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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

programokra, az idôsek és gyerekek közösségi összetartozását erôsítô sportnapra, és Dabas természeti értékeit feldolgozó kiadvány bemutatására. Voltak hagyományôrzô programok, mint a sári szüreti felvonulás, vagy a régi dabasi-szôlôsi életképeket bemutató kiállítás.
A szeptember 21-i Dob Café Városházi Este a
századelô kávéházainak hangulatát varázsolta
a Szent István térre. Megelevenedtek a kor
jellegzetes figurái, a virágárus lány, a
pereces fiú, a direktor, a korhû
kosztümökbe öltözött pincérlányok. A dzsessz-zene, a bárzongorista repertoárja, a pantomimmûvész és élôszobrai, a Talamba ritmusháza, a Savasria táncegyüttes
fergeteges produkciója, a díszlet maga,
mind-mind a boldog békeidôket idézte fel
a közönség nagy örömére.

Fotók: Karlik Dóra

Nagy sikerrel és páratlan látogatottsággal zajlott le az
idei Dabasi Napok rendezvénysorozat. Soha még
ennyi intézmény, egyesület, civil szervezet nem vett
részt a szervezésben, mint idén, nagymértékben felpezsdítve ezzel a város közösségi életét. Már a tavalyi rendezvény látogatottsága is rendkívüli volt,
mégis szinte kilenc év kellett ahhoz, hogy a lakosság
rájöjjön, mennyire nagy szükség van ünnepekre egy
város életében. A tömegeket vonzó események azt
bizonyították, hogy Dabas polgárai igénylik a
minôségi szórakozást, mindazt, ami a kikapcsolódáson túl még más értékeket is hordoz. Szeptember
14–23. között sor került hat kiállításra, kétnapos,
városunk építészeti értékeit népszerûsítô, örökségvédelmi programra, egy nagyszabású tehetségkutató
versenyre, a Társult Önkormányzatok Együtt Segítôszolgálata új épületének átadására, a fiatalok
egészséges életkezdéséhez szükséges útravalót közvetítô elôadás-sorozatra, az Anyák Évéhez kapcsolódó

Dabas Város Önkormányzata és Pest Megye Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk a település minden polgárát 2007. október 23-án, kedden 11.00 órára, a gyóni
Kegyeleti parkban megrendezendô közös ünnepségünkre, amelynek keretében
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeirôl emlékezünk meg.
Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Gyóni Géza Általános Iskola
nyolcadik osztályos tanulói és Barát Attila György, a Madách
Színház mûvésze. Az intézmények és egyesületek elhelyezik a
kegyelet koszorúit az emlékmûnél. Emlékezzünk együtt a haza
és Dabas-Gyón mártírjaira!
Koszorúzási szándékukat, kérjük, jelezzék a Polgármesteri Kabinetirodában, a 06-29/561-211-es telefonszámon.
Kôszegi Zoltán

Szûcs Lajos

polgármester

Pest Megye Közgyûlésének elnöke

Rendezvényeink
A szombati Vállalkozók Napjának és a párhuzamosan zajló, Egészség- és Szépségnapnak kedvezett a napsütéses idôjárás. A vállalkozások és cégek jelenléte mellett kitelepültek a város iskolái és óvodái. A tanintézmények kézmûves foglalkozással, játszóházzal várták a gyerekeket, a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola csodálatos babos káposztával és a fodrász tanmûhely szolgáltatásaival várta az érdeklôdôket. A védônôk anyukáknak és gyerekeknek szóló programokat
szerveztek, az Önkormányzat és a Tájoló Iroda dolgozói vállalkozók bevonásával “Átváltoztatjuk” szalont rendeztek be azoknak a nôknek, anyáknak, akik fel akartak frissülni, vagy megjelenésükön, stílusukon kívántak javítani. A virágkötôk versenyére kilenc pályamû érkezett, és
közönségszavazat alapján Balázs Csabáné, a József Attila utcai Mariann Virágbolt tulajdonosa
nyerte el azt a lehetôséget, hogy a jövô évi nônapi köszöntôlapon az ô munkája szerepelhet. Az
alternatív programok bô választéka mellett a színpadon is zajlott
az élet. A helyi fellépô csoportok mellett a délutáni dobos formációk bevonulása keltett nagy érdeklôdést, amely elôkészítette az
esti Világzenei Dobfesztivál fergeteges hangulatát.

Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, tárgyi felajánlásukkal vagy anyagi segítségükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönetképpen szeretnénk feltüntetni itt, a lap hasábjain szponzoraink,
cégeik és segítôink nevét.
K. A.

Fotók: Karlik Dóra

Támogatók:
K & H Bank • Vitafort Rt. • DAKÖV Kft.
• Bor Imréné • Tusák Lajos • Major Attila •
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Virág Mindenkinek • Solanum-Békés Rt. • Zóna Kft. • Pressman Bt. • DIEGO Kereskedelmi
Kft. • Vogtland • Jávor cukrászda • Palermo cukrászda • Semiramis babkávézó • El-Diablo étterem • Lakto Kft. • D-MEAT Kft. • Virágpaletta virágkertészet • Újvári virágkertészet • Kossuth Lajos Általános Iskola • Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola • Dabasi Tûzoltóság •
Fabókné Hizsnyai Rita
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Dabason harmadszor rendezték meg idén szeptember 21–22-én a VILÁGZENEI DOBFESZTIVÁLT.
A bevallottan dobközpontú rendezvény idén volt
elôször kétnapos („Dob-Café” Városházi Este), ami
csalhatatlan jele annak, hogy a kezdeményezés
életképes, és szívesen mennek el rá az emberek –
nemcsak Dabasról.
Dabas állítólag valamikor régen, alapításakor a
királyi dobosok lakhelye volt, azaz a király adományozta a birtokot jutalmul valamelyik – esetleg
több – dobosának. A történet elég alaposan a múlt
ködébe vész, de a szájhagyomány iránti tiszteletbôl
fogadjuk el, hogy így történt. Lehetett éppen így is:
a királyok közt sok zeneszeretô ember volt, az angol
VIII. Henrik például (aki három feleségét is lefejeztette a hat közül, és mellesleg megalapította az
anglikán egyházat) még zeneszerzéssel is foglalkozott, nem is ügyetlenül. A mi Mátyás királyunk sem
sajnálta a pénzt a körülötte létrejövô reneszánsz
udvari zenekultúrára. A királyoknak nyilván megvoltak a maguk kedvenc zenészei, akiket néha megajándékoztak. Dabas mindenesetre példamutató
módon felvállalja a múlt örökségét. A fesztiválnak is
ezt a mottót adták az idén: „A múlt jelen van!”
A sportcsarnok monstre-színpadának közepén, a
fôhelyen felállított jurtasátor képviselte magyar
ôstörténetünket, de a Dabasi Dobos Ovisok és Dobos Sulisok majdnem százfôs csapata által vidám
dobolással kísért egyik-másik gyerekmondóka is
csaknem ilyen régi korból ered. Mélységes mély a
múltnak kútja, a világ pedig tágas: ez a mélység és
tágasság együtt jellemezte a 22-én este tartott
gálakoncertet. A mûsor sokszínûségére jellemzô
volt, hogy hallhattunk szájdobolást, állatbôrös dobokat, katonadobot, dzsesszdobszerelést, és zavarba
ejtôen sokféle, kézzel megszólaltatott ütôhangszert
(kongát, bongót, derbukát, tablát stb.) Volt arab zene, brazil szamba és klarinétos klezmert idézô zene,
valamint bartóki ihletésû magyar dzsessz, és igazi,
nagykönyvbe illô hosszú dobszóló is.
Hogy dobolni jó és örömteli dolog, azt a Dobos
Ovisok produkciójánál jobban semmi sem tudta volna jobban megmutatni. Ez az öröm azonban az
összes résztvevôt áthatotta, ebbôl fakadt az az
emelkedett, kicsit eksztatikus légkör, ami a dobos
rendezvények sajátja. Ez sarkallja is a dobosokat, de
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Dobdömping Dabason
Olamar elôadása volt: ôk Martonosi György ( a mûsor zenei szervezôje) vezetésével Bartók életútjának
egyes állomásait álmodták át dzsessztrióra. A velük
éneklô Szirtes Edina varázslatos hangja egészen új
világokat nyitott. A harmadik nagy döbbenetet számomra a mûsor végére hagyott, klezmeres zenét
játszó Kalengo Ethnic Groove csapata tartogatta.
Vezetôjük, Mády Kálmán dobosként és ütôhangszeresként egyaránt intenzíven volt jelen (még egy kis,
kék cefréshordón is ütött!); feszes tempói és kíméletlen felütései valami lázas, de mégis visszafogott
erôrôl tanúskodtak. Nagyon szigorú volt és nagyon
jó! Jó a dabasiaknak – gondoltam a végén. Már harmadik éve van ilyen rendezvényük, amire elmehetnek – és amit megszervezhetnek, tetô alá hozhatnak együtt! A mûsor persze nem jött volna létre, ha
a város lelkes polgármestere nem tartja fontosnak a
fesztivál megrendezését. A III. Világzenei Dobfesztivál létrejöttéhez szükséges volt továbbá a szervezésnek az a két „motorja”, akik a részleteket összefésülik: Martonosi György, a mûsor zenei szerkesztôje, és Máté Tamás. Nekik és az ôket segítô
csapatnak, valamint a támogatóknak köszönhetôen
láthattuk-hallhattuk Dabason ezt az izgalmas, jó
hangulatú mûsort, amely igazi élményt adott kicsinek-nagynak egyaránt. A mûsor után Budapest felé
indulva az autóban megkérdeztem nagyon álmos,
ötéves Panka lányomat, hogy neki mi tetszett a legjobban. „Az ovisok” –felelte, és már aludt is.
Marczell Katalin mûfordító, újságíró

Fotók: Karlik Dóra

fegyelmezi is ôket. Az eksztázis ôsidôk óta a zene kísérôjelensége, és kifejezetten hozzátartozik például a
sámánok mûködéséhez, akik Szibériában, illetve
Amerika különbözô területein még a közelmúltban
is énekléssel, dobolással és tánccal készítették elô
önmagukat és közösségüket a szellemekkel való találkozásra, a velük való érintkezésre. A sámándobolás legjelentôsebb hazai képviselôje a Szilaj Dobkör,
akik a dabasi gálán ismét bizonyították, hogy dobolásuk megidézi múltunkat és egészen a honfoglalás
idôszakában érezhetjük magunkat. Az eksztázisból
még inkább többet nyújtott például a Kacsenyák
Gábor vezette miskolci Tornádó ütôsegyüttes, akik a
mûsorban többször vissza-visszatértek, és lelkes, vidám és pontos produkcióik remek színfoltot jelentettek a hosszabb lélegzetû mûsorszámok közben.
Szerencsésnek tartom, hogy a dabasi Szimultán SKE
fitneszcsoport remek számai és sportolói, valamint
az idei FIT-KID Világbajnokságon duócsapat kategóriában ezüstérmet szerzett két egyesületi lány fellépése is színesítette a mûsort – elvégre a dobolás és a
ritmikus mozgás, a tánc egészen egy tôrôl fakadnak!
A világzenei vonalat képviselte Fatima Gozlan és
a Kalifa afrikai arab zenét játszó együttese, melyben
a derbukáké volt a fôszerep. Ezeknek a különleges
ütôhangszereknek nagyon érzékeny, sokszínû a
hangja, igazi élmény volt a velük való közelebbi ismerkedés. Fekete Linda a nálunk már régebben ismert latin-amerikai zene temperamentumos elôadója. Remek, nagy létszámú zenekari kíséretével,
(Grupo Bahia Samba Show) bemutatott szuggesztív, vérforraló, táncos produkciójukat testközelbôl
élvezhettük. A még náluk is nagyobb létszámban
megjelent Samba Batucada pörgôs, zakatolós, sípolós, vonulós produkciója már nagyobb eséllyel indult, hogy belakja a sportcsarnokot, bele is adtak
apait-anyait a gálamûsor végén! Nem szóltam még
a mûsor szerintem legihletettebb pillanatairól, amik
miatt úgy érezhette az ember: jó, hogy élek és hogy
ezt hallhatom. Az elsô ilyen Dörnyei Gábor szóló
dobprodukciója volt: azért lett belôle szóló, mert
partnere, Horváth Kornél, akivel fellépni készült,
megbetegedett. De az a dobszóló bizony virtuóz
volt, néha mintha nem is egy ember játszotta volna... (Egy ember játszotta.) A második
„repülôs” élmény a Trio
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Meghívó az Önkormányzat
novemberi rendezvényeire
Dabas Város Önkormányzata nevében a következô idôszakban néhány hagyományos rendezvényre hívom a település polgárait. November 10-én,
szombaton reggel 10.00 órakor a 2007. elsô félévében született csecsemôk
családjait várjuk a Városháza nagytermében megrendezendô Újszülöttek
Köszöntésére, majd kora délután 13.30 órától az Újszülöttek Ligetében a
szülôk elültethetik azokat a facsemetéket, amelyek gyerekeik világra jöttét
és a város lakosságának gyarapodását jelképezik.
Délután 15.00 órától, szintén a nagyteremben az 50-60 éves házassági
évfordulósok ünnepélyes keretek közt frissíthetik fel házassági esküjüket a
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetôje elôtt. Erre az alkalomra szeretettel várom a jubiláló házaspárokat és családjaikat.
November 30-án 14.00 órakor újra eljön a Fôvárosi Nagycirkusz a Dabas-Diego Sportcsarnokba. Ez az Önkormányzat Mikulás-ajándéka az általános és középiskolás tanulók számára. Az óvodásokhoz december 6-án
látogat el a Mikulás hintója, tele ajándékkal.
Kôszegi Zoltán polgármester

Koncertajánló
November 24-én ismét a magyar rockzenéé a fôszerep a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Két születésnapos zenekar érkezik
hozzánk, a 35. éves fennállását ünneplô
Lord és a 30 éves Korál együttes.
A két csapat már több fesztiválon szerepelt együtt, de ilyen szûk elôadói körben még nem. Érdekes és színvonalas
egyveleget fog alkotni a két zenekar és a
fômûsor elôtt fellépô, helyi erôket képviselô LazulAlánc.
A koncerten hallhatóak lesznek a keményebb számok és a lírai hangvételû
dalok is. A közönségnek (kicsiknek és nagyoknak) nagyszerû zenei élményt ígérnek a szervezôk.

