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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

HINNI ÉS SZERETNI
„...a szeretet nem szûnik meg soha...
Megmarad a hit, a remény és a szeretet,
ez a három, de közûlük a legnagyobb a szeretet.”
(Pál apostol)

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2006.
esztendôt a Szeretet
és a Hit Évévé nyilvánította.
Soha talán nagyobb szüksége nem volt a világnak szeretetre, mint most, amikor árad felénk a
médiumokból az erôszakról, háborúkról, terrorizmusról, tömegkatasztrófákról szóló híradás. Elszánt, igazságuk szentségében bízó csapatok rohannak le országokat, városokat, magányos „hôsök” áldozzák fel életüket hitükért, meggyôzôdésükért, kioltva ezzel sok ártatlan, gyanútlan polgári
személy, turista, látogató életét. S mindezt a szeretet és a hit jegyében teszik, a vallási fanatizmus
és a magasztos „hazaszeretet” jegyében.
Sajnos ilyen ma a világ.
Épp ezért kell itt most nekünk a jól értelmezett
hit és szeretet jegyében megélnünk a 2006-os esztendôt. A szeretet szelíd, segítôkész, össszetartó,
közösségépítô erejét kell felhasználnunk, hogy városunkban a pozitív erôk, a csendes, jövôépítô tendenciák érvényesüljenek. Annyiféle szeretet létezik, válogathatunk tehát bôségkosarából. Minden
szeretet a lélekbôl fakad, így hát zsigereinkben hordozzuk ezt az ösztönös, szenvedélyes, feltörekvô
érzést. A szeretet különbözô fajtáit különbözô életkorokban és helyzetekben ismerhetjük csak meg.
Személyek, események, helyzetek hozzák felszínre
belôlünk érzelmeinket. Aki szeretethiányban szenved, annak torzul a személyisége. Nem tudja megfogalmazni, mi az az intenzív vágyakozás és az a
mélységes hiányérzetet okozó ûr, ami nem hagyja
nyugodni a lelkét. A szeretetben nincsenek fokozatok, nem lehet csak kicsit, csak közepesen szeretni.
Nagyon kell szeretni a világot, az embereket, az
életet, és nem szabad összetéveszteni a birtoklási
vággyal, a kisajátítás olthatatlan szomjával, a
kiszámíthatatlan szenvedéllyel.

Igaz lehet az az ôsi sugallat, hogy hívô ember
jobban képes szeretni. Valamilyen hite van mindenkinek, hiszen a remény, a bizakodás mind a hitbôl
fakad. Hiába tagadjuk, hiába vagyunk szkeptikusak,
hiába kételkedünk Istenben, a hit a szeretettel édestestvér, ösztöneinkbe belemart adottság. A bajban
még az ateista is fohászkodik a maga módján.
Lehet hogy ironikusnak tûnik, de a ráció által
vezérelt Pascal is azt vallotta, hogy jobb hinni Istenben, mert ez a legoptimálisabb magatartás az
egyén részérôl, akkor is, ha létezik, és akkor is, ha
nem. Mert ha nincs Isten, akkor nincs semmi gond.
De mi van, ha mégis létezik...? Tehát a hittel csak
nyerhetünk. Hogy mit nyerhetünk? Biztonságérzetet, lelki nyugalmat, útmutatást, közösséget, egy
szorongások nélküli, tiszta, becsületes életet.
A Szeretet és a Hit évében számos olyan nagy
esemény történik majd, amely sorsfordító lehet
számunkra, nemcsak kisközösségünk, városunk,
hanem országunk és nemzetünk számára is. Ez az
esztendô nagy kultúrtörténeti személyiségek és
fontos történelmi események jubileumi éve is lesz
egyben. 125 éve, március 25-én született Bartók
Béla, akinek a magyar zene világhírnevét köszönhetjük. 330 éve, március 27-én jött a világra II. Rákóczi Ferenc fejedelem, akit hazája iránti szeretete
és mélységes istenhite vezérelt a szabadság felé
vezetô úton. Július 22-én ünnepeljük a nándorfehérvári diadal 550-dik évfordulóját, a dicsô magyar
múlt egyik döntô eseményét, amelyet egész Európa elismer. Október 23-án emlékezünk az '56-os
forradalom hôseire és mártírjaira, amely a közelmúlt legnagyobb történelmi eseménye volt. Ötven
éve lázadt fel a magyar ifjúság a kommunista terror és a szovjet hatalom ellen.
Ezek a megemlékezések bôven adnak majd alkalmat arra, hogy ösztöneinkbe írt képességeinket
a jóra fordítsuk, hogy városunk igazi közösséggé
formálódjon. Törekedjünk a szeretetre, s hittel éljünk és cselekedjünk!
Kôszegi Zoltán

Sík Sándor

Újévi reménykedés
Hóval jöttél, fiatal esztendô,
Csupa fehér vagy, szép-, jóra kelendô.
Napos és fehér, – ó ha az is volnál,
Naposabb, fehérebb a fekete ónál!
Szép hó, fényes, hûvös és metszô,
(Az üdvös értelem rokonának tetszô)
Jó melegítô, tiszta fehérség,
Borítsd be a rossz föld keserû kérgét!
Borítsd be, borítsd be, burkold el, öleld meg,
Holt-eleven szíve hátha fölenged.
Kripta-ürén a kifagyott mélynek
Hátha még pihegô magok is élnek.
Hisz felszakad egyszer a becstelen tél is!
Vérben és mocsokban ha százszor vetél is,
Egyszercsak, mégiscsak megjön a jövendô.
Hátha te lennél az, fiatal esztendô?
Hátha te lennél az, aki elbontod
Fejünk felôl a fekete boltot,
Butaság fekete fellegei gátját,
S eget érhet újra az igaz imádság.
Kiálts, ne hallgass, igazak imája,
Hallja az Isten, hallja, kívánja!
Visszalengô hózivatar, pelyhezd az égre,
Zizegjed, zúgjad: szeretet, béke!
Nektek is, népek gyilkosai, balgák,
Kiérzi az Isten szívetek hangját.
Amit kimondani magatok se mertek,
A szegény nyomorult, vacogó lelket.
Bélpoklos hazugság üvöltésén által
A pôre szív az, mit az Isten áthall:
,,Ments meg, ó ments meg magunktól minket,
S átkozott magunktól szegény mieinket!”
Ó hallom, hallom az ember hangját,
Élôk és hullák sírják, sikongják:
,,Kit ember-okosság beteg ördöggé tett,
Mentsd meg önmagától az emberiséget!”
Fekete földön újévi fehérség:
Zsibbadt szívünkben csecsemô reménység.
Isten, éveket, szíveket teremtô,
Teremtsen újjá ez az újesztendô!

Rendezvényeink

Sportdíjak, elismerések 2005-ben

Lénárd (duatlon), Fodor Rita és Suhajda Balázs
(triatlon), Duhaj Zoltán és Duhaj László (postagalamb sport), Savara Sándor (sportlövészet), Erôs
Mihály (modellezô sport), Kosiba Dániel (asztalitenisz), ifj. Schulcz István (röplabda), Matuska
Györgyi (röplabda), Weisz Márk (motokrossz
sport), Birizdó Imre (gokart), Kollár Márta (atlétika), Bennárik Dóra (fitnesz), Szabados Gábor (vívás), Presinszki Zsolt (kézilabda), Tunner Anett
(kézilabda), Barta Barnabás Tamás (lovassport),
Feczesin Róbert, Bukovszki Tamás és Botlik Gábor (labdarúgás), Janicsák András (tenisz), Gecser
Máté (birkózás), Hrubos Enikô (karate), Strupka
Norbert (kosárlabda).
– ui –

Fotók: Karlik Dóra

December 16-án, a Dabas-Diego Sportcsarnokban került sor az Önkormányzat Sportgálájára,
ahol Kôszegi Zoltán polgármester számos díjat és
elismerést adott át a sportegyesületek által javasolt
személyeknek. A Dabas Város Sportjáért kitüntetô
címet 2005-ben Lorántfyné Horváth Ildikó és
Birizdó Imre vehette át.
Az ÉV CSAPATA a Szimultán SKE fitneszcsoportja lett. Év Sportolója elismerésben 29 személy
részesült, ôk lettek a 2005-ös év legeredményesebb
sportolói. A legkülönbözôbb sportágakban adományozott az Önkormányzat elismeréseket, a következô sportolóknak: Hende Cintia és Misek
Zsolt (úszás), Tóth Andrea, Nagy Vanda és Majer

ÉVZÁRÓ ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS A VÁROSHÁZÁN
Dabas Város Önkormányzata december 15-én tartotta Ünnepi Évzáró Képviselô-testületi ülését,
amelynek alkalmával sor került néhány fontos díj
és elismerés átadására. Az Év Vállalkozója kitüntetô címet három vállalkozásnak (ill. vállalkozónak)
ítélte oda a testület, amelyet Kôszegi Zoltán polgármester adott át id. Kancsár Ferencnek, a Patina
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Bt. ügyvezetôjének, Lakos Zoltánnak és a Pressman
Nyomdaipari Bt. ügyvezetôjének, Bálint Ferencnek.
Ugyanezen a rendezvényen adta át Dabas Város polgármestere a Dabas Város Közbiztonságáért
díjat, amelyet idén településünk Hivatásos Tûzoltóságának teljes állománya kapott. Kiváló nyomozói munkájáéért díszoklevélben részesült Szabó

László és Kalmár Károly rendôr törzszászlós, valamint magas szintû szakmai munkájáért elismerésben részesült a Kossuth Mûvelôdési Központ kollektívája.
Minden díjazott vállalkozót és vállalkozást bôvebben is bemutatunk lapunk hasábjain a követke(Szerk.)
zô két hónapban.

Kitüntetettjeink

2005-ben id. Kancsár Ferenc lett az egyik “Év
Vállalkozója” Dabason, akit aligha kell bemutatni, hiszen hosszú éveken keresztül járta a
várost, eleinte még lovaskocsival, és szállította
a kocsmákba, csárdákba, valamint házrólházra
a háztartásokban akkoriban még nélkülözhetetlen szódát. Immár fél évszázada dolgozik
ebben a szakmában, és ennyi év után is nagy
szeretettel, alázattal beszél arról a hivatásról,
amely szinte az egész életét végigkísérte. Szava
csak akkor csuklik el hosszú másodpercekre,
mikor arról a díjról kérdezem, amit ennek az
ötven évnek az elismeréseként kapott.
– Mint ahogy most, úgy akkor sem tudtam
megszólalni, mikor kiderült, hogy én egy ilyen
díjat kapok. Abban az idôben a szövetkezettôl
kaptam néhány oklevelet, de azt hittem, hogy
engem már mostanra el is felejtettek. Nagyon
nagy meglepetés volt ez számomra, és hálával
tartozom a Városnak, valamint azoknak az
embereknek, akik még gondoltak rám, és engem tiszteltek meg ezzel a díjjal.
– Hogyan került kapcsolatba a szikvízgyártással, és hogy lett ebbôl mára már egy családi vállalkozás?

– 1927-ben alakult az elsô szódaüzem, amit
a nagybátyám és a nagynéném üzemeltetett
hosszú éveken keresztül, de sajnos egy betegség
miatt nem maradhattak tovább a szakmában.
1955-ben a katonaság ideje alatt kaptam egy
levelet a Dabas és Vidéke ÁFÉSZ-tól, melyben
felkértek, hogy folytassam tovább ezt a tevékenységet. Én ezt örömmel elfogadtam, és így
1956. január 22-tôl az ÁFÉSZ dolgozójaként
kezdtem el azt, amivel késôbb egész életemben
foglalkoztam. A rendszerváltás után szerzôdésesként kivásároltam a szódaüzemet, majd
1992-ben a kisebbik fiamra írattam a vállalkozást, és ô fogja majd, remélem még hosszú ideig, mûködtetni.
– Ön szerint még van jövôje ennek a szakmának, hiszen a különbözô ásványvizek egyre inkább átveszik a szóda szerepét?
– Van! Ameddig valaki ezt a szívügyének
tartja, és szereti csinálni, addig érdemes és kell
is vele foglalkozni. Ez is egy olyan árucikk,
amit ajánlani kell, és meg kell szerettetni a fogyasztókkal. Ha tudják, hogy ki és milyen
minôségû szódát készít, akkor megbíznak benne, és meg is fogják vásárolni.

Fotó: Karlik Dóra

A SZÓDÁST szeretik az emberek

– Én úgy gondolom, hogy a szódás nagyon sok
emberrel van közvetlen, jó kapcsolatban, és talán
ennek a szakmának ez a legszebb része.
– Büszke vagyok arra, hogy nekem soha
egyetlen haragosom sem volt. Mindig szeretettel és tisztelettel bántam a vevôimmel, üzletfeleimmel, és tôlük is ezt kaptam cserébe. Szeretni kell az embereket, mert akkor ôk ezt
meghálálják. Soha nem szabad többet elvárni
annál, mint amit kapunk. Ha én annyit megkapok viszonzásul, amennyit adok, akkor én
vagyok a világ legboldogabb embere.
– Jó egészséget kívánunk Önnek, hogy sok öröme teljen ebben az elismerésben!
Szabó Róbert

Van, aki továbbviszi a vállalkozást
Az Évzáró Ünnepi Testületi Ülés keretén belül, a
2005. esztendôben az Év Vállalkozója díjat, ezt a
kitüntetô elismerést három olyan személynek adta
át Kôszegi Zoltán polgármester, akiknek a vállalkozása fontos szerepet tölt be városunk
életében. Az egyik díjazott Bálint Ferenc, a
Pressman Bt. ügyvezetôje volt, akivel a nyomda
múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl beszélgettem.
K. Á.: – Gratulálni szeretnék elôször is ahhoz a
címhez, amit az ünnepi Évzáró Testületi Ülés keretén
belül kaptatok meg. Hogyan érintett titeket az, hogy
az Év Vállalkozója díjat többek között nektek, a ti
cégeteknek ítélte oda a Képviselô-testület?
B. F.: – Az egész családomat és engem is nagyon
meglepett a hír, egyáltalán nem számítottunk ilyen
elismerésre. Jólesô érzéssel töltött el, hogy egy
ilyen cím birtokosai lehetünk, hogy munkánkat
ilyen módon is megbecsülik. Ezért ismételten
szeretném megköszönni a polgármester úrnak, a
Képviselô-testületnek és mindazoknak, akik javasoltak engem és a vállalkozásomat erre a díjra.
K. Á.: – Már a Pressman Bt. megalakulása elôtti is
a nyomdaiparban tevékenykedtél. Mesélj kicsit kérlek errôl az idôszakról!
B. F.: – Dabas-Sáriba 9 évesen kerültem. Az
általános iskola befejezése után nyomdaipari
iskolámat Kecskeméten végeztem, miközben ipari
tanulóként a Dabasi Nyomdában dolgoztam.
Nyomdaipari gépmester lettem, és a gyakorlati
helyemen állást is ajánlottak a számomra. Sok
évtizednyi munkám során fokozatosan haladtam

felfelé a ranglétrán, míg végül mint géptermi
mûvezetô jöttem el onnan. Szerettem ebben a
nyomdában dolgozni, kollégáimmal is sikerült jó
kapcsolatot kialakítanom, legtöbbjükkel a mai
napig baráti viszonyban vagyok. Többszöri megkeresésre mentem ezek után a Franklin Nyomdába,
majd termelésirányítóként az AGROPRINT
Nyomdába. Itt kerültem kapcsolatba egy könyvkiadóval – akivel a mai napig is dolgozom –, aminek
köszönhetôen 1994-ben, magánvállalkozóként
elindítottam kis, házi nyomdámat.
K. Á.:– Gondolom, azóta, az igények növekedésével egyenes arányban, már jócskán bôvült a vállalkozás mérete, kapacitása. Milyen fejlesztéseket
eszközöltetek az évek folyamán?
B. F.: – 1994-ben csupán egy nyomdagéppel
kezdtem, de a megrendelések köre tényleg bôvült,
úgyhogy lépnem kellett. Legelôször is a következô
év májusában feleségemmel megalapítottuk a

Pressman Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt.-t,
majd gépparkunkat lépésrôl lépésre bôvítettük,
korszerûsítettük a lehetôségeinkhez mérten.
Sikerült az elsônél valamivel igényesebb nyomdaépületet berendeznünk és dolgozókat is vettünk fel.
A megrendelések, megrendelôk köre is fokozatosan
bôvült, igen változatos munkákat készítettünk már
akkor is. Fô profilunk a mai napig a könyvkiadás,
illetve idôszakos kiadványok és újságok készítése.
Fôleg budapesti könyvkiadóknak, koncertszervezô
cégeknek dolgozunk, de a helyi és környékbeli
önkormányzatok, cégek, vállalkozók is állandó
megrendelôink körébe tartoznak.
K. Á.:– A jövôt illetôen milyen terveitek vannak?
Létezik esetleg olyan elképzelés, amit szeretnétek
még megvalósítani?
B. F.: – Természetesen van még rengeteg tervem, akár a közeljövôre vonatkozóan is. Ebben már
reményeim szerint feleségem mellett, két felnôtt
fiam is segítségemre lesz. Kisebbik gyermekem
most érettségizett, a nagyobbiknak pedig már
nyomdaipari végzettsége is van. Ugyan még jelenleg is fejleszti a tudását, de a nyomda mindennapjaiból azért kiveszi a részét ô is. Visszatekintve az
elmúlt tíz évre, úgy érzem, érdemes volt ezt a most
már családi vállalkozást elindítanom, többek között
azért is, mert szerencsére van, aki továbbviszi majd
a Pressman Bt.-t.
K. Á.:– Reméljük, hogy az ifjabb generáció is ilyen
sikeresen tudja majd vezetni a vállalkozást.
Kapui Ágota
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Önkormányzati hírek

CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL VALÓSULHAT MEG!
A II. világháborús emlékmû helyén már
folynak a tereprendezési munkálatok, a
régi református temetô sarkán – a Szakorvosi Rendelôintézet mögötti téren –,
ahol a napokban helyezik el a képen
látható táblát. Fontos momentum ez az
emlékmû „életében”, mert jele annak,
hogy hosszú idô után egy éve elindult egy
intenzív elôkészítô folyamat, melynek
hatására a megvalósulás biztosnak látszik.
A szándék már régi, de a gondolat
tetté csak három éve vált, amikor létrejött az Emlékmû Bizottság. A lelkes
civilekbôl álló kis csapat azóta összegyûjtötte és rendszerezte az áldozatok
névsorát, javaslatokat tett az emlékmû
helyére, és egyeztette az elsô vázlatokat.
A Ligetvári István építész által készített
koncepciótervet a bizottság megvitatta
és elfogadta, majd a szobor létrehozására
– több szóbakerült és megkeresett
mûvész után – vázlatai alapján végül
Pataki Miklós szobrászmûvészt kérte fel.
Azóta a központi szobor makettje több
változatban is elkészült. A táblán elhelyezett látványterven már a bizottság
által elfogadott változat látható. Már az is
nagy dolog, hogy ma itt tartunk, hisz a
befolyt 500 000 Ft-on túl, az elmúlt
hónapokban sok vállalkozó önköltséges
munkával – szellemivel és fizikaival –
járult hozzá a megvalósuláshoz. A továbblépéshez azonban több pénzre és
segítségre van szükség.
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Az emlékmû elkészülte közös cél kell,
hogy legyen, mert a feladat a mi generációnknak jutott részül, ami közös
felelôsségünk. Egy emlékmû, egy kegyeleti park híd a jelen és múlt között, ezért
létrehozása nemes cél, mércéje egy
város közösségének, mert megvalósítása
közadakozáson alapszik. Az Emlékmû
Bizottság nevében ezúton szeretnénk
megköszönni mindazoknak a dabasi polgároknak, akik eddig hozzájárultak, hogy
a Dabas város polgármestere által létrehozott 200 000 Ft-nyi alaptôke mintegy
500 000 Ft-ra emelkedjen, illetve azoknak, akik költséget és fáradtságot nem
kímélve a megvalósítást eddig segítették. A kész tervek alapján elkészült a
kiviteli költség, ami várhatóan 8-9 millió
forint. Ebbôl 6 millió Ft a központi
bronzszobor és kapcsolódó elemei, és
kb. 3 millió Ft az alapozás, a térburkolat,
a feltöltés és a parkosítás. Ez a költség
1-2 millióval csökkenthetô további élômunka felajánlásával (anyagbeszerzés,
burkolás, gépek és fuvar biztosítása),
amire már vannak konkrét ajánlattevôk,
sôt az eddigi helyszíni munkák is így
készültek.
Kôszegi Zoltán polgármester ígéretet
tett arra, hogy a Képviselô-testület elé
viszi az emlékmû ügyét, és megpróbál
kieszközölni a költségvetésbôl kb. 3 millió Ft-ot e célra. Ez természetesen a
Képviselô-testület döntésén múlik, de
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bízunk abban, hogy a képviselôk is szívügyüknek tekintik a dabasi hôsök és
áldozatok tiszteletére állított emlékmû
létrejöttét. Ha ezt a gesztust sokan követendô példának tekintik, és lehetôségeikhez mérten hozzájárulnak a szobor
költségeinek fedezéséhez, akkor két lépcsôben, 2006–2007-ben elkészülhet a
hôstettekhez és az elszenvedett megpróbáltatásokhoz méltó, történelmi léptékben és értékben is mérhetô II. világháborús emlékhely.
Az eddig munkával hozzájárulók
névsora: Fet András (DEKOR CENTER),
Kancsár János, Kemény Zoltán (GRAFILUX Kft.), Holecz Csaba, Zsitva Norbert
(TAGOZAT Kft.), Pálinkás János (Vasmester Bt.), Molnár János (GORDIUSZ
Kft.), Kovács Zoltán, Ligetvári István
(L. ART Bt.).
Mellékelten közzétesszük az áldozatok listáját, amelyrôl gyanítjuk, hogy
nem teljes.
Kérjük mindazok segítségét, akik
tudnak még akár polgári, akár munkatáborba hurcolt, akár a fronton elesett, vagy hadifogságban elhunyt
áldozatokról, jelezzék a 29/561-211
vagy 561-230-as telefonszámokon a
Polgármesteri Kabinetirodában. A befizetéseket az Alsónémdei és Vidéke
Takarékszövetkezet által vezetett
számlára várjuk.
Kapui Ágota

Bircsák László
Borbély Ferenc
Bragyova Istvánné, Tusák Magdolna
ifj. Bundás Pál
Buzek József
Csendes József
Dimitroff Péter
Dobszai Katalin
Dori Lajos
Dori Péter
Drozdik Mihály
Farkas György
Farkas István
Farkas István
Gattyán Ferenc
Gazsik Sándor
Havasi Gyula
Hefler Sándor
Hefler Sándor
id. dr. Katona József
id. dr. Katona Józsefné
Kocsir Gábor
Kollár Pál
Kolompár István
Kovács Andor
Kovács István
Kronvalter István
Lakos Jolán
Lakos Lajosné, Hingyi Rozália
Lôwy Mór
Lôwy Mórné, Kohut Margit
Misányi Ferenc
Ország István
Ország Mihály
Ország László
Parragh Tihamér
Pávics Sándor
Petrányi Pál
Precsinszki István
Reszeli Géza
Reszeli József
Rizmajer János
Schwartz Imre
Schwartz Imréné, Schwartz Ilona
Schwartz Tibor
Silberstein Gyula
Silberstein Sándor
Sós Lajosné
Szaller László
Szágos Béni
Szegô Rudolf
Szegô Rudolfné, Fischer Szerén
Szegô Júlia
Szegô Sándorné, Faragó Erzsébet
Szilárd János
Szilárd Jánosné, Schillinger Melánia
Török István
Tusák Éva
Tusák Miklós
Ujvári József
Ujvári Mihály
Weisz Árminné
Weisz László
Weisz Oszkár
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A BELVÍZVÉDEKEZÉSRÔL
Az elmúlt hónapok csapadékos idôjárása következtében a
város mélyebben fekvô területein jelentôs mértékben megemelkedett a talajvíz. Felszíni elöntések ugyan nem keletkeztek, de a lakosság jelzéseibôl,
bejelentéseibôl tapasztalható, hogy számos pincében, alagsorban megjelent
a víz, akadályozva azok rendeltetésszerû használatát. A meteorológiai elôrejelzések további jelentôs csapadékmennyiséget jósolnak. Ezért az Önkormányzat megrendelte a város kritikus területein a védekezô munkákat. Megelôzô-védekezô munkára az alábbi helyeken kerül sor a közeljövôben:
– a Nyárfasori kertvégeken húzódó csatornán

Január 4-én 15.00 órától a Városháza nagytermében megtartották negyedéves beszámolójukat ifjúsági nagyköveteink. Lengyel Brigitta Baróton,
Kancsár Krisztián Besztercebányán, Rizmajer Krisztián pedig Tr†iç-ben
eltöltött három hónapjának élményeirôl számolt be. A kiselôadások nem
feszült munkahangulatban hangzottak el, inkább fiatalos, laza, valóban az
élményeket átadni szándékozó, személyes beszámolókat hallhattunk, soksok fotóval, humorral és derûvel. Az ifjúsági nagykövetek komolyan veszik
küldetésüket, és ezt leginkább a Dabasi Újságban havonta megjelenô beszámolóik bizonyítják, amelyek szakmai szempontból ismertetik meg az olvasóval a nagyköveti tevékenységet, azaz magát a küldetést.
A beszámoló végén Kôszegi Zoltán polgármester átadta a fiataloknak a
megbízóleveleket, így a napokban már el is foglalták újabb állomáshelyüket. Lengyel Brigitta Tr†iç-ben, Kancsár Krisztián Baróton, Rizmajer Krisztián Besztercebányán folytatja azt a munkát, amelyet elôdje elkezdett, és
újabb együttmûködési lehetôségeket is igyekszik feltérképezni. Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
KÁ

Közbiztonsági hírek
A Rendôrkapitányság tájékoztatása szerint 2005-ben Dabas közlekedésbiztonsági helyzete az elsô 9 hónap statisztikája alapján az alábbiak szerint
alakul. Csökkent a könnyû sérüléses, viszont majd' 50%-kal nôtt az anyagi
kárral járó balesetek száma. A személyi sérüléses balesetek helyszíne fôként
Dabas legnagyobb forgalmat lebonyolító útvonalain volt. A baleseti veszély
azonban a kerékpárutak továbbépítése, a sebességkijelzô telepítése és gyalogjárda építése miatt csökkent. Emellett a rendôrség sokszor az Önkormányzattal közösen balesetmegelôzési tevékenységet végez, így vetélkedôket szervez, a Dabas TV-ben riportokat közvetít, láthatósági kampányokat bonyolít (lámpa és mellények osztása). Ezen kívül az Önkormányzat hivatalos lapjában rendszeresen megjelenô közbiztonsági hírekkel nagy
figyelmet fordít a lakosság tájékoztatására. A város közbiztonsági és bûnügyi statisztikája alapján sajnos nôtt a személy elleni és a közrend elleni
bûncselekmények száma. Azonban jelentôs a csökkenés a vagyon elleni
bûncselekmények körében, ezen belül a lopások számát 21,8%-kal sikerült
csökkenteni. Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Dabason a közbiztonságért valamit is tenni tudó társadalmi, civil szervekkel, közintézményekkel, szervezetekkel a kapcsolat és az együttmûködés eredményesnek
és példaértékûnek mondható. Ezen összefogás fenntartása és fejlesztése a
jövô év fontos feladata. A közbiztonsági keret növelésével további sebességmérô tábla és térfelügyeleti rendszer kiépítése várható. Emellett kiemelt
figyelmet fordítunk az ifjúság egészséges és biztonságos nevelésére, a lakosság szubjektív biztonságának javítására és a közbiztonság fokozására.
Rigóné Roicsik Renáta

Fotó: Karlik Dóra

Fotó: Lovassy Ádám

NAGYKÖVETEINK BESZÁMOLÓJA
A VÁROSHÁZÁN

– a Bercsényi út külterületi, az úttal párhuzamos csatornaszakaszán
– a XXVII-es csatorna Vörösmarty út és Határ út közötti
szakaszán
– a dr. Halász M. utca külterületi szakaszán
A fenti csatornaszakaszokon döntôen gépi medertisztítási munkákat végzünk, biztosítva a felszíni vizek egy részének biztonságosabb levezetését,
ezáltal csökkentve a megemelkedett talajvízszinteket. A nehezen hozzáférhetô helyeken a DASZOFE Kht. bevonásával, kézi munkával egészítjük ki
a gépi munkát.
További tisztítási munkákra kerül sor a Wesselényi úton és környékén,
a Batsányi utca és a Szent István út környékén, valamint a Mánteleki út vízelvezetô rendszerén. Az Önkormányzat által megrendelt munkák eredményessége nagymértékben függ a lakosság által végzett árok- és padkarendezési feladatoktól. Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy saját munkájával is járuljon hozzá a mentesítéshez, az utak állagmegóvásához.
Városüzemeltetési Osztály

FELHÍVÁS
Felhívjuk a kifizetôk figyelmét , hogy az 2004. évi termôföld-bérbeadásból
származó adót február 15-ig kell bevallani és befizetni. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74. §-a és az adózás rendjérôl szóló
2003. évi XCII. Törvény 176. §-a alapján adóköteles a 3 hektárt, illetve
60 AK-t meghaladó termôföldtulajdon (haszonélvezeti jog) haszonbérbeadásából származó jövedelem. Ha a termôföld-bérbeadásból származó bevétel
kifizetôtôl származik, az adót a kifizetô állapítja meg, vallja be és fizeti meg.
Az adó mértéke a bérbeadásból származó jövedelem 20%-a. Az adót Dabas
Város Polgármesteri Hivatalának 64400099-10980329 számú Termôföldbérbeadásból származó jövedelemadó számlájára kell fizetni. További felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal 214. számú szobájában, telefonon pedig a
561-247-es telefonszámon kérhetô.
Polgármesteri Hivatal
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Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. december 19-i ülésén a
Kossuth Mûvelôdési Központ részére 1 db Pegasus
light analóg DMX átalakító készülék beszerzéséhez
egyszeri beruházói jogkört engedélyezett 62 500 Ft
értékhatárig, amely eszköz a fénytechnikai berendezés mûködését biztosítja, valamint 1 db Canon IR
1600 típusú készülék beszerzéséhez egyszeri beruházói jogkört engedélyezett 628 000 Ft összeg határig.
A 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda részére 1 db
fûnyíró beszerzéséhez 79 900 Ft értékhatárig egyszeri beruházói jogkört engedélyezett.
A Képviselô-testület a menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedési költség hozzájárulásaként a
VOLÁNBUSZ Rt-t a 2006. évben 114 000 Ft+áfa
összeggel támogatja.
A testület elfogadta Rácz Nándor képviselô lemondását a DASZOFE Kht. felügyelôbizottsági tagságáról. A jövôben a DASZOFE Kht. Felügyelôbizottságának tagságát 4 fôben határozza meg. A
DASZOFE Kht. Alapító Okiratát ennek megfelelôen
módosítja.
A DASZOFE Kht. cégvezetôjének (sportcsarnokvezetô) Prohászka Csabát jelöli ki 2005. december
1-jei hatállyal. A cégvezetô megbízása 5 évre, 2010.
december 1. napjáig szól.
A testület elfogadta a DASZOFE Kht. Alapító
Okiratának módosítását az alábbiak szerint:
A társaság tevékenysége az alábbival egészül ki:
• 36.61.03. Divatékszergyártás (gyöngyfûzés)
• 63.21.03. Egyéb szárazföldi szállítást segítô tevékenység (parkolóüzemeltetés)
• 92.31.03. Alkotó elôadómûvészet (rendezvények
a sportcsarnokban)
• 93.04.03. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
(szauna a sportcsarnokban)
A testület elfogadta a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona Alapító Okiratának, Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását, valamint új mellékletét.
A Képviselô-Testült Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tûzoltósága tekintetében a 2006. évben az alábbi teljesítménykövetelmények alapját
képezô kiemelt célokat fogadta el:
• Dabas Város Tûzvédelmi helyzetének biztosítása
• A költségvetés takarékos gazdálkodással történô
felhasználása
• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismeretanyag
és gyakorlat bôvítése
• A hatósági munka szankcionáló jellegének erôsítése
• A tûzoltóság társadalmi megismertetésének fokozása és megítélésének javítása
• Civil szervezetekkel való kapcsolattartás erôsítése,
együttmûködés fokozása
• Az állomány képzési, továbbképzési tervének végrehajtása
• Védôeszközök biztosítása, tartalékképzés
• Az állomány egészségügyi állapotának javítása
• A lakosságot érintô, nagy fertôzésekre fokozottabb felkészülés
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A testület továbbá elfogadta a 2006. évi teljesítménykövetelmények alapját képezô célokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselôi tekintetében is.
A Képviselô-testület a DAKÖV Kft. és az Önkormányzat közötti vízi- és szennyvízközmûvek mûködtetésével kapcsolatos üzemeltetési szerzôdést
elfogadta, a szerzôdés 2006. január 1-jétôl érvényes.
A Dabas-szôlôsi temetô bôvítése céljából a testület megbízta a polgármestert, hogy a szomszédos
0176/17 hrsz.-ú ingatlan egy részének megszerzése
érdekében kezdjen tárgyalást az érintett tulajdonossal (tulajdonosokkal).
A Képviselô-testület hagyományaihoz híven
minden év decemberében dönt arról, hogy a következô évet milyen eszmének szenteli. Így Dabas városban a 2006. évet a Szeretet és a Hit évének nyilvánította.
Elfogadta Dabas Város jegyzôje által a Polgármesteri Hivatal 2005. évi munkájáról készített beszámolót.
A Képviselô-testület elfogadta az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének kutatási tervét és árajánlatát. Megbízta a polgármester urat a koncepció elkészítésével kapcsolatos szerzôdés megkötésére.
Felhatalmazta a polgármestert „Önkormányzati
intézmények energiaracionalizálása” tárgyában
közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint társulási szerzôdés aláírására Rákóczifalva Önkormányzatával, továbbá tárgyban mintegy 8 millió forint
erejéig pályázatkészítési szerzôdések aláírására
(KIOP 1–7, energiahatékonysági megvalósítási tanulmányterv, UNDP/GEF).
Szintén felhatalmazta a polgármestert az AVOP
LEADER+ program Felsô-Homokhátsági Akciócsoporthoz történô csatlakozással kapcsolatos konzorciumi szerzôdés aláírására.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a Dabas, Mánteleki u. 1. szám alatti telephellyel rendelkezô EMITTER Kft. a város területén az elektronikai
veszélyes hulladékot összegyûjtse, és saját telephelyén szétbontsa. A veszélyes hulladék begyûjtését
az Önkormányzattal elôre egyeztetett, évi két alkalommal, lomtalanítás keretében végezze.

