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Az anyanyelv összeköt
Március 31. és április 2-a között lezajlott az elsô Anyanyelvi Találkozó Dabason, amelynek célja az volt, hogy közelebb hozza
egymáshoz testvérvárosunk, Barót magyar szakos tanárait és diákjait a dabasi és környékbeli iskolákban tanító kollégáikkal és a hazai diákokkal.
A találkozó az anyanyelvtanításban megmutatkozó azonosságok
és különbségek megtárgyalásához, elemzéséhez nyújtott fórumot,
lehetôséget adott személyes találkozásokra, eszmecserékre, szakmai
kérdések megvitatására. Hét batóti pedagógus és hét diák vett részt
a találkozón, amely még közelebb hozta egymáshoz az erdélyi és dabasi felnôttek és fiatalok anyanyelvrôl, költészetrôl, a tanításról és
összetartozásról alkotott véleményét.
Az elsô délelôttön a Táncsics Mihály Gimnáziumban láthattunk
két bemutatóórát, egyiket Gyurman Tiborné, a másikat a baróti
Kékessi Keresztes Lujza tanárnô tartotta. Gyurman tanárnô órája
rendhagyó módon, Ady Endre Lédával a bálban címû versének dramatizált megjelenítésével ért véget. Ez a meghökkentô mozzanat
emlékezetessé tette a tanórát mind a diákok, mind pedig a vendégek számára. Kékessi Keresztes Lujza tanárnô szövegcentrikus elemzésre épülô órát tartott, amelyet azzal a kérdéssel indított, hogy része-e a kisebbségi irodalom a magyar irodalomnak, miben más ez a

újszülöttet

ÚJSZÜLÖTTEK
A tavalyi év második félévében született csecsemôk köszöntésére került sor városunkban
2006. április 8-án, az Újszülöttek Ligete
rendezvény keretein belül. A délelôtti órákban, a már megszokott módon, a Városháza
nagytermében rövid mûsort adtak a Kossuth
Lajos Általános Iskola tanulói, így üdvözöl-

köszöntöttünk!

KÖSZÖNTÉSE ÉS LIGETE

ve a megjelent szülôket, babákat és a hozzátartozóikat. Majd Kôszegi Zoltán polgármester, köszöntô szavai után, rózsával és
emlékplakettel gratulált a családoknak. A
délelôtti program zárásaként a hivatal dolgozói a díszterem elôterében vendégül látták a
családokat. Délután a sári Csati-parton, az

Újszülöttek Ligetében pedig a családok közösen elültették a facsemetéket gyermekeik
születésének emlékére.
Zelovics Edina
A rendezvény képei megtalálhatóak a
www.dabas.hu weblapon.
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költészet, vagy miben azonos az erdélyi költô verse az anyaországbeli
költôk mûveinek léthelyzetével, érzelemvilágával. Kányádi Sándor
Fától fáig címû költeményét nem ismerték a dabasi diákok, kezdetben félénken, majd egyre bátrabban kapcsolódtak bele az óra menetébe, majd eljutottak a végkonklúzióig: a költemény ugyanolyan általános emberi léthelyzetet, örök kérdéseket fogalmaz meg, amelyek
határon innen és túl, sôt az egész világon ugyanazok. Ez bizonyítja,
hogy a kisebbségi magyar irodalom olyan kételyeket, érzéseket, szorongásokat szólaltat meg, amely által nemcsak a magyar irodalom-
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nak, de az egyetemes irodalomnak is szerves részévé válik. Péntek
délután két nagyszerû, országhatáron innen és túl jól ismert nyelvápoló, egyetemi tanár tartott elôadást: Benkes Zsuzsanna, a szegedi
fôiskola címzetes tanára, és Péntek János kolozsvári nyelvészprofesszor, a MTA tiszteletbeli tagja. Emberközeli, mindenki számára
érthetô és élvezhetô elôadások hangzottak el, az elôbbi inkább gyakorlati, a második elméleti síkon közelített az anyanyelvápolás és tanítás kérdéséhez. Úgy éreztem, mintha Péntek tanár úr elôadásában
azokra a bizonytalan kérdéseimre válaszolt volna, amelyeket végsô
kétségbeesésemben telefonon tettem fel neki akkor, amikor frissen
idekerült erdélyi tanárként a kétkedô, szaktudásomat, felkészültségemet, egyetemi diplomámat és magyarságomat megkérdôjelezô
megjegyzésekbe, helyreigazításokba ütköztem. 18 évvel ezelôtt, amikor dabasivá váltam, azt hittem, hogy tökéletesen ismerem az anyanyelvemet, nem laikusként, hanem magyartanárként és Erdélyben
akkor elismert tollforgatóként is. Itt kellett szembesülnöm azzal,
hogy nyelvhasználatomat furcsának, “idegenszerûnek”, szófordulataimat pedig úgymond helytelennek tartották diplomás emberek,
szakmabeliek. Értetlenül álltam, mintha szakadék tátongott volna
elôttem, megingott a hitem mindazokban, akik anyanyelvemre
megtanítottak. Pedig tudtam, hogy helyesen beszélek, csak talán
sokkal színesebben és árnyaltabban, mint az anyaországbeliek.
Ilyenkor Péntek tanár úr megnyugtatott és megerôsített, bátorított,
hogy ôrizzem meg a nyelvhasználatomban mindazt, ami gazdagabbá és értékesebbé teszi a szókincsemet, árnyaltabbá a kiejtésemet. Ô
segített rájönnöm arra, hogy a hiba nem bennem van. Hogy mi helyes és mi helytelen, nagyon viszonylagos, de hogy mi a helyes és mi
a helytelen, azt nekünk, magyartanároknak meg kell tudnunk különböztetni attól, ami tájnyelvi sajátosság, nyelvjárási színezet. Csak
akkor ragadjunk piros tollat, vagy akkor pirongassuk meg diákunkat, ha tudjuk, mi a kettô közötti különbség. Mert a nyelvjárási színezet, a tájszavak használata nem hiba, hanem erény.
Nyelvünk hangzókészletének gazdagságát a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, azon a versmondó versenyen, amelyre szombaton
délelôtt került sor a Városháza nagytermében. A baróti diákok Gyóni Géza-verset, a dabasiak erdélyi költôk verseit szavalták, majd a
második fordulóban kedvenc költeményeiket mondták el. Baróti
vendégeink szép és változatos magánhangzói, ízes tájszólásuk, igényes versmondással párosult. Érezhetô volt, hogy számukra a költemény szent dolog, akár az imádság, áhítattal és alázattal, átéléssel és
szemérmes visszafogottsággal mondogatták a verseket, az érzelem és
az értelem síkján, táplálékul léleknek és elmének egyaránt. A dabasiak szép és átélt versmondása felzárkóztatta ôket vendégeik mellé,
így nem voltak ezen a versenyen gyenge produkciók, csak jók és
még jobbak. A versenynek csak gyôztesei voltak, de közülük is a díjazottak a következôk: 7–8.-os kategóriában I. díj Bokor Csongor
(Barót), II. díj Galántai Gergô (Dabas), III. díj Kovács Andrea
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(Barót), dicséret Takács Edina (Dabas). Középiskolás kategóriában:
I. díj Zsolnai Richárd (Dabas), II. díj Kukk Zsófia (Dabas), III. díj
Andorkó Imola (Barót), dicséret Gecse Zelma (Barót). Közönségdíjas
lett: Bokor Csongor és Andorkó Imola. A találkozó külön színfoltja a
vállalkozó szellemû dabasi pedagógusok produkciója volt, ôk is elmondták legkedvesebb költeményeiket a közönségnek. Az emlékezetes délelôttöt Papp János színmûvész Ikercsillagok címû irodalmi
összeállítása zárta.
A szombat délután városnézéssel telt, a vendégek meglátogatták
Dabas helytörténeti értékeit, a Kossuth Ház Galériát, a Kossuthkoszorút, a Gyóni Géza-emlékszobát, néhány klasszicista kúriát és
Kossuth László sírját. Baróti vendégeinknek a Sztavinovszky házaspár tartott szakszerû idegenvezetést. A szombat este táncházzal folytatódott, ahol a Kóborzengô zenekar húzta a talpalávalót, és Pásztor
Gergely oktatta a különbözô tájegységek tánclépéseit a résztvevôknek.
Reméljük, élményekkel telített három napot töltöttek nálunk baróti vendégeink, új barátságok köttettek, a régiek meg még jobban
elmélyültek. A gesztusokból, a szavakból, a mozdulatok és ölelések
ôszinteségébôl következtetni lehetett arra, hogy ebbôl a testvérvárosi kapcsolatból valódi, idôtálló emberi kötôdések születtek. Sajnos,
attól a fiatalembertôl is el kellett búcsúznunk, aki három hónapos
ittléte alatt sokat tett azért, hogy Barót és Dabas fiataljai, civil szervezetei, egyesületeinek tagjai között igazi együttmûködés jöjjön
létre.
Barót város elsô ifjúsági nagykövete, Tôkés Lehel hazautazott
szülôvárosába. Kívánunk neki sok szerencsét a közelgô felvételi vizsgához, sok boldogságot, jó egészséget otthoni életéhez! Mi ôt mindig visszavárjuk, hiszen befogadtuk, része lett városunk mindennapjainak, és számunkra egy kicsit dabasivá vált.
Kapui Ágota