Idôsek Világnapja a Sportcsarnokban

Fotók: Karlik Dóra

Október 1-jén, hétfôn, az Idôsek Világnapja alkalmából Dabas Város Önkormányzata ismét köszöntötte a település idôskorú lakosait,
a Dabas-Diego Sportcsarnokban megrendezett ünnepségen. A szépkorúakat autóbuszok szállították a helyszínre, ahol a Polgármesteri
Hivatal dolgozói virággal és pogácsával várták az érkezôket. A nagyszülô, dédszülô korú ünnepelteket a dobos ovisok üdvözölték azzal
az aranyos kis dobos jelenettel, amely már a 3. Világzenei Dabasi
Dobfesztiválon is nagy sikert aratott. Az Önkormányzat részérôl
idén Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester személyes hangú, közvetlen beszéddel köszöntötte az ünnepelteket. Kiemelte az idôskorúak szerepét és fontosságát a családban, a város közösségében és a
nemzettudat formálásában.
A rendezvény fô attrakciója a Tihanyi Vándorszínpad Egy drága
szempár címû operettmûsora volt. A fellépô mûvészek (Tihanyi
Tóth Csaba, Bognár Rita, Drucker Péter, Károlyi Kati és Bognár Balázs) osztatlan sikert arattak, produkciójukat kitartó tapssal jutalmazta a közönség. Reméljük, hogy a szervezôknek sikerült emlékezetessé tenniük ezzel a szép délutánnal az idei Idôsek Világnapját.
– szerk. –
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Dabasi Talentumok
2007
HANGSZER
Általános iskola, felsô tagozat
1. Osvalda Tibor szaxofon
2. Kotán Gábor gitár
3. Gál Bernadett furulya
4. Tippai László zongora
Középiskola
1. Szlama Dóra, Szlama László
2. Grósz Norbert trombita
3. Gáspár Bernadett zongora
Gáspár Rita zongora
Erdélyi Laura zongora
Erdélyi Lívia zongora
Különdíj: Kecskés Rebeka hegedû
Juhász József szintetizátor

ÉNEK
Általános iskola
1. Móricz Viola (alsós)
2. Danyis Máté
3. Gogolák Alexandra
Középiskola
1. Vizer Rita
2. Valentyik Anna

VERS
Általános iskola, alsó tagozat
1. Hornyák András
2. Pozsgai Fruzsina
3. Kukk Edit Luca
Általános iskola, felsô tagozat
1. –
2. Kotán Gábor
3. Kollár Anna
Mátyus Csaba
Középiskola
1. Valentyik Anna
2. Kukk Zsófia
3. Balog Bettina

Bemutatkoztak a dabasi talentumok
“Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
s hogy ezt a valamit mindenáron el akarjuk érni.”
Ahhoz azonban, hogy elhiggyük tehetségünket, kell
valaki, aki ezt felfedezi bennünk, s kell, aki gondozza
azt. Egy-egy ember életében a gyerekkor az, amikor
kutathat, keresgélhet a lehetôségek közül, s kipróbálhatja, miben leli örömét, melyik mûvészeti vagy sportágban érzi otthonosan magát. Szerencsés esetben a tehetség kibontakoztatása során patronálókat találva sikeres, munkájában boldog felnôtt lesz. Gyakrabban
marad azonban a tehetség rejtve, vagy segítôk nélkül
akár el is kallódhat. Nekünk pedagógusoknak egyik fô
feladatunk a tehetségek (latinul: talentumok) gondozása.
Városunkban nagyon sok ilyen fiatal él, s ritkán
adódik számukra lehetôség a város polgárai elôtti bemutatkozásra. Ezért került megrendezése a Dabasi
Napok keretében a Dabasi Talentumok címû tehetségkutató verseny. A jelentkezési határidô valóban a
tanévkezdéshez képest korai volt annak a diáknak, aki
csak szeptemberben szeretett volna felkészülni a versenyre. Azonban aki rendszeresen szerepel, gyakorlott
elôadó, annak rövid idô is elegendô volt, hogy átismételje a bemutatkozásra szánt mûvet. 87 tanuló részvételével zajlottak az elôdöntôk szeptember 12–14. között, különbözô helyszíneken. A legtöbben hangszeres
elôadásra illetve a vers- és prózamondásra jelentkeztek,
s várhatóan az egyéb kategóriában a legkevesebben.
Volt olyan iskola, amely sajnálatos módon nem tudott
egyetlen tehetséges képviselôt sem küldeni versenyünkre. A középiskolás korosztály szintén szolidan
vett részt, de becsületükre válik, hogy akik jelen voltak, kiváló teljesítményrôl tettek tanúbizonyságot. Bízunk abban, hogy a következô versenyre ezek a hiányosságok el fognak múlni, s még többen jelentkez-

nek. A legszínvonalasabb produkciók juthattak be a
döntôbe, melyre 2007. szeptember 15-én 9.00 órától
került sor. Sajnos a közönség soraiban nem volt jelen
minden szereplônek a hozzátartozója, s így a “szurkoló tábor” kislétszámú volt. A 45 diák színvonalas
elôadása majd’ három órát vett igénybe. Hallgattunk
tréfás meséket, Rónay György-, József Attila-,
Kányádi Sándor-költeményt, csodálatos zongora-,
hegedû-, szaxafonmuzsikát. Gyönyörködhettünk a
kisgyermekek bájos tekintetében és mosolyában, a nagyobbak fergeteges táncában. A jól összeállított sorrendnek köszönhetôen gyorsan elröppent az idô. S azt
hiszem, hogy valamennyi nézô nevében mondhatom;
csodálatos délelôtt részesei lehettünk. Köszönetképpen
egy óriástortát kaptak a diákok, melyet a zsûri tanácskozása alatt fogyasztottak el. A zsûriben ismert személyek tevékenykedtek. Elnökként Papadimitriou Athina színmûvész, továbbá Búzás Aida énekmûvész, Birinyi József népzenekutató, Nagy Andrea, a Múzsák
Mûvészeti Iskola igazgatója, Ordasi Brigitta a Dabas
Rádió munkatársa, Jarábik Tünde és Ambrus Gizella
táncoktatók, valamint Jasper Lóránt, több neves együttes tagja. Mint mindig, most sem volt könnyû az ô
feladatuk. Hosszas megbeszélés után született meg a
döntésük. A döntôben helyezést nyert diákok nevét a
mellékletben olvashatják. A verseny abszolút gyôztese
(a közönségszavazatok alapján) Valentyik Anna lett,
aki elnyerte a Dabasi Talentum ezüstmedált. Reméljük, a következô években sok követôje lesz.
A rendezvényünket szerencsére sokan támogatták. A következôk: az Apáczai Kiadó, az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Zóna Vendéglátóipari Kft., egy magát megnevezni nem kívánó
“nagyszívû” vállalkozó, Molnár János, Eke Sándor
vállalkozó, a Giovanni cukrászda, a DAKÖV Kft.
Kotán Sándorné

TÁNC
Általános iskola
1. Táncos Roland
2. Szlama Ádám
Szlama Fruzsina
3. Tóth Roland
Zelovics Nikolett
Dragos Gábor
Középiskola
1. Hende Máté

EGYÉB
Általános iskola, alsó tagozat
1. Pelikán Petra fitnesz
2. Deminger Fann fitnesz
3. Kanyik András bûvész
Általános iskola, felsô tagozat
1. Pataki Boglárka hastánc
Lajos Noémi hastánc
2. Kuli Lili hipp-hopp
Hajas Martina
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Egy sikeres tanári pálya receptje
A “Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásáért” kuratóriuma idén Baranyi Ilonának, a Táncsics
Mihály Gimnázium kémiatanárának ítélte oda azt a rangos elismerést, amelyet a tanárnô Budapesten, a Magyar
Tudományos Akadémián, ünnepélyes keretek között vehetett át október 9-én. Baranyi tanárnô 1986 óta vezet
kémia szakkört, amely az elmúlt két évtized alatt igazi szellemi mûhellyé nôtte ki magát. Kitermelte azokat a diákokat, akik rangos megyei és országos kémiavetélkedôkön az élvonalba emelték a Táncics Mihály Gimnázium hírnevét. Az iskola kémiaszertárában, a mindenki által csak “kukszninak” becézett helyiségben beszélgettünk a kezdetekrôl, a tanári pályája alakulásáról, az egyre szaporodó sikerekrôl, a szakma szeretetétôl, és mindenrôl, ami emberközelbe hozza, és kibontakoztatja az olvasók elôtt a tanárnô derûs, de határozott egyéniségét.

K. Á.: Mikor döntötted el, hogy tanár leszel?
B. I.: Kiskorom óta erre a pályára készülök, már
elsô elemiben “tanárosdit” játszottam a barátnôimmel. Én egy nagyon kis faluból jöttem,
ahol három értelmiségi pálya létezett a köztudatban, az orvos, a jogász és a tanár. Akkoriban még
más volt a pedagógus társadalmi megítélése, volt
a tanárnak tekintélye. Az osztályfônököm is kémia szakos volt, az ô egyénisége döntôen befolyásolta a pályaválasztásomat. A debreceni egyetemen végeztem kémia-matematika szakot, mert
ez a két terület nagyon jól megfér egymással.
K. Á.: Hol kezdted a tanárságot?
B. I.: Fontos volt számomra Kecskemét közelsége, ezért megpályáztam a dabasi állást. Ez
volt az elsô munkahelyem, és ittragadtam. Egyszerre tíz új tanár érkezett a gimnáziumba velem
együtt. Nem éreztem magam idegennek, hiszen
Gyurman Tiborné Teréz és Baranyi Judit rögtön felkarolt, és olyan barátság szövôdött köztünk, amely meghatározta tanári pályámat és
emberi kapcsolataimat.
K. Á.: Egyéniséged meghatározó jegye a jó humorérzék, de köztudottan szigorú és igényes tanár
vagy. Hogy fér össze ez a két tulajdonság?
B. I.: A szigor és a humor megfelelô arányban
való adagolása vezet a jó eredményekhez. A szigor nem egyéb, mint mások tiszteletben tartása.
A jó humor az égiek ajándéka, és nélkülözhetetlen ezen a pályán. A tanárnak jó színésznek kell
lennie, fel kell “dobnia” az utolsó padban ásítozó gyerek hangulatát, hogy felkeltse az érdeklôdését a tantárgy iránt. Mindig van új diák,
új érdeklôdô, és számomra ez mindig új kihívást
jelent, új feladat elé állít. Ezért jó ez a hivatás,
nem hagy elfásulni.

K. Á.: Beszéljünk a versenyekrôl! Hogyan sikerült felkeltened a diákjaidban a versenyszellemet?
B. I.: Az országos felmérések alapján a kémia
az orosz után a második legnépszerûtlenebb tantárgy volt a diákság körében akkor, amikor elindultunk 1985-ben, azóta sem sokat változott a
helyzet, az orosztanítás viszont megszûnt. Nem
csoda, hogy sokan nem szeretik, hiszen komplex
képességek kellenek a megértéséhez és jó logika.
Nem érettségi tantárgy, ezért nem is veszik komolyan. Azért, hogy ez ne így legyen, egy csoport gyereknek felajánlottam a versenyzés lehetôségét. A gyerekekben megvan a versenyszellem, különösen kezdetben, és a sikerélmények
bebizonyítják számukra, hogy érdemes dolgozni. Rájöttek, hogy nem kell nagyvárosok neves
iskoláiba járniuk ahhoz, hogy jó eredményeket
érjenek el. Ha sikerül a diákokat rábírni a munkára, akkor beindul a folyamat, egyik eredmény
a másikat szüli. Beleszeretnek a tantárgyba, hajtanak az eredményért, és véresen komolyan veszik a versenyeken elért helyezést. Sok hasonló
érdeklôdésû diákkal találkoznak, kapcsolatok,
barátságok alakulnak ki, bekerülnek a “szakma”
vérkeringésébe, rájönnek arra, hogy milyen sok
hivatáshoz szükséges a kémia.
K. Á.: Hogyan tartod a kapcsolatot a kollégáiddal, megosztod-e tapasztalataidat más iskolák tanáraival?
B. I.: Nagyon sajnálom, hogy a régi jó továbbképzések megszûntek, így alig ismerjük
egymást a környékben, a régióban tanító kollégákkal. A versenyeredmények hallatán sok kolléga megkeres személyesen vagy telefonon szakmai ügyben. Szívesen segítek, adok szakmai tanácsot azoknak, akik hozzám fordulnak.

EGYEZSÉG SZÜLETETT A TANUSZODA HASZNÁLATÁBAN
Egyezséggel zárta az Egyenlô Bánásmód Hatóság a dabasi Tanuszoda használatának ügyét 2007. szeptember 20-án. Az egyezség alapján a „Reménysugár” Fogyatékosok Napközi Otthonának általános iskolás korú, orvosi igazolással rendelkezô
gondozottai szerdán 14.30-tól 15.30-ig használhatják a Tanuszodát, a napközi otthon szakalkalmazottainak felügyelete mellett. A Kossuth Lajos Általános Iskola
képviseletében az igazgatónô az uszoda használatán kívül felajánlotta az iskola egy
tantermének használatát tanítási napokon 9.40-tôl 11.40-ig, és a tornaterem használatát pénteken 14 órától 15 óráig. Az egyezség tartalmával az Értelmi Fogyatékossággal Élôk és Segítôik Országos Érdekvédelmi Szövetsége is egyetértett.

6 DABASI ÚJSÁG

2007. szeptember–október

K. Á. Mire, kire vagy a legbüszkébb?
B. I.: Inkább kikre vagyok a legbüszkébb...
Azokra a tanítványaimra, akik széthordtak
belôlem egy kis “jót” szerte az országba, amivel
hozzájárultam életük boldogabbá tételéhez. Lehet hogy ez nem épp tudomány volt, hanem egy
hangulat, egy illat, egy mozdulat, vagy egy félmondat. Büszke vagyok azokra is, akikbe sikerült átpalántálnom a tantárgyaim szeretetét, akik
hatalmas kitartással és energiával készültek a versenyekre, majd viselték a siker vagy a “sikertelenség” bélyegét. Büszke vagyok minden versenyzômre, és kívánom nekik, hogy lelkiismeretességüket, a tantárgy iránti szeretetüket tartsák
meg és adják tovább. Örülök annak, hogy a pályájuk indulásánál bábáskodhattam, de azóta ôk
már rég túlszárnyaltak engem.
K. Á.: Hogyan érintett a hír, hogy te kaptad
idén ezt a megtisztelô díjat?
B. I.: Úgy ért, mint egy születésnapi ajándék.
Szeptember 19-én döntöttek róla, és akkor van
a születésnapom. 20-án tudtam meg a hírt.
Azért vagyok büszke a díjra, mert a Richter
Gyógyszergyár pályázatára a diákjaim javasoltak
engem. Az ô sikereikre figyelt fel az ELTE Kémia Tanszékének docense és támogatta a javaslatukat. Nekik köszönhetek mindent, és nemcsak ezért a gesztusért, hanem azért is, hogy évek
óta a legjobb eredményeket érik el a versenyeken. Tudom, még sok tanár megérdemelné ezt
az elismerést, de idén én kaptam meg, és ez jó érzéssel tölt el.
K. Á.: A díjhoz szívbôl gratulálok, és kívánom,
hogy még nagyon sok örömöd legyen tanítványaidban ezen a pályán!
Kapui Ágota

FELHÍVÁS
Kôszegi Zoltán polgármester kezdeményezésére a
Nagycsaládosok Egyesületének alakuló ülésére
október 26-án 17.00 órakor kerül sor a
Polgármesteri Hivatal nagytermében.
A rendezvény szervezôje Pintérné Máté Szilvia.
Bôvebb információt az érintettek a
06-70/230-5211-es telefonszámon, vagy a
m.szilvia70@freemail.hu e-mail címen kaphatnak.

Fotó: Morpheus Fotó

INTERJÚ BARANYI ILONÁVAL
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Indul a Tanulóház!
A Dabasi Újság korábbi számában már beszámoltunk arról, hogy megújul a Tanulóház. A Helen Doron angol foglalkozások
már szeptemberben folytatódtak a tavalyi
csoportoknak, és október közepétôl várjuk
szeretettel azokat, akik a következô programokhoz éreznek kedvet:
Október 19-én indul a zenebölcsi, zeneovi! Ingyenes bemutató foglalkozásra várjuk
a legkisebbeket délelôtt 10.00-re és 11.00-re
a Tanulóházba, majd délután 15.00-ra, illetve 16.00-ra a három év felettieket. Zeneterapeuta munkatársunk vidám és örömteli foglalkozásokat kínál kisebbeknek és nagyobbacskáknak egyaránt.
Szintén 19-én indul kismamák számára
az anya-magzat kapcsolatfejlesztô csoport,
ahol a várandós kismamák zeneterápiás
módszerekkel tanulják meg a relaxációt. Ez a
felkészülés késôbb a szülés folyamán is nagy
segítséget jelenthet.
Október 24-tôl hetente 16.00–18.00 óráig kézmûves foglalkozásokat szervezünk
elsôsorban az általános iskola alsó tagozatosai számára. Ezeken a foglalkozásokon szeretnénk lehetôvé tenni, hogy a gyermekek
kibontakoztassák kreatív képességeiket, és a
hétköznapokban megszokott rohanó tempó
helyett nyugodtan töltsenek el másfél–két
órát.
Október 25-én indul “Mesés délután” címû sorozatunk, ahová az 5–6 éveseket várjuk mesét hallgatni. Az óvónô által vezetett
foglalkozáson a meséket kézmûves és dramatizált elemekkel tesszük még izgalmasabbá.
Októberben a Brémai muzsikusokkal és az
Aranyszôrû báránnyal ismerkedhetnek meg
a középsô és nagycsoportosok. Az elsô hónapokban kéthetente rendezzük meg a foglalkozást. A “Mesés délutánnal” párhuzamosan
Szülôk Iskoláját szervezünk, ahol a kisgyermekes szülôk pszichológus munkatársunkkal beszélgethetnek az óvodás korú gyermek
fejlôdésérôl, és az erre a korosztályra jellemzô kihívásokról. A páros hetek csütörtökein a kiskamasz kor sajátosságairól beszélgetünk.
Szeretnénk, ha Tanulóházunkban minden korosztály otthonra lelne, ezért október
19-én nagyszabású nyílt napot tartunk, ahová minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Ezen az alkalmon lehetôség lesz a felnôtt és
gyermek nyelvtanfolyamokra való beiratkozásra, valamint születésnapi zsúrok megrendelésére is. Üdvözlettel
Maricza Adrien és Gémesi Andrea
Érdeklôdni:
20/596-4626 • 20/311-6648