Közüzemi, közszolgáltatási díjak,
2006
A Képviselô-testület megalkotta a települési szilárd
hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék
gyûjtésére rendszeresített gyûjtôedények havi ürítési díjairól szóló rendeletét. Eszerint 2006-ban
1120 literes edény esetén 1 026 Ft+154 Ft = 1 180 Ft
1240 literes edény esetén 2 052 Ft+308 Ft = 2 360 Ft
1100 literes edény esetén 10 270 Ft+1 540 Ft =
11 810 Ft fizetendô havonta.
A menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díjait (15%-os áfá-val növelten) a következôk szerint állapította meg a 2006-os évben:
a) menetjegy ára (elôvételben váltott)
100 Ft
b) menetjegy ára (autóbuszon váltott)
127 Ft

c) Havi bérlet ára
d) Félhavi bérlet ára
e) Összvonalas bérlet ára
f) Tanuló-, nyugdíjasbérlet ára

2600 Ft
1300 Ft
3650 Ft
1040 Ft

(2) Pótdíjak:
a) • aki csomagonként kézipoggyászként nem szállítható tárgyat visz be a jármûbe
5000 Ft
• ha az utas vagy az általa szállított kézipoggyász
vagy az élô állat bepiszkolja a jármûvet5000 Ft
b)• jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel, bérlettel,
utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást, ill.
valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz
igénybe
5000 Ft
• olyan bérlettel kísérli meg az utazást, melyre
nincs tintával olvashatóan rávezetve az igazolvány száma
5000 Ft
• kutyát érvényes vonaljegy nélkül szállít 5000 Ft
c) • A menetdíjon illetôleg az a)–b) alpontokban
meghatározott pótdíjon felül, aki tartozását
8 napon belül nem egyenlíti ki:
5000 Ft
(3) Egyéb díjak:
• Bérletigazolvány kiállítási díja
40 Ft
• Utólagos bérletbemutatási költség
100 Ft
Jelen rendelettel érintett jegyeken és bérleteken
a vállalkozó köteles feltüntetni, hogy azok ára az
áfát tartalmazza.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete az általa fenntartott intézményekben az
élelmezési térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg a 2006-os évben:
Étkezési forma
Térítési díj
Óvoda gyermek
286 Ft
Óvoda felnôtt
304 Ft
Általános iskola gyermekebéd
217 Ft
Általános iskola napközi
342 Ft
Általános iskola felnôttebéd
416 Ft
Szociális ebéd
359 Ft
Fogy. napk. otthona ebéd-uzsonna
289 Ft
Fogy.napk. felnôtt ebéd
416 Ft
Szakképzô iskola tanulóebéd
238 Ft
Szakképzô iskola reggeli, vacsora
363 Ft
Szakképzô iskola felnôttebéd
416 Ft
Dabas Város Önkormányzatának területén a
Képviselô-testület a vízdíjat az alábbiak szerint
állapította meg a 2006-os évre:
• lakossági vízdíj összege
171,50 Ft/m3
• lakossági víz alapdíj
160 Ft/hó
• közületi vízdíj
271,50 Ft/m3
• közületi víz alapdíj
800 Ft/hó
Dabas Város Önkormányzatának területén a
Képviselô-testület a szennyvízdíjat az alábbiak szerint állapította meg a 2006-os évre:
• a lakossági szennyvízdíj összege
171,5 Ft/m3
• lakossági szennyvízalapdíj összege
160 Ft/hó
• közületi szennyvízdíj összege
311,50 Ft/m3
• közületi szennyvízalapdíj
800 Ft/hó
• szippantott szennyvíz leeresztési díja 1500 Ft/m3
R. R. R.
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2006. ÉVI ADÓVÁLTOZÁSOK

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
– 2006. január 1-jétôl a kétkulcsos adótábla alsó kulcsba esô sávhatára emelkedett 50 000 Ft-tal, tehát 1 550 000 Ft jövedelemig az adó mértéke 18%,
a felsô adókulcs pedig 2%-kal csökkent, 36%-ra.
– A legkisebb jövedelmûek adómentességét, illetôleg adóterheinek mérséklését továbbra is az adójóváírás biztosítja.
– A családi adókedvezmény nagyobbrészt a családtámogatás elemévé válik,
azonban a három- és többgyermekes családok esetében továbbra is fennmarad a havi 4000 Ft-os kedvezmény eltartottakként.
– Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári befizetések kedvezményét változatlan mértékkel és feltételekkel a pénztártag megtakarítását növelô jóváírás
váltja fel.
– A “Sulinet” kedvezmény 2006-tól kizárólag számítógépbeszerzés esetén vehetô igénybe, amennyiben a jövedelemkorlát ezt megengedi.
– A törvény továbbra is közös korlátozásként írja elô, hogy a levonható kedvez-

ménymérték együttvéve sem haladhatja meg az évi 100 ezer Ft-ot, ebbe a keretbe a következô kedvezmények számítanak bele: tandíj, közcélú adományok, szellemi és ôstermelôi tevékenység, biztosítások, a felnôttképzés +Sulinet kedvezmények.
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
– Az áfa felsô kulcsa 25%-ról 20%-ra, a napilapok és egyéb sajtótermékek
áfája 5%-ra csökken.
– Megszûnik az államháztartási támogatás miatti arányosítási kötelezettség.
TÁRSASÁGI ADÓ
– Új elem, hogy 2006-ban 5 millió Ft adóalapig 10%-ra csökken az adókulcs
azok számára, akik alkalmazottaik után legalább a minimálbér másfélszerese után fizetnek járulékot és adókedvezményt nem vesznek igénybe.
– 2006-tól az iparûzési adó 100 százaléka vonható le az adóalapjából.
– A tárgyi eszközökre vonatkozó egy összegben elszámolható értékhatár kétszeresére emelkedik.
Adócsoport

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
Január 13.
Szikora András – Rumó Zsuzsanna
Horváth Attila – Volentér Julianna
Január 20.
Kollárik Tibor Jenô – Danyis Gabriella
20 éve (1986-ban) kötöttek házaságot:
Január 10.
Talapka Mihály – Rimarcsik Mária
Nyúl Ferenc – Forgács Erika
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
Január 17.
Varga Imre – Kalmár Edit
30 éve (1976-ban) kötöttek házaságot:
Január 10.
Péli Ferenc – Virbling Mária
Január 16.
Fojta János – Horváth Anna
Január 17.
Opóczki György – Bakó Erzsébet
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
Január 8.
Krigel Miklós – Bózsik Erzsébet
Tóth László – Svajer Anna
50 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
Január 4.
Safranyik János – Bozsik Margit
2005. december hónapban kötöttek házasságot:
December 3.
Garaczi László – Hernuss Ilona
Mráz János – Deminger Tímea
December 10.
Szigeti Zsolt – Buzek Magdolna Tünde
December 17.
Burik Csaba – Liszenko Viktorija Volodimirivna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Böôr Izabella
Zsolnai Mária Viktória
Gáspár Tamás
Mécs Botond
Szikora Kitti
Lakatos József
Kelemen Ferenc
Kancsár Balázs

Születési ideje
2005. 11. 18.
2005. 12. 05.
2005. 12. 06.
2005. 12. 07.
2005. 12. 16.
2005. 12. 22.
2005. 12. 26.
2005. 12. 26.

Anyuka neve
Zsitva Tünde
Sponga Mária
Boldizsár Andrea
Varga Edina
Golány Zsuzsa
Lakatos Angéla
Györgyovics Natália
Gogolák Mária

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Helyesbítés
Újságunk decemberi számában tévesen jelentettük meg Dr. Sárkány Vilmos nevét, városunk 90 év feletti lakói között. Az elírásért elnézést kérünk.

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Harminc Pálné (Czeróczki Teréz)
Seres Jánosné (Csontos Julianna)

Szül. idô.
1910. 01. 06.
1915. 01. 03.

Életkor
96 éves
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Pacsirta Sándorné (Zsolnai Erzsébet)
Ludas László
Berta Jánosné
(Harsányi Szilvia Magdolna)
Laczkó Jenô
Czerovszki Pál
Forgó Pál
Jelenek Jánosné (Kopasz Ilona)
Zelenák Györgyné (Baráth Katalin)
Ulicska József
Nyiredi Menyhértné
(Almási Rozália Mária)
Keresztény Jánosné (Bukovszki Jolán)
Balog Gábor
Túri Ferencné (Debreczeni Julianna)
Buncsák Pál
Román István
Dr. Szilágyi László

Szül. idô
1937. 08. 08.
1923. 05. 30.

Halálozás idôp.
2005. 11. 23.
2005. 11. 24.

1952. 07. 10.
1956. 02. 09.
1944. 06. 24.
1933. 02. 17.
1927. 06. 16.
1952. 03. 27.
1948. 07. 17.

2005. 11. 24.
2005. 11. 27.
2005. 11. 29.
2005. 12. 01.
2005. 12. 08.
2005. 12. 10.
2005. 12. 10.

1953. 03. 29.
1920. 01. 10.
1964. 05. 04.
1912. 04. 01.
1956. 06. 05.
1949. 04. 30.
1928. 10. 02.

2005. 12. 11.
2005. 12. 14.
2005. 12. 16.
2005. 12. 16.
2005. 12. 19.
2005. 12. 26.
2005. 12. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
2006. január DABASI ÚJSÁG
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Külkapcsolati fórum

Rizmajer Krisztián utolsó jelentése

Tr†iç-bôl
Dober dan! Jó napot így utoljára most már innen Magyarországról! Az ott eltöltött utolsó két hét alatt további prezentációkat tartottam Dabasról az iskolákban
angolórákon, továbbá lehetôségem volt arra, hogy ellátogassak Muraszombatra, ahol felvettem a kapcsolatot az ottani magyar fiatalokkal. Általuk ismertem meg néhány lendvai diákot, akik szívesen vennének
részt a második dabasi Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztiválon.
Lendva az ottani magyarság központja, és középiskolájukat a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola be szeretné vonni egyik, a határon túli magyarsággal kapcsolatos pályázatába. Ennek a törekvésnek a befejezése már az engem
felváltó ifjúsági nagykövet teendôi közé tartozik. A dabasi tanári kórus meghívásával kapcsolatban a létszámot egyeztettem és fogadásának körülménye-

Lengyel Brigitta utolsó jelentése

Barótról
A cikk címe – miszerint Barótról jelentek –, sajnos már
nem idôszerû, mert december 18-án egy jó ideig elbúcsúztam Erdôvidéktôl. De azért addig is sok minden történt odakint... A decembert én kivételesen Dabason értem meg, ahol átvettem a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói által írt német leveleket, és átadtam a baróti Gaál Mózes Általános Iskola diákjai által írt angol nyelvû leveleket a Gyóni Géza Általános Iskolának és
a Kossuth Lajos Általános Iskolának. Látogatást tettem a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskolában, egy pályázat részleteinek megbeszélésével kapcsolatban. A
Táncsics Mihály Gimnáziumban segítséget kaptam Hegyi Zsuzsanna tanárnôtôl
a tanulók EU-csatlakozásra való felkészítésével kapcsolatban, ami a Baróti Szabó Dávid Iskolacsoport igazgatóhelyettesének nagyon hasznos támpontnak bizonyult. Barótra visszautazásom után átadtam a német nyelvû leveleket a Gaál
Mózes Általános Iskola egyik némettanárának. Felvettem a kapcsolatot a
„Hisszük, hogy fontosak” Egyesülettel, aminek tevékenységi köre a fogyatékkal
élôk foglalkoztatása, fejlesztése. Nyitottak egy dabasi kapcsolatra, ezért beszél-

Kancsár Krisztián utolsó jelentése

Besztercebányáról
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy beköszöntött szlovákiai tartózkodásom utolsó hónapja. Mindezek ellenére azonban a decembert is igyekeztem hasznos munkával eltölteni. Újabb, immáron a harmadik besztercebányai óvodát sikerült bevonnunk a dabasi intézményekkel kirajzolódó együttmûködésbe. Az iskolai kapcsolattartás terén is jelentôs
elôrelépések történtek. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola már a korábbiak
folyamán szeretett volna testvérkapcsolatot kiépíteni az egyik besztercebányai
intézménnyel, ez azonban sajnálatos módon mindeddig nem sikerült. Nemrég
azonban szlovák részrôl igazgatóváltás történt, és így a vezetés immár örömmel
fogadta a sári iskola általam újfent tolmácsolt együttmûködési szándékát. A
jövôben elsôsorban a gyerekek közös táboroztatására kerülhetne sor, amelynek
keretében az itteni diákok számára nyílna rendkívül jó lehetôség a szlovák nyelv
hatékony gyakorlására és a hagyományok még teljesebb megismerésére. Sikeresen léptem kapcsolatba továbbá egy középfokú zeneiskolával is. Célom az volt,
hogy lebonyolítsam a kapcsolatfelvételt a Konzervatórium és a Sugár Rezsô Zeneiskola között, valamint felmérjem a késôbbi együttmûködési lehetôségeket.
Mint a tárgyalás során megtudtam, elôzetes információimmal ellentétben,
Besztercén mûködik alapfokú zenei oktatási intézmény is. A Konzervatórium
egyik tanára, aki igen jó ismeretségekkel rendelkezik ezen iskolában is, felaján-
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irôl, elhelyezésérôl konzultáltam a tr†iç-i iskola igazgatójával. Az énekkar elsô
ízben kapott meghívást a régió tanári kórusainak versenyére. Reméljük, hogy
ez az elsô találkozás egy szép hagyomány megteremtésének kezdete lesz. A
helyi újság szerkesztôje szívesen vette azt a kezdeményezésemet is, hogy a lap
minden száma dabasi eseményekrôl is tudósítson. Az épp ott tartózkodó nagykövet feladata lesz, hogy az tr†içiek még több információt kapjanak Dabasról,
az itteni rendezvényekrôl. Ezeket a híreket a város honlapján is el lehet majd
érni, ennek frissítése szintén az aktuális nagykövet feladata lesz. Lehetôségem volt még megcsodálni a karácsonyi fényekkel kivilágított Ljubjanát és
Kranjt, ami számomra leírhatatlan és meghatározó élmény volt. Így a kiküldetésem végén remélem, hogy beszámolóim kedvet adtak az olvasóknak ahhoz,
hogy meglátogassák ezt az országot, ezt a régiót. Kedvcsinálóként ajánlom az
általam magyarra fordított útikalauzt, amely megkönnyíti az eligazodást és a
tudnivalók megértését. Remélhetôleg a testvérvárosban kiosztott Dabasról
szóló könyvek, prospektusok, prezentációk is kedvet adnak az ott élôknek,
hogy ellátogassanak Dabasra, Magyarországra. Élményekben, sikerekben gazdag kiküldetést a következô tr†iç-i nagykövetnek is!
tem ez ügyben a dabasi Reménysugár Fogyatékos Napközi vezetôjével, Tresóné Borsos Melániával, aki szívesen fogadta egy saját készítésû tárgyakból rendezett közös kiállítás ötletét, ami lehetôséget adna az ismerkedésre. A baróti Cimbora óvoda vezetôje átadta a székely népi játékokból készült összeállítást, amit
már sokszorosítottunk, hogy minden óvodába eljusson a néphagyomány ilyen
formában is. Átvettem az Asimcov kis- és középvállalkozások szövetségének
egyik munkatársától a baróti és erdôvidéki vállalkozások részletes listáját, amit
már továbbítottam az illetékeseknek. Meglátogattam a közigazgatásilag Baróthoz tartozó Köpec és Bodos óvodáit és iskoláit. Az Erdôvidék címû hetilapban
megjelent a Dabasi Újságban is leközölt cikk kivonata a Szeretet és Összetartozás Ünnepérôl, ami az elsô lépést jelentette afelé, hogy a két újság megjelentesse a testvérváros egy-egy fontosabb hírét. Egy tervezett szakmai találkozó keretein belül versmondó versenyt tervezünk a barótiak részérôl Gyóni Géza, a dabasiak részérôl baróti Szabó Dávid és Gaál Mózes mûvekkel készülve. Ehhez kerestem anyagot a baróti városi könyvtárban. A búcsúzkodás és a hosszú utazás
után még várt itthon az az örömteli feladat, hogy átadjam a Táncsics Gimnáziumban a baróti középiskolából küldött angol leveleket, és szétosszam a különbözô intézményeknek a Barótról küldött karácsonyi üdvözlôlapokat és ajándékokat. Baróti tevékenységem a 2005-ös évvel együtt lezárult, de az ott kialakult
kapcsolatok remélem hosszú távúak lesznek.

lotta, hogy segédkezik a velük való kapcsolatfelvételben. Így ez a kisebb félreértés még kapóra is jött, hiszen így “két zeneiskolát üthettem egy csapásra”. Az
együttmûködést elsôsorban olyanformán képzeltük el, hogy az intézmények kisebb zenekarai kölcsönösen részt vehetnének egymás és a város különbözô
rendezvényein. Továbbá a Dabas TV igazgatójával folytatott egyeztetô megbeszélést követôen felkerestem a besztercei regionális TV vezetôjét. Úgy véltük,
hasznos lenne, ha a városi televíziók mûsorukra tûznének egy, a testvérvárost
bemutató rövidebb dokumentumfilmet, amely a turisztikai népszerûsítés szempontjából igen jelentôs lépést jelentene. Külön örömömre szolgált, hogy az
igazgató nem csupán ezt az elképzelést támogatta, hanem felajánlotta, hogy készítenek velem egy rövid riportot, amelynek keretében lehetôségem nyílott bemutatni besztercebányai ténykedésemet. Valamint további fontos esemény
volt, hogy a kinti polgármesteri hivatal uniós projektekért felelôs munkatársa is
megkeresett egy ötlettel. Egészen pontosan azzal, hogy egy jelenleg Szlovákiában dolgozó török ismerôsével közösen, szeretnének egy Comenius 1-es pályázat keretében megvalósuló, szlovák–magyar–török oktatási programot kivitelezni. Ez rövidebb idôtartamú diákcsere programok keretében öltene testet. A
lehetôséget felvázoltam a Táncsics Mihály Gimnázium vezetésének, akik támogatták az ötlet megvalósítását. A pályázati együttmûködés elôkészítése jelenleg
is zajlik. December közepi hazatérésemet követôen az idôm azzal telt, hogy beszámoljak az általam beindított programokról a város vezetésének és az itthoni
intézmények igazgatóinak. Valamint az ünnepek ideje alatt igyekeztem feltöltôdni, hogy január elején immár újult erôvel nézhessek szembe következô
állomáshelyem, nevezetesen az erdélyi Barót újszerû kihívásaival.

Fiatalok rovata

Isten hozott, Lehel!

Fotó: Karlik Dóra

Dabas testvérvárosa, Barót ifjúsági nagykövete 2006. január 9-én érkezett meg hozzánk.
Mikor városunkról, a terveirôl és benyomásairól kérdeztem, még csak 18 órája tartózkodott Dabason. Ô Tôkés Lehel, aki révén megerôsödhet kapcsolatunk az erdélyi magyarokkal, hiszen itt fog élni köztünk 3 hónapig.

– Miért jelentkeztél Barót Város Ifjúsági
Nagykövetének?
– Középiskolás koromban belekerültem az
ifjúsági életbe, és az ifjúságpolitikába, hiszen a

Diáktanácsban képviselô és a Kovászna megyei Középiskolások Szövetségében vezetôségi
tag voltam. Érettségi után nagy hiányát éreztem a diákéletnek, így pont jókor jött ez a
munkalehetôség. Nagy lehetôségnek tartom,
mert az egyetem elvégzése után vissza szeretnék menni Barótra dolgozni, és jó érzés lesz,
hogy ott majd tudják, már másodszor képviselhettem az anyaországban Barótot.
– Ezelôtt milyen formában képviselted városodat?
– Ifjúsági küldöttként jártam 2003 nyarán
Zircen, Barót egyik testvérvárosában.
– Milyen módon értesültél a munkalehetôségrôl?
– A Baróti Szabó Dávid iskolacsoport igazgatóhelyettese hívta fel rá a figyelmemet.
– Alapvetôen mit vársz ettôl a munkától testvérvárosi szempontból és magánemberként?
– Remélem, hogy a városom érdekeit tudom képviselni, és segíteni tudok a Barót és
Dabas közti kapcsolat kiépítésében. Ezen kívül olyan tapasztalatokat szeretnék szerezni,
amiket tovább tudok adni a baróti fiataloknak.
– Milyen tapasztalatokra gondolsz?
– Például, hogy Dabason miben más egy
szervezet mûködése, mint nálunk; vagy hogy
egy-egy rendezvényen milyen programok vannak. Itt új dolgokat láthatok (belenéz az önkormányzati rendezvények listájába), például
Újszülöttek köszöntése. Ilyen nincs nálunk.
– Milyen tervekkel, feladatokkal, megbízásokkal érkeztél Dabasra?

