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Az ünnepnapok szabályos ismétlôdésükkel
könyörtelenül felhívják ugyan figyelmünket az
idô múlására, általuk mégis kiléphetünk a
hétköznapok egyhangúságából. Az öröm mellett ez a kettôsség adja meg az ünnepek hangulatát, történetiségét: e jeles napokon mindig
emlékezünk, összekapcsoljuk a múltat és a
jövôt, hogy rövid idôre elfelejthessük a jelent.
Az ünnepnapok sokszínû világában a nemzeti
ünnepek adnak lehetôséget arra, hogy egy nép
kollektív tudata erôsödjön, hogy idôs és fiatal
egyaránt tudja: mit jelent magyarnak lenni.

Európa keleti felében különösen nagy jelentôséggel bír, hogy az állami ünnepek ismét
nemzeti köntösbe bújjanak, hogy az
évtizedekig mesterségesen leszorított nemzeti
önértékelésünk ismét helyreálljon, mely elengedhetetlen feltétele egy nemzet alkotóteremtô munkájának és fejlôdésének. Nemzeti
ünnepeink között kiemelkedô jelentôségû
augusztus 20., államalapító Szent István napja,
melyet az Országgyûlés 1991-ben hivatalos
állami ünneppé nyilvánított. Elsô királyunk
állam- és egyházszervezô tevékenységére már
utódai is minden évben tisztelettel emlékeztek:
augusztus 15-én, István halálának évfordulóján Székesfehérvár volt a helyszíne a király
részvételével zajló törvénykezési napoknak. Az
uralkodó elé járuló tömeg így minden évben
lerótta tiszteletét István sírja elôtt.
I. László király az országos tisztelet jeleként
kezdeményezte elôdje szentté avatását 1083ban. A többnapos szertartás keretein belül, a
legendák szerint számos csodajel kíséretében,
hatalmas tömeg elôtt nyitották ki augusztus
20-án reggel a sírt, hogy a szent földi maradványairól méltóképpen gondoskodjanak.
László már 1092-ben a kötelezô ünnepek közé
sorolta István szentté avatásának napját, mely-

Sík Sándor: Mit jelent „magyarnak lenni"?
Magyarnak lenni Szent István tanítása szerint erkölcsi fogalom. Még senkit sem
tesz magyarrá az, hogy magyarul beszél. Ez még nagyon kevés.
Senkit sem tesz magyarrá az, hogy a vére magyar, sôt még az sem, hogy magyarnak vallja magát: a magyarságot erkölcsi küzdelemmel, Isten sürgette cselekvéssel
úgy kell kiküzdeni. Magyarnak lenni erkölcsi lendület.
Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten
akar velünk valamit, és hogy a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni feladatot.
Magyarnak lenni: szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak, ami magyar: a magyar földnek, utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelem minden
mozzanatával a magyar embernek, s koldusnak és az emberhez nem méltó életet
élônek is.
És cselekvés, levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretetnek:
tenni tunyaság, kényelem, önérdek ellenére is, amit erkölcs, amit lelkiismeret,
amit Isten megkíván – ezt jelenti magyarnak lenni Szent István szerint.

lyel a keresztény hit nemzeti jellegét kívánta
erôsíteni.
Szent István napja tehát egyházi ünnepként
évszázadokon keresztül erôsítette elsô királyunk tetteinek emlékét, majd a 19. században, a polgári társadalom kialakulásával nyert
erôteljes nemzeti jelleget. A második
világháborút követô politikai és társadalmi
változások, valamint az 1956-os forradalom
leverése után azonban a kommunista ideológiával gyökeres ellentétben álló ünnepet
igyekeztek minél jobban átformálni. Az 1940es évek vallástalanítása idején így vált belôle a
sztálini mintára megalkotott alkotmány
ünnepe, majd a termelôszövetkezetekben zajló
munka népszerûsítésére, a frissen learatott
gabonából készült kenyér ünnepe.
Szent István király és hatalmas államalkotó
tevékenysége tehát több évtizedre feledésbe
merült, amely komoly érvágást jelent a 20.
század tragédiáiból akaratlanul oroszlánrészt
vállaló magyarság önértékelésében. A felszabadult öröm helyett azonban még mindig
félünk. Szívbôl remélem, hogy gyermekeink
már valóban szabadon ünneplik majd augusztus 20-át!
Kôszegi Margit

Rendezvényeink–Díjazottjaink

A szorgalmi év lezárásának és a nyári szünet kezdetének fontos eseménye volt
a június 18-án lezajlott Palacsintaparti. Ezen az ünnepségen a polgármester
több mint 200 diákot látott vendégül a legkisebbtôl a legnagyobbig, a város
minden iskolájából. Ez a rendezvény már évek óta arra hivatott, hogy a kitûnô tanulókat jutalmazza az Önkormányzat.
A helyszín hagyományosan a Nautilusz étterem kertje, amely gyarapodó
növényzetével, gondozott pázsitjával, évrôl évre festôibb keretet ad az ünnepségnek. Jó volt látni a sok ünneplôbe öltözött gyereket, a derûs arcokat, a
büszke mosolyt, az esetlen kézfogásokat, ahogyan Kôszegi Zoltántól átvették
a jutalomkönyvet, vagy a lesütött szempillákat, ahogyan a dicsérô szavakra
reagáltak.

Fotók: Karlik Dóra

KITÛNÔINK

Az ünnepség végén mindenki annyi palacsintát ehetett, amennyihez kedve
volt, még repeta is jutott bôven annak, aki élt a lehetôséggel.
Összegzésként feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy büszke lehet az a város, amelynek ennyi kitûnô diákja van, hiszen így biztosított a jövô, a fejlôdés,
a megmaradás. Természetesen a gyerekek szorgalma és tudása mögött sok
szülôi noszogatás, önfeláldozó odafigyelés és rengeteg minôségi tanári munka van. Ehhez a „csapatmunkához” szívbôl gratulálunk!
a szerkesztô

Rendhagyó Köztisztviselôk Napja

Fotó: Karlik Dóra

Az idei évben, rendhagyó módon, nem kirándulással, hanem kicsit másképp ünnepelték a
Köztisztviselôk Napját városunk közigazgatási
dolgozói. Június 30-án a Dabasi Sportcsarnok
konferenciatermében ünnepélyes keretek között átadásra került a Dabas Város Közszolgálatáért Köztisztviselôi díj is, amelyet Molitor
Józsefnének, a Polgármesteri Hivatal adóügyi
munkatársának Kôszegi Zoltán polgármester és
Garajszki Gábor jegyzô nyújtott át. Maga a
rendezvény könnyed, különbözô népek muzsi-
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kájából összeállított hangversennyel kezdôdött,
amelyet Kovács Éva brácsamûvész és mûvésztársai adtak elô. Ez az alkalomhoz illô, színvonalas válogatás szép nyitánya volt a köszöntôbeszédeknek és a díjátadásnak. A program
záróakkordja egy állófogadás volt, amelyet a
konferenciaterem elôtti karzaton szolgáltak fel a
jelenlévôknek.
Molitor Józsefné Marika volt tehát az idei
évben az a személy, akit a döntéshozók kivétel
nélkül érdemesnek tartottak a rangos szakmai
kitüntetésre, a Dabas Város Közszolgálatáért
Köztisztviselôi díjra. Már pusztán a közszolgálatban eltöltött éveinek száma is ritka és példaértékû
lehet a fiatalabb generációk számára, ugyanis
29 éve, 1976. december 16-a óta dolgozik pénzügyi területen. A Dabasi Járási Hivatalnál elôször
mint gépkönyvelô helyezkedett el; a környezô
települések könyvelési adatainak feldolgozását
végezte. Ebben az igazán monotonnak mondható
munkában is megtalálta az értéket, általa megismerhetett egy kis szeletet a környék lakóinak
mindennapjaiból. Az 1984-es év elejétôl a Dabasi
Nagyközségi Tanácsnál pénzügyi elôadóként
tevékenykedett, és a rendszerváltás után is folytatta ilyen jellegû munkáját. Az elsôk között tett
közigazgatási alapvizsgát, majd 1997-tôl, a helyi
iparûzési adó bevezetésétôl kezdve a Polgármesteri Hivatal adócsoportjának oszlopos tagja.
Munkaviszonyának nagy részét adóügyi
területen töltötte, ahol napi kapcsolatot kell tartania az ügyfelekkel. A hozzá forduló embereket
pontos szakmai ismerettel tájékoztatja, valamint
ezen kívül minden esetben sikerül jó kapcsola-

tot is kialakítania velük. Meghatározó szerepe
volt abban, hogy a városunkban tevékenykedô
vállalkozók elfogadták az egyébként nem túl
kellemes terhet, a helyi iparûzési adót. Véget
nem érô türelemmel kezelte a problémás
ügyeket és ügyfeleket, így mutatva követendô
példát a fiatalabb kollégáknak. Személye, mind
közvetlenebb munkakörnyezetében, a Pénzügyi
Osztályon, mind a Polgármesteri Hivatal
egészén belül nagy tiszteletnek és megbecsülésnek örvend. Számos fiatal pályakezdését,
munkába illeszkedését, szakmai jártasságának
megszerzését segítette.
Marika nyugállományba vonulását, a jól
megérdemelt pihenést az idei évre tervezi, helyt
adva ezzel az ifjabbaknak. Köztisztviselôi
pályájának méltó befejezése a Dabas Város
Közszolgálatáért elismerés; hiszen a maga
csendes, szerény módján sokat tett városunk
közszolgálatáért. Ô maga így vallott az eseményrôl:
“Meglepetésként ért, hogy 2005-ben engem
illetett meg ez a díj. Kósza hírek ugyan eljutottak hozzám már az ünnepség elôtt is, de amíg
nem hallottam a saját fülemmel a nevemet
elhangzani ott, addig nem igazán hittem el.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki
engem javasolt, és ki kell emelnem kollégáimat
is a díj kapcsán, akik nagyban segítették a munkámat. Különösen a Pénzügyi Osztályra gondolok, ahol a dolgozók munkaközössége nagyon
jó; egy igazán összetartó társaság vesz körül.”
Gratulálunk!
Zelovics Edina
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6. SEMMELWEIS-NAP
Július 1-jén immáron hatodik alkalommal rendezték meg városunkban a Semmelweis-napot, amelynek alkalmával Dabas egészségügyi dolgozóit
köszönti a település vezetése.
Dabason három gyermekorvosra 2600 gyermek, valamint öt körzeti orvosra 13 500 fô jut, munkájukat kilenc védônô segíti. A Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet nemcsak Dabast, hanem a környezô települések közel hatvanezer lakosát is ellátja. Nem feledkezhetünk meg a Dabason
dolgozó gyógyszerészekrôl, asszisztensekrôl, mentôsökrôl, mentálhigiénés dolgozókról, szociális munkásokról, a Fogyatékosok Nappali Intézetének
dolgozóiról és a nyugalmazott egészségügyi dolgozókról sem.
A DS konferenciatermében elôször a komolyzenéé volt a fôszerep, majd Klemencz Györgyné – az intézmény vezetôje – beszámolt az elmúlt egy
év változásairól, eredményeirôl. Ezután Kissné Garajszki Ildikó foglalta össze Semmelweis Ignác életét és az orvostudományban elévülhetetlen érdemeit. Végül elérkezett a nap legfontosabb pillanata, amikor Kôszegi Zoltán polgármester átadta az idei év Dabas Város Egészségügyéért Dr. Halász
Géza-díjat Nagy Tiborné védônônek és Dr. Heneráry László gyógyszerésznek. Az ünnepi ceremónia után egy kellemes hangulatú állófogadás vette
kezdetét.

Egy védônôi pályakép tíz percben
– Mikor kezdte a pályafutását?
– 1967. szeptember 1-jén kezdtem a védônôi
munkámat, vagyis lassan már 38 éve. Ebbôl
hat évet Bugyi községben dolgoztam a pályám
elején, és 1974 óta vagyok Dabason, illetve
Gyónon védônô.
– Mit érzett, amikor megtudta, hogy idén
Ön lesz az egyik kitüntetett a Semmelweisnapon?
– Elôször nagyon meglepôdtem, de örültem, hogy rám gondoltak a döntéshozók. Nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy egy
védônôt tüntetnek ki ezzel a rangos díjjal.
Ahogy a Semmelweis-napon is mondtam, ebben a 90 éves védônôi szolgálat elismerése is
benne van.
– Lenne valami, amit kiemelne pályafutásáról?
– Nagyon sok kedves emléket ôrzök magamban, éppen ezért egyet sem szeretnék
most kiemelni. Nagyon szeretem csinálni,
amit csinálok, nagyszerû a kapcsolatom a
munkatársaimmal és a gyermekorvosokkal.
Farkas doktornôvel kezdtem el dolgozni,
mióta ô nyugdíjba ment, Jákli doktornôvel
dolgozom együtt. Körzeti orvosokkal, Radvánszki doktornôvel és Klemencz doktornôvel vagyok napi kapcsolatban. Nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és kölcsönösen megbecsüljük egymás munkáját. Persze a kolléganôimmel is nagyszerû kapcsolatom van,
Gáspár Ilonával hosszú évek óta dolgozunk
közösen, és együtt végzünk mindent a védônôi munkában.
– Mi a védônôi munka legfontosabb feladata?
– Egy védônônek az egész családot kell
gondoznia, nemcsak a baba vagy a kismama a

fontos, hanem az egész család problémáit is
orvosolnia kell. Mindenhol a legjobb tudásunk szerint igyekszünk segíteni azért, hogy
egészséges, boldog felnôttek váljanak a babákból.
– A modern kor fejlôdése mennyire könnyíti
meg a munkájukat?
– Bizonyos tekintetben könnyebb lett a
munka, de közben a védônôi feladatkör is
egyre szerteágazóbbá és sokrétûbbé vált. Pályám elején kezdetben csak a kismamákkal és
a babákkal kellett foglalkoznom, most mindenféle egyéb dolog is közrejátszik.
– A védônôi szakmát mennyire ismerik ma el
Magyarországon?
– Egyre jobban elismerik. Eleinte csak védônôképzôk voltak Magyarországon, azóta az
intézmény fôiskolai rangra emelkedett. Szerencsére a családok mellett az orvosok igénylik a védônôk munkáját. Egyre jobban beépül
az egészségügybe és a családgondozásba.
– Dabason Ön szerint elég védônô dolgozik?
– Városunkban, azt hiszem, megfelelô
számú védônô dolgozik. Iskolai védônô is
van már a szakiskolában és a gimnáziumban
is, így az ifjúsággal is kapcsolatban állunk.
Egy gyermek 18 éves koráig tartozik a védônôhöz. Az egészségügyi feladatok mellett segítünk például a pályaválasztásban, és persze
rengeteg prevenciót szervezünk, amelyekkel
az egész lakosságot szeretnénk megcélozni. A
szûrések fontosságára való figyelmeztetést, az
egészséges életmódra való felhívást nagyon
fontosnak tartjuk. Minden olyan városi rendezvényen jelen vagyunk, ahol az egészséges
életmódról, a helyes táplálkozásról is szó
van. Jó a kapcsolatunk a családsegítô szolgálattal, kölcsönösen jelezzük egymásnak a

Fotó: Karlik Dóra

Csak tíz perce van – szögezi le elôre. Aki ismeri, az tudja, hogy folyton siet, de pár jó szóra
és tanácsra azért mindig van ideje. Tapasztalata, embersége és hivatástudata járult hozzá,
hogy idén a Képviselô-testület neki, azaz Nagy Tibornénak ítélte oda az egyik Dabas Város
Egészségügyéért dr. Halász Géza-díjat. Szóval van tíz percem, hogy hivatásáról, önmagáról
és az élet egyéb kisebb-nagyobb dolgairól kérdezgessem Erzsike nénit.

problémákat, együtt igyekszünk megoldást
találni. Szóval tényleg nagyon szerteágazó a
mi munkánk.
– Kevés szabadidejét mivel szereti eltölteni?
– A védônôi munka tipikusan az a tevékenység, ami nem csak napi 8 órára korlátozódik, hiszen este is kereshet a család bármilyen problémával a hét minden napján. A szabadidômben olvasni szeretek, színházba járni,
kirándulni és a barátnôimmel összejárni.
A tíz perc gyorsan elrohant, de azért loptunk néhány pillanatot arra is, hogy véleményt cseréljünk a legutóbb látott színdarabról. Pár perccel késôbb, amikor a folyosón újra látom, már ismét hivatásának él, miközben
egy kismamát lát el jó tanácsokkal. Hivatástudata és embersége példaértékû mindenki számára. Gratulálunk, és reméljük, agilis személyisége még hosszú idôn keresztül fogja óvni
Dabas lakosságát!
Karlik Dóra

2005. augusztus DABASI ÚJSÁG

3

Rendezvényeink–Díjazottjaink

Egy sorsformáló „F” betû

Fotó: Karlik Dóra

hivatásom közel negyvenéves gyakorlása után
azt mondhatom, nagyon jó választás volt. Most
már nagyon örülök, hogy osztályidegen voltam,
hiszen ennek köszönhetô, hogy minden ilyen
jól alakult.