BURSA HUNGARICA
FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2008
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetôvé tenni a felsôoktatásban
való részvételt.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül, államilag támogatott teljes idejû
(nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben,
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû (érettségi elôtt
álló középiskolás, vagy felsôfokú diplomával nem
rendelkezô, felsôoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik valamely felsôoktatási intézmény
államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésén, egységes, osztatlan képzésén, felsôfokú szakképzésén kívánják
megkezdeni tanulmányaikat. A „B” típusú pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2008-as évben elôször nyernek felvételt a
fentiekben meghatározott felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2008/2009-es
tanévben ténylegesen megkezdik.
Mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatra jelentkezni szándékozók pályázatukat Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) hozzáférhetô pályázati
ûrlapon kötelesek benyújtani. A pályázati ûrlapot
a pályázó a személyazonosító igazolványában
található adatoknak megfelelôen köteles kitölteni, amelyen köteles feltüntetni az oktatási azonosító számát is. A pályázati ûrlapot a pályázó
köteles aláírni. A pályázati ûrlap mellé kötelezôen csatolandó dokumentumok, igazolások:
• „A” típusú pályázathoz a hallgatói jogviszonyigazolás eredeti példányban, „B” típusú pályázathoz tanulói jogviszony-igazolás (iskolalátogatási igazolás), amennyiben a pályázó érettségi elôtt áll
• a pályázóval egy háztartásban élôk havi nettó
jövedelmérôl, amennyiben a pályázó önfenntartó a pályázó havi nettó jövedelmérôl szóló
igazolás (kereseti kimutatás),
• a családban esetlegesen elôforduló munkanélküliség igazolása,

• a családban esetlegesen elôforduló tartós betegség, fogyatékosság rokkantság igazolására
szolgáló orvosi nyilatkozat, egyéb igazolás,
• a tanuló testvér iskolalátogatási igazolása, illetve a felsôfokú tanulmányokat folytató testvér
hallgatói jogviszony-igazolása,
• igazolás, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a
pályázó házas, gyermeket nevel, szülei elváltak,
különváltak, a pályázó árva, félárva, állami gondozott, gyámolt. A pályázatok („A” /„B” típus)
benyújtásának határideje: 2007. október 31.
A 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa
támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási intézmények hallgatói. Felhívjuk azoknak a
„B” típusú ösztöndíjasoknak a figyelmét, akik
2004-ban váltak jogosulttá az ösztöndíjra, hogy
az ösztöndíj folyósításának idôtartama
2006/2007. tanév 2. félévével lezárult. A 2008.
évi forduló keretében „A” típusú ösztöndíj iránti
kérelmet nyújthatnak be. Azoknak az ösztöndíjasoknak a jogosultságát, akik 2005-ben vagy
2006-ben nyertek „B” típusú ösztöndíjat, Dabas
Város Önkormányzata felülvizsgálja. A felülvizsgálathoz kötelezôen csatolandók a fentiekben
megjelölt dokumentumok, igazolások. Felhívjuk
a figyelmet, hogy a felülvizsgálatban való részvétel, a szükséges igazolások benyújtása kötelezô!
Az igazolások benyújtásának határideje:
2007. október 31.
A pályázatok és az igazolások benyújtásának
helye: Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (2370 Dabas, Szent István
tér 1/B, 221-es iroda)
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2007. november 28. A pályázók az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban 2007. december
hónap elején értesítést kapnak. Az „A” típusú
ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmány félév. (Folyósítás:
2007/2008. tanév II., illetve a 2008/2009. tanév
I. félévében.) A „B” típusú ösztöndíj idôtartama
3✕10 hónap, azaz hat egymást követô tanulmány félév. (Folyósítás: 2008/2009. tanév I. félévétôl.)
További információ a pályázati ûrlaphoz
mellékelt pályázati kiírásban, illetve a 29/561260-as telefonszámon.
Dr. Kozák Beatrix oktatási referens

Köszönet az 1%-ért
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adójuk 1%-ával a Dabasi Kulturális Közalapítvány törzstôkéjét gyarapították. A befolyt összeget az alapítvány kitûzött céljainak megvalósítására fogjuk fordítani, amelyek között fontos helyet foglal el a II. világháborús emlékmû létrehozása.
A Dabasi Kulturális Közalapítvány kuratóriuma
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Ôrizzük helyi értékeinket

Fotó: az alkotók

A Dabasi Napok keretében került sor két kiállítás megrendezésére a Kossuth Ház Galériában: az
Ügyes kezû dabasi alkotók horgolt kézimunkáinak és Solymosi Borbála alkotásainak bemutatására. Intézményünk – kapcsolódva az Anyák Éve programjaihoz – tudatosan törekedett arra,
hogy mindkét kiállítás a helyi értékeket emelje megfelelô rangra.
A felhívására 14 fô 256 horgolt kézimunkát küldött be. Legnagyobb számban terítôk érkeztek, de szerepeltek ruházatok kiegészítôkkel és virágok is. A kiállítók megérdemlik, hogy nevüket felsoroljuk: Balogh Mihályné, Bánki Horváth Istvánné, Gágány Sándorné, Gudmon Lászlóné, Kajliné Ludányi Margit, Kronvalter Mihályné, Lázár Tünde, Murárik Józsefné, Rapcsákné
Harmincz Karolin, Tóth Józsefné, Turcsányi Jánosné, Zárdakert Idôsek Otthona (Simon
Györgyné, Szabó Lajosné) és Zsákai Józsefné. Solymosi Borbála alkotásai között szerepeltek nemezmunkák, festmények, rajzok egyaránt.
A kiállítás megnyitóján Kôszegi Zoltán polgármester és Lakatos Emil nyugalmazott iskolaigazgató méltatta az alkotókat. Szép pillanatokat szereztek a népes számú résztvevôknek a közremûködôk is: Parlagi Renáta énekével, Valentyik Anna Wass Albert gondolatainak tolmácsolásával,
Balogh Mihályné a virágokról írt saját versével és Móricz Viola (Solymosi Borika legnagyobb
leánya) tüneményes énekével. Intézményünk fontosnak tartja a helyi értékek feltárását, megismertetését. Ezeknek a kiállításoknak és megnyitóknak két szempontból is közösségteremtô erejük van. A kiállítási megnyitókon megjelenô nagyszámú érdeklôdôk olyan közösséget jelentenek,
akiket az értékek, az alkotások megismerésének vágya tart össze. A kiállító alkotók közössége pedig részesülhet abban a megtiszteltetésben, hogy munkáikat megismerik, méltó körülmények között kapnak bemutatkozási lehetôséget. Minden alkotónak gratulálunk teljesítményéhez, munkájának eredményéhez!
Tapodi Katali

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2007. október havi programjai
Díszállat- és Ásványbörze (hüllôkiállítás)
Október 22–28. Naponta 9–18 óráig
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
www.hullozoo.hu
eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237

Haladó citeracsoport: péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra

Néptánccsoportok
Felnôtt néptánc: péntek 19–21 óráig.
Oktató: Talabér István
Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra

GYEREK NÉPTÁNC!
Kezdô Néptánc oktatás indul a
Kossuth Mûvelôdési Központban
ÓVODÁS GYEREKEK RÉSZÉRE.
A foglalkozások hetente egy alkalommal,
csütörtökön 16.15–17.00 óráig tartanak.
Oktató: Szarka Ágnes gyakorló óvónô
Jelentkezni a Kossuth Mûvelôdési Központban
(Dabas, Szent István út 58.) vagy
a 29/360-237-es telefonszámon lehet.

Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó

A kisiskolás haladó csoport csütörtökön
17.00–18.00 óráig tartja foglalkozásait.
Oktató: Csébi Orsolya
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A Kulturális Örökség
Napjai Dabason
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
kezdeményezésében sokadik alkalommal került sor a Kulturális Örökség
Napjai ingyenes épületlátogató hétvége
megszervezésére 2007. szeptember
15–16-án. A 2007-es év kiemelt témája:
a reformkor és a klasszicizmus építészete volt. Ehhez a programhoz kapcsolódtunk Dabason is a Dabasi Napok keretében mindhárom városrészben rendezett programjainkkal. Az országosan kiemelt témához legjobban a Kossuth
Ház Galériában megtekinthetô “Építészeti értékek Dabason (a klasszicista kúriák múltja és jelene)” kiállítás kapcsolódott. A gazdag dokumentációs anyag
mellett megtekinthetôek voltak a “Dabas, a nyolc torony városa” kiállítás tablói is. A dabasi séta a Kossuth Ház Galéria kiállításának megtekintésével kezdôdött, ahol a látogatók rövid ismertetôt hallhattak Dabas város történetérôl, a Halász család és a Kossuth család dabasi kötôdésérôl az intézmény
vezetôje elôadásában. A közel kétórás
séta következô állomása a GombayDinnyés-kúria és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár épülete volt, majd a
Református templomban került sor a
Kossuth-koszorú megtekintésére s a
templom történetének megismerésére,
Bakkai Éva segítségével. A Halász Olivér-kúria és a volt Református Parókia
épületének megtekintése után a vendégeket Szente Krisztina fogadta a SzalayHalász-kúriában. A Kisgyerek Alapítvány Tájház és Kézmûves mûhelyének
megtekintése után a Radimetzky-kúria,
a Halász Bálint-kúria és a Kaszinó következett. Utóbbi nagytermében prezentációs elôadás keretében megismerkedhettek a látogatók a Kossuth Mûvelôdési Központ tevékenységével,
programjaival. A tartalmas dabasi séta
során az intézmény munkatársai (Dágány Józsefné, Kancsár István Zoltánné
és Nyíri Margit) minden épületrôl ismertetôt tartottak, méltatva azok építészeti értékeit. A Dabasra látogatók valóban szép élményekkel távozhattak,
megismerve a klasszicista kúriák történetét. Dabas Város Önkormányzata támogatásával, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadásában ebbôl az alkalomból elkészült a Mûemléki értékeink
sorozat 5. számú kiadványa: Dabas, a
kúriák városa címmel, melyet Klaniczay
Péter készített.
Tapodi Katalin

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. szeptember 13-án megtartott
nyílt ülésén egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást.
***
A Képviselô-testület a Dabasi-Szôlôsi Mûvelôdési Ház és Civil Közösségi Ház mûködtetésével a Polgármesteri Hivatalt bízta meg, átvállalta továbbá az Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány által fenntartott Igazgyöngy Általános
Iskola támogatásaként a rezsiköltségeket
(áramdíj, gázdíj) az intézménynél 2007. december 31-ig.
***
A Képviselô-testület egyhangúlag döntött
arról, hogy 16 465 680 Ft-ot biztosít a 2007.
évre elkülönített úthálózat-felújítási keret terhére a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács „Települési önkormányzati szilárdburkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására” címû pályázathoz. A pályázat alapján a Dabas, Vacsi, Temetô és Egyház u. burkolata kerül felújításra, mely utak vízelvezetését az Önkormányzat külön saját forrásból a beruházással párhuzamosan megoldja
(költség: 10 656 000 Ft).
***
A Képviselô-testület a Dabas, Sziráki P. u.
burkolatának felújításához nyert pályázati
összeghez 5 716 000 Ft saját forrást biztosít
szintén az úthálózat-felújítási keret terhére, és
az utca vízelvezetését külön saját forrásból a
beruházással párhuzamosan megoldja (költség:
396 000 Ft).
***
A testület döntött arról is, hogy a 2007. évre elkülönített úthálózat-felújítási keretbôl
1 710 000 Ft-ot biztosít a városi úthálózat kátyúzására.
***
A Képviselô-testület a Dabas-Sári, Gorkij u.
22. szám alatti ingatlanon továbbra is érvényben hagyta beépítési kötelezettséget, s az ingatlan-nyilvántartásban ennek biztosítására az
elidegenítési és terhelési tilalmát, mely az ingatlan új tulajdonosát is terheli.
A testület engedélyezte a Dabas-Sári, Pillangó u. 36. szám alatti beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítését 4800 Ft + 20%
áfa/® öl, azaz 2 027 520 Ft vételáron.
***
A Képviselô-testület térítésmentesen elfogadta a dabasi, 4687 hrsz.-ú, 1583 m2 nagyságú kert ingatlan tulajdonjogát a felajánló tulajdonosoktól, továbbá engedélyezte, hogy a Dabas, Csokonai utcában elhelyezkedô beépítetlen terület tulajdonosa értékesítse ingatlanát
azzal a feltétellel, hogy a tulajdonjog-bejegyzéstôl számított négyéves beépítési kötelezett-

ség és ennek biztosítására az elidegenítési és
terhelési tilalom az új tulajdonost is terhelje.
***
A testület engedélyezte a Magyar Állam tulajdonát képezô, a Nemzeti Földalapkezelô
Szervezet vagyoni körébe tartozó ingatlanokból
az E-10/2007 3-31/2007. számú változási vázrajz szerint kimunkált területrészek megvásárlását (Dabas 025/2 hrsz. út 950 m2, Dabas 028/12
hrsz. út 1273 m2). A vételár forgalmi értékbecslés alapján: 222 300 Ft+20% áfa = 266 760 Ft.
A testület döntött arról, hogy a 2203/1 hrsz.-ú
és a 2194/3 hrsz.-ú ingatlanai területébôl nem
kíván értékesíteni. A Képviselô-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a dabasi 1919/2
hrsz.-ú, Dabas, Kossuth László u. 3. szám alatti
lakóház és udvar megnevezésû 3461 m2 nagyságú ingatlan megvásárlására opciós szerzôdést
írjon alá. A 27 500 000 Ft-os vételár teljesítését
az Önkormányzat a 2008. évi költségvetési év
terhére vállalta.
***
Az Önkormányzat döntött arról, hogy keretmegállapodásos közbeszerzési eljárást folytat
le, melynek keretében maximum négy évre keretmegállapodást köt több ajánlattevôvel pályázatírás és szorosan kapcsolódó szolgáltatások (megvalósíthatósági tanulmány, pályázat
gondozása, monitoring) tárgyában.
A Képviselô-testület a nevelési-oktatási intézményvezetôk számára a kiemelt munkavégzésért járó összeget 20 000 Ft inflációval megnövelt összegében állapította meg 2007. szeptember 1-jétôl 2008. augusztus 31-ig.
***
A testület döntött arról, hogy a PMKA által
fenntartók részére kiírt eszközfejlesztési pályázatra 4 145 000 Ft összeg erejéig nyújtja be pályázatát, 829 000 Ft önrész vállalása mellett a
2008. évi költségvetés terhére.
***
A testület jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános Iskola részvételét a PMKA által kiírt „Határon túli magyar oktatási intézménnyel fenntartott cserekapcsolat esetén az utazási költségek maximum 50%-ának támogatása (2007–
2008. tanév)” címû pályázaton.
***
A testület zárt ülésén javaslatot tett Pest
Megye Önkormányzata által adományozható
kitüntetésekre, illetve elbírálta a Szociális és
Esélyegyenlôségi Bizottság rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló határozatai elleni fellebbezéseket.
– kozák –

INTERNETEZÔK, FIGYELEM!
Dabas Város Önkormányzata lehetôvé tette,
hogy a világhálót használni vágyók a Szent
István téren ingyenesen csatlakozhassanak a
WIFI-hez, azaz a vezeték nélküli internethez.

