Cseik
Márton 37.
Az ifjúsági fiúknál Mádi Zsolt 26. helyezést ért el.
A felnôttek és szeniorok mezônyében szerepeltek a csapat edzôi,
Lukács István 45. lett.
Várdai Zoltán a szeniorok között az 5. helyen végzett. Sajnos
Mádi Károly szenior versenyzônk bukás miatt a verseny feladására
kényszerült. A tavaszi ranglista versenyek és az OB alapján 4 versenyzônk ért el utánpótlás elsôosztályú minôsítést: Nagy Vanda,
Tóth Andrea, Mádi Szabolcs, Majer Lénárd.
Várdai Zoltán

SOÓS Épületgépészet
Szolid árakkal,
bôséges árukínálattal
várjuk kedves vásárlóinkat!

Heti akciók!
Dabas, Szent István út 23.
(A postával szemben a lottózó helyén)

Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510
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