Meghívó
Május 1-jén, hétfôn újra megrendezzük a VÁROSI MAJÁLIST
a Jubileumi parkban. Reggel 7 órakor zenés ébresztôt fúj a város
utcáin a Fúzió Fúvós Együttes, majd 11 órakor a Sugár Rezsô
Zeneiskola tanárai és tanulói térzenét játszanak a kilátogató közönségnek. Színpadi mûsoraink mellett alternatív programokkal
és sportvetélkedôkkel várjuk az érdeklôdôket. Lesz vásári forgatag,
körhinta, csúszda, légvár, lovas program, íjászat, jurtabemutató,
arcfestés, kézmûves foglalkozás, stb. Programjainkat részletesen a
város különbözô pontjain elhelyezett plakátjainkon olvashatják.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
A szervezôk

Rendezvényeink

Újabb beszámolót tartottak az ifjúsági nagykövetek
Városunk ifjúsági nagykövetei április 10-én 16. 00 órától a Polgármesteri Hivatal Nagytermében ismét beszámolót tartottak kiküldetésük tapasztalatairól, eredményeirôl és további terveikrôl. Az újságunkban havonta közölt beszámolóknál bôvebben, részletesebben beszéltek tevékenységükrôl, és személyes élményeiket is megosztották a hallgatósággal. Az elmúlt három
hónapot Lengyel Brigitta Tråiœben, Kancsár Krisztián Baróton és Rizmajer Krisztián Besztercebányán töltötte. Kôszegi Zoltán polgármester a beszámoló végén átadta a három nagykövetnek
az újabb megbízóleveleket, melyek értelmében Lengyel Brigitta Besztercebányán, Kancsár Krisztián Tråiœben, Rizmajer Krisztián pedig Baróton folytatja munkáját. Eredményekben gazdag három hónapot kívánunk nekik!
Z. E.

Vállalkozói Fórum a Városházán
Március 29-én, szerdán délután Vállalkozói Fórumot tartottak a Városháza nagytermében. Az itt megjelentek tájékoztatást kaphattak Dabas város polgármesterétôl a település pénzügyi-gazdasági helyzetérôl, a helyi adóügyek alakulásáról, valamint fontos információkhoz juthattak olyan pályázati lehetôségekrôl, amelyeket kezdô fiatal vállalkozók
kaphatnak vállalkozásaik beindításához, valamint más vállalkozók is hozzájuthatnak a vállalkozás-fejlesztési alapból származó támogatásokhoz,
ha tevékenységük a pályázati követelményeknek megfelel. (A pályázati kiírást a Dabasi Újság e számában, a 8. oldalon tettük közzé). A fórum vendége volt Szûcs Lajos
országgyûlési képviselô.
A fórumon szó esett a dabasi második világháborús emlékmû sorsáról. A vállalkozók megkapták az alapítvány számlaszámát, ahová támogatásaikat utalhatják.
A Szakorvosi Rendelôintézet mögött, a régi katolikus temetô sarkánál már áll az a
tábla, amely az emlékmû tervrajzait tartalmazza.
Ezúton is kérünk minden adakozó kedvû dabasi polgárt, hogy lehetôségei szerint
járuljon hozzá az emlékmû megvalósításának költségeihez.
szerk.

A Dicsôséges Tavaszi Hadjárat

Tavaszköszöntô
városházi este
“…orgona hívja illattal a jövendô méheit.”
Babits Mihály
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom településünk minden polgárát,
hogy a FÖLD NAPJÁNAK elôestéjén köszöntsük együtt a tavaszt.
Helyszín: a Szent István tér
Idôpont: 2006. április 21, péntek 18.00 óra
Programjaink a következôk:
Térzene a Jerzsele zenekar elôadásában
Mazsorett- és minirettbemutató
Polgármesteri köszöntô
A “Dabas Város Környezetvédelméért”
Télessy István-díj átadása
A Blouse Archive zenekar koncertje
Tûzzsonglôr-show
Tea- és borkóstolóval várjuk Önöket a téren felállított sátraknál.
Kôszegi Zoltán polgármester

Idén már tizennyolcadszor rendezték meg ennek az igazán jelentôs eseménynek a megemlékezéssorozatát. Ebben az évben már teljes volt a
„tüzéregyenruhánk”, végre zsinórzatunk is mutatta hovatartozásunkat,
hisz köztudott, hogy a tüzérség színe a piros.
Az idei hadjáratban már hat fôre bôvült csapatunk, mely harcedzett
fiúkból áll. Katonásan fegyelmezetten hajtották végre a részükre kiszabott feladatokat.
A tápióbicskei csata helyszínén egész napos volt a megemlékezés
(Európa egyik legszebb csataimitációját játsszák le itt a 19. századból).
Délelôtt 11 órától csapatunk Huszárkonyha fôzôversenyen vett részt,
melyen sajátos receptem által készült ételt fôztünk, ez igazán jól sikerült,
közel 100 induló közül a szerencse mellénk állt, és a különdíjat jelentette számunkra. Szép bemutatkozás volt. Tehát nemcsak katonáskodni tudunk, hanem fôzni is. Szeretnénk, ha minél több érdeklôdôt tudnánk körünkbe bevonni.
Erôt, tisztességet!
Bajtársi üdvözlettel:
Papst József h.ô.fôhadnagy
dabasi honvédtüzér
Hagyományôrzô Közhasznú Alapítvány
Számlaszám: 64400082-30084139-61100017
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“Mindig is gyóninak
és dabasinak vallottam magam”

Fotó: Karlik Dóra

Idén, március 15-én, a Képviselô-testület döntése alapján a Dabasról elszármazott, ma Százhalombattán élô és alkotó történész, Mitták Ferenc kapta a
Dabas Város Díszpolgára kitüntetô címet. Az alábbi beszélgetésben kitüntetettünk szülôvárosához való kötôdésérôl, pályájáról, életérôl vall.

– Milyen érzés, hogy szülôvárosod, Dabas-Gyón
díszpolgárává fogadott?
– Nagyon felemelô érzés, meghatódtam,
amikor a hírt meghallottam, és amikor március
15-én az igen színvonalas városi ünnepségen a
kitüntetést átvehettem. Ezer szállal kötôdöm
szülôvárosomhoz, és nagyon jólesik, hogy a Polgármester úr és a Képviselô-testület egyhangú
döntéssel 2006-ban engem tartott méltónak erre a nagy elismerésre. Úgy érzem, hogy ez minden kitüntetésnél többet ér, mert ezt egy közösség ítélte oda a számomra, méltányolva ragaszkodásomat a szülôföldhöz. Pedig én csak az elveim szerint élek és cselekszem, mint azt a kitüntetés átvételekor is elmondtam, Márai Sándor
szavait idézve: „Egyetlen elégtétel, igen, egyetlen
kielégülés az életben: elvégezni azt a csendes,
mellékes, de szakszerûen megmívelt munkát,
amelyre hajlamaid és képességeid kijelöltek,
nem menekülni e munka elôl a hiú »szerep«-be,
beérni azzal a megnyugvással, hogy munkád a
lehetôségig pontos volt, s talán használt is az
embereknek.
Ez a legtöbb, amit az élet adhat.”
Mindig is gyóninak és dabasinak vallottam
magam, és ez a díszpolgári cím ezt most „hivatalosan” is megerôsítette.
Tudom, hogy az elismerés kötelezettséget is
ró rám, ezért a jövôben is segíteni szeretném a
város fejlôdését, amennyire erômbôl és képességeimbôl telik.
Ha röviden akarom megfogalmazni az érzéseimet, azt mondhatom, hogy örülök és büszke
vagyok arra, hogy ilyen szép elismerésre méltónak tartott a szülôvárosom.
– Mesélj a kezdetekrôl, Gyónhoz való kötôdésedrôl, az indulás éveirôl!
– Gyónhoz igen erôs szálak kötnek, ott születtem a Kálvin utcában, egy nádfedeles, búbos kemencés, mestergerendás kis házban, a bábaasszony segített a világra. A kisgyermekkoromat
töltöttem ott, a nagyobb testvéreim, unokatest-
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véreim körében, miénk volt a gyóni határ: az
úgynevezett „Nagy-hegy”, a „Nagy-víz”, a Paphegy, a disznójárás, a lôtér. Sokat csavarogtunk,
kószáltunk a szabad ég alatt. Természetesen már
meghatározott feladataink is voltak, télen hósöprés, favágás, tavasszal-nyáron az állatok etetése, ház körüli munkák. Akkortól tanultam meg
azt, ami végigkísér az életemen: a jól végzett
munka becsületét. Mindezt a szüleimtôl és a
gyóni emberektôl sajátítottam el. Azt a mentalitást, hogy végezd el a munkádat, aztán játszhatsz, aztán foglalkozhatsz mással.
Írni, olvasni petróleumlámpa mellett tanultam meg. Történelmi idôkben – 1956 ôszén –,
pontosan 50 éve kezdtem el az általános iskolát,
és mindvégig Gyónon tanultam. Jártam a református, a zárdai, az evangélikus, a katolikus és a
Zlinszky-iskolába. Jó tanítóim és tanáraim voltak,
rengeteget tanultam tôlük, hálás szívvel emlékezem rájuk: Hegyesi Sándor igazgató úr, Tóth
Mária, Romhányi József, Virágh József tanítók,
Szeredi László tanár úr, aki 5–8. osztályban az
osztályfônököm volt, s akit még ki szeretnék
emelni, id. Hajnal László tanár úr.
A Gyóni Géza Mûvelôdési Ház és Könyvtár állandó látogatója voltam, a nyíló érdeklôdésemet
értô szeretettel irányította Borsitzky Istvánné
Mária néni, a ház és könyvtár vezetôje. Mindent
elolvastam, amit ajánlott. Arra is emlékszem,
hogy már az elsô osztály végén elolvastam Hamingway „Búcsú a fegyverektôl” címû regényét.
Hamar kinôttem a községi könyvtárt, aztán
átjártam Dabasra, a Járási Könyvtárba. Rendszeresen jártunk a dabasi moziba, mindent megnéztünk, amit vetítettek. Mindez igen nagy ismereteket adott, együtt a gyóni emberek, a könyvek,
a filmek, a mûvelôdési ház programjai.
Az általános iskolát 1964-ben fejeztem be,
mindvégig kitûnô bizonyítvánnyal. Adta magát,
hogy az akkor induló Dabasi Gimnáziumba jelentkeztem, s ott végeztem el a középiskolát. Ismét szerencsém volt, kiváló tudású és emberséges pedagógusok tanítottak: a feledhetetlen emlékû Szögi Ferenc igazgató úr, Osváth Tiborné
(Baranyi Judit), Osváth Tibor, Sarus Gyula, Lippai
Lajos és Lajosné, valamint az a két pedagógus,
akinek igen sokat köszönhetek és azóta is tartom
velük a kapcsolatot: Sztavinovszky Gyôzô tanár
úr, aki 4 évig az osztályfônököm volt és Sztavinovszky Gyôzôné Marika néni, aki történelmet,
magyart, latint és mûvészettörténetet tanított