Közbiztonsági hírek
2007. szeptember hónapban Dabas város területén összesen 18 bûncselekmény vált ismertté. Örvendetes tény, hogy betöréses lopás nem történt, ellenben lopást tizenkét alkalommal regisztráltunk. Súlyozott bûncselekmény egy esetben történt (önbíráskodás).
Az egyenruhás állomány szeptember hónapban Dabas területén két súlyos, egy
könnyû sérüléssel és öt anyagi kárral végzôdô közlekedési balesetnél intézkedett.
Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét arra,
hogy az ôszi idôjárás beköszöntével az utak
nedvesek, párásak, síkosak lehetnek, illetve
egyre több alkalommal fordul elô köd. Kérjük
önöket, hogy fokozottan figyeljenek ezekre a
tényezôkre, vezessenek óvatosan és tartsák
be a sebességhatárokat! Felhívjuk továbbá a
figyelmüket arra is, hogy az iskolakezdést követôen jelentôsen megnövekedett a forgalom az iskoláknál, ezért kérjük önöket, hogy
ezeket a területeket, illetve a gyalogátkelôhelyeket fokozott figyelemmel közelítsék meg.
Somodi Sándor r. fôhadnagy

Tûzgyújtás szabályozása
Tûzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül heti két alkalommal (szeptember 1-jétôl április 30-ig), hétfôi és pénteki
napokon 8.00–18.00 óra között, szélmentes
idôben megengedett. Az égetés maximum
30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett.
Szeles idôben, továbbá nyári évszakban
(május 1-jétôl augusztus 31-ig) szemétégetés céljából tûzgyújtás szabad térben nem
megengedett. A tûzvédelmi szabályok szigorúan betartandók.
Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150
méteres körzetén belül, valamint a közutak
mentén a közúttól számított 20 méteren
belül a tûzgyújtás TILOS!
Városüzemeltetési Osztály

FELHÍVÁS
Tisztelt Dabasiak!
Ha a lakóhelyük közelében
szokatlanul nagy számú idegen személy
jelenlétét észlelik, kérjük,
tegyenek bejelentést a Határôrség
vagy az Idegenrendészeti Hivatal
zöld számán, azaz a 06-80/323-334-es
telefonszámon.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
2007. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Pintér Balázs–Major Márta
Bencsics Ferenc–Hubert Enikô
Gali Zsolt–Nagy Katalin
augusztus 11.
Csinos Csaba–Kurta Melinda
Horváth József–Rábai Anikó
augusztus 18.
Mohl Attila–Forintos Bettina
Helik Krisztián–Sinkó Anita
Téglási Ferenc István–Serfel Klára
augusztus 25.
Kollár József–Kerekes Edit
Horváth Árpád–Gilicze Tünde
augusztus 27.
Lakatos László–Sinkó Tímea
augusztus 31.
Pintér Endre László–Körmöndi Margit
2007. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 1.
Gacsal Zsolt–Csernák Andrea
Kecskés Viktor Dániel–Bozsik Annamária
szeptember 8.
Fojta Viktor–Kucsák Krisztina
Bennárik Balázs–Gyôri Anikó
szeptember 14.
Farkas Nándor–Miskolczi Szabina
Holecz István–Babik Margit
szeptember 15.
Berényi Ferenc–Császár Csilla
Gosztonyi József–Papst Tímea
Mészáros Norbert–Kacsó Edit
szeptember 22.
Mráz Mihály–Csákiová Ingrid
Bogdán Barna–Bognár Anita
szeptember 28.
Christov Tibor–Cseh Szilvia
Dosan Cristian Florin–Vigh Katalin
szeptember 29.
Janicsák Gábor–Szlezák Bernadett
10 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6.
Gyulafalvi Csaba–Sikari Mária Magdolna
szeptember 13.
Pacsirta László–Glóz Erzsébet
szeptember 27.
Faldina István–Mag Krisztina
október 3.
Harminc János–Virbling Mária
október 4.
dr. Bálint Mihály–Garajszki Mária
Kôszegi Zoltán–Volenszki Judit
október 11.
Barta Sándor–Sári Anita
október 18.
Vágó Péter–Mráz Andrea
Garajszki József–Pintér Andrea
Farkas Zsolt–Szász Andrea Mária
20 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 11.
Szabó András–Sós Ilona
szeptember 18.
Molnár Ferenc–Sasvári Jolán
Gattyán István–Farkas Julianna
szeptember 25.
Rupp József–Pintér Katalin
szeptember 26.
Jakab Ferenc–Sponga Ilona
október 10.
Szlezák Pál–Jurácsik Mária
október 23.
Naszvadi Ferenc–Kovács Hajnalka
október 31.
Rusznyák József–Botlik Mária
25 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 3.
Kancsár Orbán–Bózsik Mária
szeptember 4.
Zelovics József–Révhegyi Katalin
Farkas Zoltán–Strupka Valéria
szeptember 17.
Volentér István–Kuklis Éva
szeptember 18.
Kátai Ferenc–Gergely Erzsébet
Harminc János–Vellai Terézia
szeptember 24.
Szônyi István–Barta Zsuzsanna
október 1.
Jakab József–Precsinszki Lídia Erzsébet
október 2.
Nyíri Miklós–Barta Katalin
október 8.
Petrikovics Ferenc–Szabados Julianna
Gyôri Ferenc–Buncsák Erzsébet
október 23.
Rizmajer Antal–Bukovszki Mária
október 30.
Bese János–Lakatos Éva
30 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 9.
Gogolák István–Gogolák Terézia
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szeptember 10.

Dormány János–Dori Mária
Torzsa Pál–Somogyi Olga
szeptember 16.
Kosztolányi Árpád–Bózsik Erzsébet
szeptember 17.
Kmetyó Pál–Surman Erzsébet
szeptember 24.
Benkovics József–Gömöri Irén
október 1.
Józsa Ferenc–Magyarházi Katalin
október 8.
Pál József–Tislerics Zsuzsanna
Bennárik József–Kecskés Erzsébet
október 15.
Csap Tibor–Rácz Teréz
október 21.
Janicsák Balázs–Drozdik Zsuzsanna
október 28.
Pintér Péter–Kecskés Erzsébet
október 29.
Gattyán János–Bánki-Horváth Ibolya
40 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Havacs József–Kancsár Margit
Bozsik Gábor–Sikari Erzsébet
október 7.
Kovács László–Gugyerás Jolán
október 13.
Mráz József–Mráz Kamilla
október 14.
Gágány Sándor–Németh Terézia
Horváth Jenô–Szlezák Gizella
október 20.
Rábai Ferenc–Balog Terézia
október 21.
Bali-Hajagos Balázs–Misák Anna
Hóra Pál–Czeróczki Katalin
október 27.
Sponga József–Prigyeni Terézia
Jurácsik Balázs–Bózsik Terézia
Szabados Gábor–Balog Kamilla
október 28.
Deák János–Végh Márta
október 30.
Volentér József–Huszár Mária
50 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 14.
Horváth József–Molnár Mária
október 19.
Lórántfy Dénes–Egerszegi Krisztina
Lázár Ferenc–Kiss Irén
október 29.
Szabados János–Kecskés Kamilla

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve

Születési ideje

Anyuka neve

Az elôzô újságból kimaradt újszülöttek:
Csillik István
03. 23.
Bukodi Antónia
05. 07.
Krigel Kiara
05. 29.

Egerszegi Mária
Kiss Erzsébet
Holecz Linda

Józsa Milán
Garajszki Zoltán
Rumó Gergô
Rosta László
Kmetyó Richárd
Somogyvári Izabell
Horváth Áron Lajos
Sinkó Agenor Sándor
Kosztolányi Niki
Szuróczki Ábel
Volenszki Nadin
Petrányi Zsolt
Hoffmann Martina
Buncsák Fanni
Kovács Blanka
Kovács Laura
Nagy Mariann Elizabet
Szántó Kira Amira
Dömény Zsolt
Végh Kristóf
Szabó Franciska

Sziráki Nikolett
Kecskés Beatrix
Ámon Erika
Bor Ágnes
Gubicza Éva
Jarábik Anita
Simon Katalin
Varga Klára
Újlaki Hajnalka
Szlezák Andrea
Jarábik Mónika
Schverek Ildikó
Farkas Nikolett
Inoka Melinda
Harmincz Zsuzsanna
Harmincz Zsuzsanna
Horváth Katalin
Halengár Tímea
Maris Piroska
Vida Mária
Törôcsik Katalin

08. 03.
08. 06.
08. 07.
08. 07.
08. 08.
08. 10.
08. 14.
08. 15.
08. 17.
08. 18.
08. 19.
08. 25.
08. 25.
08. 29.
08. 29.
08. 29.
08. 31.
08. 31.
09. 06.
09. 06.
09. 07.

Önkormányzati hírek
Újszülött neve

Születési ideje

Radnai Dávid
Horváth György
Kucsák Alíz
Jakab Péter Márton

09. 07.
09. 10.
09. 25.
09. 29.

Anyuka neve

Pávics Laura
Fazekas Klára
Zsákai Mária
Kocsir Gabriella

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név

Születési idô

Életkor

Savanyu Lajosné (Bohony Anna)
Szabados Istvánné (Szmetana Kamilla)
Sinkó Pálné (Jóri Julianna)
Gáspár Jánosné (Farkas Anna)
Mátyus Gyuláné (Papp Rebeka)
Kecskés Andrásné
Hajnal Béláné (Szabó Teréz)

1910. 09. 07.
1914. 10. 10.
1914. 09. 24.
1915. 10. 13.
1916. 10. 20.
1917. 09. 19.
1917. 09. 28.

97 éves
93 éves
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!

Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Kovács György
1929. 12. 31.
Kovács Józsefné (Spanyiel Erzsébet)
1924. 12. 02.
Jarábik Istvánné (Pataki Ilona)
1921. 06. 03.
Sztanó Ferencné (Herédi-Szabó Katalin) 1928. 12. 01.
Drozdik Pálné (Gazsik Ilona)
1925. 06. 05.
Kozma Sándorné (Mátyus Terézia)
1922. 10. 21.
Czene Andrásné (Hébel Mária)
1924. 08. 17.
Takácsné Tóth Mária
1948. 07. 29.
Kerekes Istvánné (Bálint Julianna)
1920. 03. 22.
Tóth Imre
1947. 05. 30.
Szeifrid László
1935. 07. 06.
Torzsa Zoltán
1960. 02. 20.
Czeróczki Pál
1956. 05. 25.
Danyis János
1927. 03. 31.
Egerszegi Józsefné (Hornyák Jullianna) 1937. 10. 29.
Nagy Péter
1924. 06. 12.
Krekács Józssefné (Siklósi Julianna)
1925. 06. 20.
Kovács Józsefné (Halász Erzsébet)
1926. 08. 28.
Bálint János
1961. 07. 22.
Suhajda István
1925. 07. 26.
Vojna József
1954. 10. 02.
Kovács Imréné (Hideghéti Erzsébet)
1958. 11. 23.
Bennárik Benedek
1937. 03. 19.
Debreceni Menyhértné (Rizmajer Rozália) 1922. 08. 09.

2007. 07. 24.
2007. 07. 25.
2007. 07. 29.
2007. 08. 02.
2007. 08. 02.
2007. 08. 06.
2007. 08. 07.
2007. 08. 10.
2007. 08. 11.
2007. 08. 13.
2007. 08. 14.
2007. 08. 15.
2007. 08. 19.
2007. 08. 20.
2007. 08. 25.
2007. 08. 28.
2007. 08. 29.
2007. 08. 29.
2007. 09. 05.
2007. 09. 06.
2007. 09. 07.
2007. 09. 08.
2007. 09. 19.
2007. 09. 22.

Osztozunk a családok gyászában.
HELYESBÍTÉS:

Augusztusi számunk Anyakönyvi hírek rovatában
(Halottaink) tévesen jelent meg néhai Mráz János születési dátuma.
A születési évet 1932-rôl 1962-re helyesbítjük. A hibáért az érintettektôl elnézést kérünk.
A szerkesztô

Gyászjelentés
Életének 95. évében, hosszú betegség után, 2007. október 4-én csendesen elhunyt Czakó Pál. A rendszerváltás
után aktív részese volt a dabasi közéletnek, tanácsadóként részt vett a Képviselô-testület munkájában, jelen
volt annak ülésein. Dabas Város Önkormányzata
kegyelettel megôrzi Czakó Pali bácsi emlékét.

Nagyköveti Fórum
Zentai kiküldetés
Az elmúlt idôszakban is számtalan olyan
történés zajlott le, amelyek fényében azt
mondhatjuk, hogy valóban életképes kapcsolati szálakkal rendelkezik városunk.
2007. szeptember 6–7-én Szandhofer János alpolgármesterrel Besztercebányán
vettünk részt a „Kulturális Irányvonalak”
az Európai Városok Számára az Eljövendô
Évtizedben címû konferencián. A konferencia életre hívója az a tény, hogy Besztercebánya pályázik az
Európa Kulturális Fôvárosa címre 2013-ban. A konferenciát követôen
kerültek megrendezésre a városnapok, valamint a jubileumi 350.
Radványi Vásár, amelyen szintén tiszteletünket tehettük. A látogatás keretén belül nem csupán Iván Saktor tavaly megválasztott polgármesterrel nyílt alkalmunk találkozni, hanem módomban állt
Monica Uhlerovával, a külkapcsolati felelôssel is egyeztetni a nagyköveti program folytatására vonatkozóan. Elôreláthatólag 2008 januárjában szlovákiai testvérvárosunk is küldeni fog egy ifjúsági
nagykövetet Dabasra, elsôsorban az itteni szlovák szál ápolásának
céljával. Ezúton is szeretném megköszönni Anita Mendelovának a
hatékony segítségnyújtást.
A Dabasi Napok alkalmával Barót polgármesterével, Nagy Istvánnal szintén tárgyaltunk arról, hogy városközi diplomataküldési hagyományainkat méltó módon folytatva a közeljövôben baróti testvértelepülésünk újfent orientál majd egy ambiciózus fiatalt városunkba.
A délvidéki Zenta irányában is jelentôs lendületet vett a kapcsolatépítés. Ennek keretében 2007. szeptember 11-ére Kôszegi Zoltán
polgármesterrel együtt meghívást kaptunk a Városnapokra, amely a
zentai csata 310. évfordulóján került megrendezésre.
Jelen voltunk az ünnepi testületi ülésen, megkoszorúztuk az emlékmûvet, valamint tárgyaltunk Juhász Attila polgármesterrel, aki a
további együttmûködési folyamatok tekintetében töretlen támogatásáról biztosított minket. A következô lépés a közös testvérvárosi
alapdokumentum kidolgozása lesz, amellyel kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak.
A Dabasi Napok alatt, azaz 2007. szeptember 21–22-én népes delegációáradatot láthattunk vendégül a Kárpát-medencébôl. Besztercebányáról, a városházáról egy ötfôs delegáció érkezett, akik megtekintették a szlovák érintettségû oktatási intézményeinket, valamint a város nevezetességeit. Zenta nyolcfôs oktatási delegációval
képviseltette magát az ottani óvoda, általános iskola és zeneiskola
részérôl a széles körû kapcsolatépítés elômozdítása érdekében. Sôt
az olaszországi Albengából is vendégül láttunk egy képviselô hölgyet a helyi turisztikai iroda, valamint az önkormányzat részérôl, aki
biztosított minket arról, hogy az újdonsült polgármester, Antonello
Tabbó is mindenben támogatni fogja a papíron már létezô testvérvárosi viszonyunk valódi tartalommal való feltöltését.
Végül pedig még arról szólnék néhány szót, hogy az uniós bürokrácia útvesztôinek buktatóival megküzdve, mégiscsak megrendezhetjük pályázatunk eredményeképpen a Testvérvárosi Polgári Találkozót október végén, amelyen egy-egy fiatalokból álló csapattal Barót, Besztercebánya és Tr†iç is képviselteti majd magát.
Jelenleg is zajlik a szervezési küzdelem minden fronton, remélhetôleg siker koronázza majd fáradozásainkat.
Kancsár Krisztián
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Egészség

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet hírei
Egészségnap intézményünkben
A IX. Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében meghirdetett
Egészségnapon mintegy 200 dabasi lakos kereste fel intézetünket. 11
osztályunk dolgozói vállalták az ingyenes szûrést. Betegeink beutaló és
vizitdíj megfizetése nélkül vehették igénybe egészségügyi szolgáltatásainkat. Legtöbben a csontsûrûségmérést és az arteriográffal történô
érvizsgálatot keresték fel.
A csontsûrûség vizsgálata az idei évben lényegesen több idôt vett
igénybe, mint korábban, mert az új, az idén beüzemelt készülékkel
nemcsak az alkar, hanem a csípôk és a csigolyák csontsûrûségét is mérni tudjuk. A hosszabb idejû vizsgálat miatt, nem mindenkit tudtunk
megszûrni, ezért kérjük azokat a lakosokat, akikre az idô szûke miatt
nem került sor, jelentkezzenek a szakorvosoknál, kérjenek beutalót és
vegyék igénybe a csontsûrûségmérést biztosító szolgáltatásunkat.
A csontsûrûség mérése mellett az arteriográffal történô érrendszervizsgálatot vették igénybe a legtöbben. Az itt megjelent betegeink már
a korábbi idôszakban is voltak érvizsgálaton, és közülük többen az érrendszer betegsége, kóros elváltozások miatt gyógyszeres kezelésben
részesültek. A gyógyszeres kezelésben már részesülôknél sok esetben az
új szûrési eredmények javulást mutattak.
A kampányszerû szûréseknek az a célja, hogy az egészségesnek hitt
lakosságból kiemeljék azokat, akiknél még igen kicsi a kóros elváltozás,

éppen ezért még sok betegség könnyen kezelhetô, megelôzhetô lehet.
Az Egészségnapon a szûréseket délután két órakor fejeztük be, és a
meghirdetett program szerint az intézet igazgatói irodája elôtti váróban sor került professzor dr. Dávid Tamás rákkutatással kapcsolatos
elôdadására. Az elôadást az intézet dolgozói mellett a téma iránt érdeklôdô dabasi lakosok is meghallgatták, kérdéseket tehettek fel, tanácsot kérhettek. Elôadásában ismertette a COD teát és célzott táplálkozási rendszert, mint a rákellenes küzdelem egyik lehetséges módszerét.
Teakúrával, megfelelô táplálkozással és életvitellel jó eredményeket
lehet elérni. Ilyen eredmények lehetnek a szervezet méregtelenítése, a
szervezet védekezô rendszerének támogatása, fájdalomcsillapítás. A tea
megakadályozza a rosszindulatú sejtek burjánzását, a rákban és immunbetegségben szenvedô betegek élettartamát meghosszabbítja, fokozza a
kemo- és sugárterápia hatását és egyúttal csökkenti a mellékhatásokat.
A COD tea jótékony hatásának ismertetése céljából a professzor úr
betegtájékoztató könyveket osztott ki. A tájékoztatóban azonban felhívja az olvasók figyelmét a szakorvosokkal, háziorvosokkal, sebésszel,
onkológussal, radiológussal, belgyógyásszal, pszichológussal, mozgásterapeutával, dietetikussal való azonnali kapcsolatfelvételre egészségügyi problémák esetén, különösen, ha azok rákos megbetegedéssel,
krónikus, degeneratív betegséggel, vagy immunbetegséggel járnak.
A tájékoztató ismerteti a tea beszerezhetôségének módját is.
Klemencz Györgyné intézményvezetô