Beszélgetés Dr. Heneráry Lászlóval, aki idén az Önkormányzat egyik
Semmelweis-napi díjazottja lett.
R.: Számított-e az elismerésre, és hogyan fogadta a hírt, hogy Ön kapta idén a Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díjat?
Dr. H. L.: Megmondom ôszintén, egyáltalán nem számítottam erre, hiszen gyógyszerész
még nem kapta meg Dabason ezt a díjat. Megtiszteltetésnek érzem, hogy elsôként részesülhettem ebben az elismerésben, és bevallom, jólesett. Mégis hozzá kell tennem azt, hogy mivel
családi vállalkozásban dolgozunk, munkatársaimnak, családom tagjainak, tehát a feleségemnek, a vejemnek és a lányomnak is szól ez az elismerés. Ebben ôk legalább annyira érintettek,
mint én, ha nem jobban.
R.: Beszéljünk a kezdetekrôl! Hogyan került erre a pályára, volt-e családi hagyománya a gyógyszerészhivatásnak?
Dr. H. L.: Nem volt hagyománya, én lettem
az elsô gyógyszerész a családban. A pályára kerülésemnek egy nagyon egyszerû és tanulságos
elôzménye van. 1959-ben érettségiztem, és a
naplóban a nevem mellett egy F betû állt, ami
azt jelentette, hogy “osztályidegen”. Ennek mibenlétét és következményeit mindenki tudja,
aki átélte a Rákosi-korszakot. Az édesapám orvosnak szánt, de hogy az esélyeimben biztosak
lehessünk, elvitt engem egy híres orvosprofesszorhoz, aki kereken megmondta, hogy ne is
próbálkozzam ezen a pályán, mert bekerülésemre nem lát semmi lehetôséget, bármilyen jó tanuló is legyek. Ehelyett azt javasolta, hogy jelentkezzem a gyógyszerészeti karra, mert akkortájt ez nem volt egy jó pálya, és kevés volt a férfi gyógyszerész. Az illetékesek féltették a szakmát az elnôiesedéstôl, ezért oda még osztályidegeneket is felvettek, ha megfeleltek a felvételi
elvárásoknak. Így kerültem erre a pályára, és
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R.: Honnan indult és hogyan került Dabasra?
Dr. H. L.: A családom Bácskából származik,
a nevem egy ritka, olasz eredetû név, amelyet
telepes ôseimnek köszönhetek. Ükapám, nagyapám olasz származású volt, és Mária Terézia
idején települt be a Bácskába, majd benôsült
egy sváb családba. Ha az ôseimet nézem, akkor
bennem egynegyed olasz, kétnegyed sváb és
egynegyed magyar vér folyik. Édesapám Budapestre került és magas rangú állami tisztviselô
volt 1945 elôtt. Ezért történt, hogy minket ledegradáltak, meghurcoltak, édesapám ellen
népbírósági ítélet is született, de hát ez abban az
idôben így mûködött. Budakeszin éltünk, onnan jártam be gimnáziumba, majd egyetemre,
Pestre. A feleségemmel a gyógyszerészeti karon
ismerkedtem meg, házasságot is kötöttünk az
utolsó évben, és az volt a célunk, hogy olyan
helyre kerüljünk, ahol lakást kapunk. Pest megyében voltam gyakornok, tehát ismertek engem a megyénél, de lakást nem tudtak adni.
Így lekerültünk Sümegre, ahol el is töltöttünk
több mint két évet. Akkor felhívott telefonon
a Pest megyei fôgyógyszerész, aki felajánlotta,
hogy visszajöhetünk Budapest mellé, Dabasra,
mert itt átépítették a patikát, és van egy üres
szolgálati lakás. Természetesen kaptunk az alkalmon, bár azt sem tudtuk addig, hogy hol
van Dabas. Hiányoztak a rokonok, az ismerôsök, hiszen minden hozzátartozónk Budapesten vagy a Bácskában élt. Ez 1968-ban történt, s azóta élünk és dolgozunk ezen a településen. Igaz, hogy akkor itt csak egy állás volt a
feleségem számára, én pedig változó munkahelyû vezetô gyógyszerész voltam öt éven keresztül, ami azt jelentette, hogy állandóan utaztam.
Nehéz idôszak volt. Néhány évvel késôbb Dabason is megnôtt a gyógyszertár forgalma, így
már rám is szükség volt, ezért 1974-ben kineveztek gyógyszertárvezetô-helyettesnek. Télessy
István 1990-ben bekövetkezett haláláig én voltam a helyettese, ezt követôen gyógyszertárvezetô lettem. 1995-ben alkalmas pillanat kínálkozott a gyógyszertár privatizációjára, ennek érdekében be is nyújtottam a minisztériumba a
pályázatomat, és megkaptam a személyi jogot a
dabasi Arany kígyó gyógyszertár mûködtetésére. Késôbb megvásároltuk az Önkormányzattól
az épületet és a berendezést, és óriási átalakításba kezdtünk. A gyóni gyógyszertárat a feleségem alapította, ô a személyi jogos gyógyszerész
és 1993-tól mûködik, szintén családi vállalkozásban.

R.: Sokszor elôfordul, hogy a gyerekek szakítanak
a szülôi hagyományokkal, más pályát választanak, a
maguk útját járják. Önöknél mégis az ellenkezôje
történt, Csilla lányuk is gyógyszerész lett. Próbálta
rábeszélni, hogy ekképpen válasszon pályát?
Dr. H. L.: A felvételi elôtt két hónappal jelentette be a lányom, hogy mégis gyógyszerész
lesz, elôtte teljesen más pályára készült. Én elmeséltem neki a hivatás nehézségeit, talán még
le is akartam beszélni róla. Most már örülök,
hogy nem sikerült, hiszen az egyetemen ismerkedett meg férjével, Kántor Attilával, mindketten kitûnô gyógyszerészek lettek, és beilleszkedtek, megtalálták a helyüket a családi vállalkozásban.
R.: A gyógyszerészhivatás szépségeirôl faggatnám Önt? Mit szeret a legjobban benne?
Dr. H. L.: A gyógyszerészi pályának vannak
nehézségei, különösen az állandó napi és hétvégi ügyelet. A nehézségek mellett rengeteg szépsége is van, és számomra ezek közül a legfontosabb az emberekkel való kontaktus. Amikor én
idekerültem Dabasra, itt még élt egy régi generáció, azok az igazi parasztemberek, akik roppant bölcsek, okosak és tisztelettudóak voltak.
Nagyon sokat beszélgettem velük, és sokat tanultam tôlük. Sajnos, ez a nemzedék már kihalt, és a világ sem a legjobb irányban halad. A
fiatal nemzedéknek bár tudásban óriási elônye,
kultúrában, viselkedésben és más területeken
igen nagy hátránya van a régiekkel szemben.
Konzervatív ember vagyok, szeretem a fegyelmet, a rendet magam körül. Ez biztosan foglalkozási ártalom, hiszen a patikusi munka sok
precizitást igényel.
R.: Mi a véleménye a gyógyszerárak körül kialakult botrányról? Kik generálják a problémát,
milyen érdekek állnak mögötte?
Dr. H. L.: Röviden ismertetném, mirôl is van
szó. A gyógyszerészet világszerte átalakulóban
van. Két modell létezik: az egyik az úgynevezett
etikus gyógyszertári modell, ami azt jelenti, hogy
teljesen a beteg érdekében történik minden, tehát mi vagyunk a betegért, és nem a beteg van értünk. A magyar gyógyszerészek ezt a modellt
tartják jónak, s a világon kb. 70%-ban ez a modell mûködik. A másik a liberális, merkantil modell, ahol a gyógyszer is ugyanolyan “áru”, mint
minden más, tehát minél több profitot kell kihozni belôle. Az a tény, hogy vannak mellékhatások, hogy a rosszul gyógyszerezett beteg bele is
halhat ebbe, hogy számos kölcsönhatás van gyógyszer és gyógyszer, gyógyszer és élelmiszer között,
elenyészik a profitorientáltság mellett. Az orvos
után a gyógyszerész az a szakember, aki mindent
tud a gyógyszerrôl és minden felvilágosítást meg
tud adni a betegnek. Az orvos és a patikus
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együttmûködése a beteg érdekében rendkívül
fontos, a gyógyítás záloga. Ha a szakembert kiiktatjuk, ha a gyógyszer tetszôlegesen leemelhetô a
szupermarketek polcairól, az jelenti az igazi veszélyt. Magyarországon bizonyos érdekcsoportok
szeretnék ugyan ezt megvalósítani. Óriási profitot látnak a gyógyszeriparban, ebbôl minél többet
szeretnének saját zsebükbe tenni. Az általuk képviselt “árliberalizáció”, az egységes patikai árrendszer megszüntetése, az árverseny bevezetése –
most még csak a nem receptköteles gyógyszerek
esetében – azt jelentené, hogy patikánként más
lenne a gyógyszer ára. Árat csökkenteni legfeljebb a nagy forgalmú gyógyszertárak tudnának,
azok is keveset, hiszen Európában Albánia után
hazánkban a legkisebb a gyógyszerárrés (ebbôl
kell a patikát üzemeltetni, fizetni a dolgozókat és
a vállalkozás számos járulékos költségét), a kis
forgalmú falusi patikák már ma is állami támogatást kapnak, mert még a megélhetôségük sem
biztosított. Akkor mi ennek az értelme? A válasz
egyszerû: csôdbe kell vinni a magyar tulajdonú
patikákat, olcsón megvásárolni, multinacionális
patikaláncokat kialakítani, s aztán “diktálni” az
árakat, ahol ezt megvalósították, ez következett
be. Ezt nem szeretnénk, s ezért a magyar gyógyszerészek az egészségügy valamennyi szereplôjével, az orvosi karral együtt az egységes gyógyszerárrendszer, az etikus gyógyszertári modell
mellett érvelnek, elutasítják a liberalizációs törekvéseket, mert nem a betegek érdekeit szolgálják!
A betegek érdekét az szolgálná, ha a multinacionális gyógyszergyártók a gyógyszerárakban lévô
20–40%-os marketing- és reklámköltségeket
visszafognák, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár a minisztériummal együtt a receptköteles gyógyszerek térítési díját úgy állapítaná meg,
hogy a költségek jelentôs része ne a beteget terhelje. Tehát lehetne jelentôs ár- és térítésdíj-csökkentést végrehajtani, de nem oly módon, hogy
bizonyos érdekcsoportok malmára hajtsuk a vizet. Ez nagyon rossz irányba vezet, a végeredmény minden esetben az árak emelkedése!
R.: Milyen tervei vannak a jövôben, szeretne-e
még valamit változtatni, fejleszteni?
Dr. H. L.: Amikor a gyógyszertárat átvettük,
át is alakítottuk, korszerûsítettük. A fogadórészben igyekeztünk egy klasszikus gyógyszertári
képet kialakítani, ugyanis aki ide belép, ezt látja, fontos tehát a jó benyomás. A laboratóriumot, ahová csak nekünk van bejárásunk, a legmodernebb gépekkel szereltük fel. Van kúpöntô, kenôcskeverô szerkezetünk, ugyanis havonta több ezer kúpot, port, oldatot, kenôcsöt
készítünk itt helyben, tehát elsôdleges volt a labor jó felszereltsége. A jövôben csak kisebb átalakításokra, karbantartási munkálatokra lesz
szükség, amelyet szép lassan beütemezünk,
ahogy anyagi helyzetünk engedi.
R.: Köszönöm a beszélgetést.
Kapui Ágota

Egy igazán “ütôs” fesztivál Dabason!
Fellapozva egy-egy napilap turisztikai vagy programajánló mellékletét láthatjuk, hogy a termálés élményfürdôk, várjátékok mellett a nyári és
kora ôszi hónapokban a leggyakrabban kínált
kikapcsolódási, szórakozási lehetôségek a fesztiválok. Pálinka-, bor-, rózsa-, ribizli- vagy
cseresznyefesztivál, országszerte bôséges a
kínálat.
Számos falu, város vagy kistérség nem rendelkezik kiemelkedô természet adta elônyökkel
(pl.: gyógyvíz, hegyek, folyó, tó), amely vonzó
lehetne a kikapcsolódni vágyó baráti társaságoknak, családoknak, ahhoz, hogy nagy létszámban
megjelenjenek. Az ilyen településeknek azokat a
rájuk jellemzô nevezetességeket kell bemutatniuk, történelmi hagyományokat feleleveníteniük, amelyek hangzatos névadói lehetnek egyegy fesztiválnak és felkelthetik az ország
lakosságának figyelmét, hogy néhány napos
kirándulásuk céljául ezeket a helyszíneket
válasszák.
Dabas sem rendelkezik a fentebb említett természeti vagy mesterséges adottságokkal, ami
megkönnyítené a város széles körben történô
„reklámozását”, de senki ne gondolja, hogy akkor
semmink nincs. Igenis vannak településtörténeti
értékeink, amelyeket, ha megfelelôen középpontba helyezünk, érhetünk el sikereket a vendéglátás
területén. Induljunk ki mindjárt településünk
helységnevébôl. Dabas mint helységnév, 1264-es
iratok szerint Dobos elnevezéssel szerepel, ami
dr. Kiss Lajos professzor szerint (aki földrajzi
nevek etimológiai kutatásával foglalkozott) királyi dobosok lakhelyére utal. Dabas, Peszér, Szántó
és Tárnok neve azt mutatja, hogy a királyi birtokszervezet kötelékeibe tartozó falu szolgáltatási
kötelezettsége is lehetett a név alapja. A helynév
arra utal, hogy királyi dobosok (Dobos), királyi
vadászkutya-gondozók (Pecér), szántóvetôk
(Szántó) vagy tárnokok laktak ott. A királyi
dobosok a nagy utak vagy királyi birtokok védelmével megbízott ôrök voltak, és az ellenség
közeledtét dobolással kellett jelezniük. Ezen infor-

mációk birtokában néhány évvel ezelôtt, Révész
Károly képviselô úr ötlete alapján alakult ki az az
elgondolás, hogy keresve se találhatnánk
Dabasnál méltóbb helyet egy hagyományteremtô dobos fesztivál megrendezésére. Az idei
évre összeállt egy programtervezet, és az elôzetes
szervezési munkálatok során kiderült, hogy nemcsak Dabason, hanem ilyen formában országszerte is elsôként és egyedülálló módon kerül
megrendezésre ez a rendezvény. A fesztivál a tervek szerint az elsô évben egynapos lesz. A külsô
helyszíneken és a Dabasi Sportcsarnokban bemutatott változatos és színes mûsorok viszont
néhány éven belül többnapos eseménnyé is
kinôhetik magukat. A kialakult programterv
szerint a 2005. szeptember 24-én a Dabasi
Sportcsarnokban bemutatásra kerülô mûsor alapja a dob mint az egyik legôsibb hangszer, amely
önmagában is képes fantasztikus zenei élményt
nyújtani a hallgatóság részére. Ez azért formabontó, mert a 100 fellépôbôl álló 180 perces
mûsor színpad használata nélkül, az ún. küzdôtéren kap helyet, ezzel is növelve a gála
látványelemeinek érvényesülését, valamint a reklámozók nagyobb térben való elhelyezkedését. A
program szórakoztató és populáris jellegét a dob
mellett számos táncos látványelem biztosítja. A
tizenéves korosztálytól egészen a nyugdíjas
korúakig, mindenki megtalálja a saját stílusának
megfelelô mûsorszámokat. Az este mûsorközlôje
egy neves humorista lesz. Az ôsi magyar ütôs és
dobos hangszerek mellett bemutatásra kerülnek
dél-amerikai, afrikai, ázsiai és különbözô európai
kultúrák dobolási technikái.
A cikk elején írtam, hogy a fesztiválokat illetôen
bôséges a kínálat, de a világ dobos hangjait bemutató DABASI DOBOS FESZTIVÁL kellôképpen
különleges elemeket vonultat fel ahhoz, hogy maradandó zenei élményt nyújtson a közönségnek.
Bátran állíthatom: EZ IGAZÁN „ÜTÔS” LESZ!
További információ: 29/561-220,
06-70/379-6889, 06-70/313-9993
Máté Tamás