nekem. Olyan kapcsolat alakult ki velük, amely
egy életre szól, nagy szerepük volt a pályafutásom további alakulásában. Ôk ösztönöztek, hogy
tanuljak tovább az érettségi után, így lettem
1968-ban a Szegedi József Attila Tudományegyetemen történelem-latin szakos hallgató. Az
érdeklôdésem a régészet felé vitt, s végül 1973ban történelem-régész diplomát szereztem.
Természetesen mindvégig gyóni, majd a községösszevonások után, 1966-tól dabasi lakos
voltam, hazajártam, részt vettem a közéletben is,
például a Gyóni Géza Klub vezetôségi tagjaként.
Az egyetemi évek idején a nyári szünetekben
a Dabasi Tanács építôbrigádjában dolgoztam, hiszen kellett a pénz a tanuláshoz, mivel szüleim
igen szerény anyagiakkal rendelkeztek (de taníttattak, amiért ismét csak örökre hálás voltam
nekik). A verejtékem ott van a Vörösmarty utcában (Králl Bélával dolgoztunk ott 1967 nyarán), a
Lakos doktor utcában, a Gróf Vay Sándor utcában, a Dabasi Nyomda kezdôdô építkezésén.
Rendszeres látogatója voltam a Járási Mûvelôdési Központnak már a gimnazista évek óta:
Juhász Sándor volt az igazgató, Varga László az
ifjú népmûvelô, Fábián Miklós a bábcsoport vezetôje. Micsoda csapat és mennyit tanultam
tôlük!
– Mikor döntöttél a pályaválasztásról, hogy
történész leszel? És miért pont a történelemre
esett a választásod?
– Mint említettem, alig tanultam meg olvasni, onnantól kezdve szinte „faltam” a könyveket,
köztük rengeteg történelmi regényt. Mindig is
érdekelt a múlt, hogy mi történt, hol és mikor? A
nagyszerû tanáraim – a már említett Szeredi
László, Sztavinovszky Gyôzôné Marika néni és a
gimnázium III–IV. évében tanító Réfi Oszkó
Magdolna – igen megszerettették velem a történelmet, így jelentkeztem történelem-latin tanári
szakra. Ez még nem jelentette azt, hogy történész leszek. Az egyetemen is a legkiválóbb tanáraim voltak, csak néhányukat szeretném megemlíteni: Kristó Gyula, Makk Ferenc, Szántó Imre, Wittmann Tibor, latinból Szádeczky-Kardoss
Samu, régészetbôl pedig Trogmayer Ottó, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum igazgatója (hál’ Istennek, vele még napjainkban is rendszeresen levelezünk, tartjuk a kapcsolatot). Volt kiktôl tanulnom.
A diploma megszerzése után hazajöttem dolgozni a Dabasi Nagyközségi Tanácshoz, mû-

Rendezvényeink
velôdésügyi fôelôadónak. Itt kezdtem a közigazgatási munkát, sokat tanultam Czeróczki András
tanácselnöktôl, Tusák Miklósnétól, Barsi Sándorné Magditól, dr. Krékity János VB-titkártól, Antal
Istvántól, Járomi Lajostól és bocsánatot kérek
azoktól, akiket most nem említek. Termékeny
2 évet dolgoztam itt, 1973–1975 között: újságot
és évkönyvet szerkesztettem, rengeteg rendezvényt szerveztünk, a Gyóni Géza Baráti Társaság
titkára voltam, óraadóként tanítottam a szakmunkásképzô kihelyezett tagozatán Kosztolányi
Gyula kedves barátom szárnyai alatt, Tímár Lászlóval és Garajszki Istvánnal együtt. Még a Ruhaipari Szövetkezetnél is vezettem tanfolyamot,
közben a dabasi fiatalokkal szerveztük az Ifjúsági
Klubot Lakrovits Gyulával és másokkal.
Ekkor, itt Dabason kezdtem írni helytörténeti
tanulmányokat, Dabas ôstörténetérôl, a néprajzi
szokásokról és egyéb kérdésekrôl, TIT-elôadásokat tartottam a járásban. Szóval, mint látható,
igen mozgalmas életet éltem. Közben immár
32 éve, 1974. április 13-án itt kötöttünk a feleségemmel házasságot Dabason, a kedves kolléganôm, Nyáry Miklósné Anci néni anyakönyvvezetô adott össze bennünket. Szép esküvô volt,
s olyan jól sikerült, hogy azóta is együtt segítjük
egymást az élet viharaiban.
Szóval itt kezdôdött a történészi pályafutásom, amely jelenleg is tart.
– Mikor kerültél el szülôvárosodból, és milyen
reményekkel?
– Fájó szívvel 1975. május 15-ével hagytam el
Dabast. A feleségem akkor volt diploma elôtt
Szegeden (történelem-francia szakos), és nem
találtunk a számára állást Dabason és környékén.
Ekkor pályáztam a Százhalombatta Városi Tanácshoz közmûvelôdési felügyelônek. Lakást
kaptunk, s azóta is mindketten ott dolgozunk.
Ekkor szûnt meg Dabason az állandó lakásom, de
természetesen csak papíron, hisz a kötôdésem
azóta is tart és megmaradt. A remények? Fiatal
házasként abban reménykedtünk, hogy Százhalombattán alapíthatunk családot. Így is lett, azóta is ott élünk, és megszerettük azt a város is, a
munkánk odaköt.
– Szakírói tevékenységed mennyire egyeztethetô össze hivatalnoki hétköznapjaiddal?
– Teljes mértékben. Egyik sem megy a másik
rovására, jól kiegészítik egymást, sôt erôsítik a
munka színvonalát és minôségét. A munka mellett még szereztem két diplomát – népmûvelôi
és igazgatásszervezôi –, letettem két komoly
szakvizsgát – anyakönyvvezetô, közigazgatási
szakvizsga –, voltam idegenvezetô, több mint
10 éven át középiskolai óraadó tanár és érettségiztettem, az utóbbi 8 évben az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként felkészítôket tartok és vizsgáztatok. Közben pedig
rengeteget írok: eddig 13 önálló kötetem, több
száz tanulmányom és cikkem jelent meg könyvekben, újságokban, lapokban, így a Dabasi Újságban is. Valahogy így teljes az életem, hiszek
benne, hogy a hivatalnoki (közigazgatási-