Egy újabb esély
mindenkinek jár
2005 decemberében arról tudósítottuk olvasóinkat, hogy a Szent
István téren kiállított betlehemet ismeretlen tettesek megrongálták. Azóta a rendôrség kiderítette, kik voltak az elkövetôk. A
kiskorú rongáló megbánta bûnét és saját akaratából levelet írt a
Dabasi Újságnak, amelyben elnézést kér mindenkitôl, akit tettével
megbántott.
Bocsássunk meg neki, hiszen még gyerek. A csínytevésnek szánt
cselekedet rosszul sült el, de reméljük, hogy okult ebbôl, és megtanulta értékelni a szent dolgokat. A megbocsátás krisztusi erény,
és a gyermeki tudatlanságból fakadó tett mindig megbocsátható.
(szerk)

Rossz „vicc”!?
Amikor ezt csináltuk, jó ötletnek tûnt. Az egészet egy jó kis poénnak szántuk. Csak más lett belôle. Nem gondolkodtunk, pedig kellett volna. Most így utólag gondolkodni könnyû, de hiába. Ami
történt, azt már nem lehet visszacsinálni, mert ha vissza tudnám,
megtenném. Megbántam ezt a dolgot. Nagy hülyeség volt. Én
megúszom, de a szüleimet szólják meg, hogy hogy nevelték a
fiukat. Ha az idôben vissza tudnék utazni, akkor helyrehoznám, de
nem lehet. Akinek ezzel ártottam vagy hazudtam, azoktól
szeretnék bocsánatot kérni.
Az egyik tettes

– Az igazat megvallva még nem dolgoztam
ki ötleteimet. Elôször látni szeretném a tényeket, látatlanban még nem érdemes semmit
sem mondanom. Ami biztos, hogy a Lengyel
Brigitta által kialakított kapcsolatokat szeretném erôsíteni, és segíteni fogok Kancsár Krisztiánnak, aki most Baróton dolgozik.
– Mit tudtál a dabasi testvérvárosi kapcsolatról azelôtt, hogy nagykövet lettél?
– Az igazat mondjam? (mosolyog)
– Persze!
– Folyton csak Zircrôl hallottam, erôsen
tartják a kapcsolatot. Miután megjött Barótra
a nagykövet, akkor szólt nekem Hoffmann
Edó, a baróti mûvelôdési ház Nevesincs Baráti Körének vezetôje, hogy lesz egy elbeszélgetés egy dabasi küldöttel. Akkor hallottam
elôször errôl a kapcsolatról. De ez szerintem
nem jelent akadályt a munkámban.
– Eddig milyen benyomást tett rád Dabas és a
dabasi emberek?
– Húha, ez a legnehezebb kérdés. 18 órája
vagyok Dabason és ebbôl 9 órát aludtam…
Viszont a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola kellemes meglepetés volt. Még nyugatabbra
sem képzeltem ilyen jó felszereltségû termeket. Amúgy az egész város tetszik.
– Meddig fogsz városunkban tartózkodni?
– Április 6-ig.
– Akkor még bôven van idôd megismerni a
települést és a dabasiakat. Eredményes munkát és
kapcsolatépítést kívánok Neked és nem utolsósorban érezd magad otthon Dabason!
L. B.

NEGYEDIK
FORDULÓ

2005 decemberében immár negyedik alakalommal került megrendezésre
a Fiatalok Éjszakája, melyen több mint 400 fiatal vett részt.
Az est 17.00 órakor kezdôdött a 12 éven aluli gyermekek részére,
ahol a szokásos programokon kívül karácsonyi díszeket készíthettek
Bujdosó Nóra segítségével.
A 12 éven felüliek ideje 21.00 órakor jött el, a programot felolvasás
is színesítette. A zenérôl és a jó hangulatról Dj. Bor és Haku, míg a
karácsonyi hangulatról a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat gondoskodott. (A kicsiknél és a nagyoknál egyaránt karácsonyi mûsorral
készültek.)
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához.
A számok azt mutatják, hogy rendezvényrôl rendezvényre egyre
több fiatal látogatja a Fiatalok Éjszakáját, ezért a szervezést 2006-ban
is folytatjuk, és MINDENKIT SOK SZERTETTLEL VÁRUNK!
A Szervezôk
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Intézményeink hírei

Karácsonyi Koncert

Fotó: Rácz György

2005. december 15-én került megrendezésre a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zeneszakos tanulóinak elsô fellépése a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolában, ami egyben karácsonyi hangverseny is
volt.

Iskolánk kezdô és haladó növendékei kitartó gyakorlással készültek a
koncertre. Bemutatkozásukat sikeresnek minôsítem, amit nagy tapssal

jutalmazott a népes közönség. Elismerést, gratulációkat kaptunk a
szülôktôl és az iskola vezetôségétôl, ami tanár kollégáim lelkiismeretes
felkészítô munkájának is köszönhetô. Ôk név szerint a következôk: Kobály Éva, Dömötör Tibor, Katona Zsombori Pál és Szabó Zoltán.
Az utóbbi idôben, hazánkban a mûvészeti iskola egy tág fogalom lett,
mivel a zeneoktatás mellett alapfokon teret kapott a képzô- és iparmûvészeti, a táncmûvészeti képzés, valamint a színjátszás is. A zenében, a
klasszikus muzsika mellett elterjedt a dzsessz és a könnyûzene oktatása,
a gyerekek nagy örömére. Nagy segítség volt, hogy induló zenei tanszakunkkal egy meglévô, kialakult intézményhez kapcsolódhattunk, és ezt
köszönöm iskolánk igazgatónôjének, Nagy Andreának. Nagy öröm számomra, ha boldog arcú gyerekeket látok az órákon, akik szorgalmas
munkával szép eredményekre képesek, hiszen nincs csodálatosabb dolog, mint szívbôl, lélekbôl énekelni, és hangszeren játszani.
Szeretném megköszönni a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
igazgatóságának és dolgozóinak, hogy helyet biztosítottak a gyerekek tanulásához és segítettek megszervezni koncertünket az intézmény épületében.
Nem utolsósorban szeretném megköszönni Dabas Város Önkormányzatának anyagi támogatását, amellyel megfelelô hangszerek beszerzését tették lehetôvé tanulóink számára.
Sikeres koncertünk arra ösztönöz minket, szaktanárokat és tanítványainkat, hogy megszervezzük februári farsangi koncertünket, amelyre
szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.
Kovács Éva

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. január–2006. február havi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Óvodás néptánc: kedd 17–18 óra
Oktató: Seregély Erika
Óvodások jelentkezését várjuk!
Kezdô citeracsoport:
péntek 16.30–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Felnôtt néptánc oktatás
minden csütörtökön 18.30–20 óráig.
Oktatók: Seregély Erika és Talabér István
FAME Tánciskola:
hétfô, szerda 18–20 óráig
Balett, hip-hop, musical, kondi tánc
Oktató: Pekár László
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
február 5. vasárnap 14.00 óra
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Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
február 12. vasárnap 16.00 óra
Együtt Könnyebb Klub
évfordulós rendezvénye: február 7. (kedd)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17–19 óra
Orchidea népdalkör: kedd 16–18 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport
oktatása minden pénteken 17.00–18.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos
kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
KIÁLLÍTÁSOK
Bánát Klára képzômûvész és
Tót János fotómûvész kiállítása
Megnyitó: február 2. (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô: 2006. március 3-ig
hétköznap 9–17 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)

KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
FOGLALKOZÁSA
február 3. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

A klub találkozóján örömmel várjuk
a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és
iparmûvészeti alkotóit.
FARSANGI BÁL
Szeretettel meghívjuk Önt, családját,
barátait a Kossuth Mûvelôdési Központ
szervezésében 2006. február 18-án
19.00 órától megrendezésre kerülô
farsangi jelmezbálra.
Váltsa valóra gyermekkori álmait,
nagyestélyi helyett töltse ezt
az éjszakát jelmezben.
A mûsorban ismét a mûvelôdési
központ munkatársainak meglepetés
fellépésére kerül sor.
A zenét a Presso Band szolgáltatja.
SZÍNHÁZBUSZ
indul január 21-én (szombat) 17 órakor,
a JÁTÉKSZÍN elôadásának megtekintésére
Mûsor: NE NEVESS KORÁN
Szerzô: Noöl Coward
Rendezô: Balázsovits Lajos
Szereplôk: Haumann Péter, Sáfár Anikó,
Karácsonyi Zoltán, Uri István,
Auksz Éva, Vasvári Emese, Zenthe Ferenc,
Nagy Mari, Szilvássy Annamária,
Wégner Judit, Kelemen István
Jegyárak: 3200, 2900, 2500, 1700 Ft
ZENEKLUB
Január 27. (péntek) 19.00 óra klubterem
Fellép: Failures (metal hardcore),
Blues Archive (blues – rock)
Belépés díjtalan!

Intézményeink hírei

ÚJÉVI KONCERTBESZÁMOLÓ
A második Újévi koncert városunkban
2006. január 2-án egész nap esett az esô, végképp tönkretéve a szilveszterkor még makulátlanul fehér hótakarót. Mégsem ez a lehangoló
kép marad meg emlékezetünkben, és ez a Kossuth Mûvelôdési Központban második alkalommal megrendezett Újévi koncertnek köszönhetô.
A rendezvény közremûködôje ezúttal a Szabolcs megyei Nyírbátor és Nagykálló városok
színháztársulata, az 1996-ban alakult Talán
Teátrum volt. Gyakran szerepelnek a szomszédos Románia magyarlakta részein, olykor erdélyi színmûvészekkel együtt játszva, melynek

kedvezô hatása kiérzôdött az elôadáson. Míg
tavaly egy 50 tagú kórus produkcióját láttuk,
most a mûsorvezetôvel együtt 6 fôs volt a fellépôk száma. Kiválóan felépített elôadásuk jó
propagandája volt a magyar szónak és könnyûzenei világnak. A mûfajok igényes összeállítása
biztosította, hogy a közönség minden korosztálya találkozhasson hozzá közelálló dalokkal. A
rendezôi számítás elérte célját, mert a láthatóan nagy átéléssel elôadott jó hangulatú produkciót rendszerint vastaps követte. A legkomolyabb mondanivalót az elsô zenei összeállítás, a nemzeti érzelmeinkre ható folk-rock dalok hordozták magukban. Ezt követôen mondta

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓKNAK
55 csomagot nyertünk!

A Gyóni Géza Általános Iskola 2005 októberében már a harmadik alkalommal pályázott a Gyermekétkeztetési Alapítvány karácsonyi élelmiszercsomagjára.
Interneten kellett a pályázati adatlap kitöltésével bejelentkezni és
e-mail-ben kaptuk az értesítést, hogy 55 csomagot szétoszthatunk a rászorulók között. Nekünk mint nyertes pályázónak vállalnunk kellett,
hogy október 25-ig a kiválasztott gyerekek 4-4 karácsonyfadíszt készítsenek kartonpapírból. Arra számítottunk, hogy nehéz lesz a gyerekeket
összehívni, de szívesen jöttek. Néhányan még olyanok is segítettek, akik
csomagot sem kaptak, de a díszek készítése örömet okozott számukra.
Október 21-én már 13 órakor elkezdôdött a munka. Sok-sok díszt
készítettünk, nemcsak az alapítványnak, hanem ki-ki saját magának az
otthoni karácsonyfára is. Családias hangulat alakult ki. Jó volt látni,
hogy milyen ügyesen készítik a “fára valót”, még a tanulási nehézségekkel küszködôk is. Az élelmiszercsomagokat Balogh Sándor vállalkozó térítésmentesen szállította haza Budapestrôl. A Gyermekétkeztetési Alapítvány még egy meglepetéssel kedveskedett. A megnyert csomagon kívül cipôket is küldött a rászorulóknak. Az átadásra december 20-án 18
órakor került sor. Iskolánk énekkara, Dömök Antalné vezetésével és a
színjátszó kör Péli Lászlóné vezetésével rövid mûsort adott. A csomagok
átvételére minden család eljött. Ismerve a családok anyagi helyzetét,
örülünk, hogy közremûködésünkkel egy kicsit könnyíteni tudtuk
55 család karácsonyi készülôdését.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az adózók által felajánlott személyi jövedelemadók 1%-ából finanszírozza a csomagküldési akciót.
Kérjük, Ön is támogassa ezt a nemes célt!
Az alapítvány adószáma: 18049842-2-43

el üdvözlô szavait, a „Szeretet és hit” jegyében
megfogalmazott gondolatait Kôszegi Zoltán
polgármester úr. Majd sorra csengtek fel egyegy zenei blokk keretében a kuplék, operettrészletek, pop-rock a 60–70-es évekbôl. A közönség végigtapsolta és a fellépôkkel együtt
énekelte a jól ismert hazai slágereket, az operett gyöngyszemeit és a magyar pop-rock
„klasszikus nótáit”. A hangulatos estét – a közönség és a mûvészek kölcsönös megelégedésére – többszöri ráadás zárta. Reméljük, hogy a
szimpatikus elôadókkal – és a társulat többi
tagjával – máskor is találkozhatunk. Természetesen azt is reméljük, hogy jövôre is lesz „Újévi
koncert” és hagyománnyá érik, beépül a dabasi kulturális életbe ez a rendezvény.
Valentyikné Szakál Márta

Eljött a nagy nap!
Intézményünk gyermekvédelmi felelôsei fokozottan figyelmet fordítanak
a nehéz anyagi körülmények között élô családokra. Folyamatosan keressük a támogatási lehetôségeket a rászoruló családok számára.
2005 szeptemberében a Gyermekétkeztetési Alapítvány mint kiemelkedôen közhasznú szervezet (1203 Budapest, XX. Mária u. 3.) pályázatot írt
ki óvodák, általános iskolák és középiskolák részére. A pályázat célja a rászoruló gyermekek karácsonyi étkeztetésének segítése volt. Éltünk a lehetôséggel és a pályázati ûrlapot kitöltés után eljuttattuk a pályáztatónak.
2005 októberében örömmel értesültünk, hogy az igényelt támogatást elnyertük, így december 15-én Budapesten átvehettük a csomagot. A igények 48%-át tudta az alapítvány teljesíteni. Intézményünk 6 rászoruló család számára pályázott élelmiszercsomagra, melyben liszt, cukor, készételkonzerv, szaloncukor, üdítôitalok és egyéb tartós élelmiszerek voltak.
Eljött a nagy nap! A családokat meghívtuk intézményünkbe, és ünnepélyes keretek között Karácsony elôtt december 21-én átvehették az adományt. A gyermekek izgatottan bontották fel a dobozokat, láthatóan nagyon örültek szüleikkel együtt, hogy gondoltunk rájuk. Hála és köszönet
tolmácsolására kértek minket az alapítvány felé. Gyermekeink a csomagokat saját kezûleg készített papír karácsonyfadíszekkel köszönték meg az
alapítványon keresztül, azon magánszemélyeknek és cégeknek, akiknek
adományai segítségével a csomagokat az alapítvány összeállította. Reméljük, hogy ezzel is hozzájárulhattunk az ünnepek minél kellemesebb eltöltéséhez. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánva váltunk el egymástól.
Köszönet a Gyermekétkeztetési Alapítványnak!
Balog Józsefné, Mrázné Csernák Ilona, Takács Pál Györgyné
Az 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusai, Dabas-Sári

Szénási Gáborné és Tóth Erika
gyermekvédelmi felelôsök

Gyóni Géza Alapítvány
Fotó: Karlik Dóra

Köszönjük, ha úgy rendelkezik, hogy adójának 1%-át
a fenti alapítványra fizeti be és így támogatja iskolánk célkitûzéseit!
GYÓNI GÉZA ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18683497-1-13
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Hitélet