Korszerû regionális hulladéklerakó városunkban
Dabas Város Önkormányzata a kistérség településeivel közösen, pályázatos támogatás segítségével Regionális Hulladéklerakó teleplétesítését határozta el 1999-ben. A beruházás 2003-ban
elkészült. A létesítmény több célkitûzést is teljesít: lehetôség van a települési hulladék szelektív
gyûjtésére, a hulladék hasznosítására, ártalommentes elhelyezésre, valamint a településeken
korábban mûködô, környezetvédelmi követelményeknek meg nem felelô hulladéklerakó telepek
rekultivációjára. A hulladékkezelés fejlesztése azóta is folyamatos: 2001-ben hulladékgyûjtô és
szállító jármûvek beszerzése, valamint hulladékgyûjtô pontok kialakítása történt, 2002-ben pedig hulladékgyûjtô edényzet beszerzésére nyílt lehetôségünk pályázatos támogatások segítségével. Jelenleg folyamatban van a komposztáló gépsor beszerzése (homlokrakodó, aprítógép,
forgatógép, rosta), melyek feladata a lerakásra kerülô hulladék szervesanyag-tartalmának a
csökkentése, és várhatóan 3 évvel megnövelhetô a hulladéklerakó kapacitása. A komposztáló
gépsor beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás folyamatban van, elôreláthatóan szeptember végén kerül sor az üzembe helyezésre.
ML
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Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. június 10-én döntött arról, hogy az Önkormányzat pályázatot
nyújt be BM Országos Bûnmegelôzési Központ
iskolaklubok, biztonságos szórakozóhely
fejlesztését célzó programra.
A pályázat megvalósításához a költségek
30%-át, azaz 900 000 Ft-ot önrészként elkülönített. A pályázat azonban sajnos elutasításra
került.
***
A Képviselô-testület rendeletet alkotott a
városban a játéktermek létesítésérôl és
mûködésének egyes feltételeirôl, amely a
Halász Boldizsár Városi Könyvtárban és Dabas
város honlapján megtekinthetô.
***
Szintén pályázat benyújtásáról döntött a
testület a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által a „Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolat felújításának támogatására” kiírt
pályázatra. A beruházáshoz az Önkormányzat
39 675 188 Ft saját forrást biztosít.
Az önkormányzat vállalta, hogy a felújítandó utak vízelvezetését külön saját forrásból
megoldja (tervezett költség: 3 414 750 Ft).
***
A Képviselô-testület 2005. június 22-i
ülésén hozzájárult ahhoz, hogy kérelmet nyújtson be a város az OKÉV-hoz, a maximális osztálylétszámok túllépésének engedélyeztetése
céljából a 2005–2006-os tanévben a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolában az alábbi szakmacsoportok, osztályok esetén:
A szakközépiskola 9. évfolyamán:
– közlekedés (9. KL),
– kereskedelmi marketing (9. KM) szakmacsoportok (38 fô engedélyeztetése)
A szakiskola 9. évfolyamán:
– kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció (élelmiszer- és vegyiárukereskedôk (9. A),
– egyéb szolgáltatás (fodrász 9. B)
– építészet (kômûves, szobafestô-mázoló,
tapétázó 9. D) szakmacsoportok (34 fô
engedélyeztetése)
Az OKÉV azóta engedélyezte az osztálylétszámok túllépését, így minden jelentkezô
felvételre kerül.
***
Jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános Iskola
PMKA által kiírt alábbi pályázatokon való
részvételét a 2005-ös évben:
– „Gyógytestneveléshez szükséges eszközök
beszerzésére” (PMKA 2. pont „C” pályázata)
– „Határon túli magyar oktatási intézménynyel fenntartott cserekapcsolat esetén az
utazási költségek maximum 50%-ának támogatása (2005/2006. tanév) (PMKA 4. pont „A”
pályázata)
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A Képviselô-testület elfogadta Dabas Város
Önkormányzatának közbeszerzési törvénnyel
összefüggô – módosított – helyi szabályzatát.
Az ajánlatok bontásával kapcsolatos feladatok
ellátására háromtagú bizottságot hozott létre
az alábbi tagokkal:
– Buncsák Gábor képviselô úr
– Rácz Nándor képviselô úr
– Szabó István képviselô úr
Elfogadta Dr. Ács Ferenc képviselô úr
lemondását a közbeszerzési bizottsági tagságáról, helyére Rácz Nándor képviselô urat
választotta meg.
***
Döntött arról, hogy az Önkormányzat
pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Magyar Fejlesztési Bank
Rt.-vel együttmûködve) által meghirdetett
közkulturális intézmények és közösségi színterek kialakítását, felújítását, korszerûsítését,
bôvítését segítô 20 éves futamidejû kedvezményes hitel igénybevételére, KÖZKINCS
HITELPROGRAM–I. keretében.
A pályázat tárgya a Kossuth Mûvelôdési
Központ és Kossuth Ház Galéria bôvítése,
felújítása, fejlesztése.
A fejlesztéshez az Önkormányzat 2 000 000 Ft
saját forrást biztosít.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a felújított
ingatlanokon – legalább a hitel futamidejére
kiterjedôen – a jelenlegi funkciót megôrzi.
***
A Képviselô-testület hozzájárult a Dabasi
Nôi
Kézilabda
Egyesület
Dabas
névfelvételéhez és használatához.
***
Az alpolgármester úr javaslatára az Önkormányzat döntött arról, hogy a Strandon 2005.
június 23-tól a parkolási díj fizetését megszünteti, az erre vonatkozó korábbi döntését visszavonja.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy
megtiltja 2005. július 1-jétôl (az új regionális
hulladéklerakó üzembe helyezésétôl), hogy az
Önkormányzat tulajdonában lévô szemétlerakóba, az építési törmeléken kívül, bármilyen
hulladékot elhelyezzenek.
***
A Képviselô-testület 2005. július 25-i ülésén
elfogadta Dabas város nevelési, oktatási
intézményeinek új, módosított alapító okiratát, valamint hatályon kívül helyezte az
intézmények korábbi alapító okiratait.
***
A Képviselô-testület Dabas városban az
óvodák, általános iskolák mûködési (felvételi)
körzetét a közoktatásról szóló, többször
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1)
bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg:
– 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda: DabasSári városhatár–Zentai utca

– 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda: Zentai
utca–Dabasi u.–Határ u.–Kölcsey u.–Halász
M. u. vonala
– 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda:
„Mesevár” Óvoda (Dabas, Benedek E. u. 2.)
„Lurkó” Óvoda (Dabas, Óvoda u. 2.) Dabasi
u.–Határ u.–Kölcsey u.–Halász M. u. vonala–Dabas-Gyón városhatár
„Szôlôkert” Óvoda (Dabas-Szôlô Tinódi
u. 2.)
Dabas-Szôlô egész területe
– II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: DabasSári városhatár–Zentai u.
– Kossuth Lajos Általános Iskola: Zentai u.–
Dabasi u.–Határ u.–Kölcsey u.–Halász M. u.
– Gyóni Géza Általános Iskola: Dabasi u.–
Határ u.–Kölcsey u.–Halász M. u. vonala–Dabas-Gyón városhatár, Dabas-Szôlô egész
területe.
Egyúttal hatályát veszti az óvodák,
általános iskolák mûködési körzetét meghatározó, korábbi 199/2004. (VI. 28.) sz. ÖK
határozat.
***
A Képviselô-testület a nevelési, oktatási
intézményvezetôk számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget 20 000 Ft-ban állapítja meg 2005. szeptember 1-jétôl 2006.
augusztus 31-ig.
***
A Kossuth Lajos Általános Iskola 5. és 8.
évfolyamán a tanulók létszáma nem éri el a
testület által elôírt minimumot, melytôl való
eltérést az Önkormányzatnak engedélyezni
kell. A Képviselô-testület szakmai indokokat
elfogadva három párhuzamos osztály indítását
engedélyezi a Kossuth Lajos Általános
Iskolában a 2005/2006-os tanévben, 5. és 8.
évfolyamban.
***
A Képviselô-testület kiegészítette a csoportok, osztályok létszámának meghatározására
vonatkozó 95/2005. (IV. 28.) sz. ÖK határozatát.
Intézmény

Ajánlott
min.
létszám

Óvoda
Iskola
1–4. évf.
5–8. évf.
Szakiskola
9–10. évf.
Szakiskolai és
szakközépiskolai
elméleti képzés
szakképzô évf.
Szakiskolai
szakközépiskolai
gyak. képzés
Kollégiumi fogl.

átlag
max.
létszám létszám

18

20

25

18

21

26

21

23

30

25

28

35

6
23

8
25

12
27

Önkormányzati hírek
A testület döntött arról, hogy az Önkormányzat által a szemétlerakón üzemeltetett
állati hulladék elhelyezését szolgáló konténerbe, a városban mûködô vállalkozók a
vállalkozásból származó veszélyes állati
huladékot nem helyezhetik el.
***
Az Önkormányzat határozott arról, hogy
az 1/2005. (I. 4.) sz. Képviselô-testületi határozattal létrehozott „Dél-kelet-ázsiai térséget
sújtó földrengés és szökôár áldozatainak
megsegítéséért” segélyalapot megszünteti,
és a számlán lévô pénzösszeg átvezetésével
új segélyalapot hoz létre „Szolidaritási alap”
címmel, azért, hogy a jövôben egyéb károsultak megsegítésére új felhívást kezdeményezhessen.
A „Szolidaritási alap” kezelésére 3 tagú
kezelôszervet hoz létre, melybe Kôszegi
Zoltán polgármester urat delegálja és felhatalmazza a szerv további két tagjának
kiválasztására és felkérésére.
***
A romániai, elsôsorban magyarlakta
falvak árvízkárosultjainak megsegítése érdekében a polgármesteri keret terhére
300 000–500 000 Ft összegû támogatást
különít el.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatás eljuttatására és a támogatási szerzôdés
aláírására.
***
Az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy
a Kincsesház Alapítvány által a 2370 Dabas,
Fô út 83. szám alatt indítandó Kincsesház
Általános Iskola épületének bôvítése és
korszerûsítése céljából felveendô 30 000 000
Ft-os bankhitel biztosítékául jelzálogjog
kerüljön bejegyzésre a 2370 Dabas, Fô út 83.
szám alatti, 135 hrsz.-ú épületre.
***
A Képviselô-testület hozzájárult, hogy
Dabas Város Önkormányzata csatlakozzon az
AVOP LEADER+ program Felsô-Homokhátsági Akciócsoporthoz.
Felhatalmazta a polgármestert az
együttmûködési megállapodás aláírására.
Megbízta Mráz Lídia városüzemeltetési
ügyintézôt, hogy Dabas Város Önkormányzatát képviselje az AVOP LEADER+ program
Felsô-Homokhátsági Akciócsoportban.
***
Hozzájárult ahhoz is, hogy a Dabas, Kiss
Ernô u. 1. szám alatti területen a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez benyújtott nyertes
pályázat esetén az FC Dabas Sportegyesület
(2371 Dabas, Pálya u. 1.) mûfüves kispályát
létesítsen.
A 2006. évi költségvetés terhére 2 millió
forintot elkülönít a Dabas, Kiss Ernô u. 1.
szám alatti mûfüves kispálya létesítéséhez és
mûködtetéséhez.

Közbiztonsági hírek
“Lassíts az Életért”

A júniusi Dabasi Újságban már tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Dabas Város Önkormányzata a közlekedésbiztonság javítása érdekében 2 db sebességmérô és kijelzô tábla telepítését határozta
el a város területén. Ennek forrása a Pest Megyei Biztonságos Település pályázaton elnyert 1 000 000 forint,
valamint a közbiztonsági keret 500 000 Ft tartaléka. 1 db készüléket a SIGNELIT RT.-tôl vásárol az Önkormányzat 480 000 Ft+áfa összegért, a telepítés költsége 200 000 Ft+áfa. A másik készülék a „COLOR IMAGE
for you” sebességmérô táblája adatgyûjtô kártyával kiegészítve, melynek ára 680 000 Ft+áfa, a telepítés költsége 300 000 Ft+áfa. A beruházás összértéke így 20 75 000 Ft. A meglévô összeget a Képviselô-testület
kiegészítette az általános tartalék terhére 575 000 Ft-tal.
A rendszerek a város alábbi útszakaszain kerülnek telepítésre:
• 5-ös fôút Sári szakasza • Szent István út
A rendszerek megrendelése, mûszaki felmérése megtörtént, és a napokban kerül sor a szerzôdés aláírására.
Várhatóan a szükséges egyeztetések után augusztus második felére mûködésbe hozható a sebességkijelzô
tábla. A rendszer a rendôrség számára is nagy segítséget nyújt a gyorsan hajtók azonosítására és bírságolására. Az üzembe helyezés után a kapitányság közremûködésével „Lassíts az Életért” címû programot indítunk, melyben tájékoztató és figyelemfelkeltô kiadványt kap a szabályosan közlekedô autós, a megengedett
sebességhatárt túllépôk azonban kemény bírságra számíthatnak.
R.R.R.

Tisztelt Adózók !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2005. évre fizetendô:
– gépjármûadó második félévi részletének befizetési határideje 2005. szeptember 15-e.
Számlaszám: 64400099-10980123
– helyi iparûzési adóelôleg második félévi részletének befizetési határideje 2005. szeptember 15-e.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
– magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének befizetési határideje 2005.
szeptember 15-e. Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
– építményadó második félévi részletének befizetési határideje 2005. szeptember 15-e.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi pótlékot a 64400099-10980312 számú
Adópótlék számlára, illetve a bírságot a 64400099-10980305 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
A második félévi értesítések és a befizetésre szolgáló készpénz befizetési csekkek kipostázása folyamatban van. Amennyiben a befizetési csekket nem kapják meg, vagy az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy kérjük, ez ügyben szíveskedjenek a Dabas Város Polgármesteri
Hivatal adócsoportját megkeresni személyesen, vagy telefonon:
Iparûzési adó:
561-245
II. em. 213. szoba
Gépjármûadó:
561-243
II. em. 212.szoba
Kommunális adó és Építményadó: 561-247
II. em. 214.szoba
Zöld szám:
06-80/981-900
Felhívjuk a figyelmüket a határidô pontos betartására, hogy elkerülhetô legyen a késedelmi pótlék felszámítása.
Polgármesteri Hivatal Adócsoport

TISZTELT FÖLDTULAJDONOSOK!
Megkezdtük a mezôôri járulék fizetési határozatainak postázását. Kérjük, hogy segítsék munkánkat
az adatok pontosításával az alábbi ingyenesen hívható számon: 06-80/981-900.

FELHÍVÁS
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat fotópályázatot hirdet az alábbi témakörben: A NYÁR
KORHATÁR: 13 éves kortól 20 éves korig • HATÁRIDÔ: 2005. szeptember 30.
DÍJAK: I. helyezett: 15 000 Ft • II. helyezett: 10 000 Ft • III. helyezett: 5000 Ft
A pályázathoz csatolj egy rövid kísérôlevelet,
majd 2005. szeptember 30-ig juttasd el Dabas Város Polgármesteri Hivatalába!
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Nyári fejlesztési, felújítási és karbantartási munkálatok
Végre megérkezett a sokunk által
várva várt nyár a maga elônyeivel és
hátrányaival…
Köztudott, hogy ez a periódus az,
amikor a sokszor kánikulai meleget
kihasználva, sokan vízpart mellett,
strandokon vagy éppen egyéb távoli egzotikus országokban töltik megérdemelt szabadságukat. Ezen idôszak alatt az önkormányzati épületekben és utakon gôzerôvel folynak
a munkálatok, amelyekhez a július
végi idôjárás kedvezôen hat (száradás, tapadás stb.) Azonban mindenképpen hátrányt jelent, különösen a fizikai dolgozóknak a nemegyszer 36 °C-os meleg. De lássuk, hogy
jelenleg éppen hol tartanak a tervezett munkálatok:
Városszerte folynak a kátyúzási
munkák. Egyes földutakon pedig útalap készítési munkálatok zajlanak.
A kátyúzással párhuzamosan megkezdôdött a Kossuth László út–Martinovics tér és a Szent István út
közötti szakaszának aszfaltozása, a
Bem u.–Móra Ferenc u. felületi zárása. Elkészült a Rákóczi út meghoszszabításának, valamint a Rabárerdei
út kezdeti szakaszának útalapépítése. (A kivitelezô a tervezett
feladatokat az ütemezésnek megfelelôen folyamatosan végzi.)

Új játszótér épült a Dabasi Sportcsarnok közelében, mely megfelel az
új szabványossági követelményeknek.

a Kossuth Lajos Általános Iskola
uszodájában megtörtént az uszodatechnika korszerûsítése és a nyílászárók cseréje.
Sári városrészben folynak az Iskola magastetô-ráépítési munkálatai.
A Napsugár Óvodában megtörtént
a foglalkoztatók padlócseréje.

A régebbi használt játszóterek
felújítása folyamatban van.
A dabasi temetô bejárati részénél
folyamatban van az új kerítés
építése.

A Kossuth Mûvelôdési Ház külsô karbantartása folyik, a homlokzati karbantartással, tetôjavítással
és a belsô elektromos hálózat bôvítésével.

Intézményeinkben idén is folytatódott a világításkorszerûsítés,
melynek keretében megújult a Halász Boldizsár Városi Könyvtár, a
Gyermekkönyvtár, a Zlinszky Iskola
és a Kossuth Lajos Általános Iskola
tantermeinek világítása. Ugyancsak

Gyónon folyamatban van a családsegítô és a posta átköltöztetésének elôkészítése. A Zlinszky Iskola
elôtt megépült a diákok közlekedésbiztonságát szolgáló gyalogátkelôhely.

Elkezdôdött a veszélyes fák eltávolítása a közterületekrôl. Megtörtént a közvilágítási lámpák felszerelése a beérkezett lakossági igényeknek megfelelôen.

Szintén a nyári idôszakban megtörtént a város templomaira a díszkivilágítás felszerelése. Befejezése
elôtt áll a fogyatékosok nappali
ellátását szolgáló épületrész, a
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körzeti orvosi rendelô, az ÁNTSZ,
valamint a tüdôgondozó intézet
tetôzetének héjazatcseréje. Késôbb
folytatódnak a tetôjavítási munkálatok a gyóni óvodánál, valamint létrejön az állagmegóvás a két könyvtár tetôszerkezeténél.