köztisztviselôi) munkámmal és az írói tevékenységemmel értékeket teremtek, nemcsak öncélúan, hanem mások hasznára is. Például meg vagyok gyôzôdve arról, hogy a magyar történelem
nagy eseményeit, személyiségeit minden magyarral meg kell ismertetni, hiszen csak a múltunk ismeretével tudjuk megérteni a jelent és
formálni a közös jövôt. Ezért dolgozom minden
nap. És megéri.
– Mibôl, honnan merítesz energiát ennyi aktivitáshoz, hiszen sokfelé terjed az érdeklôdésed?
– Honnan is merítenék, mint a gyökerekbôl?
A szüleim, a gyóni és dabasi emberek példamutató életébôl, munkájából. Kisgyermekkoromtól
azt láttam a szülôfalumban, szülôvárosomban,
hogy eredményt csak a komolyan vett, becsületes munka hozhat. Azt tanultam, hogy minden
kis eredménynek lehet örülni, például ha apámnak kapálni, gyûjteni segítettem, jólesett végignézni a rendbe tett sorokon, a tiszta tarlón.
Ugyanígy lehet örülni egy cikknek, egy levélnek,
egy hatósági határozatnak. Szerintem, bármit
dolgozunk, a megelégedettséget és a boldogságot az jelenti, ha a munkánkat a legjobb tudásunk szerint végezzük, és minden apróságnak tudunk örülni. És igyekszünk a tudásunkat másoknak önzetlenül átadni, életünkkel példát mutatni. Ilyen ember szeretnék lenni, s talán így is van.
– Mesélj a családodról, fiaiddal való közös
munkáidról!
– Összetartó család vagyunk, és mint minden
szülô, a feleségemmel együtt büszkék vagyunk a
két fiunkra. Mi neveltük ôket olyanokká, hogy ôk
is a munka becsületét vallják (hisz mi mást is láttak volna nagyszüleiktôl és tôlünk?) Mindketten
sok örömet szereztek és szereznek nekünk: mindvégig kitûnô tanulók voltak, tanulmányi versenyeket nyertek, nyelveket beszélnek és diplomát szereztek. Zoltán fiunk közgazdász, Péter pedig jogász, most már komoly, felelôs munkát végeznek.
És alkottak, írtak is: Százhalombattai helytörténeti tanulmányokat és egy-egy történelmi
könyvet társszerzôként velem. Jelenleg a szakmájukban igyekeznek minél többet elérni, például Péter fiunk már több jogi cikket publikált.
Hadd mondjam, hogy nekik is van dabasi
kötôdésük, hisz például a gyóni református
templomban volt a keresztelôjük, s amíg nagyszüleik éltek, rengeteg idôt töltöttek Gyónon. Itt
voltak barátnôikkel a március 15-ei ünnepségen
is, és most ôk voltak büszkék az apjukra, rám. Így
teljes az életünk.
– Mit tervezel a közeljövôben, milyen témákat
szeretnél megírni, és melyik könyvedet dedikálod
majd az idei Dabasi Napokon?
– Jelenleg egyszerre két könyv kéziratán is
dolgozom, mindkettôt a szinte állandó kiadóm, a
debreceni Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft.
rendelte meg: az egyik a „Várostromok a világtörténelembôl. Trójától Palermóig” munkacímet
viseli, a másik a „Magyarország képes történelme. 1111 év a Kárpát-medencében, a honfoglalástól 2006-ig” (kb. 500-600 oldal). A várostro-

mok kéziratát május 31-ig leadom, már több
mint a fele készen van és átadtam a kiadónak,
esély van rá, hogy valamikor ôsszel megjelenik.
A magyar történelmi könyv kéziratával december 31-ig kell elkészülnöm, ennek is közel az egyharmada már a kiadónál van, ez 2007 elsô félévében fog megjelenni. A Dabasi Napokon nem
biztos, hogy lesz tehát dedikáció, hacsak az önkormányzat nem adja ki újra a „Pirkadat. Kossuth
Lajos Alsódabason 1840-ben” címû kötetemet,
amit több dabasi ismerôsöm, barátom már javasolt nekem. Természetesen én hozzájárulok, ha
valamilyen módon sikerülne utánanyomatni.
És könyvtôl függetlenül a Dabasi Napokon
szeretnék itt lenni és a dabasiakkal ünnepelni.
– Milyen emlékeket ôrzöl Gyónról?
– Rengeteg emlék megmaradt bennem, hiszen az ember a legtöbb élményt gyermek- és
ifjúkorában szívja magába, amelyeket aztán
egész életében megôriz. A példák említése nélkül hadd idézzem a 2003 nyarán a Dabasi
Újságban megjelent „Memento” címû versem
utolsó szakaszát, amelyet kedves iskolatársamhoz, távoli rokonomhoz, dr. Bábel Balázs kalocsai érsekhez írtam:
»Kedves barátom, szülôfalunkban jártam,
a minap ismerôs utcáin kószáltam,
küldöm neked a hazai föld illatát, –
rám mosolyogtak, tudod, a sudár nyárfák,
utca hirdeti kis gróf Saroltánk nevét,
emlékek ôrzik Gyóni Géza szellemét;
láttam a Zlinszky-kastélyt, volt iskolánkat,
Kossuthot idézô Halász-kúriákat,
meg a határt, a Kenderföldeket, Eprest,
a Turjánost, Pap-hegyet, a Peszéreket, –
magam mellé téged odaképzeltelek.
Múlik az idô, sokat változott minden,
mint régen, éppúgy dolgosak az emberek, –
ó, „Csak egy éjszakára…” békesség legyen.«
Az én érzéseimet, emlékeimet is pontosan
tartalmazza Vay Sarolta írásának egy részlete:
„Kimondhatatlanul szeretem azt a homokbuckás, egyáltalában nem szép vidéket, kerek nyárfaerdeivel, itt-ott elszórt fehérfalú tanyáival, a
tarackos mezôt, amelyet a hegyvidékek selymes
füve helyett királydinnye szúrós tüskéje borít, és
a búza és kukoricaföldeket szegô garádokat, sûrûn benôve a lícium bokraival – azt a vidéket,
ahol vidám, gondtalan gyermekéveimet töltöttem, ahol az elsô ifjúság bohó, édes ábrándjait
álmodtam át … szeretem és vágyva vágyik oda a
lelkem vissza, … ahol valamikor otthon voltam,
amelynek minden zuga olyan kedves, olyan drága nekem.”
– Még egy utolsó kérdés, mikor jössz haza legközelebb?
– Talán május elején, virágot hozok anyák
napjára édesanyám sírjára, a gyóni temetôbe. És
jövök mindig, amikor csak tudok, amikor a dabasiak hívnak.
Kapui Ágota
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DABAS egyéni választókerület
eredményei
Pest megyében csak a 14-es választási körzetben dôlt el az egyéni mandátum, így Dabason és környékén
nem kerül sor második fordulóra április 23-án.
Szûcs Lajos országgyûlési képviselônek gyôzelméhez gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk a következô négy esztendôre!
Április 9-én, vasárnap lezajlott az országgyûlési választás városunkban is. Választókerületenként a következô eredmények születtek:
Sorsz.
Sári

Felsôdabas
Dabas

Gyón

Dabas-Szôlô

Választásra
jogosult

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Összesen

Dr. Mráz
István

Arány
(%-ban)

Szûcs
Lajos

Arány
(%-ban)

367
417
812
750
377
410
508
426
603
495
442
458
351
330
314
422
382
313

61
68
71
66
63
66
76
69
63
70
64
64
56
53
51
65
58
59

172
168
337
341
158
172
227
206
306
226
186
178
155
130
121
200
192
124

47
40
42
45
42
42
45
48
51
46
42
39
44
39
39
47
50
40

182
240
461
396
208
220
250
202
254
244
236
264
181
185
173
207
168
165

50
58
57
53
55
54
49
47
42
49
53
58
52
56
55
49
44
53

12 787

8 177

64

3 599

44

4 236

52

A Képviselô-testület 2006. március 27-i
ülésén megvitatta és elfogadta a “Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet és a
Dabas-Szôlôsi Mûvelôdési Ház 2005. évi
beszámolóját.
***
A Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona intézményvezetôi álláshelyére
kiírt pályázat elbírálása során Vas Gabriella pályázatát nem fogadta el, mivel a
pályázat nem felel meg a jogszabályi
elôírásoknak. A másik pályázó, a jelenlegi intézményvezetô, Tresóné Boros Melánia pályázata nem nyerte el a szükséges
minôsített többséget. Az intézményvezetôi feladatokat május végéig a jelenlegi
vezetô látja el. A Reménysugár Napközi
további mûködésének feltételeirôl a kinevezés lejártáig dönt a testület.
***
A Képviselô-testület jóváhagyta a SERPICO Közbiztonsági Közalapítvány

2006. április

Részvétel
(%-ban)

601
616
1 144
1 128
602
625
671
618
961
710
693
713
631
622
614
649
657
532
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Érvényes
szav.