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Az ökumenikus mozgalom azért keletkezett, mert a keresztyénség egyházai
felekezetekre szakadtak. Ez a mozgalom a különbözô felekezetek elvi és
gyakorlati közeledésén munkálkodik. A
közeledés egyik formája, hogy a különbözô felekezetek minden januárban,
egy héten keresztül közösen tartanak
istentiszteleteket és együtt imádkoznak a megbékélésért. Az imádságban
rejlô erô és misztérium sokféleképpen
megtapasztalható. Ezen a helyen szeretném közzétenni egyházunk közösségében kézrôl kézre járó humoros tartalmú „imapárbeszédet”. Remélem,
hogy a derûs perceken túl ki-ki megtalálja benne az elgondolkodtató és imára serkentô elemeket is.
– „Mi Atyánk, aki a mennyekben
vagy,
– Tessék?
– Ne zavarj, imádkozom!
– Dehát hívtál.
– Dehogy hívtalak! Imádkozom. Mi
Atyánk, aki a mennyekben vagy.
– Látod, megint ezt csinálod.
– Mit csinálok én?
– Hívsz, azt mondtad: Mi Atyánk, aki
a mennyekben vagy. Tessék, itt vagyok.
– De én nem igazán gondoltam
ilyesmire. Tudod, csak a mindennapi
imádságomat mondtam. Én minden
nap elmondom a Mi Atyánkot, mert
jól érzem magamat tôle.
– Rendben van, mondd tovább.
– …Szenteltessék meg a te neved,
– Állj! Hogy érted ezt?
– Mit hogyan értek?
– Hát azt, hogy szenteltessék meg a
te neved?
– Ez azt jelenti… azt jelenti… te jó
ég nem is tudom, hogy mit jelent!
Tényleg mit jelent?
– Azt jelenti, dicsértessék, legyen
szent és csodálatos.
– Nahát, erre nem is gondoltam, de
valóban ennek így már van értelme.
…Jöjjön el a te országod, legyen meg a
te akaratod, amint a mennyben, úgy a
földön is.
– Ezt valóban komolyan gondolod?
– Miért ne gondolnám?
– Mit teszel érte?
– Hát tenni nem teszek, de tényleg
azt gondolom, hogy szép lenne, ha a
világon mindenben a te akaratod történne.
– És a te életedben megtörténik,
amit én akarok?
– Hát… én járok templomba…
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– Nem azt kérdeztem. Mi van az indulatkitöréseiddel? És mi mindenre költöd a pénzedet? Miféle könyveket olvasol?
– Ne legyél velem igazságtalan, én
semmivel sem vagyok rosszabb, mint
bárki más az egyházban.
– Elnézést, én azt hittem, hogy azért
imádkoztál, hogy legyen meg az akaratom a földön. Ha azt akarom, hogy ez
valóban bekövetkezzen, akkor azoknál
kell elkezdenem, akik ezért imádkoznak... mint például te is...
– Beismerem, igazad van, de azért
tudnék másokat is említeni, akiknél
szintén próbálkozhatnál.
– Én is tudnék...
– Hát az az igazság, hogy mostanáig nem sokat gondolkodtam ezekrôl
a dolgokról. De most, hogy mondtad,
tulajdonképpen én is le szeretnék szokni ezekrôl a dolgokról.
– Jó. Így már lesz belôled valami.
Kezdek büszke lenni Rád.
– Ne haragudj, Uram, de be kell fejeznem. Ez így sokkal tovább tart, mint
szokott. …Mindennapi kenyerünket
add meg nekünk ma,
– A kenyeret kihagyhatod, már úgyis
túl kövér vagy.
– Ez már túlzás, Uram! Én itt eleget
teszek a vallásos kötelezettségemnek, Te
folyton közbeszólsz és kritizálsz engem.
– Igen. Az imádkozás az egy veszélyes dolog. Te hívtál és én most itt vagyok. Már túl késô abbahagyni. Kíváncsi vagyok, hogyan imádkozol tovább.
Tessék, folytasd!
(Szünet)
– Tessék, folytasd!
– Félek, Uram.
– Mitôl félsz?
– Már sejtem elôre, hogy a következô résznél mit fogsz mondani.
– Tessék, kezdd el és mindjárt kiderül.
– …És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezôknek,
– És mi van a testvéreddel?
– Tudtam! Tudtam, hogy ezt fogod
mondani! Uram, ô hazugságot állított
rólam! És nem adta meg a tartozását
sem! Nem vagyok hajlandó kibékülni
vele!
– És mi van az imádságoddal?
– Én nem gondoltam ezt olyan komolyan.
– Legalább ôszinte vagy. De tudod,
azért lehetne ezen változtatni.
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– Változtatni? Hogyan?
– Úgy, hogy megbocsátanál. Ha
megbocsátasz, akkor a bûn nem a te
szívedet fogja nyomasztani, hanem az
övét. Ha megbocsátasz, akkor békesség fog eltölteni.
– Biztosan igazad van. Neked mindig igazad van… Ha belegondolok, tulajdonképpen nem szeretnék a testvérem bôrében lenni. Úgy tudom, nagyon boldogtalan. Talán Te Uram
tudnál segíteni rajta…
– Ez az! Nagyszerû! Most hogy érzed magad?
– Egész jól. Nagyon régen éreztem
magamat ilyen jól!
– De még nem fejezted be az imádságot. Folytasd!
– Tényleg. El is feledkeztem róla.
…és ne vígy minket a kísértésbe, de
szabadíts meg a gonosztól,
– Rendben, megteszem. Csak ne
tedd ki magadat a kísértésnek.
– Hogy érted ezt, Uram?
– Ne kapcsold be a tévét, ha tudod,
hogy még sok mindent meg kellene
csinálnod. Ha pedig valamit megígérsz
nekem, tartsd is meg.
– Melyik ígéretemre gondolsz,
Uram?
– Tudod a múltkor, amikor beteg
voltál, azt imádkoztad, csak még egyszer gyógyíts meg Uram, és minden fogadalmamat meg fogom tartani. Én
meggyógyítottalak, és te mégse tartottad meg utána a fogadalmaidat.
– Ne haragudj, Uram! Én azt hittem, elég, ha minden nap elimádkozom a Mi Atyánkot. És nem gondoltam, hogy Te ezt komolyan veszed.
– Folytasd! Fejezd be az imádságodat.
– …mert tied az ország, a hatalom,
és a dicsôség mindörökké. Ámen
– Tudod mi az, ami tényleg dicsôséget hozna nekem? Ami igazán boldoggá tenne engem?
– Nem, Uram, de nagyon szeretném
tudni, mert igazán szeretnék olyan
gyermeked lenni, aki szeret téged.
– Már meg is válaszoltad a kérdésemet!
– Tényleg?
– Tényleg. Én csak azt szeretném,
hogy igazán szeress engem. És most
már, hogy beismerted ezeket a bûnöket, semmi sem akadályoz abban,
hogy együtt munkálkodjunk.
– Uram, kezdjük el!
– Rendben. Kezdjük!”
Csontos József
református lelkész

AZ ÖKUMENIKUS
IMAHÉT JEGYÉBEN
mindhárom egyházközség számára
érvényesek voltak a református
egyházközösség által szervezett
események.
Január 15-én de. 10.00 órától istentisztelet keretén belül megtörtént az
új presbitérium eskütétele. Szintén január 15-tôl 22-ig Ökumenikus Imahét volt a gyóni református gyülekezeti házban, mindhárom felekezet
számára. Az ökumenikus imahét alkalmából a dabasi római katolikus és a
dabasi református egyházközségek
két közös istentiszteletet tartottak.
Január 20-án pénteken este 17 órakor
az alsódabasi római katolikus plébánián, január 22-én vasárnap este
17 órakor a dabasi református templomban került sor a közös eseményre.
A SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG FEBRUÁRI ESEMÉNYEI:
Február 2-án Gyertyaszentelô ünnep,
szentmise keretén belül
Február 3-án, 4-én, 5-én Balázs-áldás, fôleg karonülô kisgyermekek számára
Február 3–11-én lourdes-i ájtatosság, énekes-imádságos összejövetel
keretén belül
Vasárnaponként imádkozás a hívekért.
A DABASI RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA RÖVID HÍREI:
Február 7. (kedd) 18 óra: Pajor
András plébános tart elôadást Keresztény erkölcs és hazafiasság címmel.
Február 11. (szombat): A Dunamenti
Katolikus Ifjúsági Körök találkozója a
felsôdabasi plébánián és templomban.
Augusztus 11–13-ig, 2–3 napos erdélyi kirándulás keretében az érdeklôdô hívôk és nem hívôk meglátogathatják Máramarossziget, Nagybánya,
Koltó és Margitta (testvér egyházközség) gyönyörû látnivalóit.
DABASI REFORMÁTUS
ESEMÉNYEK:
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Istentiszteletek vasárnap délelôtt 10
órakor a Gyülekezeti Házban.
Bibliaórák szerda este 17 órakor a parókián.
Ifjúsági órák péntek este 17 órakor a
parókián.
Az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán lehet olvasni.
Január 8-án tette le az esküt a gyülekezet 6 évre választott presbitériuma.

Hitélet – Egészség

Egyházi hírek
A 2005. év eseményeinek adatai
Alsó- és felsôdabasi
római katolikus egyházközség
Keresztségben részesültek: 32-en
Házasságot kötött: 12 pár
Eltemettük: 34 testvérünket
Sári római katolikus egyházközség
Keresztségben részesültek: 39-en
Házasságot kötött: 10 pár
Eltemettük: 56 testvérünket
Gyóni római katolikus egyházközség
Keresztségben részesültek: 42-en
Házasságot kötött: 15 pár
Eltemettük: 33 testvérünket
Dabasi-Szôlôk
Keresztségben részesültek 3-an
Házasságot kötött: 1 pár
Eltemettük: 3 testvérünket
Gyóni református egyházközség
Keresztségben részesültek: 7-en
Házasságot kötött: 4 pár
Konfirmációi fogadalmat tettek: 7-en
Eltemettük: 10 testvérünket
Dabasi református egyházközség
Keresztségben részesültek: 14-en
Házasságot kötött: 6 pár
Konfirmációi fogadalmat tettek: 14-en
Eltemettük: 17 testvérünket
Az evangélikus egyházközösség hírei lapzártánkig nem érkeztek meg.

Dr. Furkó Imre
emlékére
Megrendülve hallgattuk a hírt mindannyian;
kollégák, munkatársak, a dabasi ügyelet ápolói és gépkocsivezetôi, hogy 2005. november
29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr.
Furkó Imre háziorvos, életének 65. évében.
Döbbenet lett úrrá mindannyiunkon, hiszen a halálát megelôzô napon még ügyeleti
szolgálatát látta el itt Dabason, a tôle megszokott derûvel és lelkiismeretességgel. Mindig jókedvvel fogott a munkához, kiegyensúlyozottságot sugározva magából.
Mély emberszeretetével is gyógyított, nem
csak a tudomány erejével. Ezért is fordultak
hozzá nagy bizalommal a betegek a Dabason
eltöltött öt munkásév alatt.
Néhány fontosabb állomás dr. Furkó Imre
életébôl:
1941. augusztus 03-án született Budapesten. Orvosi diplomáját 1969-ben szerezte
meg. 1970–89-ig háziorvosként dolgozott
Budapesten. 1989-tôl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár alkalmazásában állt
nyugdíjazásáig.
A dabasi központi ügyeletben 2000 február
1-jétôl már nyugdíjasként kezdett dolgozni.
A sürgôsségi betegellátás mellett háziorvosi
helyettesítést is vállalt, így segítve kollégáit
munkájával mindig ott, ahol a legnagyobb
szükség volt rá.

A Dabasi Egészségügy minden dolgozója
nevében köszönetet mondunk áldozatos
munkájáért. Feledhetetlen kollégánktól
2005. december 14-én vettünk örök búcsút
a Pestlôrinci temetôben. Nagy ûrt, csendet
hagyott maga után, Váci Mihály szavaival
élve:
“Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani…”
A Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézet kollektívája

FELAJÁNLOTT VIZSGÁLATI LEHETÔSÉG VÁROSUNKBAN
Dabason a felnôtt háziorvosi praxisokban lehetôség adódik a prosztata rosszindulatú daganatának vizsgálatára 40 éven felüli
férfiak számára. A vizsgálat ujjbegybôl vett vérmintából tesztcsík alkalmazásával történik.
A vizsgálatra szükséges anyagot (tesztcsík) a társadalombiztosító nem finanszírozza, költsége a pácienst terheli,
amely a mai tesztcsíkárak mellett 500 Ft.

A bejelentkezés minden érdeklôdônek saját háziorvosánál lehetséges.

Dabas Város Központi Ügyelete 2006. január 23-tól 2006. február 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Deák Ferenc
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Tar Zoltán
Dr. Budai Miklós
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Deák Ferenc
Dr. Sásdi Endre
Dr. Radvánszki Ida
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Tar Zoltán
Dr. Faluvégi Zsolt

2006. január 23.
2006. január 24.
2006. január 25.
2006. január 26.
2006. január 27.
2006. január 28.
2006. január 29.
2006. január 30.
2006. január 31.
2006. február 01.
2006. február 02.
2006. február 03.
2006. február 04.

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

Dr. Faluvégi Zsolt 2006. február 05. 24 órás
Dr. Kurdi Eszter 2006. február 06. 15.00–07.00-ig
Dr. Deák Ferenc 2006. február 07. 15.00–07.00-ig
Dr. Sásdi Endre
2006. február 08. 15.00–07.00-ig
Dr. Kurdi Eszter 2006. február 09. 15.00–07.00-ig
Dr. Tar Zoltán
2006. február 10. 15.00–07.00-ig
Dr. Faluvégi Zsolt 2006. február 11. 24 órás
Dr. Bende Zoltán 2006. február 12. 24 órás
Dr. Kurdi Eszter 2006. február 13. 15.00–07.00-ig
Dr. Deák Ferenc 2006. február 14. 15.00–07.00-ig
Dr. Sásdi Endre
2006. február 15. 15.00–07.00-ig
Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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Egészség – Környezetünk

AZ INFLUENZÁRÓL A KÖRNYEZETVÉDELEM EREJE
Az influenza az egyik legjelentôsebb légúti vírusfertôzés. Napjainkban
az avian influenza, a szárnyasok között kiterjedt szóródás és pusztítás
mellett komoly veszélyt jelent az ember számára is. A veszély kettôs :
az avián vírus betegséget okozó képessége és emberre való átvihetôsége magas halálozással járó emberi megbetegedéshez vezethet.
Másrészt az emberben genetikai úton új hibrid (keverék) vírus alakul ki
(shift). A következmény mindkét esetben járványveszély. Az emberi
influenza kórokozói az A ,B, C influenzavírusok. Az A vírus kiterjedt járványokat okozhat. A vírusok felszíni szerkezetét két antigén (a szervezetbe behatolva ellenanyag termelését kiváltó szerves vegyületek)
H és N határozza meg. Az emberi megbetegedést okozó törzsekben
3 H antigén és 2 N antigén, az avián vírusokban 15 H és 5 N antigén
fordul elô.
A vírus felszíni antigénjei folyamatos változásban vannak. A változás általában lassú (drift), ritkább a gyors változás (shift), amikor is a
felszíni antigének hirtelen lecserélôdnek, avián eredetû komponensek
épülnek be. Drift esetében a vírussal szembeni védettség hosszabb
idejû ugyan, de évenkénti felfrissítése szükséges. Shift esetén a népesség korábban megszerzett védettsége hatástalan lesz, járvány kialakulása lehetséges. A B és C vírusok változékonysága sokkal kisebb. Az
1977 óta idôrôl idôre visszatérô járványokban H1N1 és a H3N2 A vírusok, illetve B influenzavírusok elterjedt kórokozók. Az avián törzsek
az A csoportba tartoznak, kiemelkedô a H5N1 vírus szerepe. Ez 1997tôl van jelen, megbetegítô és terjedési képessége növekszik, a szárnyasok tömeges pusztulását okozza.
Az emberi influenzavírus cseppfertôzéssel terjed, a légúti nyálkahártyában szaporodik, azt súlyosan károsítja. A lappangási idô néhány
óra és 1–2 nap között van. Hirtelen magas láz (39 Celsius fok) lép fel,
fejfájással, húzó izomfájdalmakkal, általános elesettséggel, kötôhártyahuruttal, száraz vagy hurutos köhögéssel. A beteg égô, kaparó
szegycsont mögötti fájdalomról panaszkodik. A kórfolyamat szövôdmény nélkül egy héten belül lezajlik, a láz megszûnik.
Az avián A (H5N1) vírus feltehetôleg fertôzött állat váladékaival
terjed. A kórkép hasonló tünetekkel kezdôdik, jóval nagyobb azonban
a vírus okozta tüdôgyulladás elôfordulása, ami légzési elégtelenséghez
vezethet.
Kórmeghatározást a vírus tenyésztéssel történô kimutatása biztosítja. Október óta Magyarországon is mûködik influenzafigyelô szolgálat, így a gyanús esetekbôl mintavétel történik, amibôl megjósolható
a járvány. Influenza gyakoriságával december végétôl március végéig
kell számolni. Az iskolai hiányzások gyors növekedése a járvány felléptét jelzi.
Az átlagos súlyosságú, szövôdménymentes influenza csak tüneti
kezelést igényel. A vele járó magas láz idôsek, alapbetegséggel rendelkezô betegek esetében súlyos állapotromlást okozhat. Szövôdményként felléphet baktérium okozta tüdôgyulladás, elsôdleges vírus okozta tüdôgyulladás, fül- és arcüreggyulladás a leggyakoribb, ezek célzott
kezelést igényelnek.
Az influenza ellen leghatásosabb védelem a veszélyeztetett népesség évenkénti oltása. A Magyarországon elérhetô védôoltások
nem tartalmaznak élô vírust. Védô hatása felnôttben az oltás után
két, gyermekben hat héttel várható. Az oltást akkor is lehet adni, ha
a közösségben már jelentkeztek influenzaesetek. Oltási szövôdmény
igen ritka, tojásérzékenység esetén allergiás tünetek jelentkezhetnek. Terhesek, szoptatós anyák olthatók. Szív- és tüdôbetegek,
gyengült immunrendszerû betegek az oltást térítésmentesen a háziorvosuknál kérhetik, egyéb esetekben receptre kaphatók a gyógyszertárakban.
Dr. Jákli Györgyi
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Decemberben az egyik hetilapunk internetes változatában városunkat is
érintô, közérdekû írásra figyeltem fel. Az újságcikk jelentôs terjedelemben
a táborfalvai (nekünk: dabasi) lôtér földbérleti viszonyaival, jelenével és feltételezett jövôjével foglalkozott. A szerzô néhány ténybôl kiindulva a cikk
végén már a lôtér esetleges bezárásának tervét is felveti.
Lássuk a tényeket! Tény, hogy a lôtér biztonsági zónája bekerült a Natura 2000 hálózatba, azaz védett terület lett. A kijelölés hosszas, nehéz
kompromisszum eredménye, ugyanis a környezetvédelmi tárca a lôtér teljes területét védetté kívánta nyilvánítani, melyhez a Honvédelmi Minisztérium a lövészetekhez használt célterületek esetében nem járult hozzá. A védetté nyilvánítást az indokolja, hogy a több emberöltônyi háborítatlan állapotban ritka, értékes növénytársulások és élôhelyek maradtak meg, ill.
alakultak ki. Részben a lôtér területén van például a rákosi vipera gyóni
élôhelye is.
Tény, hogy a biztonsági zónában mezôgazdaságilag mûvelhetô területeken jelenleg is bérlôk gazdálkodnak. Az egyéni és társas vállalkozások 3 éves
bérlete október 31-én lejárt, melyet a Honvédelmi Minisztérium a lejárati
idôn belül nem hosszabbított meg. Ugyanakkor a honvédelmi miniszter a
mezôgazdaságilag mûvelhetô mintegy 17 000 ha szakkezelési jogát a HM
Budapesti Erdôgazdasági Rt.-ra ruházta. Egy ekkora, összefüggô területû
gazdaság agrárkörnyezetvédelmi plusz támogatási lehetôségekkel kétségkívül alkalmas üzleti fantáziák és lobbierôk megmozdítására. Minden további érvelés helyett gondoljunk csak vissza az egykori Fehér Akác Termelôszövetkezetre, mely a maga 10 000 hektárjával a megye egyik legnagyobb területû gazdasága volt. Mégis úgy vélem, hogy a választás évében remélni lehet az eddigi bérleti gyakorlat folytatását, azaz a bérlôk többsége
hosszabbításra számíthat.
Ugyanakkor az is tény, hogy városunk polgárainak nagy többsége – különösen a házremegtetô lövészetek idején – kedvezôtlen adottságnak tekinti a lôtéri szomszédságot. Régen elmúltak már azok az idôk, amikor a lôtér
jelentôsen segítette a környékbeliek megélhetését. A kezdeteket Vay Sarolta örökítette meg az “Örkény nagyasszonya” címû történetben. A megözvegyült Váradyné Csurgai Fanny a 19. század nyolcvanas éveiben egy zseniális ötlettel, kitartó utánjárással az örkényi uradalom Vendel nevû részét
eladta a kincstárnak, és ezzel sikerült tehermentesíteni az adósságoktól a
birtokot. A kincstár a posza homokot lôtérnek vette meg, kaszárnyát és tiszti lakásokat, gyakorló teret létesítettek, élénkítve a vidék gazdasági életét. A
lôtér vonzataként hamarosan a vasút is megépült 1889-ben, ami újabb lépést jelentett a haladás felé.
A lôtér kedvezô megítélése 1952-ben fordult meg, de a baljós elôjelek
már a II. világháború végén jelentkeztek. Az 1944. november 2-án Gyón
községet elfoglaló szovjet hadsereg tisztjei az Unghváry-majorban egy kiürített cseléd-lakásban irodát rendeztek be, és a szemtanúk elmondása szerint
láthatóan jól érezték ott magukat. Az iroda a háború befejezése után is mûködött. Az 1952-es lôtérkisajátításra éppen a szovjet hadsereg igényei miatt