Az egynapos sebészeti beavatkozás bevezetése
2007. május közepén az OEP pályázatot hirdetett
egynapos sebészeti ellátások finanszírozására. A
pályázat célja az volt, hogy a korszerû egynapos
ellátási forma váljon általánossá a többnapos kórházi ellátási formával szemben, Országosan 46 intézmény pályázatát fogadta el a bírálóbizottság.
A 46 intézmény közül 15 az önálló szakorvosi rendelôintézet. 2007. június 28-án tudtuk meg a pályázati eredményt. Az öröm, a boldogság és némi
büszkeség mellett kicsit féltünk is, hiszen a két hónapos határidô rövidnek bizonyult. 2007. augusztus 31-ig az OEP-pel a szerzôdést meg kellett kötni. Munkánkat némileg lassította az is, hogy ez a
két hónap egybeesett a nyári szabadságok idôszakával.
Az egynapos beavatkozásokat több szakterületen fogjuk végezni: sebészet, urológia, nôgyógyászat, ortopédia, traumatológia, gasztroenterológia, szemészet terén. Az egynapos beavatkozások
biztonságos végzésének feltétele az, hogy valamennyi szakrendelés tekintetében 30 percen belül
elérhetô kórház hátteret biztosítsunk. A legtöbb
szakterület tekintetében a kórházi hátteret a Délpesti Janh Ferenc Kórház biztosítja, velük az
együttmûködési szerzôdést már megkötöttük,
traumatológia részére a kórházi hátteret a fôvárosi Szent István és László Kórház biztosítja, velük is
megkötöttük az együttmûködési megállapodást.
Az ortopédiai beavatkozások biztonságos végzéséhez kórházi hátteret Kecskeméten a megyei kórház ad majd, velük a megállapodás megkötése
még folyamatban van.
Az ÁNTSZ-tôl mûködési engedélyünk már van.
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Az OEP-pel a finanszírozási szerzôdést 2007. szeptember 1-jétôl megkötöttük.
A feltételek biztosítása tekintetében a kórházak lényegesen könnyebb helyzetben voltak, hiszen a helyiségek, gépek, berendezések, mûszerek,
az aktív kórházi ágyak megszüntetésével helyükre
az egynapos sebészet betelepíthetô volt. Az önálló rendelôintézeteknél, a feltételek megteremtése,
a helyiségek kialakítása, gépek, berendezések, mûszerek, textíliák beszerzése, igen sok nehézségbe
ütközik.
Mára már a követelményeknek eleget téve a
helyiségek csempézése elkészült, két mûtô, bemosakodó, két fektetô, a személyzet részére öltözôk
készen állnak, a szennyes és steril eszközöknek kialakított raktárak tiszták, higiénikusak.
A mûszerek, eszközök, gépek, speciális bútorzat
megrendelése megtörtént, már folyamatosan
szállítják azokat. Néhány napon belül megkezdôdhet a betegek mûtét elôtti kivizsgálása és
az elôjegyzettek operálása. Az egyszer használatos
eszközöket, gyógyszereket a régebbi beszállítóinktól, részben pedig a gyógyszertárból szerezzük be.
Egyes szakrendeléseken a mûtéteket intézetünk orvosai végzik, más szakrendeléseken pedig
kórházi orvosok bevonásával tervezzük elvégeztetni. Az urológiai mûtéteket a Dél-pesti Janh Ferenc kórház urológusa, dr. Tenke Péter fogja lebonyolítani, akivel erre vonatkozóan az egyeztetések
már megvoltak. Tárgyaltunk a szerzôdés megkötésére vonatkozóan dr. Kincses Zsuzsanna aneszteziológussal. A szövettani, patológiai feladatokat
a korábbi gyakorlatnak megfelelôen a Szent Rókus

2007. szeptember–október

Kórház patológiáján fogjuk elvégeztetni. Szakdolgozóink állománya kialakult már. Többéves szakmai gyakorlattal rendelkezik Kronvalter Zsuzsanna
dabasi mûtôsnô, Tóth Tímea (egészségügyi fôiskolai végzettséggel) és Gyôri Istvánné (egészségügyi szakképesítéssel), az ô feladatuk lesz a szakasszisztencia.
Intézetünk számítógépes hálózatát bôvítettük
és az egynapos beavatkozások adminisztrációjához, az adatok rögzítéséhez, a havi statisztikák jelentéséhez az új programot már telepítettük.
Háziorvosaink, szakorvosaink feladata lesz,
hogy az egynapos beavatkozással elvégezhetô
mûtéteket igénylô betegeiket beutalóval ellássák.
A mûtét elvégzését kivizsgálások, a beteg fizikai
állapota, kora ismeretében és megbízható otthoni
ápolás biztosítása mellett, aneszteziológus javasolhatja.
Szeptember 28-án, pénteken részt vettünk a
Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság
Tudományos Szakmai Napján Budaörsön. A társaság tagjaként intézetünk is regisztráltatta
magát.
A hazánkban csak most induló egynapos sebészeti ellátási forma, a nyugati országokban és
Amerikában is igen elterjedt beavatkozási mód.
Úgy gondolom hogy a feltételek egyre magasabb
színvonalon történô biztosítása ezt az ellátási formát hazánkban is szélesíteni fogja.
Hiszem, hogy ez jó a betegnek, mert saját otthonában, szerettei között gyógyulhat, és hozzátartozói ápolhatják. Jó a hozzátartozóknak is, mert
elkerülhetik a fárasztó utazást, és útiköltséget takaríthatnak meg.
Klemencz Györgyné

Környezetünk

„Odalett az emberek vetése”
Csöndes az ôszi határ, csöndesebb a megszokottnál. Kombájn zaját ritkán hallani, az idén
nem telnek meg a magtárak. Az aszály kínozta
parcellákból sokat lesilóztak még a júliusi
hôség napok után.
A takarmányárak csillagászati magasságokba
értek, de az alacsony termés miatt még így is
gyakran tárcsa vagy szárzúzó zárja a termelési
ciklust. Körzetünkben a termésátlagok elmaradnak az országos szinttôl, gyakorlatilag minden növény termelése veszteséges. Nehéz helyzetbe kerültek a termelôk, az alacsony hozamok miatt a növénytermesztôk is.
A legnagyobb bajban kétségkívül az állattartók vannak. A méregdrága takarmány beszerzése anyagilag rendkívül megterhelô, s ráadásul
a felvásárlási árakban ez csak korlátozottan érvényesíthetô. Nem csoda, hogy a dabasi vásárban a választási malac ára nyár elejétôl folyamatosan csökkent, hiszen a tenyésztôk – szinte
Falu Tamás

Magvetô
Öröm és bánat magjait
Jobbra és balra szórtam itt.
Felástam értük szívemet,
Benne minden mag megeredt.
S jött június, az aratás.
Hordás, cséplés és számadás.
Az öröm nyolc szemet adott,
A bánat meg tizenhatot.

mindenáron – meg akartak szabadulni a szaporulattól. Aratás idején – évtizedes korábbi tapasztalatokat cáfolva – hétrôl hétre drágult a
szemestermény.
A sokat megélt jószágtartók közül már néhányan akkor az állomány csökkentésérôl, felszámolásáról döntöttek. Súlyosbítja a termelôk
pozícióját, hogy az utolsó 10 évben (2000 és
2003 után) ez már a harmadik megrendítô erejû aszály. A köztes közepes, jó években tartalékképzésre alig-alig futotta.
Most látni igazán, hogy mennyire kívánatos
lenne az az állapot, mikor a gazdának egy termése a termôföldön van, egy a magtárban és
egy a bankban. Errôl a dabasi termelôk csak álmodni tudnak. A bajok még tavaly ôsszel kezdôdtek. Szeptembertôl alig hullott esô, megnehezültek a talajmunkák, vontatottan keltek a
vetések. A téli csapadék szintén elmaradt.
Tavasszal a szokatlan melegben a termelôk
minden munkát hetekkel korábban végeztek
el. Áprilisban gyakorlatilag nem is esett, ami az
ôszi vetések sorsát megpecsételte. Aratáskor jellemzôen egy és két tonna között alakult a gabonák termése hektáronként. (A legújabb keletû honi mondás szerint az idén a szemestermény aranyat ér, de annyiba is kerül.) Szalmából hiány alakult ki.
A rétek sülevényesek, kopárok voltak, a lucerna töredékét adta a megszokottnak. A tavaszi vetések ugyan elfogadhatóan keltek, de a
száraz nyári meleg megtörte a növények
fejlôdését. Az aszály csúcspontját a júliusi
hôségnapok jelentették, a folyamat tetôzött,
visszafordíthatatlanná vált. Az afrikai hôség az

erdei fák levélhullását, gyümölcsfák gutaütését
okozta, sôt még a szôlôtôkék is károsodtak. Az
idei tapasztalatok meggyôzôek: a klímaváltozás
nem a fantasztikus irodalom része, tanácsos
komolyan venni. Néhány éve Dabason még
megmosolyogták azt az információt, miszerint
a Pentagonban léteznek olyan térképek, melyek a Duna–Tisza közét harminc-ötven év
múlva sivatagként ábrázolják.
Napjainkban pedig egyre-másra találkozhatunk olyan elemzésekkel, melyek szerint itt lesz
Európa elsô sivatagja. Az öntözési lehetôségek
kihasználása, a szárazságtûrô fajok és a hazai
fajták, a nedvességôrzô talajmûvelés alkalmazása létkérdés, nem tûr halasztást. A legjobb esetben is az utolsó pillanatban vagyunk.
Valentyik Ferenc

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván:
Józsa Zoltán:
Czene József:

06-70/332-1455
06-70/452-0869
06-70/332-1456

A Dabason mûködô polgárôr
egyesületek elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-70/445-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület
06-70/291-8665

DS-WELLNESS
OKTÓBER

mindenki tetszését elnyerte. Lehetôség volt orvosi tanácsadásra homeopátia témában, kineziológiai stresszoldásra, és spirituális választerápiára, így a lélek teljes feltérképezésére. Aki hasznosat és szépet
szeretett volna ajándékozni, mágneses ékszerek közül választhatott,
vagy rézkarkötôt, mûvészi üvegtárgyakat vihetett haza.

Volt egyszer egy Egészség- és Szépségnap…..
Szeptember 22-én a Vállalkozók Napjával egybekötött Egészség- és
Szépségnapon ismét élveztük az idôjárás kegyeit, ragyogó napsütésben fogadhattuk a vendégeket és az idelátogató dabasi lakosokat.
A sportcsarnok épületében pedig nyugodtan készülôdhetett a híres dobfesztivál. Ez nem lehet véletlen, hiszen egy csodálatos összefogás eredménye volt ez a rendezvény, az Önkormányzat és a sportcsarnok dolgozói, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet, a
kiállító, bemutató, vásározó vendégek és az egész napon át áramló
helyi lakosság… Ennyi pozitív energiát egy helyen még a természet
is megjutalmaz… A Szeretet Fénye Alapítvány masszôrei második
alkalommal masszíroztak nálunk, most is kb. 60 emberhez juttatták
el az érintés gyógyerejét. Nagyon finom volt a tönkölybúza pörkölt,
amit bárki megkóstolhatott. Érdekességként itt volt a japán gyógymasszírozó berendezés, a talpmasszírozó fapapucs, a tiszta ivóvíz, a
PÍ víz, az Aurafotó, az ideális szívszer, az antioxidánsokat kimutató
gépi berendezés, a színes mandalaképek, a fejmasszázsbot, amely

Egyéb folyamatos programok a DS Wellness-ben szeptemberben
AQVADETOX: méregtelenítés (családi is) extra programokkal, elérhetô áron, életmód-tanácsadás.
WELLNESS KLUB: csütörtök du. ahol jóga, relaxáció és aktuális
egészségmegôrzô wellness tudnivalók érhetôk el.
A HAHOTA KLUB: rendszeresen tart elôadásokat
JÓGA: hétfôn este 6 órakor és csütörtök délután 12-kor.
AGYTORNA GYERMEKEKNEK: hétfôn este 17.30-kor és csütörtökön 17 órakor.
Tönkölybúza hús, bio tönkölykenyér a jobbik fajtából megrendelésre kapható, fôzési tanácsadással egybekötve.
PANNONICUM ÉLETERÔ KLUB: az egyik leghatékonyabb méregtelenítô módszer biozöldségek és gyümölcsök fogyasztásával!
Fogyó- és szépítôkúrához kiváló, elérhetô áron és MAGYAR termék!
Tájékoztatás: a 06-20/313-2355-ös telefonszámon, vagy a www.dabas-ds.hu weblapon.
Thurzó Vincéné
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A cél: üdvösségre juttatni az embereket
Ez év augusztusában lelkészváltás történt a gyóni evangélikus egyházközségben. A fiatal lelkészházaspár azóta már beilleszkedett, megkezdte közösségépítô tervekkel teli új életét. László Milánt kérdeztem a
kezdetekrôl, a pályaválasztás motivációjáról, a gyülekezeti munkáról és a jövôbeni feladatokról.

K. Á.: Honnan indult, milyen út vezetett a
gyóni evangélikus gyülekezetig?
L. M.: Feleségemmel, Valentínyi Erzsébettel együtt 2005-ben vehettük át a
diplománkat az Evangélikus Hittudományi Egyetem lelkész-teológus karán. A
diplomaosztót követô szentelés után D.
Szebik Imre (azóta már nyugállományban
lévô) püspök úr Miskolcra helyezett minket. Feleségem a helyi evangélikus gimnázium iskolalelkésze lett, én pedig a
Tállya–Abaújszántó–Tokaj–Sátoraljaújhelyi Missziói Evangélikus Egyházközségben kezdhettem meg a szolgálatot. Ez a
B-A-Z megye területének harmadát lefedô
egyházközség hivatalosan 2006. január 1jén jött létre, így feladatul kaptam a megalakulással járó minden hivatalos ügy lebonyolítását is. Kezdve az APEH ügyintézéstôl a banki ügyeken keresztül a földhivatalig, mindenhol mindennel meg kellett
küzdenem, és közben még a valamikori
sátoraljaújhelyi parókiát is sikerült átalakítani vendégházzá, egy német egyházi segélynek köszönhetôen. A hivatali ügyintézések és az építkezés mellett látogatásokkal
próbáltam a területen élô kb. 250 evangélikussal érzékeltetni, hogy van papjuk, aki
pásztorolni akarja ôket. Az istentiszteleti
rendet is a nagy távolságokat figyelembe
véve kellett kialakítanom. Istennek hála,
az istentiszteleti hellyel rendelkezô gyülekezetekben tudtunk havonta legalább egy
istentiszteletet tartani. Havi egy alkalommal, a jelenleg szlovák területen fekvô
színmagyar település, Nagytárkány evangélikus gyülekezetében is hirdethettem
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Feltámadott Urunk evangéliumát. Ezeknek a vasárnapoknak a végén az autó napi
km-számlálója 300 km-t mutatott. De a
szolgálat nehézségét inkább az adta, hogy
a szüleimtôl, akik a Somogy megyei Csurgón élnek, 450 km-re kerültem. Talán ezt
a tényt figyelembe véve ajánlotta fel dr.
Fabiny Tamás püspök úr a Dabas-Gyóni
Evangélikus Egyházközség lelkészi állásáért való megmérettetést. A megmérettetést, Isten kegyelmében bízva vállaltuk, és
a gyülekezet gyakorlatilag minket hívott
meg lelkészének 2007. augusztus 15-tôl.
K. Á.: Hogyan döntött a lelkészi pálya
mellett, milyen indíttatásból tért erre az útra?
L. M.: Az általános iskola elvégzése
után, a technikai érdeklôdésemnek megfelelôen mûszaki pályát választottam, és a
csurgói középiskolában, mezôgazdasági
gépszerelô és karbantartó technikus szakon
tanultam tovább. Másfél év után érlelôdni
kezdett bennem az az igény, hogy az érettségit követôen a felsôoktatással is próbálkozzam, így iskolát váltottam. Az 1993ban beindult helyi református gimnáziumba jelentkeztem át, ahol újra az elsô (ma 9.)
osztály padjait kellett koptatnom, mivel
felsôbb osztály még nem volt. Az új osztályomban ketten voltunk evangélikusok, így
a hittanórák nagyon családias légkörben
teltek. Ráadásul a hittant egy fiatal lelkész
tartotta, aki attól sem riadt vissza, hogy
Adidas sportcipôben tartson reggeli áhítatot. A cipôjére pillantva, és az újhullám szelétôl megcsapva kezdtem el figyelni arra,
hogy mirôl is beszél nekünk ez az ember.
Ezzel az élménnyel a szívemben kezdtem