Alapító Okiratának módosítását egységes szerkezetben és a SERPICO Közbiztonsági Közalapítvány új Kuratóriumi
tagjának Somodi Sándort választotta
meg.
***
Önkormányzatunk az eszközfejlesztési
pályázaton 1 087 742 Ft összeget nyert,
melyet a következô módon oszt fel az intézmények között:
• II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
498 871 Ft
• Gyóni Géza Általános Iskola
498 871 Ft
• Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
90 000 Ft
***
Az Önkormányzat 2006. évi Közbeszerzési Tervét a Képviselô-testület elfogadta.
***
A Testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében

meghirdetett pályázati felhívásra, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola fejlesztésére. A projekt címe: “Mintaprojekt
Dabas város oktatási potenciáljának növeléséért, Együttnevelési Központ létrehozásán keresztül.”
A fejlesztéshez az Önkormányzat
15%, maximum 60 000 000 Ft saját
forrást biztosít.
***
Ugyanezen az ülésén a Testület felajánlotta az ELMÛ-nek, hogy ügyfélszolgálati napokon helyet biztosít a Polgármesteri Hivatalban.
***
A Képviselô-testület a Dabasi Ravatalozó építésével kapcsolatban Tervbíráló
Bizottságot alakított.
***
A Dabas-Szôlôsi Mûvelôdési Ház hosszú
távú mûködtetésére átfogó program
készítését határozta el a Képviselôtestület. A tervezet kimunkálását a
2007. évi költségvetési koncepció elôkészítéséig le kell zárni.
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Ismét nyaralunk!
Pályázati felhívás családosok nyaralására

Pályázati felhívás
idôsek nyaralására!

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet családok részére kiskunmajsai nyaralásra (12 család, max. 50 fô részére)

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugdíjasok részére kiskunmajsai nyaralásra (25 fô részére).

Dabas Önkormányzata ötödik alkalommal szervez nyaralást családok részére, 2006.
augusztus 23–25-ig és 25–27-ig (3 nap, 2 éjszaka) a Jonathermál Rt. összkomfortos
faházába (max. 5 fô).

Dabas Önkormányzata negyedik alkalommal szervez nyaralást öregségi nyugdíjasok részére 2006. augusztus
14–16-ig (3 nap, 2 éjszaka) a Jonathermál Rt. Hotelben,
2–3 ágyas szobákban.

Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt és a vacsorát biztosítja, a reggelirôl a
szállás teakonyhájában, az ebédrôl a strandon vagy az étteremben mindenki maga
gondoskodik.
Pályázati feltételek:
– a pályázó családok állandó, bejelentett lakása Dabason legyen,
– legalább 1 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek (az egyik szülô
részesülhet családtámogatási vagy társadalombiztosítási ellátásban),
– az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg az 52 000 Ft-ot,
– töltsék ki a pályázati ûrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást,
– gyermekük/gyermekeik 18 éven aluliak legyenek, vagy tanulói jogviszonnyal rendelkezzenek.
A pályázati ûrlap beszerezhetô az „Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Kossuth
Lajos út 1.) (Posta mögött)

Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt és félpanziót
(reggeli, vacsora) biztosítja, az ebédrôl a strandon vagy az
étteremben mindenki maga gondoskodik.
Pályázati feltételek:
1. Állandó bejelentett lakás Dabason
2. Öregségi nyugdíj
3. Az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg a 60 000
Ft-ot, egyedülállónál 70 000 Ft-ot.
4. Kitöltött pályázati ûrlap jövedelemigazolással
A pályázati ûrlap beszerezhetô az „Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 1.) (Posta mögött)
A pályázat benyújtási határideje: 2006. május 30.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. május 30.
A pályázatokat június 15-ig bíráljuk el.
A pályázatra bárki jelentkezhet, de az elbírálásnál elônyt élveznek azok,
akik nem vettek még részt az Önkormányzat által szervezett nyaraláson.
A nyerteseket levélben értesítjük!

A pályázatokhoz sok sikert kívánok!

Pályázati felhívás
gyermekek nyári
szabadidejének eltöltésére
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet
a gyermekek nyári szabadidejének hasznos eltöltésére a nyári szünidôben.
Pályázat célja: a dabasi gyermekek – elsôsorban
7–12 éves korosztály – szabadidejének hasznos
eltöltéséhez programok biztosítása azért, hogy
a gyerekek élményszerûen és biztonságban
tölthessék a nyári szünidôt.
Pályázók köre: a pályázaton részt vehetnek a
dabasi székhellyel rendelkezô oktatási-nevelési
intézmények, az ott foglalkoztatott pedagógusok, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, egyéb intézmények, akiknek az alapító
okiratában, vagy tevékenységi körében szerepel
a gyerekek oktatása, nevelése, szabadidejük
szervezése.
Pályázati feltételek:
A pályázati program keretében a pályázó vállalja, hogy:

A pályázatokat, június 15-ig bíráljuk el.
A pályázatra bárki jelentkezhet, de az elbírálásnál elônyt
élveznek azok a nyugdíjasok, akik nem vettek még részt
az Önkormányzat által szervezett nyaraláson.
A nyerteseket levélben értesítjük!

Kôszegi Zoltán polgármester

– 2006. június 19-tôl július 28-ig legalább egy
hétig (hétfôtôl péntekig, 8–12 óráig, vagy
9–13 óráig) a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelô programot biztosít,
– egy-egy foglalkozáson a gyermekek száma
15–20 fô között lesz,
– a programhoz megfelelô felügyeletet biztosít,
– a szülôket terhelô költség egy hétre – délelôttre – nem haladja meg az 1000 Ft-ot (étkezés nélkül), a szociálisan hátrányos helyzetû gyermekeknél a 100 Ft-ot (a különbözetet
az Önkormányzat kiegyenlíti). Az igény szerinti étkezés és délutáni foglalkozás költségei
a szülôket terhelik.
A pályázható támogatás mértéke és felhasználása:
A pályázható támogatás összege minimum
50 000 Ft, maximum 100 000 Ft, amely felhasználható személyi kiadásokra és azok járulékaira, valamint anyag- és eszközbeszerzésre,
belépôdíjakra.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait,
– a foglalkozás helyét,
– a foglalkozás idôpontját,

– a becsült létszámot,
– a várt korosztályt,
– a részletes programot,
– a részletes költségvetést (bevételek, kiadások),
– a kért támogatás összegét.
A pályázat mellékletei:
– cégbejegyzés, vagy alapító okirat,
– egyéb olyan dokumentum, amely igazolja,
hogy a jelentkezô a pályázati kiírásnak megfelel.
Elônyben részesülnek azok a pályázók, akik foglalkozásaikat a strandra szervezik.
A pályázat beadási határideje:
2006. május 10.
A pályázatok leadási helye:
„Együtt” Segítôszolgálat
2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1.
A pályázat elbírálása: 2006. május 20.
Dabas Város Önkormányzata
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Pályázati felhívás
vállalkozni szándékozó dabasi fiataloknak!

Pályázati felhívás
dabasi vállalkozóknak!

Dabas Város Önkormányzata az 51/2004. (XI. 18.) számú rendelete
alapján

Dabas Város Önkormányzata az 51/2004. (XI. 18.) számú rendelete
alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

dabasi vállalkozóknak

vállalkozni szándékozó dabasi fiataloknak
A pályázat fedezetét az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési
Alapjának 10 000 000 Ft-os keretösszege biztosítja a 2006. évben.
A támogatható célok:
1. 30 év alatti dabasi fiatal vállalkozók dabasi vállalkozásának beindítási támogatása

A pályázat fedezetét az önkormányzat Vállalkozásfejlesztési
Alapjának 10 000 000 Ft-os keretösszege biztosítja a 2006. évben.
A támogatható célok:
1. Dabasi vállalkozások beindításának támogatása
2. Nemzeti és uniós forrásokra pályázó vállalkozók önrészéhez támogatás

2. Nemzeti és uniós forrásokra pályázó vállalkozók önrészéhez támogatás

3. Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások támogatása

3. Dabasi munkahelyet teremtô fejlesztési beruházások támogatása

Pályázhat: minden csak dabasi székhelyû és telephelyû egyéni és társas vállalkozás, kivéve az elsô pontot, ahol dabasi magánszemély is
pályázhat.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázónak ne legyen köztartozása.
A pályázat beadási határideje: 2006. május 15.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy köztartozása ne legyen a vállalkozásnak és a magánszemélynek.
A pályázat beadási határideje: 2006. május 15.

A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz kapcsolódó
tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indokolását, illetve igazolásokat arról, hogy nincs köztartozása a pályázónak (APEH, TB, és helyi adó).

A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatható célokhoz kapcsolódó
tevékenység rövid leírását, valamint a kért támogatás szakmai indokolását, illetve igazolásokat arról, hogy nincs köztartozása a pályázónak (APEH, TB, és helyi adó).

A támogatás odaítélésérôl 2006. június 30-ig dönt az AD-HOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.
A támogatás folyósításának és elszámolásának feltételeit támogatási
szerzôdés rögzíti.

A támogatás odaítélésérôl 2006. június 30-ig dönt az AD-HOC Bizottság, a döntésrôl a pályázó értesítést kap.
A támogatás folyósításának és elszámolásának feltételeit támogatási
szerzôdés rögzíti.