Köszönet a becsületes megtalálónak
Ezúton szeretném megköszönni annak a kedves és becsületes fiatalembernek, aki szombaton, január 7-én délelôtt 11.00 és 12.00
óra között egy pénztárcát talált a gyógyszertár elôtt, hogy hiánytalanul visszaszolgáltatta azt gazdájának. A pénz mellett fontos
iratokat tartalmazott a tárca. Cselekedete példaértékû és
követendô mindenki számára, aki hasonló helyzetben elvesztett
tárgyat talál.
Köszönettel: S. Vné

Kitekintô
került sor, 5800 kh területet elszakítva Gyón község területébôl. Az érintett
tanyák tulajdonosai 6 hónapot kaptak arra, hogy az épületeket a földig lebontsák, a bontási anyagot mindenki elvihette. A kártalanítás összege egységesen 20 000 Ft volt tanyánként (ezt a bérlôk is megkapták), melybôl akkor belterületen is lehetett lakóházat, portát vásárolni. A termôföldért csereterület vagy pénzbeli kártalanítás járt. A különbözô szorzókkal felsrófolt,
teljesíthetetlen beszolgáltatások terhét viselô kulák családok természetesen
kivételt képeztek, esetükben az állam felé nyilvántartott, felhalmozott “tartozást” csökkentették a kártalanítás összegével, azaz ôk semmit sem kaptak,
sôt a tartozásból is jócskán maradt. Fellebbezési lehetôség nem volt, ennek
ellenére voltak olyan tulajdonosok, akik a diktatorikus állami intézkedés elleni tiltakozásul sem a csereterületet, sem pedig a pénzbeli kártalanítást
nem fogadták el. Egyes családok úgymond “jól jártak” a telekké alakítható
csereterülettel, ezt még ma is felemlegetik a gyóniak. Az idôsebbek arra is
emlékeznek, hogy szántás-vetés idején a gazdák egy része újból megkísérelte mûvelni a területét, ellenük külön hajtóvadászatot folytatott a távcsôvel
pásztázó lôtéri ôrszolgálat. Az ôsi gének üzenetére hallgató, “tetten ért” paraszt-embert a Csajághy-hegyen állították pellengérre, ôrizték és rendszerint csak éjszaka engedték haza. Elôfordult, hogy az elûzött földtulajdonos
még idôben megneszelte a bajt és elbújt a katonák elôl, ilyenkor az ott maradt lovaskocsi kerekét vették ki bosszúból.
A lôtéri termôföldhasználat a termelôszövetkezetek létrejöttével rendezôdött, az ô igényüket már támogatták az állami szervek. A honvédség a
megmûvelhetô területeken elôírta a termelhetô növények magasságát, és
meghatározta, hogy mely idôszakokban volt tilos a belépés a lôtérre. A termelôszövetkezetek a gyakori termôföld-minôségi problémák ellenére szívesen mûvelték ezeket a táblákat, mert itt lehetôség volt némi tartalék terület
képzésre, ami segítette a tervteljesítést. Kevésbé közismert, de a hetvenes
években a Fehér Akác Termelôszövetkezet használatában levô területek terhére tovább bôvítették a lôtér biztonsági övezetét. Ezért külön kártérítés
nem járt, mindössze a szövetkezet földnyilvántartásában csökkentették az
ún. állami részarányt.
A rendszerváltás elemi erôvel szakította fel a régi sebeket. Az elsô szabadon választott önkormányzat a lôtér bezárását és az egykoron kisajátított
termôföldek visszaadását szorgalmazta. Hiába volt meg azonban az akkori
– dabasi kötôdéssel is rendelkezô – honvédelmi miniszter, dr. Fûr Lajos
professzor jóindulatú hozzáállása, a katonai lobbi erôsebbnek bizonyult. Az
ügyben a Németh-kormány idôszakában bebetonozott milliárdok döntöttek. A kárvallott családokat kárpótlási jeggyel fizették ki, de még ahhoz is a
körzet akkori országgyûlési képviselôjének közbenjárása kellett. Maradt a
lôtér, és néhány év múlva a KFOR, IFOR lövészetek detonációitól remegtek, repedtek a dabasi házak, biztos témát nyújtva a falugyûléseknek.
A 15 évvel ezelôtti történet mértéktartásra intô jel lehet a lôtér tervezett
bezárásával kapcsolatos, hivatalosan nem kommentált, inkább csak kiszivárogtatott felvetés kezelésére. Óvatos bizakodásra azonban – a geopolitikai
helyzet kedvezô változásán, a kötelezô sorkatonai szolgálat eltörlésén túl
is – van okunk, mert a lôtéri harci zajban jól érzékelhetôen a környezetvédelem hangja erôsödik.
Valentyik Ferenc

Pályázaton nyertük
2005 novemberében a BM Országos Bûnmegelôzési Központ pályázatot írt ki az önkormányzatok és a rendôrség együttmûködésén alapuló bûnmegelôzési programok megvalósításának támogatására. Dabas Város Önkormányzata, valamint a Dabasi Rendôrkapitányság élt a lehetôséggel, és közösen kidolgozták a pályázati
anyag tartalmát, mellyel 1,5 millió forintot nyertek.
Így tavasszal megrendezésre kerül egy „bûnmegelôzési” nap, színes
programokkal, sok érdekességgel a Jubileumi parkban, valamint egy
bûnmegelôzési kiadvány kerül minden dabasi lakos kezébe.

Fassang, fassang!

Amikor meghallod a farsang szót,
gondolkozz csak el, mi jut elsôként eszedbe. A legtöbb embernek
a móka, a kacagás, a bôséges evés
és ivás, az álarcosbálok és a táncos
mulatságok elevenednek meg az
emlékezetükben. Ilyenkor aztán
röpködnek a szerpentinek, konfettik, papírgalacsinok, amit valljunk
be, sokkal nagyobb türelemmel
viselünk, mint bármilyen más
idôszakában az évnek. Az egyik elengedhetetlen kellék természetesen az álarc. Úgy átváltoztathatod
magad, hogy akár rád sem ismer
senki! Igen ám, de mit ünneplünk
egyáltalán, mitôl búcsúzunk?
A farsang évszázadok óta tartó
ünnep, mely már az ókorra is
visszavezethetô, s eleinte igencsak
pogány hagyománynak számított.
Ez az ünnep a tél és a tavasz nagy
küzdelmének a szimbóluma, ezt
jelenítjük meg ilyenkor. Egyértelmû tehát, hogy az emberek a telet
szerették volna elûzni, s a tavaszt
elôcsalogatni minél hamarabb.
Hipp, hopp, fassang!
Itt ölték az ártányt,
nem adják a máját,
csak a szalonnáját.
Adjon az Úristen
ennek a gazdának,
nyolc-tíz ökröt,
öt-hat lovat,
sok kulacs bort,
sok kalácsot!
Olyan egészségös legyen
minden családtagja, mint a makk!
A bálok, a tréfás játékok és a
jelmezes mulatságok ideje, a farsang vízkereszttôl hamvazószerdáig tart. A farsang szó a bajorosztrák vaschangból származik,
németül Faschingnak mondják.
Így nevezték a középkorban a
„bolondosan beszélôk gyülekezetét”, amelynek tagjai ilyenkor
bátran megmondhatták a máskor
tilos igazságot, éppen a „bolond

beszéd” védôpajzsa alatt. A farsang csúcspontját a farsangot lezáró „háromnapokon” éri el (farsang vasárnapján, farsanghétfôn
és húshagyó kedden). Ilyenkor
szinte tobzódássá fajulnak a mulatságok, a felszabadult életörömöt hirdetô dramatizált játékok,
utcai felvonulások.
A „háromnapok” egyik leglátványosabb része a húshagyó kedd
esti bált követô bôgôtemetés
volt, hogy éjfél után elcsituljanak
a zajos mulatságok, kezdetét vegye a nagyböjt. A farsangi ünnepkör legfeltûnôbb mozzanata a jelmezes-álarcos alakoskodás.
A 15. század óta szólnak az
adatok a férfi-nôi ruhacserérôl,
álarcviselésrôl, az állatalakoskodások különbözô formáiról. A királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak hazánkban. A
16. századtól említik Cibere és
Konc, vagyis a Böjti Ételek és a
Húsételek tréfás küzdelmét is.
A farsang jeles napjai:
• Január 6. Vízkereszt: a karácsonyi tizenketted zárónapja
• Január 22. Vince napja – termésjósló nap: „Ha megcsordul
Vince, teli lesz a pince”.
• Február 2. Gyertyaszentelô
Boldogasszony napja: egyházi
ünnep, az emberek azonban
idôjósló napnak is tartották.
• Február 3. Balázs-nap: gyertyát
és almát szenteltek, s ezeket a
gyermekek torokfájásának gyógyítására használták. A balázsolás ma is élô hagyomány.
• Március 12. Gergely-nap: az
iskola téli idôszakának befejezô
napja, amikor a tanulók adományokat gyûjtenek a tanítóknak.
Jó tanács!
Sok bajt megelôzhetünk, ha a
farsangi evés-ivás, bálozás, bolondozás közben azt is szem
elôtt tartjuk, amit a népi bölcsesség a farsang szóval megfogalmazott:
„Minden farsangnak van böjtje”.
Összeállította:
Tóth Béla Ottó
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SEGÍTSÜNK IMOLÁN!

Bocz Zoltán Imola egy kedves mosolyú,
baróti, magyar kislány, akinek eddig összesen

csupán hat év jutott a földi életbôl. Mégis ez
alatt a hat év alatt számtalan boldog percet
szerzett szüleinek és 3 és fél éves húgának.
Sôt Imola tehetsége már ezen rövid idô alatt
is megmutatkozott. Ugyanis a román fôvárosban, Bukarestben megnyert egy gyermekrajzversenyt. Azonban tavaly szeptemberben
kiderült, hogy a kislány leukémiás.
A rákbetegségnek ez a rosszindulatú formája a vérképzô sejtekbôl indul ki, tehát a
csontvelôt támadja meg.
A betegség legyôzéséhez csontvelôátültetésre volna szükség. A mûtétet Magyarországon elvállalnák, de ehhez a családnak
25 millió Ft-ra lenne szüksége.
Erdélyben, sôt már nálunk is több gyûjtést
kezdeményeztek, de minden igyekezet
ellenére eleddig a szükséges összegnek
csupán kb. a fele gyûlt össze.
Tehát még szükség van legalább
12,5 millió Ft-ra.
Vajon túl nagy ár lenne ez egy esélyért az
életre? Azért, hogy ez a szeptember óta
folyamatosan a marosvásárhelyi kórházban
fekvô gyermek, aki azóta mindössze három-

szor mehetett haza egy rövid idôre a
szeretteihez, újra önfeledten mosolyoghasson rájuk?
Valóban elmehetünk egy legyintéssel a
lehetôség mellett, hogy szerény adományainkkal mi is tovább éltessük a reményt?
Szabad-e hagynunk azt, hogy csupán anyagi
korlátok miatt ennek az ártatlan csöppségnek
ne legyen lehetôsége beteljesíteni a benne
rejlô tehetséget? Hogy ne tudhassa meg,
milyen érzés felnôni, szeretni, küzdeni a mindennapok ezer kihívásával, egyszóval: élni?!
Úgy vélem, nem, de a döntés az önöké.
Ôszinte tisztelettel, szívembôl kérem
önöket a Bocz család és a magam nevében,
hogy lehetôségeikhez mérten segítsenek!
Köszönettel: Kancsár Krisztián
Dabas város baróti ifjúsági
nagykövete
Számlaszám:
RO30RNCB0125009050140005
(euróban)
A számlaszám az apa, Bocz Zoltán
Domokos Szabolcs nevén van.

„PILLANATNYI FELVÉTELEK”
A szép gondolat vajon mit rejt 2006-ban, a választások évében? Fényképeket, sajtófotókat –
amelyeken keresztül még több információ
áramlik a lakossághoz az adott témával kapcsolatban. A fotózás számomra is szimpatikus,
mint a mai viharosan fejlôdô világunkban egyre többünknek. A képek, a fotók, a fotózás mindennapjaink részei. Ma már a legkorszerûbb
technikákkal (pl. fényképkészítô telefonok) életünk minden pillanatában elérhetôk, készíthetôk, s ami a lényeg, hatalmas mennyiségû információt hordoznak, közvetítenek. Képekkel
teli környezetben (reklámok, hirdetések, újságok) élünk szinte már természetesen. Saját példámból kiindulva gondolkodtam el hobbimon,
mely egy új élet kezdetével – a kisfiam születésével együtt kezdôdött. Tudatában voltam,
hogy a gyermek hároméves koráig fejlôdik legintenzívebben, így mindig kéznél volt automata fényképezôgépem, amellyel azonnal megörökíthettem a felejthetetlen és vissza nem térô
pillanatokat. Már itt információt közöltem, közvetítettem, dokumentáltam, hiszen a fénykép
készítésével azok is láthatták a megtörtént eseményeket és gyermekünk fejlôdési mozzanatait, akik az adott pillanatban nem voltak jelen.
Összegezve, kedvenc elfoglaltságom egy információáramoltatási eszköz. Tekintsünk ki a világba, hogyan mûködik a fotózásban az infor-
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máció szerepe? Ez a terület a sajtó része, tipikus színtere a médiának, az információ haladásának. A fénykép által eljuttatott információ lehet eredeti, jó minôségben eljuttatott információ, de a korszerû technika lehetôséget ad a
minôség és eredetiség megváltoztatására is. Az
információáramlás rendszerét mindenképpen
befolyásolják, átformálják a sajtóban közreadott fotók.
Egy figyelemfelkeltô, egy részleteket bemutató fotó, változást hozhat az életünkben,
a politikában, a világban. Valljuk, hogy a kommunikációnak szerepe van a társadalom alakulásában. A fotók által nyújtott kommunikációs lehetôség képet adhat mostani társadalmunkról, a hibákról, a helyes cselekedetekrôl,
melyek mind részei lehetnek egy új, egy más
társadalom kialakításában, létrehozásában.
Persze ezeket az információkat párbeszédes
kommunikációval is megismerhetjük, de a
fényképek esetében fontos a technológiai
funkciókat kiemelni. Például a rögzítést, hiszen
a fénykép véglegesen kitörölhetetlenül képes
rögzíteni az információkat. A sokszorosítás,
egyidejûség lehetôségével ugyanaz az információ sok helyen egy idôben elérhetô. S egy
fontos funkció az érzékelés, amely a fotózásnál a szem munkájára fektet hangsúlyt, és
más formában nem is követhetô.

A sajtó publicisztikai funkciója az érzékelés
szerepe, a fotózásban nagyon jól és gyorsan érvényesül. Sok mindent ismerhetünk a világból,
de a vélemények összességérôl a sajtóban
megjelenô fotók elôtt vagy után másképpen
gondolkodhatunk. A sajtóban megjelenô képek
lehetôséget adnak a társalgásra, a vélemények
cseréjére, a magánvélemények és közvélemény
összemosódására. Mindezek együtt társadalmi
cselekvések, a fotók által áramoltatott információk alapján. A fényképekkel nem csak illusztrálni lehet, helyet kitölteni, szövegtengert
fellazítani, és a képek nemcsak arra valók, hogy
a hírközlést egyszerûsítsék, hanem jellegüknél
fogva, a hagyományos írott sajtómûfajoknak
megfelelôen, önálló jelleggel bíró szerkezeti
elemei is lehetnek a lapoknak. A fényképek
olyan mondanivalókat közvetítenek, amelyeket
szemünkkel érzékelhetünk, nem kell hozzá magyarázó, meggyôzô szöveg, önmagukért beszélnek.
Szükség van az igaz sajtóképre: kell a hírkép,
a riport, a retusálatlan portré, a szenzáció, a humor, a leleplezés, és a lapok szerkesztôi igyekeznek megtanulni a képek korszerû és hatásos
használatát. A választások évében sok türelmet, mélyen látó szemeket kívánok a médiában közzétett képek nézegetéséhez!
Pálinkásné Balázs Tünde
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Kedves Barátaink!
Az óesztendô búcsúztatására és az Újév köszöntése közeledtével szeretettel gondolunk
kedves barátainkra, anyagi támogatóinkra.
Ezúton mondunk köszönetet az árvízkárosultak nevében is nemes emberi cselekedetükért, segítôkészségükért.
Kívánunk eredményekben gazdag új esztendôt!
Zárjuk jókívánságainkat az alábbi verssel:
“Adjon az Isten szerencsét, / szerelmet, forró kemencét, /
üres vékámba gabonát, / árva kezembe parolát, /
lámpába lángot, ne kelljen / korán az ágyra hevernem, /
kérdésre választ ô küldjön, / hogy hitem széjjel ne düljön, /
nekem a kérés nagy szégyen, / adjon akkor is ha nem kérem.”
(Nagy László)
Felsôboldogfalva, 2005. december
A felsôboldogfalvi Polgármesteri Hivatal nevében
Sándor József
polgármester

Bíró Levente
alpolgármester

FELHÍVÁS!