2007. szeptember–október

egyre inkább a lelkészi pálya felé vonzódni.
Mire a jelentkezési lapok kitöltésére került
a sor, mást nem is jelöltem meg, mint a
teológiát.
K. Á.: Hogyan fogadták a gyóni hívek?
L. M.: A gyóni evangélikus hívek fogadtatása regénybe illô volt. Amikor a teherautóval megérkeztünk, az udvaron megterített asztal állt pogácsával, üdítôvel, borral.
A pakolás után jót beszélgettünk, szinte
egymás szavába vágtunk.
Mindenkinek volt mondanivalója,
amibôl arra lehetett következtetni, hogy
nagyon vártak minket. Ezt a tényt az is
erôsíti, hogy új fürdôszobával, új konyhával, felcsiszolt parkettájú, frissen festett szobákkal fogadtak bennünket. Azóta is érezzük a számtalan esetben megnyilvánuló
szeretetet és bizalmat, amelyet az Isten igéjéhez mért élettel és gyülekezeti munkával
igyekszünk meghálálni.
K. Á.: Milyen a kapcsolata más felekezetek papjaival?
L. M.: A más felekezetek papjaival, lelkészeivel való kapcsolat egyelôre még csak
bimbózik, hiszen nem vagyunk itt régóta.
A megismerkedésen túl vagyunk, sôt vannak koncepcióink a közös alkalmakat tekintve. Gyón lelkészgárdája fiatal (ráadásul
mindhármunk nevében megtalálható a
László keresztnév is), így biztos vagyok abban, hogy még könnyebb lesz a viszony, és
ha Isten is akarja, a barátság elmélyítése.
K. Á.: Mik a tervei a fiatalokkal, a gyerekekkel? Milyen módszerekkel próbálja bevonni ôket az egyházközség életébe?
L. M.: Elôdöm nagyon komoly ifjúsági
munkát végzett a gyóni evangélikusok között. Ezzel nagyban megkönnyítette a mi
dolgunkat is. Szeretnénk továbbvinni sok
kezdeményezést, és a személyes példamutatással is ösztönözni az ifjakat, hogy tagozódjanak be a gyülekezet életébe. Tudomásul kell vennünk, hogy a fiatal generáción
nagyon sok múlik. Nem mindegy, hogy
milyen értékrendet sajátít el egy ifjú, amit
aztán majd ô is tovább ad az utána következôknek. Mindenképpen azt az érzést kell
erôsítenünk bennük, hogy Isten nem csak
az “idôseknek való”. Ez ma nem könnyû,
mert egyre kevesebb az a család, ahol pl.
házi kisistentiszteletekkel, imádságokkal
tanítja a családfô az övéit. Persze ez nagyon
korszerûtlennek hangzik, de hitünk szerint
nem lehet megspórolni azt, hogy életünket
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az Istennek éljük, és ne a világnak. És ezt
hol tudná leginkább megtanulni valaki,
mint a saját családjában. Az egyház feladata tehát az is, hogy valamilyen szinten családi fészket biztosítson az Istent keresôk
számára. Egy ilyen “otthon” megteremtése
is a cél, ahová lehet jönni pingpongozni,
játszani, beszélgetni, tanulni, imádkozni.
K. Á.: A felesége is lelkész. Hogyan tudják
megosztani a feladatokat, meg tudják-e
könnyíteni egymás terhét?
L. M.: Korábban nem tudtam elképzelni, hogy hogyan mûködhet egy lelkészházaspár szolgálata ugyanabban a gyülekezetben. Ez a helyzet számunkra teljesen új, de
azt hiszem, minden fennakadás nélkül sikerül kialakítani a rendszert. Az egyértelmû, hogy a gyóni evangélikusoknak két
lelkészük van. Ez hihetetlen sok lehetôséget
rejt magában. Számos alkalommal bebizonyosodott az, hogy egy nôi lelkésznek, bizonyos kényes témákban sokkal inkább
megnyílnak emberek, mint egy férfi lelkésznek. Ugyanakkor “jó a férfi a háznál”.
Mivel a jó gyülekezet hasonló egy családhoz, itt is mindkét nemû “szülôre” szükség
van. Amikor összeházasodtunk, az esküvôi
meghívóra a következô Igét választottuk:
“Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
K. Á.: Egy pezsgô kulturális életet élô, úgynevezett rendezvényvárosba kerültek. Szívesen bekapcsolódnának-e az itt zajló programokba?
L. M.: A válasz egyszerû: igen. Feleségem Miskolc város közéletében is aktívan,
a középiskolás korosztályt folyamatosan
mozgatva kivette a részét. Jómagam igyekeztem a legtöbb helyen felvenni a kapcsolatot a polgármesteri hivatalokkal, és felajánlani a szolgálatot. Így nyílt lehetôségem
részt venni többek között téravatáson, október 23-i ünnepségen, hegyaljai polgármesterek tokaji találkozóján, stb. Dabas
város pezsgô közéletében is szeretnénk
megjelenni, hiszen híveink a város lakói is,
és a város lakói a híveink is. A két élettér tehát szervesen összekapcsolódik.
K. Á.: Milyen tervei vannak az egyházközséggel kapcsolatosan a jövôben?
L. M.: Mi is lehet egy gyülekezeti lelkész
terve a szolgálatát illetôen, mint az, hogy
hitelesen tudja hirdetni Isten Igéjét, tudja
Isten gyülekezetének tagjait pásztorolni,
gondozni, tanítani, lelkileg támogatni.
Amikor a lelkészi esküt letettem, akkor azt
gondoltam magamban, hogy ha az én szolgálatomnak köszönhetôen akár csak egy
ember is üdvösségre jut, már megérte a fáradságot. Ez természetesen sok gyakorlati
tennivalót is von maga után, amelyeket
részletezni most talán felesleges lenne.
– Kapui –

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 óra
• Október 21-e vasárnap délelôtt 10.00
órakor kezdôdô istentiszteleten Morva
Ákos pilisi református lelkész prédikál.
• Október 27-én szombaton az egyházközség delegációja részt vesz Maruczán Attila abai lelkész beiktatási ünnepségén.
A részvételi feltételekrôl a lelkészi hivatalban, vagy a gyülekezet gondnokánál
lehet érdeklôdni.
• Október 28-án vasárnap délelôtt 10.00
órakor új bor úrvacsorai istentisztelet.
• Október 31-én szerdán 17.00 órakor lesz
a Reformáció ünnepi istentisztelet a
templomban.
• Bibliatanulmányozás a parókián minden
szerdán 17 órakor. Az egyes alkalmak témái:
október 17.
Kicsoda Jézus?
október 24.
A Szentlélek személye
november 7.
Mi a kegyelem?
november 14. Mi a keresztyén hit?
november 21. Menny és pokol
november 28. Az utolsó idôkrôl

A Gyóni Református
Egyházközség hírei
• Szeptember 23-án került megrendezésre
templomunkban a Dabasi Napok keretein belül a Nagytarcsa–Pécel evangélikus-református kórus mûsora.
• Október 19–20-án 14.00–17.00 óráig a
gyülekezeti házban turis ruhavásárt tartunk, melynek bevétele templomunk
felújítását szolgálja.
• Október 28-án 16 órától templomunkban szolgál a Gyáli Református Gyülekezet “Mon-gyál-dást” ifjúsági zenekar.
Ez alkalomunk a Reformáció ünnepsorozatának nyitó alkalma lesz. Ezt követô estéken 18.00 órakor Reformációra
készülô Istentiszteletek lesznek templomunkban az evangélikus testvérekkel
közösen. Az Istentiszteleteken is evangélikus és református lelkészek szolgálnak!
• November 25-én 15.00 órától karácsonyi vásárt tartunk a gyülekezeti házban.
Adventi koszorúk, díszek, képeslapok,
ajándékok kaphatók lesznek karácsonyra. A bevétel a gyülekezet javát szolgálja.
Jöjjünk el minél többen és hívogassunk
másokat is!
• November 28–29–30-án 18.00 órától
adventi evangélizációra készülünk,
melynek zárása december 2-án úrvacsorás Istentisztelettel lesz. Erre az alkalomra is hívogatunk minden testvérünket!

• December 1-jén gyülekezeti kirándulást
tervezünk Bécs–Schönbrunnba. Tervek: a kastély megtekintése, majd délutáni városnézés, vásárlás. A kirándulás
szervezés alatt van, a költségeket késôbb
ismertetjük.
• December 9-én karácsonyi gyermekdélutánt tartunk 14.00 órától. Gyülekezeten belüli és kívüli gyermekeket is nagy
szeretettel várunk!
***
Istentiszteletek minden vasárnap 10.00
órától a templomban, gyermekistentiszteletek 10.00 órától a gyülekezeti házban.
Minden hónap utolsó vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk!
***
Gyülekezeti alkalmainkról mindig idôben
tájékozódhatnak a templom melletti hirdetôtáblán!

A Gyóni Katolikus
Egyházközség hírei
Október 7-én, vasárnap lezajlott a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe alkalmából megtartott búcsú Dabasi–
Szôlôkben.
Az ifjúsági ház péntekenként 15.00–
18.00 óráig várja a fiatalokat, a gyerekeknek pedig minden szombaton 9.00 órakor kezdôdik a foglalkozás.

A Dabasi Katolikus
Egyházközség hírei
A dabasi katolikus egyházközség a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére megrendezett búcsú alkalmából fogadta a margittai (Erdély) testvéregyházközség híveit. A
szentmise után, a budapesti Ozvena kórus hangversenyében gyönyörködhettek a
jelenlévôk.
Október 27-én az Árpádházi Szent Erzsébet Év alkalmából Sárospatakra utazik
a gyülekezet.

A Dabas-Sári Katolikus
Egyházközség hírei
Október hónap folyamán minden este
17.15-tôl októberi litánia és rózsafüzér.
***
Október 16-án délelôtt dr. Beer Miklós püspök megáldja a Szent János Katolikus Általános Iskola újonnan épült második emeleti részlegét.
November 1-jén délelôtt 10.30-kor
ünnepi mise (Mindenszentek), délután 3kor pedig az új temetôi keresztnél temetôi
ájtatosság.
November 2-án 18.00 órakor ünnepélyes közös gyászmise.
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Betöréses lopás
Augusztus 20-ról 21-re virradó éjszaka betörtek a Dabasi Református Egyházközség Ravasz László
u. 7. szám alatti parókiájára. A tolvajok elloptak 19 kegytárgyat. Ezek 15-30 cm közötti ón, ezüst,
aranyozott ezüst és egyéb fémötvözetbôl készült úrvacsorai serlegek, tányérok, tálcák, keresztelô tál
és keresztelô kancsó. Felbukkanásuk ócskapiacokon és mûkincskereskedésekben várható. Kérjük, aki
találkozik a csatolt leírásban olvasható és a mellékelt fényképen látható tárgyakkal, értesítse a dabasi
rendôrséget a 06-29/360-207-es telefonszámon.
Csontos József református lelkész
A Dabasi Református Egyházközségtôl eltulajdonított kegytárgyak pontos leírása:
1 darab úrasztali boroskancsó Ónból készült füles, talpas, gombos nyitású tetôvel és széles kiöntôvel ellátott kanna. Magassága 20 cm, szájátmérôje 10 cm, felirata: „A Dabasi R Ecclesiának hasznára csináltatta N. V. Oláh Ferentz ô maga kölcségével 1732-ben.”
1 darab úrasztali boroskancsó Ezüstbôl készült, füles, gombos nyitású tetôvel és keskeny kiöntôvel ellátott kanna. Magassága kb. 30 cm. A kannafedél eredeti nyitó tengelye elveszett és a javítás egyszerû vasszeggel lett megoldva.
1 darab úrasztali boroskancsó Ónból készült füles kanna, magassága kb. 25 cm.
1 darab úrasztali boroskancsó Ónból készült kanna. Magassága kb. 25 cm.
1 darab úrvacsorai kehely 19 cm magas, 9,5 cm kehelyátmérôjû és 9 cm talpátmérôjû trébelt ezüst úrasztali kehely, amelynek pereme és markolatán levô gömbje, valamint talpa aranyozott. Poharán indás-kacsos és gyümölcsdíszítés, móduszán cseppszerû bordák, talpazatán fonatos dísz látható. Pereme alatt vízszintes kimélyítés fut
körbe, felette felirattal: „N N Oláh Mihály Úr Meghagyatott Özvegy N Halász Kata Ajándékozta a Dabasi R Ecl”
A kehely talapzatára az 1741-es évszámot vésték be.
1 darab úrvacsorai kehely Kb. 25 cm magas ezüst talpas kehely.
1 darab úrvacsorai kehely Kb. 23 cm magas ezüst talpas kehely.
1 darab úrvacsorai kehely Kb. 25 cm magas ezüst, vagy ezüstözött talpas kehely.
1 darab úrvacsorai kehely Kb. 25 cm magas ón talpas kehely.
1 darab úrvacsorai kehely Kb. 13 cm magas ezüst talpas kehely.
1 darab óntányér Kb. 20 cm átmérôjû.
1 darab ezüst tányér 20 cm átmérôjû, alsó felén ez a felirat olvasható: „Ezen tányérotskát K.B. csináltatta idôsebik
Halász István a Dabasi Reformata Sz Eclesia hasznára életének 85. esztendejében Anno. 1747.”
1 darab ezüst tányér Kb. 20 cm átmérôjû tányér.
1 darab réz, vagy bronz tányér Kb. 40 cm átmérôjû véséssel díszített úrvacsorai tányér, amit adományozója elmondása szerint Egyiptomban készítettek.
1 darab fémötvözet tálca Kb. 40 cm átmérôjû fémötvözetbôl készített úrvacsorai tálca.
1 darab úrvacsorai tálca Kb. 25✕25 centiméteres szögletes fémötvözetbôl készült kehelytartó tálca
1 darab keresztelô tál Kb. 40 cm hosszú és 25 cm széles 10 cm mély, ovális formájú ezüstbôl készült tál.
1 darab keresztelô kancsó Kb. 30 cm magas, füles, öblös szájú ezüstbôl készült kancsó.

Figyelem! A 1720-ban alapított egyházközség egyetlen egy tárgyat sem értékesített,
a forgalomban lévôk tehát lopottak!
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Október 6. — Az 1848/49-es hôsök emléknapja

Fotók: Karlik Dóra

Különös látvány fogadta a fogvatartókat,
amikor Joszipovics Antal cellájának ajtaja
csikorogva kitárult. A tekintélyes nemesúr,
zágrábi fôispán ugyanis szabadulásának hírére az ágyához bilincselte magát. Az ôrség egy
darabig zavartan állt a szûkös, dohos fogda
bejáratánál, a csend dermesztôvé vált; a katonák nem értették, hogy a kezdetben halálra, majd tizenöt év fogságra ítélt honvéd ezredes miért nem akar idô elôtt távozni. A tétovázásnak az ôrség parancsnoka vetett véget: a különös foglyot, aki horvát létére még
bilincsbe verve is kitartott a magyar szabadság és függetlenség ügye mellett, erôszakkal
távolították el és engedték szabadon.
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden
dörgedelem ellenére, amelyet a kultúra, a
közbeszéd és a közoktatás állapotával kapcsolatban el szoktunk mondani, nemigen
akad olyan magyar ember, aki ne tudná, milyen csodálatos, felemelô, hôsies és szívszorító eseményei, fordulatai voltak az 1848-as
forradalomnak és szabadságharcnak.
Ám a történelem veleje nem az, ami megtörtént, hanem amit az emberek gondoltak
és mondtak róla. 1848–49 története véget