A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon lehet, az
561-253-as telefonszámon.
Dabas Város Önkormányzata

A pályázatról érdeklôdni a Városüzemeltetési Osztályon lehet, az
561-253-as telefonszámon.
Dabas Város Önkormányzata

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, hogy az Önkormányzat által a 2006. évre
tervezett útfelújítási munkálatok során az
alábbi utcákban kerül sor burkolatfelújításra:
– Erkel Ferenc utca teljes szakasza
– Falu Tamás utca Erkel Ferenc utca és Bartók
Béla út közötti szakasza
– Zlinszky utca Wesselényi utca és Erkel Ferenc utca közötti szakasza
– Dinnyés Lajos út
– Wesselényi út
– Ady Endre út
– Horváth László utca
– Gábor Áron utca
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– Határ út
– Liszt Ferenc út
– Kölcsey Ferenc utca
– Gyóni Géza utca.
A munkák tervezett kezdési idôpontja:
2006. május 2.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben
közmûbekötési szándékuk van (víz, gáz, csatorna, földkábel), úgy azt a munkák megkezdéséig
elvégezni szíveskedjenek. Az azt követô útburkolatot érintô útfelbontással járó munkavégzés
során felmerülô 130 000–150 000 Ft-os helyreállítási költséget az ingatlan tulajdonosa viseli.
Kérjük, hogy a felhívásban foglaltaknak szíveskedjenek eleget tenni.
Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Polgármester Úr!
Mindannyian nagy örömmel vettük
tudomásul, hogy az Átrium Idôsek
Otthona közelében elkészült a Szent
István úton átvezetô zebra. Ez az átkelôhely megkönnyíti számunkra a
forgalmas utcán való átjutást. Köszönjük az Ön – és minden közremûködô – fáradozását.
Dabas, 2006. április 4.
Tisztelettel:
az Átrium Idôsek Otthona lakói

Önkormányzati hírek

Bûnmegelôzési Nap a Gyermekekért a DDS-nél
2006. május 13-án, szombaton 10. 00 órai kezdettel
kerül megrendezésre a Bûnmegelôzési Nap a Gyermekekért a Dabas Diego Sportcsarnoknál. Ez a rendezvény
egyben az idei rendhagyó gyermeknap szerepét is betölti, hiszen minden mozzanata a gyerekek biztonságáért történik. Az ide látogatók sok érdekes dolgot tudhatnak meg a rendôrség és más biztonsági szolgálatok
tevékenységeirôl, megismerkedhetnek a munkájukhoz
használt eszközökkel. Egész napos programjainkon
mindenki megtalálhatja a számára legérdekesebbet.
Egész nap ingyenesen használható akkumulátoros kis-

autó, légvár, kézmûves foglalkozás, ujjlenyomatvétel
várja a gyermekeket, kiállításra kerül a rendôrségi autó,
motor, rabszállító, valamint rendôrségi fegyverek, de
természetesen a kerékpár-ügyességi verseny, aszfalt
rajzverseny és focibajnokság sem maradhat el. Ellátogat hozzánk Mancs, valamint megtekinthetjük a Magyarországon mûködô, egyetlen nôi kommandós csoport elsô bemutatóját, továbbá híres rendôrkutyás, valamint lovas produkciók kerülnek bemutatásra. Említésre méltó a Mini Police játék is, amely egész nap várja a kihívást és játékot kedvelô gyermekeket. A Mini

Police Rendôrakadémián, a toborzás és az alapkiképzés
után rendôrökké válnak a jelentkezôk, rendôri feladatokat látnak el, egy „igazi” bûnügy kinyomozásában vesznek részt, mindezekért rendfokozatokat és fizetést kapnak. A játék sok más elônye mellett a szabályok tiszteletére, az együttgondolkodásra, az egymás iránti megértésre és toleranciára nevel. A játék végén, a fô rangfokozat elnyerése mellett természetesen az ajándék
sem maradhat el. Mindemellett ellátogat hozzánk a
Talmácsi család, akik szívesen adnak motorleckéket
kicsiknek-nagyoknak egyaránt. Látogass el Te és családoddal is május 13-án a rendezvényre, garantáljuk,
hogy felejthetetlen élmény lesz.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
április 20.
Balog István – Román Szilvia
április 27.
Balázs Attila – Buncsák Ágnes
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
április 19.
Szemzô János – Majeczki Margit
április 25.
Kosztolányi István – Podoba Julianna
április 26.
Czetô József István – Zsigmond Erzsébet
25 éve (1981-ben) kötöttek házaságot:
április 11.
Péli László – Majeczki Edit
április 25.
Schulcz István – Baji Ilona Hilda
április 30.
Kosiba Imre – Mismás Erika
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
április 23.
Jelenek József – Pacsirta Julianna
Hornyák István – Balog Julianna
április 24.
Kosztolányi Zoltán – Prauda Erzsébet
április 30.
Jarábik István – Majeczki Terézia
Mráz István – Rábai Julianna
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
április 3.
Czene Mihály – Balázs Mária
április 9.
Süveges László – Rummel Margit
2006. márciusban kötöttek házasságot:
március 1.
Kelemen Ferenc – Györgyövics Natália
március 3.
Székely Szilárd – Gogolák Ildikó
március 4.
Kovács Nicolaie – Lovistyek Mária
Baráth László – Árvai Ilona
március 18.
Kovács Attila – Ôrhegyi Timea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Pásztor Levente
Jurák Emese és Orsolya
Rost Márk
Ordasi Panna Jázmin
Szûcs Milán
Havasi Zoltán
Lakatos Krisztián
Kamarás Tamás
Póra-Nagy Csenge
Bárány Blanka
Búzás Gábor
Zsiros József Roland

Születési ideje
2006. 03. 01.
2006. 03. 07.
2006. 03. 07.
2006. 03. 11.
2006. 03. 13.
2006. 03. 14.
2006. 03. 14
2006. 03. 16.
2006. 03. 18.
2006. 03. 19.
2006. 03. 20.
2006. 03. 22

Anyuka neve
Csébi Orsolya
Ujvári Ildikó
Butnanu Luminita
Batarán Fanni
Blaskó Katalin
Mráz Ágnes
Lakatos Ágnes
Nemes Gabriella
Póra Anita
Benkovics Edina
Kovács Anita
Mráz Erzsébet

Gáspár Evelin Dorina
Schmukker Norbert

2006. 03. 24
2006. 03. 30.

Petrik Erzsébet
Rapcsák Mónika

HELYESBÍTÉS
Lapunk elôzô számában helytelenül közöltük le Sárady Marcell nevét.
Az elírásért elnézést kérünk!

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Bata Jánosné (Bata Terézia)
Bordás Ilona
Farkas Mihály

Születési dátum
1912. 04. 12.
1911. 04. 30.
1910. 04. 04.

Életkor
94 éves
95 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Kocsír József
Fabók Mihályné (Rumó Mária)
Vásárhelyi Ferencné (Szeremet Éva)
Farkas Pálné (Balogh Borbála)
Kapus Ferenc
Szágos Lénárdné (Szabó Borbála)
Ferenczi József
Karlik Lászlóné (Szaller Piroska)
Fojta István
Bennárik Józsefné (Serfôzô Erzsébet)
Buncsák Mátyásné (Huszár Erzsébet)
Volenszki Tibor
Kovács József
Tuska Pálné (Halengár Juliánna)
Király Lászlóné (Benkovics Erzsébet)
Révész Lászlóné (Pusztai Juliánna)
Bujna Mátyásné (Szmetana Margit)
Harmincz Istvánné (Fabók Mária)
Horváth Andrásné (Ôrhegyi Mária)
Szuromi József
Ujvári Ferencné
(Bukta Mária Magdolna)

Születési idô Halálozás idôp.
1926. 11. 15. 2006. 02. 15.
1923. 01. 05. 2006. 02. 16.
1950. 08. 31. 2006. 02. 16.
1955. 10. 06. 2006. 02. 17.
1933. 08. 20. 2006. 02. 19.
1916. 06. 21. 2006. 02. 19.
1936. 04. 27. 2006. 02. 20.
1957. 02. 11. 2006. 02. 23.
1952. 03. 27. 2006. 02. 27.
1919. 08. 04. 2006. 02. 28.
1929. 01. 11. 2006. 02. 28.
1974. 03. 27. 2006. 03. 05.
1923. 02. 19. 2006. 03. 06.
1931. 07. 20. 2006. 03. 07.
1931. 06. 29. 2006. 03. 09.
1926. 02. 16. 2006. 03. 15.
1918. 12. 18. 2006. 03. 16.
1913. 02. 20. 2006. 03. 17.
1921. 05. 22. 2006. 03. 18.
1958. 03. 19. 2006. 03. 18.
1925. 04. 19.

2006. 03. 20.