2005. augusztus

A nyári idôszakot követôen további tervezett munkálatok kezdôdnek el. Ezek a következôk:
Elindulnak a sári-besnyôi járda
Inárcsi úti szakaszának építési munkálatai, valamint folytatódik a járdaés kerékpárút kivitelezése a Szent János úton, a városközpont irányában.
A Vásártéri úton is új járda épül.
A Falu Tamás utcában járda és
leállósáv kerül kivitelezésre. A buszmegállók egy részének csapadékvízelvezetése is nemsokára meg fog
épülni. A Gyóni Géza Általános Iskola elôtt is újabb járdaszakasz készül. Elkezdôdik az iskola magastetôs ráépítése. A felsorolt munkák
létrejöttével el is múlik a nyár, s kis
idô múlva már a hirtelen megérkezô
hóesésre és annak következményeire kell gondolnunk, melynek hangulata elôzetesen frissítôleg hat ebben
a kánikulai melegben.
LÁ

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Kedves Olvasók, Hozzátartozók! A nyári szabadságok miatt anyakönyvi adataink hiányosak, így
mulasztásainkat szeptember hónapban pótoljuk. Megértésüket köszönjük.
a szerk.

Házasságkötések
10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
július 14.
Farkas János – Kaszala Zsuzsanna
július 22.
Kiripóczki István – Sztojka Enikô
Garajszki Gábor – Hornyák Erika
július 28.
Bukovszki Jenô – Balázs Katalin
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
július 13.
Pergel László – Dori Ágnes
július 19.
Pacsirta József – Hartl Mária Gizella
július 26.
Várdai Zoltán – Berényi Mária
július 27.
Nagy László – Juhász Mária
25 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
július 5.
Liszka Károly – Surgan Veronika
Petrányi Lukács – Garajszki Teréz
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
július 5.
Papp György – Fodor Márta
július 26.
Fabók István – Tar Julianna
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
július 24.
Varga Gyula – Várlaki Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Sztancsik Józsefné (Ponokai Mária)
Sztaskó Jánosné (Földházi Terézia)

Születési dátum
1911. 07. 08.
1911. 07. 19.

Életkor
94 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Újszülötteink
Újszülött neve
Márai Kata
Zelovics Mónika
Sepsi Bálint
Czine Bálint
Újvári Johanna
Steingruber Melani
Mákszem Virág
Székely Barnabás
Tar Szonja
Náhlik Dorottya
Jodeh Amer
Bodnár Flóra
Laja István

Születési ideje
2005. 06. 28.
2005. 07. 05.
2005. 07. 06.
2005. 07. 07.
2005. 07. 11.
2005. 07. 11.
2005. 07. 12.
2005. 07. 14.
2005. 07. 15.
2005. 07. 20.
2005. 07. 20.
2005. 07. 21.
2005. 07. 27.

Anyuka neve
Sebján Emese
Lacza Szilvia
Faldina Teréz
Füleki Orsolya
Jarábik Tünde
Kucsera Elvira
Somogyi Hajnal
Bede Gabriella
Sidó Tímea
Forczek Irén
Bálint Magdolna Piroska
Vitányi Angéla
Kuris Loretta

Üdvözöljük városunk új lakóit!

Búcsúzunk Prígyeni Józsefné Ági nénitôl
2005. július 2-án elhunyt városunkban a “BABÁS ÁGI NÉNIKÉNT”
ismert Prígyeni Józsefné.
Értékes életébôl emlékül hagyta keze
munkáit, a Máriás lányok ruháit és a
szlovák viseletbe öltöztetett sári babákat. Csodáltuk akaraterejét, életkedvét, varrás iránti szeretetét, mely sok
éven keresztül gyôzedelmeskedett betegsége felett. Mosolya, fáradhatatlan
kezei már pihennek. Egyedi, népi tradíciókat ápoló mûvészetét sajnos senki sem viszi tovább, így megint szegényebbek lettünk valamivel…
Hagyományôrzô munkája elismeréseként Dabas Város Önkormányzata a 2003-as
esztendôben a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat adományozta Ági
néninek. A kitüntetés átvételekor mindannyiunk Ági nénije ezekkel a szavakkal “köszönt el” a dabasi emberektôl:
“Nagyon szépen köszönöm Sári, Dabas, Gyón népének, hogy megbecsültek ezzel a
szép szóval. Isten velük!”
Pálinkásné Balázs Tünde

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazért a sok vigasztaló szóért, tekintetért, együttérzô gesztusért, amit a
feledhetetlen nap óta mondanak mindazok, akiket megrendített édesapám,
Cserkész József hirtelen halála. Ô már
otthon van, de emléke velünk marad…
“Vehetsz házat,
De otthont nem;
Vehetsz ágyat,
De álmot nem;
Vehetsz órát,
De idôt nem;
Megfizetheted az orvost,
De az egészséget nem;
Megveheted a lelket,
De az életet nem!”
Köszönettel : Cserkész Erzsi és családja
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Intézményeink hírei

Hírek városunk katolikus iskolájából
1993 szeptembere óta létezik városunkban egyházi iskola, a Szent János
Katolikus Általános Iskola. Örömmel mondhatom, hogy ebben az intézményben tanítok megalakulása óta. A kezdeti viharok lecsillapodtak, az
iskola mûködése, eredményei egyre inkább bizonyítják létjogosultságát.
A város vezetése is nagyobb bizalommal fordul felénk, segíti munkánkat.
Gyôzô atya, igazgatónônk, nevelôink áldozatos munkájának, tanulóink
szorgalmának, tehetségének köszönhetôen sok szép eredményt értünk el
az évek folyamán. Nemcsak az egyházi iskolák, hanem a város, a körzet
iskoláinak versenyeibe is bekapcsolódunk az utóbbi idôben. Úgy érzem,
szûnik az az elszigeteltség, mely kezdetben körülvett minket. Tanítványaink az idei, a 2004–2005-ös tanévben is jól szerepeltek a különbözô
versenyeken. Ezekbôl szeretnék kiemelni néhányat:
– Körzeti segélynyújtó versenyen csapatban 2. helyezés (csapattagok: Lajos Dániel 8. o., Szabados Kristóf 8. o., Bennárik Ádám 8. o., Ronga Máté 6. o., Suhajda Gábor 6. o.)
– Körzeti csecsemôgondozási versenyen csapatban 1. helyezés (csapattagok: Béki Dóra 6. o., Liszkai Enikô 6. o., Ronga Eszter 7. o.)
– Ennek folytatásán a megyei csecsemôgondozási versenyen 2. helyezés.
Ezúton is megköszönöm iskolánk védônôjének munkáját, mellyel segítette a csapatok felkészülését. Kátai Ferencné, Erzsike szívügyének tekinti
gyermekeink egészséges életmódra nevelését.
– Körzeti vers- és prózamondó versenyen 1. helyezés: Danyis Máté 3. o.
– Körzeti vers- és prózamondó versenyen: 3. helyezés: Szabados Kata
3. o. és 3. helyezés: Balogh Ildikó 7. o.
– Körzeti környezetvédelmi versenyen 2. helyezés (csapattagok: Balogh
Máté 5. o., Majer Gábor 5. o., Béki Dóra 6. o., Ronga Máté 6. o.)
– Karolina-napi hittanverseny Vácott 2. helyezés (csapattagok: a 4. osztályból Garajszki Bianka, Gogolák Alexandra, Kocsír Nikolett, Andristyák Péter).

– Szent Erzsébet életérôl szóló hittanversenyen Érsekvadkerten 2. helyezés (csapattagok: Molnár Anikó 7. o., Ronga Eszter 7. o., Lajos Dániel
8. o. Szabados Kristóf 8. o.)
– Természettudományi vetélkedô a Váci Egyházmegye katolikus iskolái
között: 2. helyezett a 6. osztályosok csapata: Béki Dóra, Ronga Máté,
Suhajda Gábor. Ezen a versenyen a 8. osztályosok csapata is 2. helyezést ért el: Lajos Dániel, Majoros János, Szabados Kristóf.
– Katolikus iskolák országos levelezô tanulmányi versenyén, a „Rügyecskén” középdöntôbe jutottak: Andristyák Eszter 2. o., Béki Martina 2. o.,
Kecskés Rebeka 2. o., Szabó Nikolett 3. o.
A sok szép sportversenyeredmény közül néhány:
– Pest megyei Duatlon Diákolimpián 3. helyezés: Kamen Zsófia 1. o. (Zsófika az Országos Duatlon Diákolimpián is nagyon jó eredményt ért el.)
– Terematlétika Kupa Ócsán, hosszútávfutás 2. helyezés: Bennárik István
5. o.
– Körzetei Atlétikai Versenyen 1. helyezés: Bennárik Barbara 2. o.
– Terematlétikai Kupa Ócsán, helybôl távolugrás 1. helyezés: Lajos Dániel
8. o.
– Városi Streetball Bajnokságon: 1. helyezés (csapattagok: Béki Krisztián
8. o., Sikari József 8. o., Szabados Kristóf 8. o.)
– Diákolimpia I. korcsoport 3. helyezés (csapattagok: Kamen Zsófia 1. o.,
Oláh Zsófia 1. o., Béki Martina 2. o, Hajdi Petra 2. o., Kecskés Rebeka 2. o.)
– A Yamaha Sportnap futóversenyén a mi iskolánk lett a legeredményesebb, mi nyertük az 50 000 Ft-os sportszervásárlási utalványt.
Jó visszagondolni ezekre a versengésekre, nemcsak az eredményekre,
hanem magára az eseményekre, melyekre mindig izgalommal, várakozással készültünk. Nagy élmény már maga a részvétel, a találkozás, a beszélgetés, a barátkozás más iskolák diákjaival, pedagógusaival. A tapasztalatcsere, a kommunikáció nagyon fontos az iskolák között. Egy-egy
verseny erre is jó alkalmat teremt.
Lovászi Józsefné

Besztercebányán járt a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
A Gyóni Géza Nyugdíjas Klub július 8-án
kirándulást tett Dabas testvérvárosába,
hogy megismerje annak nevezetességeit,
történelmi múltját. Az utazás megszervezésében, az autóbusz, idegenvezetô megrendelésében, a pénzváltásban, étteremfoglalásban nagyon sok segítséget kaptunk az
Önkormányzattól.
Reggel 5 órakor indultunk a Gyóni Géza Nyugdíjasháztól, és meg sem álltunk a
határig. Ott pihentünk, és ezután már
csak Szlovákia területén, Zólyom váránál
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álltunk meg. Korai érkezésünk miatt csak
kívülrôl tudtuk körüljárni az óriási várat,
amelynek emeletes kôfalai csodálatos szépek még most is. Utunk most már egyenesen Besztercebánya fôterére vezetett, ahol
Vojecková Mária idegenvezetô várt bennünket. Miskolcon született és itt élt 10
éves koráig, történelemszakos tanárnô.
Klubunk tagjait ô kalauzolta végig a város fôterén és sétálóutcáján amely tele van
virággal, közepén óriási szökôkúttal. Itt
talán minden épületnek van valami törté-

nelmi múltja. Megtudtuk, hol lakott Mátyás király, ha a városba látogatott, hol
volt a régi Városháza, és melyik házban
akarták megkoronázni Bethlen Gábort.
Itt áll a régi bányatulajdonos háromemeletes háza, amely most múzeum. Ez a séta
délig tartott, és utána ebéddel vártak bennünket egy csodálatos helyen, óriási hegyek között egy tisztáson lévô szlovák étteremben, ahol bôséges és finom ebédet
kaptunk, megkóstolhattuk a szlovák nemzeti ételt, a knédlit. Ebéd után megnéztük
a háromemeletes múzeumot. Hazafelé jövet megcsodálhattuk a szép hegyeket, völgyeket, ami nekünk, alföldieknek nagy élmény volt. Így értünk a szép kisvárosba,
Selmecbányára. Sajnos már elég késô volt
és az esô is eleredt, így csak az autóbuszról
csodálhattuk meg a festôi kistelepülést,
sok régi épületével.
Nagyon örültünk a szép útnak, sok
mindent megtudtunk Besztercebányáról,
sok feledhetetlen élménnyel gazdagodtunk. Köszönjük a segítséget a szervezôknek, és másoknak is ajánljuk ezeket a
látnivalókat. Nincs messze, érdemes kirándulni a Felvidékre.
Péli Lászlóné klubvezetô

Intézményeink hírei

KINCSESHÁZ, AHOL AZ ELFOGADÁS A FONTOS
Beszélgetés Farkas Gabriellával, az iskola igazgatónôjével
A 2005/2006-os tanévtôl már Dabason is
megadatik az esély a részképesség-hiányos
gyerekeknek, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol megértés, nyitottság és felkészült
szakértôgárda várja ôket. Ezzel egy régóta
fennálló probléma oldódik meg városunkban. A szülôi kezdeményezés jó partnerre talált a város vezetésében, ugyanis május 20án életbe lépett a közoktatási megállapodás a
Kincsesház Alapítvány (az intézmény fenntartója) és Dabas Város Önkormányzata között. Az iskola indulásának körülményeirôl
és az oktatás módszereirôl kérdeztem Farkas
Gabriella igazgatónôt.
R.: Milyen igény hozta létre ezt az iskolát,
itt Dabason?
F. G.: A diszfunkciós gyerekeknek nem
jó az ellátottsága itt a városban, nincs elég
fejlesztô pedagógus, és az iskolák nem tudják biztosítani a megfelelô bánásmódot az
ilyen problémákkal küszködô gyerekeknek.
Ezért a szülôk kezükbe vették a kezdeményezést, utánajártak és kiderítették a Kincsesház Alapítvány létezését, ôk szorgalmazták
az iskola létrejöttét. Az alapítványnak
ugyanis már nyolc iskolája van Budapesten
és vidéken. A Kincsesház Alapítvány elnökét, dr. Rab Andrást kérték meg, mûködjön
közre az iskola létrehozásában. Az ô javaslatára engem is megkerestek, és megbíztak az
intézmény megszervezésével, majd vezetésével is. Hat éve foglalkozom diszfunkciós
gyerekekkel, ez a szakterületem, tehát elvállaltam a feladatot.

R.: Milyen korosztály számára lesz elérhetô
ez az oktatás, és mennyiben mûködik másként
egy átlagos általános iskolánál?
F.G.: Szándékaink szerint elsôtôl nyolcadik osztályos korig járhatnak majd ide a gyerekek, de jelen pillanatban csak alsós osztályokat indítunk. Az az épület, amelyet az
Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátott,
négy csoport ellátására elegendô. Indul egy
elôkészítô, egy elsô, harmadik és egy negyedik osztály. 21 gyerek kezd ôsztôl nálunk,
jelen pillanatban 5–6 fôs csoportokkal indul
az oktatás. Az iskola továbbra is kis létszámú
lesz, 10 fôs csoportok foglalkoztatását tervezzük, ugyanis a kiscsoportos foglalkoztatás
hatékony csak ebben az iskolatípusban. A
hely is adott volt, két terembôl kellett csoportszobákat kialakítanunk, és ez is nagyon
behatárolja a létszámot, nem is tudnánk
több gyereket fölvenni. Természetesen késôbb, felmenô rendszerben bôvül majd az iskola egészen a nyolcadik osztályig.
R.: Miben térnek el azok a módszerek, amelyekkel a diszfunkciós gyerekeket oktatni, nevelni kell?
F. G.: Normál tanterv szerint haladunk,
nem különbözik a tananyagunk más iskolákétól. A gyerek fejlettségét vesszük figyelembe, onnan indulunk el minden esetben. Induláskor figyelembe vesszük, hol tart a gyerek
képességben, tudásban, és onnan kezdjük a
fejlesztést, s olyan ütemben fogunk haladni,
ahogy az ô képességei diktálják. Fontos, hogy
állandó sikerélményben legyen része, mert

csak így tudjuk megszerettetni vele az iskolát.
Ez csak akkor sikerülhet, ha olyan feladatokat
adunk neki, amelyek megoldására képes.
Ahogy haladunk elôre a tananyagban, felszínre kerülnek azok a diszfunkciók, amelyeknek
a kiküszöbölése a szakemberek feladata.
Nyolcadik osztály végére már olyan látványos
eredmények születnek, hogy az elmúlt évek
tapasztalata szerint a Kincsesház iskolákból
gond nélkül beiskolázhatók a gyerekek bármely középfokú intézménybe.
R.: Hány fôs a tantestület?
F. G.: 17 fôs a tantestületünk, ezek a pedagógusok állandó munkaviszonnyal rendelkeznek. Ebbôl három gyógypedagógus, egy
logopédus, a többi pedig tanító. Fontos,
hogy a gyerekeknek folyamatos sikerélményben legyen részük, ezért olyan kiegészítô tevékenységeket biztosítunk számukra, amelyekben kiélhetik kreativitásukat. Ilyen a dráma,
a tánc, a bábszakkör, a sport. Ezeket a tevékenységeket ahhoz igazítjuk, hogy milyenek a
gyerekek, milyen igényeik vannak.
R.: Milyennek szeretné tudni intézményvezetôként ezt az iskolát?
F.G.: Olyan iskolát szeretnék, ahová a
gyerekek szívesen járnak, a szülôk meg biztonságban tudják gyermekeiket. Az a feladatunk, hogy egy szeretetteljes, elfogadó, nyitott légkört és környezetet biztosítsunk a tanulóinknak. Mindnyájan erre fogunk törekedni.
Kapui

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. augusztusi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl péntekig 12–20 óráig
augusztus 22-tôl hétfôtôl
péntekig 15–20 óráig.
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés

KIÁLLÍTÁSOK
Építészeti értékek Dabason
(a klasszicista kúriák múltja és jelene) és
Dabas, a nyolc torony városa
(egyházi építészeti értékek) kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
Megtekinthetô: hétköznap 9–17 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)
(zárva augusztus 15–19-ig)

Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Kékibolya Népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea Népdalkör: kedd 18–20 óra

ZENÉSZ KLUB
Augusztus 26. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és
haladó zenekarok számára.