LEGYEN RENDÔR!!!
2006 SZEPTEMBERÉBEN INDULÓ
KÉTÉVES NAPPALI TAGOZATÚ
KÉPZÉSSEL VÁRJÁK
A BELÜGYMINISZTÉRIUM RENDÉSZETI
SZAKKÖZÉPISKOLÁI!
Ha van érettségije – illetve a képzés
kezdetéig azt leteszi –, a jelentkezés
évében betölti a 18. életévét, de nem
idôsebb 33 évesnél és kedvet érez
a rendôri pálya iránt, jelentkezzen
rendészeti szakközépiskolába!
A jelentkezés iskolára történô beérkezésének határideje: 2006. február 3.
Az érdeklôdôk jelentkezését várja
a Dabasi Rendôrkapitányság személyzeti
elôadója, akinél a jelentkezéshez szükséges egységcsomag is beszerezhetô!
Rendôrkapitányság
Dabas, Szent István tér 1.
Tel.: 06-29/360-207., 06-29/360-307
A jelentkezéshez szükséges
egységcsomag letölthetô
a Belügyminisztérium honlapjáról is:
www.b-m.hu/oktatas

A VIDÉK TUDJA...
Kedves Olvasó!
Jelen írásommal nem szeretnék csatlakozni az elôrehozott, néha ízléstelen, torzító adatok, blöffök garmadát felvonultató ígéretekkel megjelenô választási kampányt megkezdôk sokaságához.
Az állattenyésztésbôl élôk helyzetét, tevékenységük
jövedelmezôségének romlását tapasztalva ragadtam ismét tollat, hallván az utóbbi hetek hivatalos kormánypropagandáját, ennek azon részét, mely az agrártámogatások 2006-os “soha nem látott mértékét” illeti. A mögöttünk álló rövid idôszakban számtalan médiaforráson keresztül hallhattuk az MSZP által kijelölt
miniszterelnököt és a mezôgazdasági parlamenti bizottság szintén MSZP-s illetékesét (Magda Sándor),
akik diadalként jelentették be, hogy amit korábban
Torgyán József a Fidesz-Kisgazda kormányzás alatt
követelt és nem kapott meg, azt az idei költségvetésbôl az illetékes fôhatóság (agrártárca) biztosítja. A
2006-os költségvetési kereten belül az agrárium a jelen balliberális kormány jóvoltából több mint
400 milliárd forinttal részesül az agrártárcán keresztül.
Ezen szám hallatán az ember elégedetten dôlne hátra,
hisz végre megoldódhatna e “soha nem látott” támogatás révén a mezôgazdaságból élôk munkájának jövedelmezôsége. Csakhogy, az elmúlt évek csúsztatásaiból tanulva érdemes alaposabban a számok mögé nézni. A fent említett támogatást a Torgyán által még az
elôzô ciklusban követelt több mint 400 milliárdos
összegével azért nem lehet összevetni, mert ezen utóbbi kizárólag a költségvetési alapból származott volna.
(Emlékezzünk rá, akkor a Parlament az agrárbüdzsét
több mint 200 milliárd forintban hagyta jóvá, noha
Torgyán 413 milliárdot kért). Azóta eltelt jó néhány
év inflációval és számtalan kedvezôtlen világpolitikai
folyamattal tarkítva, melynek következtében az üzemanyag- és termelési alapanyagárak emelkedése nap
mint nap nyomon követhetô. Ennek arányában az
1999–2000. évi két-háromszázmilliárd Ft közötti agrárbüdzsé arányosan kellett volna, hogy emelkedjen.
Ha megvizsgáljuk a 2006-os több mint négyszázmilliárdot, amit a hivatalban lévô kormány az agráriumra szán (és tudjuk, hogy ezen összeg 60%-ához semmi
köze az ô “erôfeszítéseiknek” hisz azt az EU adja), kiderül, hogy saját forrásból csak mintegy 160 milliárd
forint terheli a mezôgazdasági büdzsét az idei évben.
Ennek ismeretében, Kedves Olvasó, szembesülhetünk
a már megszokott ténnyel, mégpedig azzal, hogy a
szociál-liberális vezetésû kormányzat hihetetlen mértékben csúsztat és blöfföl. Mire jó ez a politika? Egyrészt saját eredményként tünteti fel a tôle függetlenül
beáramló pénzek (Brüsszel által kiutalt) mezôgazdasági ágazatba pumpálását, másrészt a részletek nem ismerôit ellenünk, a Vidék ellen fordíthatja, a már korábban tapasztalt nemzetmegosztó politikája révén. A
médiák hihetetlenül jó partnerei a felelôtlen, demagóg kampányszagú politika továbbításának. Korábbiakban utaltam arra, hogy a költségvetésben szerepelt
több mint 400 milliárd Ft-ot, amelyet az idén a
mezôgazdaság támogatására különítettek el, a

Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési tárca biztosítja. A
fentiekbôl kiderült, hogy ez ténylegesen mintegy
160 milliárd Ft, ami kevesebb, mint az Orbán–
Torgyán kormányt megelôzô idôszakban volt. És itt
jön az újabb “trükk” Kedves Olvasó! Ugyanis a fenti
összeg már magában foglalja azt a több mint 11 milliárd Ft-ot is, amely az elôzô években a Miniszterelnöki Hivatalnál jelent meg az ún. agrár- és vidékfejlesztési operatív program keretében. A múlt évi agrárdemonstráció szószólóinak (Jakab István – MAGOSZelnök, Halmai Péter – Szent István Egyetem professzora) elemzései szerint a mezôgazdasági ágazat irányába történô késedelmes kifizetések miatt az idei
évben is várható, hogy hatalmas “pénzügyi rések”
keletkeznek a mezôgazdaság támogatásában.
Jelen helyzetben elmondható, hogy a mezôgazdaság jövedelmezôsége közel 20 éve stagnál, de inkább
csökken. Néhány adat, melyekkel az itt élôk nap mint
nap szembesülnek, erre utal. A tej felvásárlási ára itt
Dabason és környékén 76 Ft körül van, annak
minôségétôl függôen. A legtöbb gazda véleménye szerint a tej termelési önköltsége 70–72 Ft. A fennmaradó néhány forintból fejlesztésre, EU-s normák megvalósítására nem marad pénz. A sertés és baromfi felvásárlási ára nagyságrendileg változatlan az elmúlt tíz
év átlagában. A takarmányárak – függetlenül az elmúlt 2-3 év rekord-gabonatermésétôl, melynek következtében a kész tápok 60%-át kitevô gabonafélék
1800 Ft körül mozognak mázsánként – 6-7 ezer Ft-ra
emelkedtek az 5-6 évvel ezelôtti 4000 Ft-os átlagárról.
Azt hiszem, Kedves Olvasó, a számok önmagukért beszélnek.
Változatlan felvásárlási árak, duplájára emelkedett
takarmányárak, az EU-s országokból beérkezett és
agyontámogatott – ennek következtében alacsony árú –
külföldi élelmiszerek (tojás, hús, tej), a kormány részérôl alacsony költségvetési hozzájárulás a mezôgazdasági ágazathoz, nem sok jóval kecsegtet.
Pénzügyi körökbôl származó információk szerint a
jelenlegi költségvetés eleve számol az állatállomány és
az állattenyésztés sorvasztásával, és az innen felszabadult pénzek más irányba történô átcsoportosításával.
(HVG 2005. 50. szám.) Számolnak azzal, hogy a
2006-os kifizetések “a korábbi évek forgatókönyvének
megfelelôen” ôsz környékén leállításra kerülnek, s
azok fedezetét a 2007-es költségvetés rovására
terhelik.
Kedves Olvasó! Ezek tükrében nehéz mezôgazdasági év elé nézhetünk. A hetvenes években azt mondták, hogy a “dinamikus stagnálás” évei következnek. A
rendszerváltáskor Magyarország elkövetkezô 15 évét
úgy aposztrofálták, hogy az “Ír csoda” valósul meg
gazdaságilag. Én úgy tapasztalom, hogy a lakosság
nagy részét illetôen az elmúlt évtizedeken belül a mögöttünk álló néhány év a legnyomorúságosabb. Csökkent jövedelmezôségu termelés, nagyobb munkanélküliség, a megtermelt termékek piacra jutásának ellehetetlenítése a multik megjelenése miatt, agyongyötört, kialvatlan társadalom, és egy szûk réteg “vastagbôrû”, aki ennek ellenkezôjérôl próbál minket
meggyôzni.
Köszönöm megtisztelô figyelmét.
Dr. Doricsák János
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Helytörténetünk egyik legnagyobb alakja:

Halász Boldizsár (IV.)
A népképviseleti választás gyôztese
A VII. Alsódabasi választókerület központja épp
Halász Boldizsár falvaira, birtokaira esett. A 48
községbôl álló, 30 900 lakosú választókerület
nem azonos a majdani Dabasi járással, a környezô települések egy része is idetartozott. Alsódabas 727, Alsónémedi 2424, Babád 55, Bugyi
1854, Felsôdabas 521, Gyál 122, Gyón 1151,
Hernád 78, Inárcs 142, Kakucs 685, Ócsa
1918, Örkény 1078, Pakony 176, Peszér 354,
Ráda 19, Sári 1570, Sarlósár-Szabadrét 56, Tatárszentgyörgy 629, Újhartyán 761, Ürbô 89,
Vány 57, Vatya 95 lélekkel a késôbbi Dabasi járás, a többi a környékbeli járások területén található (Alberti, Alsó- és Felsônyáregyháza, Áporka, Bankháza, Baracs, Bénye, Bicske, Dánszentmiklós, Délegyháza, Dunavarsány, Haraszti, Irsa, Káva, Majosháza, Mikebuda, Ordasháza,
Pánd, Pereg, Peszér, Pilis, Szentiván, Szentistván, Szentkirály, Szúnyog, Taksony, Vasadcsév,
Vecsésharaszt).
A választásra ebben a kerületben is sokan nem
mentek el, részint a június eleji dologidô miatt,
részint azért, mert nem voltak tisztában az ügy
fontosságával. Pedig itt kellett eldôlnie, hogy
négy jelölt közül ki képviseli majd a választókerületet a törvényhozásban. Amíg ugyanis a radikálisok Halász Boldizsárt, a mérsékelt liberálisok a nagy helyi befolyással bíró Zlinszky
György és Ketse Péter szolgabírákat, a konzervatívok pedig Körmöczy Imre nagyváradi kanonokot indították. A megye központi választmánya
június 19-én küldte meg a belügyminiszternek a
választói képességgel bíró személyek jegyzékét.
A választás napját a váci, gödöllôi, szentendrei,
ráckevei és monori kerületekben június 23-ra, az
alsódabasi, abonyi, dunavecsei és dunapataji
választókerületben június 28-ra tûzte ki.
Halász esélyeit javította, hogy a szavazás elrendelésekor Zlinszky György személyesen,
Ketse Péter pedig képviselôje útján elállt a jelöléstôl. Ez korántsem volt természetes. Amikor
pl. kiderült, hogy a liberális jelölt az abonyi kerületben teljesen esélytelen a radikális Török
Sándorral szemben, a liberálisok legnagyobb tekintélyét, gr. Teleki Lászlót indították ellene,
akinek Fogarasban biztos mandátuma volt, de
errôl az abonyi javára lemondott. Június 28-án
reggel fél tíztôl este fél hétig rendben ment a
szavazás. Szóbeli nyílt szavazásról lévén szó, az
eredmények is eldôlni látszottak, így amikor
Taksony 47 összeírt választópolgára a számlálóbiztosok elé érkezett, “Körmöczy megbízottai és
tábora eltávoztak a helyszínrôl”. A késôbb érkezôk, köztük a tatárszentgyörgyiek 52 tagú
csoportja, ezért csak Halász megbízottai elôtt
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szavazhattak. A gyón-dabasi birtokos végül 997,
míg a kanonok 473 szavazatot kapott, tehát a
szavazatok 67,8%-ával Halász Boldizsár szerezte
meg a mandátumot.
Amilyen lelkesen fogadta az eredményt a forradalom híveinek gyôztes tábora, annyira elkeserítette a konzervatívokat. Felháborító botránynak írta le a történteket a (katolikus vallásával és német nemzetiségével összefüggésben)
tradicionálisan császárhû Újhartyán plébánosa,
Mikuska Károly is, aki a párizsi, milánói, bécsi,
pesti forradalomban eleve “dühöngô lázadás”-t
látott. A vezetésével Dabasra vonuló hartyániak
hiába adták Körmöczyre voksukat, ezért szerinte e “követválasztás a katolikus klérus gyalázatának színhelye volt. Elkövettek rajta a minden
kigondolható becstelenségek, ami nagy botránkozása volt a híveknek”. A “legutálatosabb csábítások elkövetése után, midôn már a szegény
szelíd katolikusok a gyalázatot többé elviselni
képesek nem voltak”, végül “követnek választatott Halász Bódi”. Megemlékezett arról is, hogy
a katolikus részrôl pár hét múlva “a törvénytelen választás ellen a protestáció a parlamentnek
benyújtatott”, de a mandátumvizsgáló bizottság
alaptalannak találta a vádakat, és keresetüket
elutasította.
A mandátumok jogosságának vizsgálatát még
az érdemi munka kezdete elôtt kellett elvégeznie
az országgyûlésnek. A képviselôket elôször is a
kilenc osztályba sorolták, Halász a 7. osztályba
került. Az illetékes állandó igazoló választmányt
ezen osztályok egy-egy tagjából alakították meg.
A konzervatívok petíciója szerint az összeírás
azért volt törvénytelen, mert “összeírták a kanászokat, juhászokat, mesterlegényeket, a gazdák
fiait. Halászt a nép terhén könnyítô szabadság
apostolának hirdették... Emberei vérontást emlegettek, mire az ellenfél megrémült. Földvári
szolgabíró Peregi r. kat. esperest vízzel leöntötte, s így a vallást is megsértette. A nép egy része
a korteskedéstôl elborzadva a választás színhelyét elhagyta. Az osztály azonban nem sérült
meg”, mint az egyházi emberek, “s Halász Boldizsár megbízólevelét rendben találták”.
Az állandó igazoló választmány egyébként a
vesztes költségére vizsgálatot is elrendelhetett.
Halász Boldizsár ugyan ellenezte, hogy ebbe a
képviselôház saját kebelébôl is küldhessen tagokat, de javaslatát leszavazták. A forradalmi eszmékre fogékony liberálisok és radikálisok a konzervatívok ellenében végül is elérték, hogy a választási eredmények szabályosságát Halász igazolásával elismertessék. Gyôzelmük azért volt
jelentôs, mert azt a radikális nemesi baloldalt
erôsítette, mely Táncsicson kívül a márciusi ifjak közül csupán hárommal erôsödött (Irányi

Dániel, Irinyi József és a gyôri Lukács Sándor),
hiszen Vasvári és Jókai kora miatt nem kerülhetett be a jelöltek közé, Petôfit és Aranyt pedig
megbuktatták.
Az elsô magyar országgyûlés július 5-én nyílt
meg. A városokat nem számítva megyénknek tíz
képviselôje volt. A liberálisok közt rövidesen radikalizálódó gr. Teleki László a szolnok–abonyi;
az országgyûlés egyik legtevékenyebb tagjává váló baloldali elkötelezettségû Patay József a monori; a közismerten liberális birtokos, Beniczky
Ödön (a szintén liberális Fényes Elek statisztikus ellenfele!) a gödöllôi; a politikai tekintélynek számító Hajnik Pál (a 12 pontot március
18-án Pozsonyba vivô küldöttség ünnepi szónoka) a váci; a Debrecenbe el sem menô és a listáról törölt Eckstein Rudolf a szentendrei; a közismert (de Tanárky Gedeonnal szemben
Nagykôrösön vesztes) Nyáry Pál, az Országos
Honvédelmi Bizottmány (OHB) majdani elnökhelyettese a ráckevei; Hajós József (akit az
igazolóbizottság 1849 tavaszán Debrecenben
szintén törölt a névjegyzékbôl) a dunavecsei; a
radikálisok párttá szervezésében Debrecenben
tevékeny szerepet játszó Halász Boldizsár az alsódabasi; Szeles Lajos (akinek csupán egy törvényjavaslata volt, azt is visszavonta) a dunapataji és a sikeres írónak induló Nagy Ignác
(akinek érdemi munkája kimerült abban, hogy
részt vett a nádort köszöntô névnapi küldöttségben) a keceli választókerületbôl. A megyei képviselôk színtelen harmadára láthatóan nyomasztólag hatott a közismert nagy politikusok szereplése, de a többség az országgyûlés aktív politikusai közt öregbítette hírnevét.
A ház radikális szárnyán helyet foglaló Halász
Boldizsár (a 232. számú képviselô) 1845-tôl
egyenletesen, 1848 márciusától meredeken
ívelô politikai karrierje a Batthyány-kormány
baloldali ellenzékének oszlopos tagjaként ért el
eddigi csúcsára. A 426 betöltött képviselôi hely
alig 10%-át képezô “törpe minoritás”-hoz olyan
markáns egyéniségek tartoztak, mint Táncsics
Mihály, Irányi Dániel, Nyáry Pál, Madarász
László és József, továbbá a velük baráti viszonyban lévô Halász Boldizsár, aki bármirôl volt is
szó, mindig Madarász Lászlóval és Táncsics Mihállyal azonosan szavazott. Képviselôi mûködése során több mint 50 kisebb-nagyobb hozzászólása volt a házban. Tehát általában hetente
többször, de legalább egyszer minden héten szólásra emelkedett, s mint dr. Szabó Attila rámutat, az országgyûlés legaktívabb tagjai közé tartozott. Javaslatait általában elvetették (hogy pl.
a választási panaszok kivizsgálására, mint említettük, a ház ne küldhessen saját kebelébôl tagokat, továbbá: garantálják a “vagyontalanabb osztálybéli” hivatalnokok fizetését; töröljék el a volt
úrbéresek szôlôbéli tartozásait; növeljék az
OHB jogkörét stb.), melyre alighanem a többség számára túl radikális megközelítései adtak
okot.
(Folytatjuk)
Czagányi László
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A Magyar Kultúra Napja
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„Aki a kulturális gyökereit nem ápolja, annak a jövôje is bizonytalan”
(Illyés Gyula)

Tizenhatodik alkalommal ünnepeljük január
22-én, Kölcsey Himnuszának száznyolcvanharmadik születésnapján a magyar kultúrát.
Ebben az évben január 22-e vasárnap, de
többször hétköznapi ünnep, a köznapok ünnepe. A mindennapokon ápolt, megélt, alkotott kultúra ünnepe.
Mit is jelent a szó, hogy: kultúra? A bölcs
gondolkodók értelmezései és a mindenkori
közgondolkodás is többféle tartalmat és
terjedelmet határoztak meg a kultúra jelentéseként.
A fogalommeghatározások széles skálán
mozogtak és mozognak ma is. Egyesek beleértik életvitelünk mozgatóit, viselkedésünk minden megnyilvánulását, mások csak
a tudomány, a mûvészetek, az irodalom teljesítményeit értik alatta.
Legnagyobb, legsajátosabb kulturális kincsünk a nyelv, ereje bizonyít és választ ad.
Köznyelvünk számtalan fogalmat alkotott
az anyagi, szellemi, magatartási értékek kifejezésére: termelési kultúra, iparimezôgazdasági kultúra, növényi kultúra,
kulturált ember, kulturált viselkedés, kulturálatlanság…, kultúrtörténet és még soksok köznyelvünkbe épült fogalom hordoz
fontos tartalmakat.
Tehát el kell fogadnunk azt a legáltalánosabb kultúrameghatározást, hogy: a kultúra
az emberiség által létrehozott anyagi és
szellemi értékek összessége.
Ebbôl következôen tudnunk érdemes,
hogy amikor emlékezünk és ünnepelünk,
minden értékre gondolunk, amit az ember a
természetben, a társadalomban és önmagában létrehozott, folyamatosan ápol, teremt,
alkot és él vele.