érhetett ugyan a forradalom eltiprásával, a
szabadságharc vérbe fojtásával, de a történelem, az emlékezetünkben ôrzött múlt története korántsem zárult le az aradi vár gyászos
udvarán. És ez a történet, múltunk története éppúgy alakította és alakítja életünket,
mint ahogy életünk alakítja emlékezetünkben ôrzött múltunk történetét.
Joszipovics Antal, és mindazok, akik hozzá hasonlóan bátor magatartásukkal megszégyenítették a bécsi kormányzatot – melynek
az ötvenes évek végére hovatovább azt kellett
erôszakkal elérnie, hogy némelyik elítélt elhagyja börtönét –, azt bizonyították, hogy
még izzik a parázs a hamu alatt. A tizenhárom hôs, akiket 158 évvel ezelôtt a
vesztôhelyre kísértek, hogy végleg elvesszenek, holtukban mégis diadalt arattak, hiszen
a Habsburg császárnál és az orosz cárnál is
nagyobb, hatalmasabb ellenfelet gyôztek le:
az Idôt és a Felejtést.
Hiába álltak az aradi sáncokon tüzérek
égô kanóccal a kezükben ágyúikat a város,
az ország felé fordítva, a Tizenhárom és az
élôk diadalmas találkozását nem tudták
megakadályozni. Hiába volt a hírzárlat,

hiába a zaklatás, a sok-sok házkutatás, a
falragaszok, melyek statáriális bírósággal
fenyegették azokat, akik honvéd-egyenruhában jelentek meg a színházban: feltartóztathatatlanul, valamilyen belsô hullámhosszon, titkos adón terjedt, és vált közhírré, amit a hatalom a várfalak mögé bújtatott, amit az aradi halálvölgy magába zárt.
Így állítottuk csatarendbe a sokezernyi
szétvert akaratot, így szereztük vissza a
láncba vert szabadságot, s így támasztottuk
fel évtizedek fogcsikorgató kitartásával a
földre kényszerített magyarságot.
Október 6. tehát nekünk, magyaroknak
másfél évszázada a becsület napja. A becsületé, mert tizenhárom tábornok és az elsô felelôs magyar miniszterelnök szembe mert
nézni a Sorssal. A becsületé, mert vállalták,
amit számukra a Végzet kimért, ha mégoly
kegyetlen, igazságtalan és megalázó volt is az
Ítélet. A becsületé, mert nem csupán életükben, de halálukban is bátrak voltak: szimbólumaivá váltak az ügynek, amiért küzdöttek,
a kornak, amelyben éltek, a becsületnek,
amit hôsiességükkel megtestesítettek.
Pásztor Gergely

Koszorúzás Zlinszky Elek sírjánál

Három szerzô, egy kötet

Városunkban már hagyománnyá vált, hogy a tizenhárom aradi vértanú emléknapján Dabas Város Önkormányzata és a Kovács Sámuel
Tüzércsapat koszorút helyez el Zlinszky Elek sírjára. A fiatal honvédtiszt túlélte ugyan az 1848-as forradalom és szabadságharcot, és mérnökként tevékenykedett a településkörnyéki csatornázási munkálatoknál. Sírja mégis kegyeleti hellyé vált, hiszen ez az egyetlen honvédsír városunkban, és Zlinszky Elek is ugyanazért az ügyért harcolt, mint a tizenhárom aradi vértanú: a magyar szabadságért. Idén (október 5-én,
14.00 órakor) több tanintézmény is csatlakozott az eseményhez. A
Táncsics Mihály Gimnázium és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai rövid ünnepi mûsorban emlékeztek meg az aradi vértanúkról, valamint Pásztor Gergely, a gimnázium igazgatója és Zlinszky Ferenc, a
honvédtiszt leszármazottja tartott ünnepi beszédet a sírnál. A jelenlévôk elhelyezték a kegyelet koszorúit a szabadságharc hôsei és mártírjai emlékére.
– szerk. –

A IX. Dabasi Napok rendezvénysorozat részprogramjaként, szeptember
18-án került sor a Dabas
természeti értékei negyedik kötetének bemutatójára a Városháza nagytermében. A kiadvány utolsó
része két nagyobb fejezetre tagolódik. A Sztavinovszky Gyôzô tollából származó elsô fejezet a turjánosok növényvilágát dolgozza fel, és a szerzô a szakmai és tudományos részleteket
olyan kuriózumokkal is tarkítja, mint a dabasi kefegyártás története,
vagy Kossuth Lajos botanikai tevékenysége. A Fûben, fában… címû
fejezet elsô részében Czeróczki András a gyógyhatású fákat és cserjéket ismerteti meg az olvasóval. Írását Czeróczki Andrásné rajzai egészítik ki. A fejezet második részében dr. Henerári László a gyógynövények orvoslástörténeti jelentôségét és a gyógyszerészetben való
felhasználását taglalja, valamint a dabasi patikák történetével teszi
teljessé a kötet anyagát. A kiadvány mûvészi szépségû fényképanyagát Bese József készítette.
A kötet mindhárom szerzôje Dabas Város kitüntetettje. Sztavinovszky Gyôzô feleségével megosztva kapta meg a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-Díjat. Czeróczki Andrásnak környezetvédelmi, dr. Henerári Lászlónak Dr. Halász Géza-díjat adományozott a
Képviselô-testület az elmúlt évek folyamán. Nem véletlenül esett rájuk a választás, hiszen értékteremtô, értékhordozó tevékenységüket,
a városért végzett több évtizedes felelôsségteljes munkájukat elismeri és méltányolja Dabas egész közössége.
Kapui
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OKTÓBER HUSZONHARMADIKA
»1956. október 23-án tüntetés
kezdôdött Budapesten, este az Országháznál a csaknem 200 ezres tömeg
Nagy Imrét követelte: “Gerôt a Dunába! Nagy Imrét a kormányba!”. “Ez a
haza magyar haza, minden orosz menjen haza!” A békés tüntetés a késô esti
órákban fegyveres felkeléssé változott
át, amely egyrészrôl a kommunista diktatúra elleni polgárháborút, másfelôl a
megszálló oroszok elleni szabadságharcot jelentette. A fegyveres felkelés csak
október vége tájékán fejlôdött át forradalommá.
Az MDP Központi Vezetôsége 1956.
október 23-i éjszakai ülésén Nagy Imrét kooptálta soraiba, s egyúttal javasolta az Elnöki Tanácsnak, hogy Hegedûs
András helyett Nagy Imrét nevezze ki
miniszterelnöknek. Nagy Imre október
24-én foglalta el hivatalát. Ettôl kezdve
a kormány összetétele szinte naponként

módosult. A joviális, derûs, kissé tanáros “Imre bácsit” 1956. október 23-án a
magyar nép többségének akarata emelte
újra a miniszterelnöki székbe, de még
mindig Moszkva jóváhagyásával. Ekkor
még úgy hitte: visszatérhet 1953-as
kormányprogramjához, a reformokhoz;
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de rá kellett döbbennie, hogy a társadalom gyökeres változást akar. Nagy Imre
október utolsó napjaira eljutott a forradalom követeléseinek vállalásáig, s élére
állt a forradalomnak. Október 28-án
tûzszünetet hirdetett, kiállt a szovjet
csapatok kivonulása mellett, bejelentette a többpártrendszert, és október 30án koalíciós kormányt alakított.
Ugyancsak október 30-án a szovjet csapatok megkezdték a kivonulást Budapestrôl, megalakult a Nemzetôrség,
amelynek feladata a rend helyreállítása
és az esetleges provokációk elhárítása
volt. Bejelentették, hogy a felkelôket
bevonják az új karhatalom szervezésébe,
eltörlik a parasztságot sújtó intézkedéseket, tárgyalásokat kezdenek a szovjet
csapatok teljes kivonásáról, és megkezdik a szabad választások elôkészítését.
Nagy Imre tagja lett az MDP helyett
ekkor megalakult Magyar Szocialista
Munkáspárt Intézô Bizottságának. Volt
remény a kibontakozásra, de a Szovjetunió nem hagyta. Moszkvában a fegyveres beavatkozás mellett döntöttek, s
Nagy Imre utódául Kádár Jánost választották ki. A szovjet hadsereg magyarországi csapatmozdulatainak hírére
Nagy Imre november 1-jén bejelentette
Magyarország semlegességét és a Varsói
Szerzôdésbôl való kilépését. Táviratot
küldött az ENSZ fôtitkárának, Dag
Hammarskjöldnek, és kérte, hogy a
magyar kérdést az ENSZ tûzze a közgyûlés napirendjére …«
»… Magyarországon a sztálinista
szovjet modell, a diktatorikus szocializmus történetében az elsô rendszerváltó
kísérlet 1956. október 23-án és az azt
követô napokban bontakozott ki. Jellegét tekintve az eseménysor több
minôsítést kaphat: fegyveres felkelésként indult a fennálló hatalom ellen,
ezért voltaképpen polgárháború tört ki
a szembenálló magyar felek között; a
fegyveres felkelés kezdettôl fogva szabadságharc volt a megszálló szovjet csa-

2007. szeptember–október

patok ellen; a harc – miután céljai és
elsô eredményei láthatóvá váltak –,
1956. októberének végére forradalommá fejlôdött, így mondhatjuk röviden
az eseményeket “1956-os forradalom és
szabadságharc”-nak. Az érdemi katonai
összecsapások a forradalmárok és a

szovjet csapatok között folytak, miután
a régi hatalom erôi és szervezetei felbomlottak…
A tömeg által hatalomra segített Nagy
Imre-kormány is valójában koalíciós
kormány volt. A történések során túlságosan radikalizálódott, olyan követelésekkel állt elô és olyan lépéseket tett,
amelyek az adott nemzetközi konstellációban nem voltak teljesíthetôek, azaz
nem volt reális esély a megvalósításukra.
A nemzeti szabadságharc, és a rendszerváltó forradalmi kísérlet végül a szovjet
nagyhatalom túlerejével szemben, és érdemi nemzetközi támogatás híján, elbukott. Eltipratása nem volt hiábavaló.
Megrengette a szocialista-kommunista világot, és hozzájárult annak
1989–1990-es bukásához.«
(Részletek Mitták Ferenc “Magyarország
képes történelme. 1111 év a Kárpátmedencében, 895–2006” címû, a közeljövôben megjelenô könyvébôl.)
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MEMENTO
Idén október 25-én lesz 50. éve, hogy a Biksza-perben halálra ítélt, három dabas-gyóni
illetôségû mártírt, Harmincz Istvánt, Lakos Jánost és Balla Pált kivégezték.
lentette. Hírek terjednek el a földek kisajátításáról is.
Ennek hatására a feldühödött tömeg a
tanácsháza elé vonult. Lakos János is az elégedetlenek között volt. A Biksza-ügyben a
községbôl négy embert végeztek ki, köztük
Lakos Jánost is. (A negyediket, D. Szabó
Károlyt 1959-ben). Még legalább nyolc
embert ítélnek börtönbüntetésre. Lakos János elôzôleg tizennégy évet kapott, majd
másodfokon halálra ítélték. 1957. október
25-én az ítéletet végrehajtották.

Harmincz István
Gyónon született. Apja 1945 elôtt fegyôrosztályvezetô volt, 1946-ban B-listázták,
ezután saját tizenkét holdas birtokán gazdálkodott. Harmincz István a hat elemi elvégzése után 1942-tôl villanyszerelônek készült, ám mielôtt felszabadult volna, félbehagyta a tanulást, és a család gazdaságában
kezdett el dolgozni. 1944-ben kovácstanoncnak szegôdött, de ebben a szakmában
sem szabadult fel. 1949-ig élt szülei háztartásában, ekkor Pestre költözött, és a Kispesti Textilmûveknél helyezkedett el segédmunkásként. 1951–53-ban töltötte sorkatonai szolgálatát, szakaszvezetôként szerelt
le. Ezt követôen állandó munkahelye nem
volt, alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Megnôsült, házasságukból gyermek
nem született. 1956. október 28-án D. Szabó Károllyal, valamint Lakos Jánossal szorgalmazták a gyóni nemzeti bizottság és a
nemzetôrség megalakítását (ez utóbbinak
tagja is lett). Dabasról fegyvereket szereztek, majd lefegyverezték a korábban megalakult, kommunista befolyású polgárôrséget. A volt vezetôk közül többeket letartóztattak, majd kihallgatásuk után szabadon
engedték ôket. November 4. után a szovjet
csapatok lefegyverezték a nemzetôröket,
ám a dabasi rendôrség engedélyével újjászervezôdtek, újabb fegyvereket is kaptak.
Jóllehet december 4-én ismét lefegyverezték az egységet, a nemzeti bizottsággal
együtt folytatták vállalt munkájukat.
December 10-én küldöttség érkezett
Gyónra a járási tanácstól, azzal a céllal,
hogy visszahelyezzék hivatalukba a forradalom idején elmozdított helyi vezetôket, és
felszámolják a nemzeti bizottságot. Velük
volt Biksza Miklós, aki az MSZMP járási

bizottságát képviselte. A tárgyalás alatt
nagy tömeg gyûlt a tanácsháza elé, tüntetve
választott szervük védelmében, egyben Biksza Miklós ellen. Egy csoport a tanácsterembe is benyomult. Itt Harmincz István
pofon is ütötte Bikszát, aki kimenekült az
utcára, és amikor a tömeg üldözôbe vette,
figyelmeztetô lövést adott le feléjük. Harmincz István utolérte a menekülôt, dulakodni kezdtek, ekkor Biksza a pisztolyával
megsebesítette. Egy közeli tanyára vitték,
ott részesült elsôsegélyben. Nem sokkal késôbb Kövecses Ferenc egyetemi hallgató
Bikszát annak saját pisztolyával agyonlôtte.
Harmincz István 1957. április 4-én önként
fel akarta adni magát, mert bízott abban,
hogy büntetése nem lesz súlyos. Mivel ez a
nap ünnep volt, nem volt, aki felvegye a
jegyzôkönyvet, így 5-én újra jelentkezett a
rendôrségen. Elsô fokon mozgalom vezetése és gyilkosság vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Ezt a másodfokon eljáró Legfelsôbb Bíróság Népbírósági Tanácsa halálbüntetésre súlyosbította 1957. október 22-én. Az ügyben Kádár János személyesen követelt gyors, szigorú, elrettentô
ítéleteket. Három nap múlva kivégezték.
Lakos János
1920. február 23-án Gyónon született,
földmûves családban. Saját tanyájuk volt.
Szabósegédnek tanult, de maradt a földmûvelésnél. 1946. november 30-án megnôsült, majd 1957-ig feleségével egyéni
gazdálkodóként tevékenykedett.
A forradalom alatt nemzetôr volt és a
községi Nemzeti Bizottság tagja.
1956 decemberében Biksza Miklós párttitkár megérkezett a faluba “rendet csinálni”, “ami a tanácsrendszer visszaállítását je-

Balla Pál
Aradon született. A hat elemi elvégzése után
kitanulta a kovács- és a lakatosszakmát.
1940-ben költözött Magyarországra. Bevonulásáig egy soroksári kisiparosnál dolgozott. A háborúban hadifogságba esett. Hazatérése után egy ideig gyári munkás volt,
majd Gyónra költözött, és az erdôgazdaságban lett fakitermelô. A forradalom idején
lakóhelyén jelentkezett a nemzetôrségbe. A
hatóságok 1956. december 10-én fel akarták oszlatni a Nemzeti Bizottságot, s vissza
akarták helyezni tisztségébe a faluból októberben elûzött Biksza Miklóst, az MSZMP
járási bizottságának ideiglenes titkárát, valamint a többi leváltott funkcionáriust. A
tárgyalás alatt nagyobb tömeg gyûlt össze a
tanácsháza elôtti téren, tiltakozva választott
vezetôik elmozdítása ellen. Mikor elterjedt
a hír, hogy a megbeszélés közben letartóztatták a Nemzeti Bizottság megválasztott elnökét, D. Szabó Károlyt, többen benyomultak a tanácsterembe, és nekitámadtak
Biksza Miklósnak. Kimenekült az épületbôl, de az emberek üldözni kezdték, mire
fegyverével két figyelmeztetô lövést adott le.
Ekkor csatlakozott a tömeghez Balla Pál. Az
üldözôk hamarosan utolérték a menekülô
Bikszát, aki Harmincz Istvánt pisztolyával
megsebesítette. A tömeg ekkor kezdte Bikszát bántalmazni, Balla megpróbálta megkötözni, de a kötél elszakadt. Balla Pál ezt
követôen a sebesült Harmincz Istvánt vitte
be egy közeli házhoz. Balla Pált 1956. december 10-én tartóztatták le. Elsô fokon
1957. március 8-án szándékos emberölés
vádjával hét év börtönre ítélték. A Legfelsôbb Bíróság Népbírósági Tanácsa megváltoztatta az indoklást, és szervezkedésben való részvétel és gyilkosság vádjával 1957. október 22-én halálra ítélte. Három nap múlva kivégezték. (Összeállította a szerkesztô)
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“A tudomány és az élet embere”
Dr. Halász Géza (7.)
(Befejezô rész)
„E síremlék, mint látni fogják – mutatott Kossuth László koszorúkkal borított sírjára az 1880. június 13-i
emlékmûavatás ünnepi szónoka, Halász Géza –, az idô
viszontagságaival dacoló, legjobb gránitból készült,
…egyébként egyszerû, szerény mû. Ilyet akartunk,
…mert egyszerû, szerény volt a megboldogult élete is;
mert tudtuk, miként e síremléket nem a mûvészet remeklése, sem az alakok nagyszerûsége, hanem a honfiak és honleányok mély tisztelete, lángoló szeretete…
fogja megdicsôíteni, és a kegyelet oltárává felszentelni”. Ki kell emelnünk végül a beszédbôl azt a gondolatot is, mely az egyházközség határozatát ismertette:
„Örök nyugalomban nyugszanak itt a hamvak, mert a
helybéli egyház, tekintve az emlék megörökítésére is,
újabban elhatározta, miszerint e sírkert soha más célra nem használtatik”, igaz, ebben Halász doktor is tévedett!
Fáradozásaikért az egyházgyûlés 1880. szeptember 5-én mondott köszönetet Zlinszky Istvánnénak és
dr. Halász Gézának. Ekkor hoztak határozatot arról is,
hogy az alapítványi tôkét letétbe helyezve, kamatait
örök idôkig az emlékmû ápolására fordítják, ami
nyolcvan éven át meg is történt. (Hiába tiltakoztak
miatta, a dabasi párt- és tanácsvezetés az 1960-as
években elrendelte az egyházi tulajdont képezô temetô felszámolását, a Kossuth-sír exhumálását s az
emlékmû állomáson túli köztemetôbe telepítését,
amit anélkül hajtottak végre, hogy arról nem is értesítették ôket.) Halász Géza a rendezvények után közölte, hogy a Kossuth által „Olaszhonból küldött díszes koszorút [a síremlék bizottság] az egyház birtokába át fogja adni”, ennek felügyeletét pedig a mindenkori lelkészre és a gondnokra bízzák. Az egyház vezetôi
megtiszteltetésnek vették e feladatot, és a koszorú átvételét egy „teljhatalmú” küldöttségre ruházták,
melynek élére a fôorvost választották. Halász Géza
mindvégig kegyelettel ôrizte Kossuth Lajos (elôzô
részben idézett) levelét, és büszkeséggel emlegette
„hazánk nagy számûzöttjének kiváló megbecsülését”,
melyet „nem ok nélkül, egyik legmegtisztelôbb jutalmának tekintett”.
Minden jel arra utal, hogy az egyházközséggel való
kapcsolatai is itt mélyültek el, minden esetre tény,
hogy az évtized végén a templomtorony továbbépítése érdekében is aktív munkát végzett. Az egyházgyûlés ugyanis megállapította, hogy az 1793-ban épült
templom és (az akkor még egy szinttel alacsonyabb)
torony olyan rozzant állapotban van, mely sürgôs intézkedést kíván. Ekkor vetôdött fel az is, hogy a tornyot a renoválás során építsék magasabbra és szereljék fel órákkal, mely az egész falunak mutatja az idôt,
továbbá „a templomi buzgóság emelése” érdekében
állítsanak fel egy orgonát.
Halász Géza azonnal a mozgalom élére állt. 1888.
április 15-i jelentése szerint a torony „felemelésére, és