Jelentkezés és információ:
Kossuth Mûvelôdési Központ, tel.: 29/360-237
DABASI KISTÉRSÉGI AMATÔR
KÉPZÔMÛVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
Ideje: 2005. augusztus 8–13.
Helyszín: Délegyháza
CITERÁS NÉPZENEI SZAKTÁBOR
(Csutorás tábor)
Ideje: 2005. augusztus 8–14.
Helyszín: Lajosmizse
Nyilvános Gálamûsor:
Augusztus 13. (szombat este),
Lajosmizse, Fô tér
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Tanévzárás a Gyóni Géza Általános Iskolában

Már több mint egy hónapja tart a vakáció. A gyerekek élvezik a nyár örömeit,
amit szinte mindenki kiérdemelt. A 613 tanuló a 181 tanítási napon sokat dolgozott, tette kötelességét, melynek eredménye szemmel nem látható, de mégis
kincseket érô tudásanyagként ott van a fejekben. Sokféleképpen próbáltuk az
idén is ösztönözni a gyerekeket a tanulásra.
E célt szolgálta a felsô tagozatban 50, 100 db ÖTÖS megszerzése. 104 fô
kapott oklevelet, osztályfônöki dicséretet az 50 db ötösért. Az okleveleket az ôket
tanító pedagógusok írták alá. 12 fô 100 db ötöst ért el, ôk is oklevelet és igazgatói dicséretet kaptak: Takács Kitti, Sinkó Klaudia, Misek Zsolt, Kovács
Dorottya, Vas Melinda, Balogh Annamária, Méhes Alexandra, Balogh Bettina,
Molnár Erika, Pergel Nóra, Suhajda Gabriella, Balázs Dániel. Minden hónapban a faliújságon láthattuk egy-egy osztály legkiválóbb tanulóinak névsorát.
Ez alapján az év zárásakor az évfolyamon legeredményesebben tanuló
gyerekeket az Évfolyam legjobb tanulója díjjal jutalmaztuk: Gelle Péter (5. a),
Takács Kitti (6. c), Méhes Alexandra (7. c), Vas Melinda (8. b). 49 fô vehetett
át könyvet, oklevelet a kitûnô tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért; valamint 20 elsôs tanulónk dicséretben részesült.
Ebbôl 7 gyerek Nevelôtestületi dicséretet kapott a különbözô tanulmányi és
kulturális versenyeken való színvonalas szereplésért: Kovács Dorottya, Molnár
Erika, Takács Kitti, Pergel Nóra, Méhes Alexandra, Vas Melinda, Balogh Annamária. Iskolánkban a legrangosabb kitüntetést, a Gyóni Géza-díjat, idén Vasvári Andrea 8. a osztályos tanuló kapta meg, a nyolcéves kiemelkedô tanulmányi és közösségi munkájáért. Itt kell megemlíteni azokat, akik nemcsak a tanulásban, hanem a sportban is szép eredményeket értek el, ôket a tantestületünk

Iskoláink életébôl
2005 márciusában Dabas Város Önkormányzatának
Képviselô-testülete az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam 6. számában meghirdette a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetôi
álláshelyét. Az óvodavezetôi állásra egy személy,
Kecskésné Harmincz Jolán az intézmény korábbi vezetôje adta be pályázatát. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szintén az intézmény korábbi, megbízott igazgatója, Zsolnai Mária pályázott. A Kossuth
Lajos Általános Iskola igazgatói posztjáért két pályázó is indult, Batuskáné Kiss Katalin, az iskola tanára,
és Farkas Józsefné, az intézmény alsó tagozatos igazgatóhelyettese. Valamennyi pályázó pályamunkáját
minden érintett fórum véleményezte: nevelôtestület, alkalmazotti közösség, szülôi szervezet, diákönkormányzat. Ezt követôen Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Mûvelôdési Bizottsága szakmai
szempontból vitatta meg a pályamunkákat, a törvényesség betartását pedig a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság ellenôrizte. A bizottságok az összes
pályamunkát érdemesnek tartották arra, hogy a
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Jó tanuló, jó sportoló díjjal jutalmazta: Hende Helga: országos duatlon csapat 1.,
országos triatlon egyéni 1., csapat 1.; Fózer Tímea: országos duatlon csapat 6.,
országos triatlon csapat 1.; Fodor Rita: országos duatlon egyéni 1., országos triatlon egyéni 1.; Kiss Attila: megyei triatlon egyéni 1.; Hende Cintia: országos
duatlon csapat 2., országos triatlon csapat 3.; Tóth Roland: országos sakkverseny csapat 4. és 6.; Kuli Sára: országos duatlon csapat 2., országos triatlon csapat
3.; Weil Evelin: FIT-KID nemzetközi versenyen 5. és 6.; Tóth Andrea: országos
duatlon egyéni 6. csapat 2., országos triatlon csapat 3.; Majer Edina: országos
duatlon csapat 1., országos triatlon csapat 2.; Misek Zsolt: országos duatlon
csapat 2., országos triatlon csapat 1.; Kovács Gergô: országos repülômodellezô
csapat 1. és 3.
Jó sportoló díjat kaptak: Lozsek Martin: megyei triatlon egyéni 2.; Majer
Lénárd: országos duatlon csapat 2., országos triatlon csapat 1.
Több kulturális, tanulmányi, és sportversenyen is kiváló eredményt értek el
tanulóink: Harmincz Gergely: nemzetközi kötöttfogású birkózóbajnokságon 1.;
Balázs Dániel: megyei informatikai versenyen 2.; Kovács Dorottya: megyei
német versenyen 3.; Molnár Erika: megyei német versenyen 3.; Nagy Nikolett:
megyei német versenyen 2.; Krász Mónika: megyei mesemondó versenyen ezüst
és a zsûri külön díja; Zsákai Lénárd: megyei népdaléneklési versenyen 3.; Misek
Gábor: megyei triatlon egyéni 3., csapat 1.; Kuli Gábor: megyei triatlon csapat
1.; Pelikán Pál: megyei triatlon csapat 1.
A tanévzáró ünnepély végére hagyta Kotán Sándor igazgató úr iskolánk
tanulóinak (már harmadik éve) legnagyobb eredményét. Június 12-én Országos
Triatlon Diákolimpia Döntôn vettek részt tanulóink, ahol elsöprô sikert arattak.
Az iskolák közötti versenyben a Gyóni Géza Általános Iskola III. helyezést ért el.
Példaértékû volt kitartásuk, küzdeni akarásuk, összetartásuk, melyeknek ez a
szép siker köszönhetô. Az igazgató úr könyvjutalommal és oklevéllel köszönte
meg a szép teljesítményt. (Részletezve az újság elôzô számában.) Végül gratulált
és megköszönte a gyerekek felkészítését és versenyeztetését Várdai Zoltán tanár
úrnak és pedagógusainknak. 20-án este a szülôi munkaközösség méltatta a
pedagógusokat. Mûsorral és vacsorával tették emlékezetessé ezt a napot.
Köszönjük. Köszönjük a szülôknek és a kollégáknak a támogató, segítô munkát.
További jó pihenést, kellemes idôtöltést a nyár hátralevô részében!
Szente Vargáné Mohácsi Edit

Képviselô-testület elé vigyék, azokban sem szakmai,
sem jogi szempontból nem tartottak kivetnivalót.
A Képviselô-testület június 22-én döntött az intézményvezetôk személyérôl. A 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda vezetôje a 2005. augusztus 31-tôl
2010. július 31-ig tartó idôszakra Kecskésné Harminc Jolán lett, akit minden fórum teljes mértékben,
és a Képviselô-testület is egyhangúlag támogatott.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója Zsolnai Mária lett, akire szintén igennel szavazott minden képviselô, illetve valamennyi véleményezô fórum. Megbízása szintén öt évre szól, 2005. augusztus
31-tôl 2010. július 31-ig. A Kossuth Lajos Általános
Iskolában egy évre Farkas Józsefnét bízta meg a Képviselô-testület az iskola vezetésével, ebben a kérdésben, lévén két pályázó, nem volt egyetértés a képviselôk között, a szavazatok – Farkas Józsefné javára –
megoszlottak.
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Mûvelôdési Bizottsága minden tanév, nevelési év végén
beszámoltatja az Önkormányzat által fenntartott
nevelési-oktatási intézményeket az ott folyó munkáról, elért eredményekrôl, felmerült problémákról.
Ebben az évben az intézményeknek minôségirányí-

tási programjuk végrehajtásáról is be kellett számolniuk. A bizottság valamennyi intézmény beszámolóját elfogadta júliusi ülésén. Ebben az évben is javult
az intézmények eszközellátottsága, az intézményvezetôknek sikerült betartaniuk azévi munkatervüket.
Az általános iskolákban a nyolcadik osztályosok közül 33 tanuló gimnáziumban, 72 tanuló szakközépiskolában, 52 tanuló szakiskolában tanul tovább, a továbbtanulási arány az intézményekben 99%-os.
Minden iskolában sok diák van, aki valamilyen tanulmányi vagy sportversenyben városi, megyei és országos szinten kiemelkedô eredményt ért el, illetve
nagyon jó tanulmányi eredménnyel zárta az évet.
Nekik ezúton is szeretnénk kifejezni gratulációnkat!
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában 64 tanuló
eredményes érettségi vizsgát, 117 tanuló pedig
eredményes szakmai vizsgát tett. Összességében elmondható, hogy Dabas Város közoktatási intézményei sikeres tanévet zártak, a városi oktatás egyre
színvonalasabb, a minôségi oktatás biztosított. Ezúton szeretnénk minden pedagógusnak, gyermeknek, diáknak élményekben gazdag nyarat, kellemes
pihenést kívánni!
Dr. Kozák Beatrix

Fiatalok rovata
MÉG JELETKEZHETSZ
IFJÚSÁGI NAGYKÖVETNEK!

Négy középiskola
diákönkormányzatainak találkozójáról

Dabas Város Önkormányzata meghosszabbította az ifjúsági nagyköveti feladatok ellátására kiírt pályázatának határidejét. Az újonnan jelentkezôk pályázatait augusztus 24-éig bírálják el, a személyes meghallgatásra augusztus 25-én (csütörtökön) kerül sor. A foglalkoztatás határozott
idôre (9–12 hónapra) szól, 2–3 hónapos váltásban, minden testvérvárosban. A kiküldetést 10 napos intenzív angol és kommunikációs
elôkészítô tanfolyam elôzi meg.

2005. június 7-én elsô alkalommal került sor az ócsai Bolyai János Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola Diákönkormányzatának és
Egy-másért Diákkörének szervezésében az elsô Regionális Középiskolai
Diákönkormányzati Találkozóra, ahol nagy örömünkre minden, Ócsa
környezetében mûködô középiskola képviselôi jelen voltak. Dabasról a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium,
Gyálról pedig az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola diákjai és
segítô pedagógusai látogattak el rendezvényünkre.
A találkozó célja az volt, hogy az egymás mellett mûködô, de szoros
kapcsolatban nem álló intézményeket és a bennük tanuló diákokat közelebb hozzuk. Vendégeink egyetértettek velünk abban, hogy mind a kulturális, sport- és diákélet területén egymás segítségére lehetnénk, támogathatnánk a másik kezdeményezéseit, vagy szervezhetnénk közös programokat is. A találkozó családias hangulatban zajlott. A sütemények és az
üdítôk elfogyasztása során számos közös vagy sajátságos problémát tárgyaltunk meg. Összejövetelünk eredményességét mutatja, hogy az iskolák újságait és a rádióit szerkesztôk megállapodtak, hogy a jövôben egymás segítségére lesznek. Eldöntöttük, hogy ha lehetséges, szeptember elején a négy iskola diákönkormányzatai együtt, egy helyen dolgozzák ki
éves munkatervüket. Terveink között szerepel, hogy a következô tanévben is találkozunk néhány alkalommal, annak reményében, hogy valóban segítsük társainkat, és ahogy külön-külön, úgy együtt is sikereket érjünk el.
Feldman László
szervezô, az Egy-másért Diákkör elnöke

Cél: A testvérvárosi kapcsolatok fellendítése, városunk idegenforgalmi
helyzetének javítása, gazdasági lehetôségek feltárása, kontaktusteremtés
ifjúsági, kulturális csoportok, sportegyesületek, civil szervezetek között.
Munkáltató: Dabas Város Önkormányzata
Fontos: legalább középszintû angol nyelvtudás, de elônyt jelent a szlovák, szlovén olasz nyelv legalább alapfokú ismerete is.
Kiküldetés kezdete: 2005 ôsze (a Dabasi Napok után kezdôdô idôszak)
Vége: 2006 nyara
Benyújtandó:
• szakmai program
• fényképes önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• bizonyítványmásolat
Bér: megegyezés szerint
Bôvebb információ: a 06-29/561-264-es telefonszámon

Tájékoztatás a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
2005. június 15-i és a 2005. augusztus 2-i ülésérôl

Fiatalok éjszakája

2005. június 15.:
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 2005. június 15-én tartotta meg második
ülését. A napirendi pontok között szerepelt a GYIÖK alpolgármesterének megválasztása, Dabas Város Sportkoncepciójának felülvizsgálata, valamint a beszámoló a június 5-i Fiatalok éjszakájáról. A GYIÖK alpolgármesterének egyhangúlag
Feldman Lászlót választotta meg.
2005. augusztus 2.:
Az augusztusi ülésen két napirendi pont tárgyalására került sor a GYIÖK ülésén.
Az elsô napirendi pont a GYIÖK költségvetésének megvitatása és elfogadása
volt, a második napirendi pontban az ifjúsági pályázat kiírását vitatták meg. Az
ifjúsági képviselôk hosszú beszélgetés után az alábbi költségvetést fogadták el:

2005. június 10-én elsô alkalommal került megrendezésre a Dabasi Sportcsarnokban az alternatív szórakozási lehetôséget
nyújtó Fiatalok Éjszakája elnevezésû önkormányzati rendezvény. A szervezésnél két fontos célt tûztünk ki magunk elé.
A fô cél az volt, hogy a fiatalok dohányzás és alkohol nélkül kulturáltan, biztonságban szórakozzanak, a másik pedig, hogy a kisebb gyermekek és szüleik jól érezzék magukat.
A rendezvény alatt sok színes program közül választottak a fiatalok. A küzdôtéren teremfoci- és kosárlabda-mérkôzések zajlottak, melyen az elsô helyezést elért csapatok oklevelet, illetve a büfében üdítôt és csokoládét kaptak. A folyosón pingpongés csocsóbajnokság zajlott, valamint teaház, beszélgetôsarok
volt berendezve. A teaházban meleg tea és zsíros kenyér várta
a fiatalokat, míg a beszélgetôsarokban az „Együtt” Segítôszolgálat munkatársainál totót tölthetett ki mindenki, illetve
kérdéseket tehettek fel bármilyen témában.
A konferenciateremben filmvetítés zajlott, a kicsiknél egy családi film, míg a nagyoknál három vígjáték került bemutatásra. A
csarnok lenti aulájában zajlott a diszkó, ahol a hangulatról Dj.
Bor és Haku gondoskodott. A rendezvényre az est és az éjszaka
folyamán több mint 300 gyermek látogatott el, akik együtt kulturáltan és biztonságban szórakozhattak, beszélgethettek, sportolhattak.
A következô Fiatalok Éjszakája 2005. augusztus 5-én került
megrendezésre, melyen ugyanezek a programok és lehetôségek
várták a fiatalokat és a szülôket. Ezek részleteirôl következô
számunkban tudósítunk.
P.E.