Osztozunk a családok gyászában.
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Nagyköveti Fórum
Lengyel Brigitta

Tr†içbôl
Utolsó hónapom Tråiœben nagyon mozgalmasra sikerült. Mindenekelôtt elkészült a testvérvárosunk honlapján található fontosabb turisztikai információk magyar
nyelvû fordítása, amit a www.trzic.si honlapcímen találnak meg az érdeklôdôk. A Tråiœan nevû városi lapba
ebben a hónapban két cikket is írtam, az egyik Dabas kúriáiról szól, a másik pedig városunk civil szervezeteit, sportegyesületeit mutatja be. Sikerült felvennem
a kapcsolatot a tråiœi tûzoltósággal: beszéltem a volt parancsnokkal és meglátogattam a tûzoltóságot is. Találkoztam a tråiœi általános iskola igazgatójával, aki
a májusi kórustalálkozó fôszervezôje, és egyeztettünk a találkozó részleteivel
kapcsolatban. Emellett átadtam neki egy listát, ami részletesen tartalmazza
Dabas általános iskoláinak szabadidôs tevékenységeit, a jövôbeni együttmûködések céljából. Ezt a listát Tråiœ összes általános iskolájába eljuttatjuk. Megismertem a tråiœi egészségügyi központot és volt szerencsém az intézmény vezetôjével is beszélgetni. Prezentációt tartottam a tråiœi felnôttek iskolájában, ahol bemutattam Magyarországot és Dabast az érdeklôdôknek. Meglátogattam a
bistricai általános iskola egyik gimnasztikaóráját és kétszer is jártam a podljubelji
általános iskolában, ahol angolórákon vettem részt. Még folyamatban van a kapcsolatfelvétel a szlovéniai magyarokkal, akiknek szeretném felhívni a figyelmét a
II. Kárpát-medencei és Regionális Ifjúsági Találkozóra. Meglátogattam a Dovzanszurdokot, a Dolina-völgyben található Kiállítási és Oktatási Központot és 2 kiállítást Tråiœben. Egy étteremmegnyitó alkalmával volt alkalmam találkozni a
tråiœi polgármesterrel és alpolgármesterrel is. Úgy érzem, nagyon hamar eltelt a
Tråiœben eltöltött 2 és fél hónap, köszönhetôen a munkatársakkal kialakult nagyon jó viszonynak és a szlovének segítôkészségének. Ezúton szeretném megköszönni Tôkés Lehel baróti ifjúsági nagykövet segítségét, aki sok szempontból
megkönnyítette a kinti munkámat!

Kancsár Krisztián

Barótról

Sajnos elérkezett a március, erdélyi tartózkodásom utolsó hónapja. Azt kell mondanom, hogy nagyköveti létezésem eddigi legemlékezetesebb és érzésem szerint legtermékenyebb
idôszaka volt ez a hónap. Nézzük hogyan is alakultak az események. További lépések történtek annak megszervezésére,
hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai július hónapban kiutazhassanak táborozni a Sötét patak mellé. Mindezek mellett újfent részt vehettem a baróti civil szervezetek által megrendezésre kerülô, Demokratikus Állampolgárság nevet viselô rendezvénysorozaton. A mostani összejövetel az önkormányzatok és a kistérségi társulások viszonyát mutatta be Erdôvidéken, hasznos információkkal szolgálva a számomra. A korábban már igen nagy lendülettel beinduló gimis kapcsolatok fokozásaképpen a Baróti
Szabó Dávid Iskolaközpont Diáktanácsának két tagja, név szerint Zsombori Csaba és
Fábián László részt vettek március 13-án a Táncsics Mihály Gimnázium Diáknapján. Itt
egyrészt értékes információkat szerezhettek az iskola mûködésérôl, másrészt pedig érdekes szabadidôs programok keretében építhették személyes kapcsolataikat a dabasi
fiatalokkal. Ezt követôen, még aznap este útra keltünk egy 8 fôbôl álló táncsicsos diákcsoporttal, akik azért utaztak Barótra, hogy mûsorukkal színesebbé tegyék a március
15-ei ünnepi megemlékezéseket. Mivel testvérvárosunkban már 14-én is zajlanak ünnepi mûsorok, a dabasiak aznap néptánccal és versekkel, március 15-én pedig egy gitáros duett által kísért verses szavalatokkal járultak hozzá a méltó megemlékezésekhez.
Természetesen mindezek mellett a csoport tiszteletét tette Nagy István polgármesternél, ellátogattunk a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontba, valamint megismerkedtünk a
Baróti Mûvelôdési Központ vezetôjével, László Judittal is, akinek igen sokat köszönhet-
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Rizmajer Krisztián

Besztercebányáról
Dobry den! A márciusi hónap is eltelt, és ez a Besztercebányai kiküldetésem végét is jelenti. Az itt eltöltött idô alatt lehetôségem
volt megismerkedni a várossal, történelmével, az itt elô emberekkel, a szlovák konyhával és némiképp a nyelvvel is. Mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt a Dabastól mindössze körülbelül
200 km-re fekvô várost, amely gyönyörû belvárosával, múzeumaival, kávézóival és széles
körû városi rendezvényeivel várja a turistákat. Márciusban részt vettem a Bél Mátyás
Egyetem Magyar szakának március 15-i ünnepségén, továbbá egy versmondó versenyen,
amelynek díjazottjai Budapesten képviselhetik a besztercebányai magyarságot. Ízes, palócos kiejtésük, színes nyelvjárásuk biztosan a döntôn is nagy sikert arat majd. Azért említettem meg ezt elsôként, mert számomra különleges élmény volt az, hogy március 15-ét
velük ünnepelhettem, láthattam azt, hogy mit jelent ez az ünnep a kint élô magyarok
számára, hogy ôk hogyan élik meg ezt az eseményt. Ebben a hónapban felvettem a kapcsolatot a besztercebányai úszókkal, akiket a Dabasi Szabadidôs Klub meghívott egy versenyre júliusban, továbbá a beszterceiek kilátásba helyezték, hogy ôk is viszonozzák a
meghívást. Beszéltem a besztercebányai múzeum vezetôjével, és jó ötletnek tartotta,
hogy a kiállítás digitális részét magyar nyelvre is lefordítsuk. Ebben az ügyben írtam is egy
levelet a vezetôségnek és felajánlottam, hogy az aktuális ifjúsági nagykövet idegenvezetést is vállalhatna a múzeumba érkezô magyar csoportok részére. Kapcsolatba léptem
még Mr. Snapka Jan-nal a dabasi csapatnak a besztercebányai teremfoci kupára való
meghívásáról. A kupa körülményei közben megváltoztak, a rendezvény szabadtéri lesz, és
májusban kerül rá sor. Az utolsó hetekben felvettem a kapcsolatot az egyik megyei magyar képviselôvel, hogy információt kérjek a Besztercén tálalható más magyar egyesületekrôl, klubokról, vagy pályázati lehetôségekrôl. Sajnos a hazajövetelem elôtt nem tudtunk találkozni, így ez a feladat a következô nagykövetre fog hárulni. Bár télen tartózkodtam Besztercebányán, mégis sok jó élménnyel tértem haza, és remélem, én is hozzájárultam némiképp a két város kapcsolatának erôsítéséhez.

tünk, a szervezés és a kinttartózkodás idôszakában egyaránt. Az utolsó napon, március
16-án pedig ellátogattunk a Barót közelében fekvô Vargyasra, ahol megtekintettük a
tradicionális bútorfestéssel és fafaragással foglalkozó Sütô család kiállítását, az unitárius templomot, végül pedig a 16–17. századi Dániel kastélyt. Meg kell említenem,
hogy a fellépôk baróti diákoknál voltak elszállásolva, ami igen jól bevált, ugyanis a rövid kinttartózkodás dacára valódi barátságok szövôdtek. Érzésem szerint minden tekintetben erôsen jól sikerült ez a látogatás, de ezzel kapcsolatban érdemesebb diákjaink
saját beszámolóit olvasgatni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Táncsics Mihály Gimnázium vezetôségének és mindenkinek, aki szerepet játszott a kivitelezésben,
különös tekintettel a baróti kapcsolattartással megbízott Kôszegi Margó tanárnônek.
Márciusban mindezek mellett még egy nagyszabású rendezvény zajlott le, immáron
Dabason. Megrendezésre került ugyanis városunkban az I. Anyanyelvi Találkozó, amelynek elsôdleges célja az volt, hogy az anyanyelvápolás fontosságára irányítsa az iskolák
figyelmét, határon innen és túl egyaránt. Barótról a rendezvényre egy 14 fôs küldöttség érkezett, amely intézményvezetôkbôl, tanárokból és diákokból épült fel. A program
szerencsére igen sokrétûre sikerült. Egyrészt iskolakapcsolatok épültek, ugyanis a középiskoláink közötti kezdeti, diákönkormányzatokra koncentráló kapcsolatfelvétel után,
a két intézmény vezetôsége végre személyesen is találkozhatott. Ugyanez zajlott le a
Gaál Mózes Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola esetében. További idevágó eredmény, hogy a Baróti Mûvelôdési Ház vezetôje is kapcsolatba lépett a Dabasi
Mûvelôdési Központ igazgatójával, a késôbbi hivatalos együttmûködési lehetôségekrôl
tárgyalva. Itt ismételten szeretném megköszönni Tôkés Lehel kollégámnak és barátomnak az elmúlt három hónapban nyújtott hathatós segítséget, amely nélkül most nem
tarthatnánk itt. Be kell valljam ôszintén, hogy nagyon nehéz szívvel búcsúztam el Baróttól, ugyanis igaz barátokra leltem ott, és szakmai ténykedésemen túl, úgy vélem,
emberileg is igen sokat kaptam az elmúlt majd 3 hónap során. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ha módja nyílik rá, látogasson el erdôvidéki testvértelepülésünkre.