20 DABASI ÚJSÁG

díszesebb tetô alá vétele tekintetébôl” ez ideig mintegy 3500 Ft-ot gyûjtöttek. Mivel az egyház „e célra
tett régi alapítványi tôkéjével és kamataival együtt”
ez csak 3800 Ft-ot tett ki, a „mesterek által mintegy
4000 Ft-ra tervezett építési költség legrövidebb idô
alatt” történô elôteremtése érdekében egy tervezetet
állítottak össze, a „további teendôk meghozatala végett” pedig egy új bizottság kinevezését indítványozták. Az egyházközség megköszönte Halász Géza eddigi eredményes munkáját, az építés megszervezését
pedig erre a bizottságra ruházta, melyben a fôorvoson
kívül Szôke Lajos és Vörösmarthy Gedeon is helyet
kapott. A „gyülekezet templomának díszes tornya”
befejezés elôtt állott már, amikor az egyházközséget
egy váratlan gyászhír döbbentette meg.
Dr. Halász Géza 1888. augusztus 22-én a Városligetben töltötte az estét egy baráti társaságban. Éjfél
után váratlanul rosszul lett, s szívinfarktus (szívszélhûdés) vetett véget életének. Tisztelôi az alsódabasi református templom gyászudvarán hajthattak fejet koporsója elôtt, majd a Kossuth-sírt ôrzô ótemetôvel
szemközti újtemetôben helyezték végsô nyughelyére
(a mai rendelôintézet mögött). Közel 71 éves életútjának fôbb állomásait, tudományos, gyakorlati, egyházi és világi közéleti tevékenységének eredményeit a
templomkertben felravatalozott koporsója elôtt Filó
Lajos, Nagykôrös város közismert lelkésze méltatta
gyászbeszédben, aki Kontra Lajos dabasi lelkésszel közösen kísérte utolsó útjára.
E kiváló férfiú „egyházához való hû ragaszkodásának kiemelkedô bizonysága a gyülekezet templomának már-már elkészült díszes tornya”, mutatott a lelkész fel a magasba. „Csúcsával az ég felé néz; e fölre
vetett tekintetével pedig, míg állani fog, hirdetendi a
gyülekezet többi híveinek vallásos buzgóságát, mint
magának dr. Halász Gézának keresztyéni lelkületét és
áldott emlékezetét. ô ugyan” – hô óhajtása ellenére –
„annak befejezését már nem érhette meg, s a munka
bevégzésének örömében a gyülekezettel s ügybarátaival együtt már részt nem vehet; de a létesítés munkájának dicsôségébôl nemes munkatársai a legfôbb részt
halála után bizonyára ôneki szolgáltatják ki”.
Kilenc testvére, felesége és Hugó fia ekkor már
nem élt. Koporsójánál csak Olivér és családja (unokái:
Olga, Géza, Olivér és Vanda), valamint húga (Halász
Boldizsár özvegye, Eleonóra) és gyermekei álltak. Rokonain, barátain és tisztelôin kívül a fôváros és a vármegye vezetôi, az országgyûlés, a Magyar Tudományos Akadémia, a pesti egyetem, az Elsô Magyar Biztosító Társaság, a református „gyülekezet s a felvilágosodás és szabadság minden ôszinte barátja”,
meggyászolta.
Halász doktor a „tudomány és az élet embere”
volt. „A tudomány, a mûvelt szellem kincstára csak
úgy bírhat értékkel, ha az emberi társaságnak köztu-
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lajdonává tétetik – folytatta a lelkész. – Köztulajdona
pedig úgy lesz az emberi társaságnak, ha az életnek
vásárpiacán mindnek javára forgalomba hozatik; ha
nem marad az olvasószoba zárt falai között vagy a
könyvtárnak poros polcain”, hanem „az élet friss levegôjére kihozatván, vele az élet megnemesíttetik és
gyümölcsözôvé tétetik”. Leginkább tehát azok vannak
a „köz társasága”, vagyis az emberiség javára, akikben
egyaránt megvan „a gondolkodás és a cselekvés” képessége. Azok, akik „a tudomány és az élet emberei,
kiknek tehát tudományosságukban megvan az életrevalóság, és életrevalóságukban a tudományosság”. Filó Lajos ennek megtestesülését látta dr. dabasi Halász
Gézában, aki az orvostudomány gazdagításához éppúgy hozzájárult, mint az orvoslás gyakorlatához,
egészségügyi rendszerünk irányításához, fejlesztéséhez, s mindemellett megmaradt dabasi közbirtokosnak, s az egyházi és világi közéletben is jelentôs szerepet vállalt.
A koporsójánál elhangzott gyászbeszéd pár hónap múltán könyv alakban is megjelent, az MTA Almanachja pedig nekrológban ismertette munkásságát (születési dátumát itt 1817 helyett tévesen
1816-ra datálták). Nevét és adatait általában a lexikonok is megörökítették, részletesebb ismertetés
azonban csak 1963-ban foglalkozott vele, mint a
biztosítási orvostan elsô hazai képviselôjével (lásd
dr. Lax László írását az Orvosi Hetilap 1963/20. számában). Helyben elôször 1973-ban Fábián Miklós
idézte a lexikonok reá vonatkozó adatait, jómagam
a rendszerváltó évek Dabasi Táj-Szójának cikksorozatában vázoltam fel kissé bôvebben pályáját. Amikor az alsódabasi református templom évfordulójára készülô könyvemen dolgoztam, az egyháztörténeti és más forrásokból rá vonatkozólag is számos új
adatot fedeztem fel. A Halász Géza-életrajzot ennek
segítségével a Régió kalendáriuma 1993. évi kötetében bôvíthettem tovább, de viszonylag teljes kép
összeállítására csak most adódott lehetôségem, a
Dabasi Újság helytörténeti sorozatában.
Az életmû kutatása megtisztelô élményt jelentett számomra, akárcsak az, hogy az 1990-ben és
1993-ban megjelent írásaim javaslatait – jóllehet
alighanem feledésbe merültek már – megvalósulni
láthattam. Ezek ugyanis azt igazolják, hogy az elhintett mag termékeny talajra talált, és nem a magvetô
személye, hanem a szárba szökkent növény termése
az érdekes! Annak az egészségügyi intézménynek a
homlokzatán ugyanis, mely a sírját rejtô temetô
elôtt áll, 1992 óta a „Dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet” felirat olvasható, mely méltó
elismerése a névadó kiemelkedô életmûvének. Azon
orvosok és egészségügyi dolgozók méltó elismerését
pedig az a dr. Halász Géza nevét viselô díj és emlékérem fejezi ki, melyet a városi önkormányzat 2005ben alapított, s ad át minden évben azoknak, akik
munkájukkal ezt kiérdemelték. Az az életmû, amelylyel Halász Géza beírta nevét a magyar orvostörténet 19. századi nagyságai közé, ma, a 21. század elején is tiszteletet ébreszt. Olyan értéket jelent, melyet ma is ápolnunk kell, melyhez e sorozat szerény
adalék csupán születésének 190. évfordulóján.
Czagányi László
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2007. április 14–15-én rendezett Ifjúsági, Junior Nôi–Férfi Erôemelô Magyar Bajnokságon a dabasi Szimultán SKE versenyzôje, Maczák Tibor ifjúsági korcsoportban, 82,5-kg testsúlykategóriában magyar bajnok lett új
fekvenyomó országos csúccsal (165kg). Ezzel az eredménnyel bekerült a
ifjúsági erôemelô válogatottba, amely azt jelentette, hogy indulhatott az
idei korosztályos világbajnokságon. A versenyt a La Garde nevezetû francia kisváros rendezte szeptember 3–8-ig. A távolság miatt a válogatott
már 1-jén indult, és 10-én érkezett haza. A csapatban 20 ifjú versenyzô
kapott lehetôséget a megmérettetésre. A világbajnokságon közel 40 ország 490 sportolója vett részt. Maczák Tiborra 6-án csütörtökön került
sor, 17 ellenféllel kellett megküzdenie, és összetett eredménye a 13.
helyre volt elegendô. Világversenyeken külön is értékelik az egyes versenyszámokat (guggolás, fekvenyomás, felhúzás), így Tibornak sikerült
fekvenyomásban 3. helyezést elérni, vagyis elsô nemzetközi versenyérôl
bronzéremmel hazatérni amihez ismételten csak gratulálni tudunk. Természetesen mint minden sportágban, az erôemelésben is nagy szükség
van támogatókra. Köszönettel tartozunk Dabas Város Önkormányzatának, Kôszegi Zoltán polgármester úrnak, az El-Diabló étteremnek és még
néhány közeli barátnak, akik anyagi segítségükkel lehetôvé tették Tibor
kiutazását és ezzel eredményes szereplését.
Horváth József

Férfi kézilabda eredmények
NB I/B NYUGATI CSOPORT:
Tököl–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Alba Regia
Rinyamenti KC–Dabas-Diego K.C.
Várpalota–Dabas-Diego K.C.

Felnôtt
24–30
26–31
32–29
29–40

Ifjúsági
21–44
44–21
42–31
36–52

FELNÔTT MAGYAR KUPA:
Tápiószentmárton–Dabas-Diego K.C.
Csömör–Dabas-Diego K.C.

12–52
30–42

IFJÚSÁGI MAGYAR KUPA:
Lajosmizse–Dabas VSE K.C.

33–42

NB II DÉLI CSOPORT:
Dabas VSE K.C.–Szigetszentmiklós
Miklós K.C.–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Abonyi K.C.
Budakalász–Dabas VSE K.C.

Felnôtt
26–26
35–33
22–19
26–33

ORSZÁGOS SERDÜLÔ BAJNOKSÁG E CSOPORT:
Dabas VSE K.C.–Kiskunhalas
Cegléd–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Treff ’07 S.E.
Lajosmizse–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Kiskôrös

Ifjúsági
32–36
30–22
23–40
51–22
22–26
22–20
23–27
34–29
24–21

Gólkirály született
A 2006–2007. évi NB I/B ifjúsági bajnokságban nagyon szép
eredményt ért el Szandhofer János. Huszonnégy mérkôzésen
245 gólt lôtt, így ô lett a nyugati csoport gólkirálya. Góljainak
átlaga meccsenként 10,24. Az
eredményért járó kupát Sinka
László, a Magyar Kézilabda Szövetség fôtitkára adta át a fiatal
játékosnak szeptember 23-án a
Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Szandhofer János eredményeihez gratulálunk, és további
sikereket kívánunk.
Szerk.

Fotó: Karlik Dóra

Bronzérem az Ifjúsági
Világbajnokságon

Triatlon-sikerek
Elsöprô sikert arattak a Gyóni Géza Általános Iskola tanulói
szeptember 23-án az Országos Triatlon Diákolimpia döntôjén Budapesten.
Csapatban Fózer Tímea, Dezméri Krisztina és Zelovics
Dóra elsô, míg Sinkó Richárd, Friedreich Nándor és Misek
Gábor második helyezést ért el. Egyéniben Fózer Tímea második, Zelovics Dóra hatodik, Sinkó Richárd pedig hetedik
lett. Szép teljesítményt ért el Major Máté és Fózer Szandra is.

Lábtoll-labda hírek
A Kossuth Lajos Általános
Iskola lábtoll-labdázói a
hétvégén “Újszász Kupa”
országos versenyen vettek
részt. Stefkó István, Gogolák
József, Bera Márk 7. c osztályos tanulók csapatban
3. helyezést értek el. Stefkó
István egyéniben 3. helyezést ért el.
Az iskola volt tanulója, aki már Dabas színeiben indul a versenyeken, Dabas és Újszász vegyes csapatában 3. helyezést ért el.
Edzô Gacsal Rozália.

KÖZLEMÉNY

Újabb szakosztállyal gazdagodott
a dabasi sportélet

A Dabasi Kézilabda Klub Városi Sportegyesület megköszöni mind-

A Szimultán SKE tenisz szakosztálya várja a sportolni vágyó fiatalok és gyermekek jelentkezését, hatéves kortól. A teniszoktatás
szakedzô irányításával folyik. Jelentkezni a Bartók Béla út 31. sz.
alatt, vagy a 06-30/915-1470-es telefonszámon lehet.

melyet teljes egészében sportszervásárlásra fordítottunk. Az APEH

azok támogatását, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
egyesületünknek ajánlották fel. A felajánlott összeg 107 000 Ft volt,
értesítése szerint 2006-ban 100 ezer forinttal többet, 207 509 Ft-ot
ajánlottak fel, melybôl szintén fôleg kézilabdákat fogunk vásárolni.
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Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ:
(06-30) 903-4987, Fax: (06-29) 360-982

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

NÉMET–Osztrák ügyfeleink részére
eladó ingatlanokat keresünk!
Telefon: 06-1/210-4904

Tisztelt Lakosok!
A Remondis Dabas Kft. értesíti Önöket, hogy
2007. október 20-án teljes körû lomtalanítást
tart Dabas Város területén.
Kérjük, hogy a – veszélyes anyagokat nem
tartalmazó – különbözô darabos hulladékokat,
valamint egyéb feleslegessé vált tárgyakat
2007. október 20-án reggel 7 óráig szíveskedjenek az út mellé kihelyezni.
Nem szállítjuk el: a zöld hulladékot, építési
törmeléket, vashulladékot, autóbontásból
származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot, és a rendszeres szolgáltatás
keretében elszállításra kerülô kommunális
hulladékot.
A háztartásokban keletkezô veszélyes vagy
különleges kezelést igénylô hulladékok gyûjtését (autógumi, festékmaradék, irodatechnikai
hulladékok, fáradt olaj, növényvédôszeres fém

göngyöleg, festékes, hígítós, vegyszeres mûanyag göngyöleg, növényvédôszer-maradék,
fénycsövek, étolaj, akkumulátorok, szárazelemek hulladékai, elektronikai hulladékok) erre
szakosodott cég közremûködésével az Önkormányzattal kötött szerzôdés alapján a lakosságnak ingyenesen fogjuk végezni 2007. október 20-án 7.00-tól 14.00-ig az alábbi gyûjtôhelyeken:
• Dabas-Sári: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola udvara
• Dabas: Kossuth Lajos Általános Iskola udvara
• Dabas-Gyón: Gyóni Géza Általános Iskola
udvara
Bôvebb információért kérem, keresse meg a
Dabas, Szent István út 133. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkat, vagy hívja a
29/560-290 telefonszámot.
Remondis Dabas Kft.
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