I. Mûködési költségek

Irodaszerek, honlap mûködtetése,
postaköltség,telefonköltség
Ifjúsági klub létrehozása
Pályázati önköltség
Reklám, újság

II. Rendezvények

20 000 Ft
40 000 Ft
+ pályázat,
valamint támogatások
30 000 Ft
50 000 Ft

Programok, rendezvények szervezése 50 000 Ft
Zsûrizés esetén kiadott díjak,
könyvek, oklevelek
40 000 Ft

III. Táborok, kirándulások Kirándulások szervezése

20 000 Ft

IV. Fejlesztések

40 000 Ft
40 000 Ft
40 000 Ft

VI. Általános tartalék
ÖSSZESEN:

Játszóterek felújítása
Parkok felújítása
Sportpályák rendbehozatala

30 000 Ft
400 000 Ft

2005. augusztus DABASI ÚJSÁG

13

Hitélet

István király
Történelmünk során zarándokként vagy turistaként
sokan megjárták Rómát, nekünk magyaroknak
örökre nevezetes marad Asztrik apát, az elsô kalocsai érsek római útja. Az ezredik év ôszén küldte ôt
István, a magyarok fejedelme II. Szilveszter pápához, hogy számára koronát hozzon és ezzel népe beiktatódjék a keresztény népek sorába. A megkoronázás jelentôsége az idô múlásával egyre növekedett, évszázadok múltán már megbizonyosodhatott
róla a magyar nép, hogy amit a szent Korona jelképezett számára, az biztosította fönnmaradását a
Kárpát-medencében.
A Kárpát-medencében ötezer év óta laktak a história által is följegyzett népek: illírek, trákok, kelták,
rómaiak, hunok, különbözô germán törzsek, avarok és
frankok, akik vagy beolvadtak a többi nép közé, vagy
nyomtalanul eltûntek. Csak a magyarság tudott
megmaradni, ezeréves államot alapítani, amely az
életére törô nagy birodalmakat is túlélte. Mindez
azért volt lehetséges, mert Szent István királyunk a
hazát Jézus Krisztus tanításának sziklaalapjára építette, amelynek jelképe volt a pápától küldött korona.
Az államalapítás Szent István elvitathatatlan érdeme,
amely által lett történelmünk legnagyobb egyénisége, a magyar szentek legnagyobbika. Ezért a mai nevezetes ünnep a hála napja, amikor hálát adunk Istennek, hogy nekünk adta Szent István királyt, akirôl
Harvik püspök legendájában azt olvassuk, hogy
„Krisztus a száján, Krisztus a szívén, Krisztust hordozta minden tettén”.
A koronázásnak Szent István korára már kialakult
a teljes szertartásrendje, mely nagyban hasonlított a

mai pap vagy püspök szenteléséhez. A fejedelem teljes fegyverzetében a koronázó fôpap elé járult, aki
Szent István esetében esztergomi érsek volt. Különbözô imádságokat mondtak el Salamon és Dávid király bibliai történetébôl merítve. Ez után a fejedelem
arcra borult, és a Mindenszentek litániáját énekelték.
Ezt követôen olajat öntöttek a fejére a következô
szavak kíséretében: Fölkenlek téged királlyá, az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez után a fejére helyezték a koronát.
A koronázásnak volt egy mai idôkre is megszívlelendô mozzanata. Mielôtt elkezdôdött volna a szertartás, megkérdezték az ott álló népet: Akarjátok-e,
hogy fejedelmetek király legyen? A népnek egyhangúan kellett felelnie rá: Akarjuk! Ha ma megkérdeznék a magyar népet, hogy akarják-e, hogy Szent István királyhoz hasonló hitû és jellemû emberek vezessék az országot, akik a keresztény életelveket népükkel megvalósíttatják, vajon kapnának-e legalább kétharmados többséget? Szent István egyértelmûvé
tette törvényeiben, fiához intézett intelmeiben: a katolikus hitet meg kell ôrizni, az Egyház és Állam rendjét tiszteletben kell tartani, az imádságot, a kegyességet, az irgalmasságot és a többi erényt gyakorolni
kell. Egyéni életpéldájával pedig arra tanít, hogy az
életet, a családi életet tisztelni kell. Meggyôzôdéses
hitének tanúságát adta, amelyben benne volt a Szûz
Mária-tisztelet is. Vajon akarná-e a magyar nép ezt
követni? Mert ha nem, akkor minden megemlékezés
csak olyan, amelyet próféták kárhoztattak a helytelen istentisztelettel kapcsolatosan, és ez a szentekre
is áll: hogy csak ajkunkkal tiszteljük ôket. (Iz 29,13)
13. századi kalocsai székesegyházból való az a kalocsai királyfej, amelynek eredetije a Nemzeti Galériában látható, amelyrôl sokan azt tartják, hogy Szent
István királyt ábrázolja. 200 évvel Szent István halála

RÖVID EGYHÁZI HÍREK
A dabasi református gyülekezet hittanos gyerekeinek nyári programjai igen változatosak voltak a 2005-ös évben is. Június 20-a és 24-e között Pótharaszton
nyári erdei sátortáborban vett részt 32 fô, 8–12 éves korú hittanos. Bibliai foglalkozásokat, szellemi és fizikai vetélkedôket szerveztek számukra, illetve szabadabb programok gyanánt kirándulhattak az ócsai templomhoz és fürödhettek a
Rukker-tóban. Majd július 8–13-ig Susán vándortáborban volt 9 fô, 13 és 16 év
közötti konfirmandus és konfirmált. Programjaik a következôek voltak: tematikus
beszélgetések, önellátás (fôzés), falukutatás, aggteleki hosszú barlangtúra (5 km),
a Recski Nemzeti Emlékpark meglátogatása, fürdés Bükkszéken, kirándulások
(Eger, Szilvásvárad, Miskolc). Július 18-án pedig a Református Gyülekezeti Ház
udvarán 13–16 éves gyermekek vehettek részt az „Éjszakai Tûztánc” nevû rendezvényen. A 9 jelenlévô beszélgetéssel, munkával, játékkal töltötte az idôt.
***
A gyóni református gyülekezet augusztus 8-tól 13-ig Balatonfenyvesen szervez tábort a gyerekeknek. Délelôtt a hitélettel kapcsolatos, kötöttebb programokon vesznek részt az érdeklôdôk; míg délutánonként többek között kézmûveskedés és strandolás vár rájuk. A szervezôk egy keresztény szellemiségû együttes
meghívását is tervezik, hogy ezzel még színesebbé tegyék a hittanosok nyaralását.
***
A gyóni katolikus egyházközség hittanos gyerekei augusztus 1–6. között táborozhattak. Jelentôs nap lesz a hívôk számára nyár végén szeptember 4-e, amikor a Római Katolikus Plébánia átadására kerül sor és dr. Bábel Balázs püspök úr
megáldja az új épületet.
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után úgy élt a magyar nép emlékezetében, hogy egy
olyan szoborban mintázta meg, amely markáns vonásaival egy szilárd jellemû ember portréját ábrázolja. Aki nemcsak azt mondta: Uram! Uram! Hanem:
megtette az Isten akaratát.
A történelembôl ismerünk olyan uralkodókat, akik
Szent Istvánhoz hasonlóan államot alapítottak, vármegyéket, egyházmegyéket szerveztek, templomok
építését tették kötelezôvé, mégsem lettek szentekké.
Szent István király a Krisztus-követésben maga járt
elöl jó példával. Számára a keresztény élet nem csak
külsôséges tettekben nyilvánult meg, még csak nem
is reálpolitikai meggondolásból váltotta föl elôdjeinek pogány életformáját keresztényre, hanem ôszintén hitt, és tudatában volt annak, hogy Isten ítélôszéke elé fog egykoron állni. Tudta, hogy a királyi korona számára csak idôleges és semmit sem ér, ha nem
nyeri el az üdvösség koronáját. Azt írta Szent Imrének: „Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át ás ékesítse. Mert
ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi,
hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okáról hát szerelmetes fiam, szívem
édessége, sarjam, jövô reménysége, megkérlek, megparancsolom neked, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva légy kegyes. Mert a
szeretet gyakorlása vezet el a legfôbb boldogsághoz.”
Az evangélium átiratának mondhatók ezek a gondolatok, amelyek ma is idôszerûek, ha egyéni és családi, társadalmi életünkben boldogulni akarunk. Szent
István király! Járj közben népedért Istennél, hogy példádat kövessük, szavadat, intelmeidet megfogadjuk,
hogy népünknek ne csak ezeréves múltja, hanem
jövôje is legyen!
Dr. Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskemét egyházmegye érseke

Július 13-ától a sári katolikus egyházközség, illetve a Szent János Katolikus Általános Iskola által szervezett táborban 17 gyermek vett részt. A Zemplén-hegységben, Pusztafalun töltöttek el 6 napot. Változatos, érdekes programokban
bôvelkedett ez az idô: a csoport meglátogatott egy rég kimerült aranybányát, ellátogatott a füzéri várhoz, járt a Hollóházi Porcelángyárban. Fárasztó, de annál
szebb élményben volt részük a Nagy-Milic megmászásakor és a 17 km-es Kormos-Bába tanösvény végigjárásakor. Az iskola fennállása óta ez az elsô vándortábor, amellyel hagyományt is szeretnének teremteni, így a tervek szerint jövôre
a Bakonyban folytatják a túrázást.
***
A dabasi katolikus egyházközségnek az idei évben nem volt lehetôsége kirándulást szervezni a gyerekeknek. A felsôdabasi templom búcsúja volt az elmúlt
idôszaknak egyik jelentôsebb momentuma; illetve a pünkösdi csíksomlyói búcsú,
ahová a sári hívekkel közösen látogattak el az érdeklôdôk. A program 6 napos erdélyi körúttal is kiegészült.
***
A gyóni evangélikus egyházközség által szervezett nyári hittantáborok lapunk
megjelenésével egy idôben zajlanak, így az illetékeseket még nem volt lehetôségünk megszólaltatni a témában. Augusztus elejétôl azonban elindult az Evangélikus Lelkigondozó Szolgálat mûködése a gyülekezetben. Koczor Ildikó pasztorálpszichológiai lelkigondozó szeretettel hívja azokat, akik életvezetési gondokkal
küzdenek, akiknek családi problémáik vannak, akik szívesen beszélgetnének valakivel, akiknek lelki bajaik vagy örömeik vannak és ezt szívesen megosztanák valakivel. A beszélgetések elôzetes idôponti egyeztetések után alakulnak ki. Telefonos bejelentkezés: a 06-20/824-2152-es számon.

Kultúra – Kitekintô

BARÓTON JÁRTUNK
2004 szeptemberében a IV. Dabasi Népzenei Találkozón Kôszegi Zoltán polgármester ígéretet tett arra, hogy az Önkormányzat az ifjúsági citerazenekarunkat
is kiemelten fogja támogatni. A Képviselô-testület ezt jóvá is hagyta, így azon
kellett csak elgondolkodnunk, hogy mire tudnánk hasznosan elkölteni a pénzt. A
zenekarral közösen úgy döntöttünk, hogy egy részébôl hangszereket vásárolunk,
a másik részt tanulásra és a fennmaradó összeget közös kirándulásra fogjuk költeni. A polgármester úr és a Kabinetiroda munkatársai felvették a kapcsolatot
Baróttal, erdélyi testvérvárosunkkal, és megszerveztek nekünk egy nyári táborozást, ahol az Erdôvidék néptáncegyüttessel közösen tölthettünk el egy feledhetetlen hetet.
Közülünk még senki nem járt Erdélyben, így nagy izgalommal vártuk az utazás napját. Az elsô kellemes meglepetés a határon ért minket. Minden gond nélkül, gyorsan átjutottunk. Úgy terveztük, hogy 19.00 óra körül érünk Barótra. Térképrôl tájékozódtunk, így az általunk legrövidebbnek vélt útvonalat választottuk.
Sajnos az út minôségét a térkép nem jelölte, így a rövidebb, de rosszabb úton
mentünk és négyórás késéssel érkeztünk meg. Az egész Erdôvidék Néptáncegyüttes, vezetôjük, Nagy Kopeczky Annamária, a Mûvelôdési Központ igazgatónôje,
László Judit és Nagy István, Barót polgármestere kitartóan várakozott és nagyon
kedvesen fogadtak minket. Az elsô éjszakát családoknál töltöttük. Szállásadómmal, Nagy Ignác bácsival nagyon jókat beszélgettünk. Feltûnt, hogy mennyire tájékozott minden téren. Nagyon jól ismeri a magyar történelmet, a sportot és a
politikát. Bármirôl mesélt, szívesen hallgattam és közben élveztem ízes beszédét.
Másnap délután indultunk Uzonkafürdôre, a tábor helyszínére, amely a környék
egyik legszebb vidékén fekszik. Szállásunk egy sátortáborban volt. Délelôtt külön
próbáltunk, délután együtt a táncosokkal. A munka mellett szórakozásra is jutott
idô. Minden nap fürödhettünk a strandon, és színésztréningeken is részt vehetett
a társaság. Ezeket Nagy Kopeczky Kálmán színmûvész tartotta, aki ott-tartózkodása alatt egy bábjátékkal is meglepett minket. Nagyon gazdag és színes progra-

Az 1456. július 12–22-i nándorfehérvári
csata évfordulója történelmünk különleges
emléke. Olyan esemény, ami az egyetemes világtörténelem érdekes és a déli harangszóval összefüggésben más földrészek
nem magyar emberei számára is közvetlenül vagy közvetve immár hatodik évszázada ismerôs lehet. Az Ómagyar Kultúra
Baráti Társaság által 2005. július 22–24.
között a fôvárosi Vigadó rakparton megtartott Duna Ünnepén a szervezôk és az érdeklôdôk megemlékeztek azokról az emberekrôl, akik vállalták az áldozatot és helytálltak egy kilátástalan helyzetben is. Különbözô nemzetiségû, vallású, korú, társadalmi rétegek, az egyszerû emberek, a „civilek” lelkes összefogásának szép példájáról. Ünnepelték a térség népeinek, közös
középkori történelmének kulturális és vallási, európai gyökereinek hagyományát, a keresztény összefogás gyôzelmét, amit a harangszó is jelképez.
Továbbá azokat a hajósokat (középkori elnevezéssel „királyi hajósnépet”), akik Nándorfehérvár felmentésében nyújtott páratlan teljesítményükkel nagyban hozzájárultak a híres gyôzelemhez. Július 22-én
megtartott hivatalos koszorúzási ceremónián a páncélos vitézek és zászlósok gyûrûjében a Duna menti
országok nagykövetei és hagyományôrzô egyesületek mellett a vidék képviseletében Kôszegi Zoltán polgármester is vízre helyezte Dabas város koszorúját. A rendezvény különlegességei között szerepelt gasztronómiai bemutató, különféle népi játékok, haditorna, reneszánsz táncház, csángó táncház, búvárok bemutatója, Corvinus naszád, római gálya, tengeralattjáró, flottila ôrnaszád stb. A pénteki és szombati záró programok a következôk voltak: a Budapesti Kórus és a Kapisztrán Kórus mûsora, valamint „Musica
Da Chiesa”-válogatás az egyházzenei mûvészet remekeibôl, Pitti Katalin és Virágh András Liszt-díjasok
elôadásában.
szerk.