Január 12.

A magyar Himnusz születésnapján, a Magyar Kultúra Napján a mi kultúránkat, a magyar kultúrát ünnepeljük. Az ünnep, az ünnepi események emelkedetté, szebbé, színesebbé, gazdagabbá teszik életünket. Alkalmasak arra, hogy a hétköznapok sodrásában
évrôl évre egy kis idôt arra szánjunk, hogy
számba vegyük mindazt az értéket, minôséget, amit eleink létrehoztak, és amit kötelességünk védeni, lehetôségeink szerint gazdagítani és továbbfejleszteni a jövô számára. Figyelmeztetôek Kodály Zoltán szavai:
„Kultúrát nem lehet örökölni, az elôdök kultúrája egykettôre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának. Csak az a mienk igazán, amiért
megdolgoztunk, esetleg megszenvedtünk.”
Ezer esztendeje sorsfordító döntéssel István – megkoronázásával – a keresztény
Európa irányába jelölte ki a magyarság útját. Egy évezred itt Európában, amióta a
világ figyel ránk. Egy évezred, amióta a történelmi viharok közepette vigyázva építjük
magunkat, beszívjuk és kileheljük Európa, a
világ kultúráját, és vigyázunk azokra az értékekre, amelyeket magunkkal hoztunk és
teremtettünk. Megosztjuk megosztható
tudásunkat a világgal.
Nem csak népünk, de kultúránk is mindig
szerves része volt az európai kultúrának.
A néphagyomány és a népmûvészet,
mely az egész társadalom kultúrájának bázisa, részese annak a folyamatosságnak,
amely a maga teremtette ôsi formákat és
tartalmakat ötvözte az európai kulturális
örökség jegyeivel.
Büszkének kell lennünk erre a gazdag és
sokszínû hagyományra.

Gyôrffy István néprajzkutató „A néphagyomány és nemzeti mûvelôdés” címû
munkájában, 1939-ben írta: „Európa nem
arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent,
amit az európai mûvelôdés nyújthatott,
hanem arra, hogy a magunkéból mivel
gyarapítottuk… Európa bennünk az egyéniséget keresi és értékeli, nem a tanulékonyságot.”
Van mivel gyarapítanunk. Még ha a világ
nem is mindig úgy érti, mint mi, mit jelent
és mit mond nekünk Balassi, Csokonai, Ady,
József Attila, Radnóti, de érzi, mit Bartók és
Kodály. De tudja Neumann és SzentGyörgyi magyarságát.
Dabas városban a Magyar Kultúra Napja
ünnepségén, az ünnepi program fontos részeként köszöntik a város kulturális közéletében elismerésre méltó szerepet vállaló,
áldozatos munkát végzô mûvelôdésszervezôket és mindazokat, akik nem hivatásszerûen, de nagy elkötelezettséggel és hivatástudattal végzik a helyi kultúra hétköznapi
munkáját.
Szép, ünnepi gesztus ez a helyi társadalom részérôl. Megerôsíti ôket abban, hogy
érdemes újabb erôfeszítéseket tenni annak
érdekében, hogy a helyi közösség figyeljen
a szépre, a jóra, találjon emberséges otthont, társakat a mûvelôdéshez, szórakozáshoz – az egymást gazdagító kulturált
együttléthez.
Ez alapvetô feltétele annak, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy mindenki, aki tenni
akar önmaga, a helyi közösségek, a társadalom mûveltségének, kulturáltságának épüléséért, gyarapodásáért – tenni tudjon.
Abban a tudatban, hogy ami értéket elsajátít és teremt, az részévé válik a magyar
kultúrának. Mindenkinek saját érdeke és
mások iránti kötelessége: kulturált embernek, kulturált magyarnak, kulturáltan magyarnak lenni.
Kerekes László

A doni katasztrófa kezdete

1943. január 12-én a II. világháború keleti frontján nagy erejû
szovjet támadás érte a Don-kanyarban védelmi állásokat elfoglalt,
közel 200 ezer fôs 2. magyar hadsereg egységeit.
A január 12-én Urivánál, majd január 14-én Scsucsjénél bekövetkezett támadás két helyen is áttörte a magyar arcvonalat. Az elsô
napokban a magyar honvédek szívósan ellenálltak, a szovjetek túlsúlya azonban rövid idô alatt érvényesült.
A magyar katonák nem kaptak segítséget a német csapatoktól,
sôt a hadvezetés is tehetetlennek bizonyult. A magyar egységeknek nem engedélyezték a visszavonulást, a menekülô németek fe-

dezetének használták ôket. A Don menti csata a magyar hadtörténet legnagyobb emberáldozatot követelô ütközete, s egyben katonai veresége lett: odaveszett csaknem az egész 2. magyar hadsereg.
Mintegy 70 ezren meghaltak, további 70 ezren fogságba estek
vagy eltûntek, s a hadfelszerelés 70–80%-a is megsemmisült.
Mitták Ferenc: Magyar történelmi
események napról napra
c. könyve nyomán
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VASÁRNAPONKÉNT TEREMFOCI A DDS-BEN
Tavaly december 4-e óta zajlanak a küzdelmek az ötödik alkalommal kiírt Dabas Városi Teremlabdarúgó-bajnokságban.
Az eddigiekhez képest a legnagyobb változást az hozta, hogy
nevezéskor nem volt megkötés, hány igazolt játékos szerepelhet
egy-egy csapatban, sôt még arra vonatkozóan sem, hogy milyen
osztályban rúgják a labdát. Ettôl a színvonal jelentôsen
emelkedett, több látványos megoldás jellemzi a mérkôzéseket.
Ami ugyancsak új: a lebonyolítás. Az eddigi 18 csapat helyett
most csak 16 csapat nevezhetett, melyek két nyolcas csoportban
kezdték meg a küzdelmeket. Az alapszakasz utáni rájátszás hozza
majd az igazi izgalmakat, hiszen itt már kieséses rendszerben
folytatódik a bajnokság. A csoportkör után az A csoport elsô
helyezettje játszik a B csoport utolsójával, a 2. helyezett a hetedikkel stb.
A mérkôzések minden vasárnap 12 órától tekinthetôk meg a
Dabas-Diego Sportcsarnokban. A rájátszás február 12-én
kezdôdik, míg a helyosztókra és a bajnokavatásra március 5-én
kerül sor.

Kézilabda hírek
2005. december 12-én került sor a Kézilabda
Diákolimpia Pest megyei 6. korcsoportos fiúk
döntôjére a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
A dabasi csapat nagyszerû játékkal megnyerte a
versenyt, így ôk képviselhették Pest megyét az országos elôdöntôben, amire január 21-én került
sor Budapesten. Az eredmény lapzártáig nem
született meg, de az itteni elsô hellyel az ország
legjobb hat csapatának mezônyébe kerülhetnének, és így részt vehetnének az országos döntôben.
Tudnunk kell a 6. korcsoportról, hogy 1987es gyerekekbôl áll, de a mi csapatunkban ennek
ellenére, nagyrészt 1989–90-es születésû fiúk játszanak. Ez lehetôséget ad arra, hogy ugyanez a

A csoportok állása az 5. forduló után:
A csoport: 1. BB és BE Házépítôk Boltja 13, 2. Hornyák Kft.
13, 3. Bulls 9, 4. Reál Margit Inárcs 9, 5. Metál 99 6,
6. KlimaMax 6, 7. Most SE 3, 8. Fenegyerekek 0.
B. csoport: 1 Bokafogó–Gordiusz 15, 2. Jasin Kft. 10,
3. C-vágány SC 10, 4. Villa Negra 9, 5. Palermo 5, 6. Kakassokk 3, 7. Adrenalin 3, 8. Camping 1.
Góllövôlista: 1. Wrábel József (Bokafogó–Gordiusz) 14 gól,
2. Fehér Sándor (Jasin Kft.) 13 gól, 3. Cserged László (BB és BE
H. Boltja) 12 gól, 4. Kaszás József (Palermo) és Pasztyerik
Ferenc (Hornyák Kft.) 11–11 gól, 6. Fehér Attila (Jasin Kft.)
10 gól.
Amennyiben valaki bôvebb információhoz szeretne jutni a
terembajnoksággal kapcsolatban (legfrissebb eredmények,
aktuális tabella, teljes góllövôlista, csapatstatisztika, teremfocitörténelem), abban az esetben keresse fel a www.dabas.hu-t, és a
fôoldalon található linkre kattintva (jobb felsô sarok...) juthat el
a bajnokság weblapjára.
Tóth Tamás

csapat induljon egy korcsoporttal lejjebb, az
ötödikben is, ahol nagyobb esély van az országos
döntôbe jutásra.
A serdülô lányokkal az Adidas Kupában indultunk, ahol a 91-es korosztállyal a legjobb négy között vagyunk.
A felnôtt nôi kézilabdacsapat jelenleg
6 csapatos Téli Kupán – ahol a résztvevô csapatok: Taksony, Tököl, Szigetszentmiklós, Dunavarsány, Bugyi és Dabas – készül a tavaszi fordulóra.
Szintén a felkészülés része lesz a február 25-én,
Kecskeméten megrendezésre kerülô kézilabdatorna, ahol az NB II-es Cegléd, Mohács és Kecskemét csapatával kell megküzdeniük a lányoknak.
Március 19-én kezdôdik a bajnokság, Dömsöd
csapata látogat el hozzánk.
Kovács László

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

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

színes
színes
színes
színes
színes
színes

4 000 Ft/hó
6 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
18 000 Ft/hó
30 000 Ft/hó
58 000 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

KEDVEZMÉNYEK: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény,
12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)

20 DABASI ÚJSÁG

2006. január

Sport

A Dabas-Diego KC tavaszi, hazai mérkôzései

NAGYSZABÁSÚ JUBILEUMI
FÉRFI KÉZILABDAGÁLA,
KÜLFÖLDI RÉSZTVEVÔKKEL!
A Dabasi Kézilabda Club Városi Sportegyesülete
a dabasi kézilabdázás 25 éves fennállásának
megünneplésére négycsapatos, nemzetközi tornát szervez.

2006. 03. 04. 18.00: Dabas-Diego KC – Alba Regia KSE
2006. 03. 11. 18.00: Dabas-Diego KC – Rinyamenti KC
2006. 03. 25. 18.00: Dabas-Diego KC – PLER-Airport II.
2006. 04. 08. 18.00: Dabas-Diego KC – Elmax Vasas SE Pápa
2006. 04. 22. 18.00: Dabas-Diego KC – Harkányi SE
2006. 05. 13. 18.00: Dabas-Diego KC – Pécsi KK
2006. 05. 28. 18.00: Dabas-Diego KC – Balatoni KC

Résztvevôk:
1. ARMATURA U CLUJ (Románia: elsô osztály)
2. RK METALOPLASTIKA SABAC (Szerbia-Montenegro: elsô osztály)
3. UHC-GOLDMANN DRUCK TULLN (Ausztria: elsô osztály)
4. DABAS-DIEGO KC (Magyarország: második osztály)
Idôpont:

2006. január 28. (szombat) 10.00 órától
Helyszín:

Helyszín:

Dabas-Diego Sportcsarnok
Az ifjúsági csapat mérkôzései 16.00 órakor kezdôdnek

Belépôjegy: 500 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak ingyenes

Dabas-Diego Sportcsarnok
Szabályok:

körmérkôzések, 2x25 perces játékidôvel, ötperces szünetekkel
Kérjük azokat, akik az elmúlt negyedszázad alatt részesei voltak
a dabasi férfi kézilabdázás történetének jelentkezzenek:
Révész Károlynál a 06-30/248-9338-as telefonszámon,
vagy Prohászka Csabánál a DS-ben (tel.: 06-70/452-7258)!!!

Belépôjegy: 500 Ft
Diákoknak és nyugdíjasoknak ingyenes

A Magyar Kupa legjobb 16 csapata között
az NB I-es Komló az ellenfél.
A mérkôzés február 14-én (kedden) 19.00 órakor kezdôdik
a Dabas-Diego Sportcsarnokban!!!

Reklámozásra és páholybérlésre is van lehetôség,
érdeklôdni szintén az intézmény vezetôjénél,
Prohászka Csabánál lehet!

Fotó: Karlik Dóra

A sport életre nevel

„Nagyon jó az, ha a gyerekeknek az iskola mellett
délutánonként van egy rendszeres elfoglaltsága. Ez
lehet sport, tánc, de akár valamilyen mûvészeti
foglalkozás is. Ezek az állandó programok rendszerességre szoktatják ôket. Ennek segítségével megtanulják beosztani az idejüket, fizikai és szellemi
fejlôdést ad nekik, valamint fejleszti a koncentrálóképességüket.”
Ez az idézet Lorántfyné Horváth Ildikótól származik, aki egykori élsportolóként számos érmet
nyert. Mostanában pedig pedagógusként a dabasi
gyerekek úszóedzôje, és általa most ezek a fiatalok
nyernek hasonló díjakat.

– Az érmek mellé most egy újabb kitüntetés kerül, mégpedig az, amellyel azt az odaadó munkát ismerték el, amit Dabas sportjáért tett az elmúlt években. Hogyan fogadja ezt egy olyan ember, aki élete
során, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy hozzászokott
a különbözô díjakhoz?
– Jólesô érzés volt az, hogy nagyon sokan gratuláltak, miután tudomást szereztek róla. Azt mondták, hogy a lelkesedésemmel és a sokéves munkámmal édemeltem ki. Volt, aki azt emelte ki, hogy
nemcsak élsportban, hanem versenysportban és
tömegsportban is sokat tettem a városért, például
az utcai futóversenyekkel, vagy azzal, hogy elindítottam a kosárlabdaedzéseket. Tehát leginkább
azoknak a visszajelzéseknek örültem, amiket a díj
hatására kaptam.
– Mikor kezdôdött a sportpályafutása?
– Kecskeméten nôttem fel, ahol egy testnevelés
tagozatos általános iskolába jártam. Elsô osztályos
korom óta úsztam, majd egy-két év múlva már
rendszeresen edzettem, és különbözô versenyeken
is indultam. Tizenkét éves koromban átpártoltam
az uszonyos és búvárúszásra. Ez a sportág annyira
jól ment, hogy országos bajnok lettem, valamint

Szandhofer János
Dabas VSE KC elnöke

nemzetközi versenyeken is szép eredményeket
értem el.
– Mióta él Dabason, és hogy került bele az itteni
sportéletbe?
– Szegedre jártam fôiskolára, biológia-testnevelô szakra. A tanulmányaim befejezése után az aktív
sportolást is abbahagytam. A férjemet már akkor
ismertem, általa kerültem Dabasra, és a zöld iskolában helyezkedtem el. Az úszásoktatást és az edzôsködést pedig Várdai Zsolt unszolására kezdtem el.
– Mit szeretne, illetve mi az, amit helyi szinten el
lehet érni a sportban?
– Sajnos manapság már csak abból lehet élsportoló, akinek megvan a kellô anyagi háttere, valamint a lakóhelyén biztosítva vannak a megfelelô
körülmények. Nekem a nagy álmom egy huszonöt
méteres fedett uszoda, de szerintem ez nemcsak
nekem, hanem a lakosságnak is nagyon jó lenne.
Nem is elsôsorban az élsportnak lenne erre szüksége, hanem a Dabason sajnos nagyon sok gerincferdüléses gyereknek, valamint azoknak a fiataloknak,
felnôtteknek, akik rendszeres úszással, sportolással
egy kicsit teljesebb életet élhetnének.
– További munkájához sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy álma: egy fedett uszoda Dabason,
beteljesül a jövôben.
Szabó Róbert
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Hirdetések

SZAKKÉPZÔ ISKOLA
ÉS KOLLÉGIUM
Vocational Technical Secondary School and
Youth Hostel
: 2370 Dabas, József Attila u. 107.
:http:// www.kzsdabas.sulinet.hu

: (36) 29/560-670 Fax: (36) 29/560-671
: kzsdabas@kzsdabas.sulinet.hu

Iskolánkat az IES társaság minôsítette, ezért jogosultak vagyunk a Certificate tervezet keretében
az intézményünkben végzett diákok részére nemzetközi minôsítô oklevelet kiadni

A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
a 2005/2006-os tanévben a következô szakokon indít képzést
Szakiskolai képzés:
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedô
fodrász, kômûves,
nôiruha-készítô, villanyszerelô
9–10. évfolyamon általános
11–13. évfolyamon szakképzés
Gimnáziumi képzés: (nem tanköteles korúak részére)
ifjúsági tagozat* (3 év nappali képzés)
esti tagozat**
(4 éves képzés)

Szakközépiskolai szakmacsoportos képzés:
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció,
valamint közlekedés (logisztika)

Felsôfokú szakképzés: (érettségihez kötött)
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
ügyintézô

feltétele: legalább 10. évfolyam elvégzése*
8 osztályt végzettek részére (beszámítható tanulmányokkal a képzési idô csökkenthetô)**
Szakmai elôkészítô:
Egyéves képzés a 16. életévét betöltött és 8. osztályt nem végzett fiatalok részére.
Az elôkészítô évfolyam sikeres elvégzését követôen a tanulók tanulmányaikat folytathatják a kômûves, kereskedô vagy
nôiruha-készítô szakképzés 11. évfolyamán.

AQUA KFT.
Dunavarsányi Kavicsbányába
UB-kotróra gépkezelôt és szerelôt keres.
Tel.: 06-30/9441-562

Tisztelt Olvasó!
Az alábbi telefonszámokon tudja az adott településrészen szolgálatot teljesítô mezôôrt elérni:
HOMOKI IVÁN
CZENE JÓZSEF
JÓZSA ZOLTÁN

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

IMPOTENCIA? Orvosi segítség!
T.: (06-20) 594-5761
DOOR Nyelviskola
ÚJ NYELVTANFOLYAMOK INDULNAK
ANGOL-NÉMET-FRANCIA
kezdô, közép, haladó
I. helyszín: Dabas-Gyón, Halász Móricz-Kúria
Idôpont: január 24. (kedd) 17.00-kor
II. helyszín: Dabas-Sári Faluház
Idôpont: január 24. (kedd) 18.00-kor
Információ: 06-20/314-1111
Óradíjak: 720–800 Ft/45 perc
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