A Duna Ünnepe

Fotó: Máté Tamás

mot állítottak össze számunkra baróti barátaink. Kisebb kirándulásokat is tettünk.
Sétáltunk az erdôben és felkerestük a környék borvízforrásait. Az egyik napon
autóbusszal elmentünk a Szent Anna-tóhoz, amely egy hatalmas, gyönyörû vulkánikus hegyekkel körülvett tengerszem. Voltunk Vargyason is, ahol megtekinthettük a híres bútorfestô és fafaragó Sütô család szép munkáit. Az utolsó két napot
Baróton töltöttük. Készültünk a zárómûsorra, amelyet a Mûvelôdési Házban
összegyûlt közönségnek adtunk elô. A mûsor végén egy közös produkciót is bemutattunk. Mi citeráztunk, az erdôvidékiek pedig énekelték velünk a népdalokat. A
legvégén pedig közös tánccal fejeztük be az elôadást, amit a szép számú, lelkes közönség vastapssal jutalmazott. Reméljük, hogy hamarosan a dabasi közönség is
láthatja közös szereplésünket. Sajnos az egy hét gyorsan elrepült. Nagyon jól
éreztük magunkat és megszerettük az ott élô embereket. Szeretnénk minél elôbb
találkozni velük és viszonozni vendégszeretetüket. Szeretném megköszönni mindenkinek, akinek része volt abban, hogy ezt a felejthetetlen hetet eltölthettük
erdélyi testvérvárosunkban. Köszönöm Nagy Kopeczky Annamarinak, László Jutkának és az egész Erdôvidék Néptáncegyüttesnek a szívélyes vendéglátást. Bízom
benne, hogy nem utoljára jártunk Baróton, és a kapcsolatunk, barátságunk hosszú
távú marad.
Szlama László

A nándorfehérvári
gyôzelem
1456. július 22-én Hunyadi János világraszóló
diadalt aratott a Nándorfehérvárt ostromló
II. Mohamed török szultán serege felett. A július 3-tól tartó ostrom rohamait a védôk visszaverték, s az utolsó, július 21-i általános támadást
is elhárították. Ekkor történt Dugovics Títusz
hôstette, aki a vár fokáról magával rántotta a
mélybe a zászlót kitûzni akaró török janicsárt.
1456. július 22-én a Száván túl táborozó keresztesek megtámadták a szultán táborát, Hunyadi
János is kitört páncélos lovasságával a várból, és
a két tûz közé szorított ostromló sereget
legyôzték, a szultán elmenekült. A diadal jelentôségét az adta, hogy 70 évre távol tartotta a
Török Birodalmat Magyarországtól. A nagy
gyôzelmet azonban Hunyadi János nem tudta
kiaknázni, mivel augusztus 11-én a táborban
dúló pestisjárványban meghalt. A déli harangszó, amelyet még a csata elôtt rendelt el a pápa a
harcosok buzdítására, a köztudatban napjainkig
a nándorfehérvári diadal emlékeként él. És azóta
szól a harang Hunyadi Jánosért és a nándorfehérvári hôsökért…
(Mitták Ferenc:
Magyar történelmi események napról napra)

2005. augusztus DABASI ÚJSÁG

15

Környezetünk

Egy hungaricum: a rákosi vipera

Él
Dabas térségében – ma már csak a
lôtér területén – egy kistermetû vipera: a rákosi vipera, melynek állománya olyannyira
megfogyatkozott, hogy egy tenyésztési
programot kellett indítani megmentésére.
Ez az állat ma már csak Magyarországon
él, Európa más országaiból kipusztult. Sajnos hazánkban is annyira megfogyatkozott,
hogy komolyan kell félnünk az eltûnésétôl.
Ha innen is eltûnik, a Földrôl tûnik el. A
magyar állam több nemzetközi egyezmény
aláírásával kötelezte magát arra, hogy megvédi a fajt a kipusztulástól, s most ezt az
erôfeszítést segíti az Európai Uniótól kapott négyéves támogatás, melynek során
összesen 170 millió forintot tudunk a védelemre fordítani. A rákosi vipera fokozottan
védett, természetvédelmi értéke 1 millió Ft.
Ez a kistermetû kígyó, mely az emberre

nézve
gyakorlatilag veszélytelen, az elmúlt ötven
évben elvesztette élôhelyeinek nagy részét, s
ahol még fennmaradt, ott a számára kedvezôtlen gyephasználat tizedelte meg. Mindezeket a káros hatásokat igyekszik most a
program orvosolni, mely több lábon áll.
Egyrészt megépült Kunadacs térségében az
ún. Rákosivipera-védelmi Központ, ahol
megkezdtük a viperák tenyésztését, abból a
célból, hogy a telepen nevelt állatokkal
megerôsítsük a még létezô populációkat. Ez
egy hosszadalmas munka, az elsô kibocsátást 4–5 év múlva tervezzük, s számításaink
szerint a jelenleg ismert 11 populáció megerôsítésére mintegy ötven évre lesz szükségünk.
A program másik feladata, hogy a meglévô élôhelyeken olyan viperabarát gyephasználatot érjünk el, mely garantálja, hogy

Fotó: Sztavinovszky Gyôzô

Címerünk virága
Örvendetes jelenség, hogy
amióta a Dabas TV sugározza
a régiónk természeti értékeit
bemutató mûsorát, érezhetôen
megnôtt az érdeklôdés környezetünk flórájának, faunájának
jellegzetességei iránt. Havonta
egy alkalommal kerül sor ilyen
beszélgetô-bemutató adásra, s
utána érzékelhetô a kedvezô
fogadtatás: ismerôsök és ismeretlenek állítanak meg az utcán, vagy hívnak fel telefonon,
hogy az elhangzottakkal kapcsolatos további részletekrôl
vagy további kérdésekrôl kérjenek felvilágosítást.
Különösen nagy érdeklôdést váltott ki a júniusi TV-adás,
amely a szarvasbangóról szólt, úgy is, mint városunk címernövényérôl. Mint ilyenrôl, a következôket illendô tudni nekünk, dabasiaknak: Orchidaceae – Kosborfélék
Ophrys scolopax Cavan – Szarvasbangó
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a kibocsátott egyedek megtalálják optimális
életfeltételeiket és továbbszaporodhassanak.
Ennek kapcsán a rákosi vipera által lakott
gyepek bekerültek a Natura 2000 hálózatba, aminek révén az ezeken a gyepeken gazdálkodók jelentôs támogatáshoz juthatnak,
abban az esetben, ha betartják az elôírt természetvédelmi intézkedéseket. Fontos eleme a programnak, hogy különösen azon
térségek lakói között értesse meg és fogadtassa el a faj védelmét, ahol még él ez az állat. Fontos ez azért, mert a természetvédelemi jogszabályok, elôírások önmagukban
nem elegendôek egy-egy faj vagy élôhely védelméhez, ahhoz a lakosság megértése és segítsége is szükséges.
Az utóbbi ötven évben halálos kimenetelû kígyómarásos esetet nem regisztráltak. A
rákosi vipera – szerencsétlenségére – csak
egy mérgeskígyó, s nem egy szép tollazatú
madár, mely mindenki által kedvelhetô és
óvandó. De ez a kis vipera is része annak az
ökoszisztémának, amelyet mára már olyannyira felborított az ember, és ennek káros
hatását lépten-nyomon érezzük, és próbáljuk korábbi meggondolatlan lépéseinket kijavítani. Nehezen megy, és nagyon sokba
kerül. Végezetül pedig, ma még nem tudhatjuk, hogy nem ennek a kis kígyónak a
mérge fog-e segíteni bennünket a jövôben
valamely betegség leküzdésében.
Péchy Tamás
Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
Rákosivipera-védelmi programvezetô

20–50 cm magas faj. Hosszúkás-tojásdad vagy lándzsás levelei lekerekített csúcsúak. Virágzata 5–10 virágú laza fürt. Három
külsô és két ék alakú, lapított vagy hengeres, belsô lepellevele sötét vagy világos rózsaszín, ritkán fehér. A mézajak sötétbarna,
bársonyos szôrzetû, rajta barnás vagy kékes (fémfényû), szabálytalan alakú, kopasz rajzolat van. A mézajak tövén két kihegyezett, hosszan elôrenyúló (3–8 mm), szôrös “szarvacska”, a csúcsán pedig egy elôregörbült, apró, sárgásbarna függelék található. Virágzása: május–június. Mészkedvelô, pusztafüves lejtôkön,
száraz tölgyesek és bokorerdôk szélein és tisztásain, mocsárrétek
és a homoki rétek kontaktzónájában, valamint szikes réteken él.
Elôfordulása: Budai-hg., Mecsek, Villányi-hg., Turján-vidék.
Tv. értéke: 50 000 Ft.
Június elején kedves vendég érkezett hozzánk Pálffy Katalin
szobrászmûvész személyében, aki megbízatást kapott az Ökumenikus Otthon kápolnája stációábrázolásainak elkészítésére. Díszítôelemként a szarvasbangó-motívumot szándékozik alkalmazni munkája során, s a növényt természetes környezetében kívánta látni, hogy rajzokat, vázlatokat készíthessen róla. Kiterjedt,
szép, virágos mezôt találhattunk akkor, ott készült a mellékelt
fényképfelvétel, amely a szarvasbangót természetes környezetében, növénytársulásában ábrázolja.
Reményeink szerint egy örvendetes folyamat kezdetének lehettünk tanúi. Törekedjünk régiónk természeti értékeinek megismerésére, és óvjuk meg azokat a jövendô nemzedékek számára is!
Sztavinovszky Gyôzô

Egészség – Sport

HASZNÁLJUK KI A MODERN
KÉSZÜLÉKEK ADTA LEHETÔSÉGEKET!
A szív és érrendszeri megbetegedések, az ezekbôl adódó halálozási szám hazánkban is igen magas. Az idôben történô felismerés, a
kezelés hatékonysága, az életminôség és az élethossz szempontjából is rendkívül fontos. Az utóbbi fél évben Dabas lakossága két
új lehetôséggel is gazdagodott, mely a betegség korai felismerését lehetôvé teszi. Minden dabasi lakos részére beutalás nélkül,
bejelentkezést követôen ingyen igénybe vehetô vizsgálati mód az
ún. arteriográf vizsgálat.
(Jelentkezni a 06-20/9626-680-as telefonszámon lehet; helye a
Központi Ügyelet, Dabas, Bartók Béla u. 59.)
Ez az eljárás egy egyszerû, fájdalommentes beavatkozás, mely
gyakorlatilag egy vérnyomásmérést foglal magában. Az automata szerkezet a kapott értékek alapján megadja a fôütôéren (aortán) belüli pulzushullám terjedési sebességét, valamint az érfal rugalmasságát. A két érték alapján következtetni lehet a szervezet
érrendszerének állapotára. A vizsgált személy a helyszínen kézhez
kapja leletét, melyen nemcsak a puszta számok szerepelnek, hanem a számok mellett olvasható az egyszavas jellemzés is, mely
szerint az érték kóros vagy normál tartományba esik-e.
Normál értékek esetében további teendô nincs. Kóros esetben
azonban további vizsgálatok válnak szükségessé. A beteg háziorvosa értékeli a leletet, és labor-, ultrahang- vagy egyéb vizsgálatokat igényel még. Múlt év decembere óta a dabasi rendelôintézet radiológiai osztálya új ultrahangkészülékkel gazdagodott,
mely többek között lehetôséget nyújt az erek (elsôsorban a nyaki) vizsgálatára, így az agyi keringészavarok eredetének tisztázására. Jelenleg a vizsgálat csak ideggyógyászati és kardiológia javaslat alapján végezhetô. Késôbbiekben (lehetôség függvényében)
szûrôvizsgálatként is. Segítségével a tünetmentes szûkületek és a
már tünetet okozó eltérések is kimutathatók. Ezáltal lehetôvé válik a megfelelô gyógyszeres kezelés, ill. az idôben elvégzett érrekonstrukciós mûtét, melyekkel megelôzhetôk a súlyos, sok esetben maradandó következményekkel járó agyi katasztrófák.
Dr. Fa Cecília neurológus

Egy visszatérô álmom:
uszoda Dabason!
Több éve most már, mint testnevelô tanár és a Dabasi Szabadidô SE edzôje, irigykedve nézem, de egyben örömmel is, hogy
az utóbbi 10–15 évben oly sok helyen új uszoda épült az országban. Minden alkalommal, amikor hazatérek Dabasra, napokig a
látvány hatása alatt helyi szintre vetítem ki vágyaimat. Ezzel
kapcsolatban egy-két gondolatomat most papírra vetném, biztos
sokakat további gondolkodásra késztet ez majd a városban, minden szinten.
Nagyon sokat lendítene a település úszóéletén – és itt nemcsak az élsportra, hanem az amatôr úszóéletre, a lakosság testkultúrájának fejlesztésére is gondolok –, ha a strand úszómedencéjét fûthetôvé lehetne tenni, és ezáltal már május elejétôl egész
szeptember végéig a medence kihasználhatóvá válhatna. Mint
minden más városban és fürdôhelyen már jól mûködik ez a
rendszer, és a lakosság számára az egészségmegôrzést biztosítja.
Ha még távolabbi lehetôségekben gondolkozunk, ezt a
strandmedencét télen is alkalmassá lehetne tenni úszásra. Magyarországon nagyon sok városban – Szentes, Szeged, Kaposvár,
Százhalombatta, Szolnok, Vác stb. – a nyitott medencékre a hideg idô beálltával sátrat húznak, ahogy a teniszpályákra is, így
télen is spotolásra alkalmassá teszik. Egy új uszoda építése ma
már iszonyú költségeket emészt fel, ezért ez a megoldás olcsóbb
és kézenfekvôbb. Ha meggondoljuk, városunk viszonylag rövid
idô alatt egyszerre két gyönyörû sportcsarnokkal gazdagodott,
egyhamar más célú sportberuházásra nemigen futja majd az elkövetkezô idôkben a költségvetésünkbôl.
Az azonban mindenféleképpen jó lenne, ha a lakosság minden rétege számára egészségmegóvási célból az úszást is elôtérbe
helyeznénk a közeljövôben, és felmerülne egy uszoda megvalósításának a terve is.
Lorántfyné H. I.

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. augusztus 16-tól 2005. szeptember 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Furkó Imre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Deák Ferenc
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Furkó Imre
Dr. Pintér Andrea
Dr. Pintér Andrea
Dr. Furkó Imre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sásdi Endre

2005. augusztus 16.
2005. augusztus 17.
2005. augusztus 18.
2005. augusztus 19.
2005. augusztus 20.
2005. augusztus 21.
2005. augusztus 22.
2005. augusztus 23.
2005. augusztus 24.
2005. augusztus 25.
2005. augusztus 26.
2005. augusztus 27.
2005. augusztus 28.
2005. augusztus 29.
2005. augusztus 30.
2005. augusztus 31.

15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00

Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Radvánszki Ida
Dr. Sásdi Endre

2005. szeptember 01.
2005. szeptember 02.
2005. szeptember 03.
2005. szeptember 04.
2005. szeptember 05.
2005. szeptember 06.
2005. szeptember 07.
2005. szeptember 08.
2005. szeptember 09.
2005. szeptember 10.
2005. szeptember 11.
2005. szeptember 12.
2005. szeptember 13.
2005. szeptember 14.
2005. szeptember 15.

15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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A Dabasi Szabadidô SE
az LIV. Országos Úszó
Vidékbajnokságon
Június 1–3. között rendezték meg
Kaposváron a Magyar Köztársaság
LIV. Országos Úszó Vidékbajnokságát,
ahol a Dabasi Szabadidô SE versenyzôi
közül hárman is megszerezték a versenyen való indulás jogát, mivel már az
idei évben 2 versenyen is a megadott
szintidôkön belül úsztak.
Misek Zsolt az 50 m-es gyorsúszásban a tavalyi korosztályos országos bajnokot is maga mögé utasítva a Magyar
Köztársaság Országos Vidék Bajnoka
címet szerezte meg. Zsolt az 50 m gyorsúszás mellett az 50 m pillangóúszásban
4. helyezést, míg a 100 m gyorsúszásban 11. helyezést ért el. Hümpfner
János, aki az idei évben hatalmasat fejlôdött, 50 m gyorsúszásban a 28., míg a
100 m gyorsúszásban 18. helyezett lett.
A lányok közül Hende Cintia
szerezte meg az induláshoz való jogot.
Cintia az 50 m hátúszásban a 9. helyezést érte el, ami nagyon szép teljesítmény, hisz ôt a tavaszi felkészülési idôszakban kétszer is hosszabb betegség
akadályozta a folyamatos edzésmunkában.
A dabasi úszók nagyszerû eredményeire azért is büszkék lehetünk, mert
nincs az országban még egy ilyen egyesület, amelyik ilyen mostoha körülmények között készülve is vidékbajnoki
címmel büszkélkedhetne.
Mint sportberkekben köztudott, a
torna, az atlétika mellett az úszás is hatalmas edzésmunkát követel a sportlóktól egy bizonyos szint eléréséhez.
Edzéseink itt Dabason igencsak szûk,
télen 32 fokos, kisméretû medencében
zajlanak. Nyáron a gyakorlás idôjárásfüggô, nem igazán úszóknak fenntartott medencében edzhetnek az egyesület versenyzôi. Hogy még jobb, minôségi munkát tudjunk végezni, Monorra
járunk át heti egy alkalommal edzeni.
Ez komoly anyagi megterhelést jelent
számunkra, de ez a minôségi edzésmunka kivitelezéséhez elegendhetetlenül
szükséges. A monori uszoda vezetôsége
örömmel veszi ottlétünket, mert a város
az úszóélet kiépítésén dolgozik.
A személyzet segítôkész, úszómesterük által felügyelt és biztosított pályákkal várnak bennünket.
Lorántfyné Horváth Ildikó
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IV. Nyílt Úszóbajnokság Dabason
Július 16-án immár negyedik alkalommal rendezett úszóversenyt a Dabasi Szabadidôs SE a
Dabasi Strandon.
Meghívásunkra az országból 12 egyesület
157 versenyzôje állt rajtkôre, akik 50 m-es
sprinttávokon és 4x50 m gyorsváltóban versengtek az érmekért. A versenyt megtisztelte
és egyben a verseny elnöke volt Vizi Csaba, a
Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja, mesteredzô, és dr. Vlaskovits József a Magyar Úszó
Szövetség jogásza. A versenyzôk között
rajtkôre állt Kanda Ágnes, a Váci Vízmû SE versenyzôje, aki az elmúlt héten Olaszországban,
Lignanóban a Serdülô Európa-Bajnokságon 5.
helyezést ért el.
Kitûnôen szerepelt Misek Zsolt, a dabasi
úszósport ifjú tehetsége, aki az idei Országos
Vidék Bajnokságon 50 m gyorsúszásban a Magyar Köztársaság Vidék Bajnoka címet hódította el több híres sportegyesület versenyzôi
elôtt.

50 m hátúszás, fiú
1990
1991

1. Misek Zsolt

1993

5. Lakos Gergô

1994

9. Hümpfner Dávid

1996

13. Garajszki Péter

1997

5. Misek Gábor

50 m pillangó, fiú
1991

1993

3. Hende Cintia
11. Nagy Vanda

1996

3. Hende Helga
6. Fózer Tímea

1997

7. Kosztolányi Georgina

50 m hátúszás, leány
1993
1. Hende Cintia
1996

1991

1. Misek Zsolt
4. Hümpfner János
5. Mádi Szabolcs
6. Majer Lénárd

1992

6. Janicsák Péter

1993

5. Tóth Kristóf
6. Lakos Gergô

1994

8. Kiss Attila
9. Hümpfner Dávid
11. Lozsek Martin

1996

12. Garajszki Péter

1997

6. Misek Gábor

50 m mellúszás, fiú
1990
1. Hende Máté
2. Garajszki Dávid
1991

3. Hümpfner János
5. Mádi Szabolcs
6. Majer Lénárd

1993

5. Lakos Gergô

1996

4. Garajszki Péter

1997

5. Misek Gábor

1. Misek Zsolt

50 m gyorsúszás, leány
1992
7. Kuli Sára
8. Tóth Andrea

A Dabasi Szabadidôs SE versenyzôinek eredményei:
50 m gyorsúszás, fiú
1990
1. Suhajda Balázs
2. Garajszki Dávid
7. Králl Péter

4. Hende Máté

4. Hende Helga

50 m pillangóúszás, leány
1993
2. Hende Cintia
4¥ 50 m gyorsváltó, fiúk
1990–92 1. Dabasi SZSE „A” váltó
(Suhajda–Garajszki–
Hümpfner–Misek)
3. Dabasi SZSE „B” váltó
(Janicsák–Králl–Hende–Majer)
1993–94 3. Dabasi SZSE
(Hümpfner–Lakos–Tóth–Kiss)
4¥ 50 m gyorsváltó, lányok
1990–92 5. Dabasi SZSE
(Nagy–Kuli–Tóth–Hende)
1993–94 4. Dabasi SZSE
(Nagy–Hende–Fózer–Hende)
Köszönötettel tartozom a Vogtland Pékségnek, Szûcs Zoltán vállalkozónak (Szücsi Ker
BT.), a Zöld Sarok zöldség- és gyümölcskereskedésnek, Major Attila vállalkozónak, Lakos
Zoltán vállalkozónak, akik felajánlásukkal hozzájárultak a versenyzôk megvendégeléséhez a
verseny után. A verseny zökkenômentes lebonyolításában nagy segítségemre volt Boruzs
Zoltán strandvezetô és az úszómesterek.
L.H.I.

Sport

Gondolatok a dabasi sportegyesületek életérôl
Marokfegyver SE: Pecsenyi József
– A környéken nálunk van a legszebb lôtér, ahova a 200 tagunk mellett – ebbôl 10% nô –
rendôrök is járnak gyakorolni. Felnôtt és ifi csapatunk is kiválóan szerepelt, az idei négy versenybôl
négyen elsô helyezést értünk el, valamint Országos és Európa-bajnokságot is nyertünk. Reméljük,
hogy a jövôben is ilyen szép teljesítményeket
érünk majd el.

Dabas VSE KC: Kuli Imre
– A 2004/2005-ös szezonban a 10. helyen végzett csapatunk az NBI/B osztályban. Jövô szezonra
nézve az elsô öt közé kerülés a célunk, amire jó
esélyünk van, hiszen a csapat erôsödött az új igazolásoknak köszönhetôen. Bízunk abban, hogy
Gyôrfi János edzô folytatja magas szintû szakmai
munkáját, valamint abban, hogy fokozatosan
erôsödni fog az utánpótlás-nevelés is.

Férfi Röplabda Club: Schulcz István
– Az NB I-ben szereplô csapatunk az elmúlt szezonban a negyedik helyen végzett. A jövôre nézve
szeretnénk az elsô három hely valamelyikébe bekerülni, amihez még több edzést iktatunk be. Sok
szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat is a gyermek, a serdülô, az ifi vagy a junior csapatunkba. A
felnôtteknek és a junioroknak szeptemberben
kezdôdik a szezon, a többieknek egy kicsit késôbb.

Dabas Nôi Kézilabda Egyesület: Révész Károly
– Egy évvel ezelôtt alakult az egyesület, amely
a Pest megyei bajnokágban indult és végül a második helyen zárta a szezont. Ezzel a jó eredménnyel csapatunk idén már a megyei Szupercsoportban fog játszani. Következô évben is hasonló
jó szereplést várunk el a lányoktól, illetve az új vezetôség feltett szándéka, hogy az utánpótlás is
még jobban erôsödjön. Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt a különbözô korosztályú csapataink
edzéseire és mérkôzéseire.

Birkózó Szakosztály: Vatai László
– Összességében jól sikerült az elmúlt szezon. A
gyerekek minden versenyen remekül megállták a
helyüket. Jövôre szeretnénk, ha a szakosztályból
néhány gyerek elérné a korosztályos válogatottságot és így kijutnának a nemzetközi versenyekre is.
Örömmel várjuk az érdeklôdôket az edzéseinkre.
Postagalamb SE: Horváth Jenô
– Ebben az évben jól szerepelt az egyesület a
területi nemzeti versenyeken. Augusztus 5-én lesz
egy verseny Rómában II. János Pál pápa és XVI. Benedek pápa tiszteletére, amely zárja ezt a szezont.
Szeptemberben kezdôdik majd az idén született
galambok versenye.
ÁgSziÁn Aerobik Egyesület: Latyák Ágnes
– Egyesületünk a versenyek mellett részt vett a
városi eseményeken. A X. Országos Aerobik Fesztiválon 5–6. osztályos korcsoportban bronzminôsítést, középiskolás korcsoportban aranyminôsítéses
III. helyezést értünk el, illetve a Lurdy Kupa fitneszversenyen egy bronzminôsítés mellett több ezüstminôsítést és Halengár Bianka, valamint Deli Fanni
révén aranyminôsítést kaptunk.
Dabas KETBALL SC: Rátkai Zoltán
– Kosárlabdaklubunk július 1-jén alakult meg.
Szeptembertôl a Pest megyei kosárlabdaéletben
fogunk részt venni. Nagyon sok középiskolás érdeklôdik a sportág iránt, és nyáron egy remek hangulatú edzôtábort tartottunk a DS-ben, valamint a
strandon. Reményeink szerint minden általános iskolában és középiskolában sikerül szeptembertôl
elindítani a kosárlabdaszakköröket és egy kis, helyi
iskolák közötti bajnokságot rendezhetünk majd.
Október 1-jén megrendezzük a Haris Kupát, amin
fiú és lány középiskolás csapatok mellett senior
csapatok is részt vesznek, amire szeretnénk meghívni a testvérvárosok csapatait is.

Szabadidôsport Egyesület: Várdai Zoltán
– Egyesületünk nyolc éve mûködik. A három
szakosztályunkban 58-an sportolnak. Úszóink legjobb eredménye vidék bajnoki cím 2005-ben. A
duatlon és a triatlon szakosztály versenyzôi az elmúlt években 12 Országos Bajnokságot nyertek.
Suhajda Balázs tagja a serdülô válogatottnak. Harmadik szakosztályunkban a futás kedvelôi tevékenykednek. Egyesületünk fô célja tovább népszerûsíteni a fenti sportágakat. Szeretnénk ha a következô években további 3–4 versenyzônk bekerülne a
korosztályos válogatottba. Egyesületünkben három
edzô irányítja a felkészülést: Lorántfyné Horváth
Ildikó, Lukács István, Várdai Zoltán.
Lantos Mihály Lovas SE: Szilágyi Zsolt
– Egyesületünk a sikeres versenyek mellett
rendszeresen szervez Dabason, illetve a környezô
településeken lovasprogramokat. Júniusban sikeresen lebonyolítottuk a Dabasi Juniálist, majd júliusban Hernádon rendeztünk egy meghívásos versenyt, amelyen 24 fogat vett részt. Augusztus elsô
hétvégéjén jómagam indulok egyes fogattal a Szilvásváradon tartandó Magyar Derbin. Szeptember
11-én az Ócsai Napok keretében megrendezendô
akadályverseny szerevezésében is részt veszünk, illetve szeptemberre tervezünk egy újabb versenyt
Dabasra is.
Nôi Röplabda Club: Hegyi Imréné
– A május végén befejezôdött NB II. versenysorozatot mind a felnôtt, mind pedig az ifi csapat az
5. helyen zárta. Nyáron a Dabasi Strandröplabda
Bajnokságon Bosánszki Magdolna, Hegyi Krisztina
és Hegyi Márta alkotta csapat ezüstérmet szerzett.
Augusztus végén megkezdjük a felkészülést az októberben induló szezonra. A felnôtt keret nem változik, az ifi csapatunk fog új játékosokkal bôvülni.

Célunk, hogy a következô szezonban is az erôs középmezônyben végezzünk, hiszen jelenlegi lehetôségeink ezt tudják biztosítani.
FC Dabas: Bennárik Ferenc
– A 2004/2005-ös szezont a 11. helyen zárta az
FC Dabas. Csapatunk idén a Nemzeti Bajnokság
harmadik vonalában fog játszani, az NB III. Alföld
csoportban. A keret jelenleg kialakulóban van, de a
jelentôsen megfiatalodott gárdával nyitjuk majd a
szezont. Elsô mérkôzésünket a sári búcsú napján
láthatják majd a szurkolók.
Modellezô Klub: Erôs Mihály
– Dabasi Modellezô Sportegyesület részt vett a
2005. július 24–31. között megrendezett Szabadon Repülô Modellek Ifjúsági Európa-bajnokságán, Romániában. Az Európa-bajnokságon 16 ország nevezett, F1A,- F1B,- F1P kategóriában F1A
kategóriában negyvenöten indultak, köztük mi is.
Maczkó Krisztián a 30. és Erôs Mihály a 36. helyezést érte el, míg a magyar csapat a 11. helyen fejezte be a versenyt. Utána egy világkupa-fordulón
is részt vettünk, a Suceava kupán, ahol Erôs Mihály
a 10. és Maczkó Krisztián a 15. lett.
Dabas Technikai SE: Szaller Zoltán
– Birizdó Imre, aki ICA junior kategóriában tavaly a Magyar Gokart Bajnokságot a második helyen zárta, idén nem indult el ebben a versenysorozatban. Az idei szezonban Németország szinte valamennyi pályáját bejáró Jörg van Ommen bajnokságban jelenleg a második helyen áll, mindössze két
ponttal lemaradva az elsô helyezettôl. Szeptember
4-én rendezik meg Olaszországban az EB-t, ahová
13-dikként kvalifikáltuk magunkat. Ifj. Kancsár Ferenc Bambini korosztályban Sárváron 2–3., Máriapócson 1–2. és Örkényen 2–4. helyezést ért el.
Asztalitenisz Szakosztály: Bálint Balázs
– Megyei I. osztályban szerepelünk évek óta, ahol
folyamatosan az élmezônyben végzünk. A nyári szünet alatt is minden pénteken tartunk edzéseket. Egy
éve jelentôsen megerôsödött a csapat, és reményeink szerint a szeptemberben kezdôdô szezon
végén ismét dobogós helyen végzünk.
Szimultán SE:
– Az egyesület fiatal, tehetséges versenyzôi
mind a hazai, mind pedig a nemzetközi versenyeken
kiválóan megállják a helyüket, és szinte mindenhonnan érmekkel, nagyszerû helyezésekkel térnek haza.
Májusban a Dabason megrendezett Fit-Kid Diákolimpia Országos Döntôjében, majd Pozsonyban a
Nemzetközi Fit-Kiden is szép eredményeket értek
el. Az egyesület néhány tagja lapzártánk idején
Kuala Lumpurban tartózkodik a világbajnokságon,
ahová meghívást kaptak, hogy bemutassák gyakorlataikat. Következô számunkban olvashatják majd a
csapat élménybeszámolóját.
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ORSZÁGOS TRIATLON ÉS
AQUATLON BAJNOKSÁG
Július utolsó hétvégéjén rekkenô hôségben rendezték Fadd-Domborin az Országos Bajnokságot, amely egyben az Olimpiai Reménységek nemzetközi versenyének is helyt adott. Az ORV-n 5 ország legjobb fiataljai mérték össze tudásukat.

szágos Bajnokságon. Az aquatlon úszásból és futásból álló verseny.
Fodor Rita megismételve elôzô napi sikerét, aquatlonban is megnyerte az Országos Bajnokságot.
További eredményeink: Fodor Rita (1.), Suhajda Balázs (6.), Majer
Edina (8.), Tóth Andrea (8.), Nagy Vanda (12.)

A magyar serdülô válogatott – melynek tagja Suhajda Balázs is –
megnyerte a csapatversenyt. Fodor Rita az újonc lányok versenyében Országos Bajnokságot nyert. A serdülô fiú csapat szintén Országos Bajnok lett. A csapat tagjai: Suhajda Balázs, Garajszki Dávid,
Misek Zsolt
A gyermek korcsoportban leánycsapatunk 5. helyezést ért el. A csapat tagjai: Tóth Andrea, Nagy Vanda, Kuli Sára
További eredmények: Fózer Tímea (5.), Kiss Attila (12.), Tóth Andrea (12.), Suhajda Balázs (7.), Garajszki Dávid (9.), Lukács István (7.)
A triatlon után aquatlonban is jól szerepeltek versenyzôink az Or-

NB III. – Alföld-csoport

KÉZILABDA
FÉRFI NB I/B NYUGATI CSOPORT
A Dabas-Diego KC ôszi hazai mérkôzéseinek idôpontjai:
Mérkôzés

Dátum

Felnôtt

Ifjúsági

Dabas-Diego KC–Szigetvári TSE

2005. 09. 10.

16.00 óra

18.00 óra

Dabas-Diego KC–Siklósi Takarék

2005. 10. 02.

16.00 óra

18.00 óra

Dabas-Diego KC–Szentendre KC

2005. 10. 16.

16.00 óra

18.00 óra

Dabas-Diego KC–Százhalombatta

2005. 10. 29.

16.00 óra

18.00 óra

Dabas-Diego KC–Nagykanizsa

2005. 11. 12.

16.00 óra

18.00 óra

Dabas-Diego KC–Tatai HAC

2005. 11. 26.

16.00 óra

18.00 óra

A mérkôzések a Dabasi Sportcsarnokban kerülnek lebonyolításra.

MEGYEI NÔI SZUPER CSOPORT MEGYEI FÉRFI SZUPER CSOPORT
A DANKE ôszi hazai mérkôzéseinek
idôpontjai

Dabasi NKE–Abonyi KC
Dabasi NKE–Tápiószele SC
Dabasi NKE–Albertirsa SE
Dabasi NKE–Vecsés SE
Dabasi NKE–Maglód KSK

20 DABASI ÚJSÁG

2005. 08. 28.
2005. 09. 18.
2005. 10. 02.
2005. 10. 23.
2005. 10. 30.

2005. augusztus

A DABAS VSE KC ôszi hazai mérkôzéseinek
idôpontjai
Dabas VSE KC–Taksony SE
Dabas VSE KC–Martonvásári KSE
Dabas VSE KC–Maglódi KSK
Dabas VSE KC–Dunakeszi KK
Dabas VSE KC–Veresegyház VSK
Dabas VSE KC–Domony KSE

2005. 08. 28.
2005. 09. 11.
2005. 09. 25.
2005. 10. 09.
2005. 10. 23.
2005. 10. 30.

2005. ÔSZI FORDULÓ
FC Dabas–Ceglédi VSE
2005. 08. 14.
15.30
Tápiógyörgye–FC Dabas
2005. 08. 20.
17.00
FC Dabas–Örkény SE
2005. 08. 28.
17.00
Spartacus-RSE–FC Dabas
2005. 09. 04.
16.30
FC Dabas–Szigetszentmiklós
2005. 09. 11.
16.30
FC Dabas–Gyula
2005. 09. 18.
16.00
Mezôtúr AFC–FC Dabas
2005. 09. 24.
16.00
FC Dabas–Hódmezôvásárhely
2005. 10. 02.
15.00
Sarkadkeresztúri SE–FC Dabas
2005. 10. 08.
15.00
FC Dabas–Monori SE
2005. 10. 16.
14.30
Békéscsaba–FC Dabas
2005. 10. 22.
14.30
FC Dabas–Szarvasi FC
2005. 10. 30.
13.30
Kiskunhalasi FC–FC Dabas
2005. 11. 05.
13.30
FC Dabas–Túrkeve VSE
2005. 11. 13.
13.30
Algyôi SK–FC Dabas
2005. 11. 19.
13.00
A mérkôzések elôtt két órával az
ifjúsági csapatot is láthatják a szurkolók.
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Mobil: (06-20) 982-2855
www.dabas-castrum.hu

Felelôs szerkesztô: Kapui Ágota
Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: (06-29) 561-230
Hirdetések: Máté Tamás, tel.: (06-29) 561-212
E-mail: dabasok@mail.datanet.hu
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés:
rePROCOLOR Kft.
Nyomdai munkálatok:
Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22.
Tel./fax: (06-29) 365-564

10 000 – 500 000 Ft

Igényelhetô összeg:
Jövedelemtôl függôen kezes(ek) bevonásával

évi 13%
egyszeri 1%
egyszeri 1%
maximum 3 év

Kamat mértéke:
Kezelési költség:
Hitel-elôkészítési díj:
Futamidô:
Teljes hiteldíjmutató (THM):

100 000 Ft 12 hónapra: 25,88%
500 000 Ft 36 hónapra: 16,39%

Az akció 2005. augusztus 1-jétôl október 31-ig tart!
Érdeklôdjön kirendeltségeinkben!

MOST KÖNNYEN, GYORSAN PÉNZHEZ JUTHAT!