Fiatalok rovata

Baróton a Táncsics Mihály Gimnázium küldöttsége
2006. március 14–16-án a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium az erdélyi Barótra utazhatott,
hogy ott mûsorával fellépjen a március 15-i ünnepségsorozaton. Én nem lehettem ott, mivel a
dabasi ünnepségsorozaton vettem részt, de a
diákok sokat meséltek baróti élményeikrôl.
Órákon keresztül beszélgettünk a székelyföldi
vendégszeretetrôl, az ottani magyarságtudatról.
Azt mondják, mindannyiuk élete megváltozott.
És amikor ezt mondták, elgondolkodtam. A
nyáron a dabasi Kék Nefelejcs Citeraegyüttes is
kiutazhatott Barótra, és ôk is hasonló élményekkel térhettek haza. Hazautazáskor sírtak (a fiuk
is), életre szóló barátságok szövôdtek. Ez mindössze pár nap alatt. Remélem, minél több magyarországi testvérünknek lesz alkalma elutazni
Erdélybe, akár Barótra, akár valamely más településre, és akkor majd a magyar–magyar viszony is megváltozik. De ehhez tényleg szükséges kiutazni Erdélybe?
Tôkés Lehel, Barót város ifjúsági nagykövete
A következôkben a dabasi küldöttség élménybeszámólói olvashatóak:
Kôszegi Margó tanárnô: Kis küldöttségünk
egyetlen pedagógus tagjaként érkeztem Barótra,
de csak az utazás után jöttem rá, hogy ott kellett
felnônöm a rám bízott feladatokhoz... A baróti
emberek kedvességének és önzetlenségének, valamint Tôkés Lehel és Kancsár Krisztián nagykövetek fáradhatatlan szervezô munkájának köszönhetôen gondtalanul feloldódhattam a március 15. ünnepi forgatagában. Magyarként, magyarok között ünnepelhettem, szabadon, mindenféle érdektôl mentesen, szeretett diákjaim
társaságában. Megtanultam azt, amit gyerekként
csak sejthettem, hogy mit jelent a szó: SZABADSÁG. Végre nem csak megértem nemzeti
ünnepünk értelmét és jelentôségét – a részemmé
vált, mert én is a részese lehettem igazán! Nem
azt mondom, hogy Baróton jártam, mert ez
nem fejezné ki mindazt, amit ott kaptam. Baróti lehettem három napig, de szívbôl remélem,
hogy lehetek tovább is!
Bujdosó Csilla: Amikor arra kértek, hogy írjak egy cikket a baróti élményeim egyikérôl, hirtelen nem tudtam, hogy mit írjak, mi legyen az
az élmény, amelyet kiemelek és megosztok mindenkivel. Talán azért ilyen nehéz, mert a három
nap minden egyes pillanata életre szóló. De mégis azt hiszem, hogy a torokszorító pillanatok és a
Székelyföldön hullatott könnyeim bizonyítják az
ott élô emberek nagyságát és a föld felbecsülhetetlen értékeit. 17 éves vagyok. Életem során
részt vettem már egynéhány március 15-i megemlékezésen, sôt, nem is egyben “erôsen” közremûködtem, de még egyik alkalommal sem sikerült meghatódnom (talán erre nem kellene büszkének lennem, de azt hiszem, hogy sokat elárul).
Most viszont könnyeimet visszatartva helyeztem

a dabasi gimnázium koszorúját a kijelölt helyre.
Már a tömegben állva megmozdult bennem valami különös érzés, amirôl nem igazán tudtam,
hogy mi is az pontosan. Aztán elkezdôdött az ünnepi mûsor. A helyiek köszöntötték a jelenlévôket és külön kiemelték a dabasi küldöttséget,
majd felkonferálták a beszédeket. Megszokásból
gondoltam, hogy meghallgatjuk az ilyenkor szokásos közhelyeket, amelyek évrôl évre ismétlik
egymást. Hát ekkor jöttem rá, hogy tévedtem.
Percrôl percre erôsödött a már említett érzés,
amikor szíven szúrt a következô pár sor (sajnos
nem tudom pontosan idézni):
“Az Anyaország akárhogy is elfordul tôlünk,
nekünk székelyeknek az a feladatunk, hogy kitartsunk egymás mellett, túléljünk ilyen december 5-éket is és megmaradjunk azoknak, akiknek születtünk, magyaroknak.” Ekkor azt éreztem hogy elsüllyedek. Hirtelen én is hibásnak
éreztem magam. Sírva fakadtam. A mûsor számomra végig megôrizte ezt a hangulatát egészen
addig, amíg elhelyeztük a koszorút és megkértek
minket, hogy énekeljük el a kórussal a nemzeti
énekeinket, elôször a Szózatot. Abban a pillanatban, amikor nagy levegôt vettem, hogy elkezdjünk énekelni, rájöttem, mi ez az ismeretlen, különös érzés. MAGYARNAK LENNI!
Ecser Fruzsina: Szeretnék néhány sorban
beszámolni a március 15-ei baróti kirándulásról.
A dabasi gimnáziumban – ahol végzôs diák vagyok – lehetôséget kaptam az igazgatónôtôl,
hogy szerepelhessek az ünnepi mûsorban. Azonnal éltem a lehetôséggel. Hét éve táncolok (néptáncot), ezért egy mezôségi páros tánccal készültem. A fellépésben és a felkészülésben Maráz István – a párom – volt a segítségemre. Isti nem a
dabasi gimnázium tanulója, de nagyon szívesen
eljött velem és szép élményekkel tért haza ô is.
Sokat hallottam már Barótról – a nyáron itt táborozott a dabasi citeracsoport – és a barótiakról. Majd sikerült megismerkednem pár fiatallal,
akik nálunk vendégeskedtek. Nem igazán tudom szavakba önteni azt az élményt, amit pár
nappal ezelôtt átéltem az utunk során. Nekem
már volt szerencsém többször is Erdélybe utazni,
de Baróton még nem jártam. Akárhányszor eljutok ebbe az országba, izgatottan várom, hogy
milyen új élményeket szerezhetek. A mostani kirándulásunkról is csak pozitív élményeim vannak. Mindenki nagyon kedvesen fogadott és
rengeteg szeretet kaptunk. Rögtön nagyon közvetlenek voltak, pedig legtöbbjükkel még csak
most találkoztam elôször. Remélem, lesz még
lehetôség baróti látogatásra és akár Dabason is
hamarosan viszontlátom ôket. Szeretném megköszönni az iskolámnak és azoknak, akik segítségével létrejött a baróti út. Valamint a barótiaknak azt a sok jót, amit tôlük kaptam.
Ficsor Zsolt: Olyan 2 hónappal ezelôtt kaptam a meghívást Kôszegi Margó tanárnôtôl,

hogy benne lennék-e abban, hogy Baróton, képviselve a Táncsics Mihály Gimnáziumot, részt
vegyek a március 15-ei ünnepségben. Én egybôl
elfogadtam minden további ellenvetés nélkül.
Már régóta szerettem volna kimenni Erdélybe.
Én egy verssel készültem, Wass Albert “Ki a magyar?” címû versével, ami érzéseim szerint nem
sikerült valami jól. Azt mondják, az elsô alkalom
hatása alapozza meg a jövôre kialakított képet.
Ez rám vonatkoztatva annyit takar, hogy én
most voltam elôször Erdélyben. Elsô pillanatban
idegenkedtem mindentôl, mert nem tudtam mi
fog történni, de egy idô után azon vettem észre
magam, mintha az ottani élet része lennék, csak
egy kívülálló szemével, és ájuldozom, hogy ilyen
még van. Ennyi emberséges szeretet, közvetlenség, és befogadóképesség. Ekkora csodálatra életemben nem számítottam, mint amit az ottani
emberektôl kaptam. Ami emberi szeretet ért ott
engem, azt hirtelen nem tudtam feldolgozni, s
az örömtôl, akarva-akaratlanul, könnybe lábad
még ma is a szemem, ahogy a búcsúzásnál sem
sikerült visszatartani könnyeimet. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ott lehettem Önökkel, Veletek! Ígérem, még találkozunk! Nem csak 1 alkalommal, hanem még nagyon sokszor!!!
Kucsera Bettina: 2006. március 13-án este,
nagy izgalommal és kicsit talán félve is, de elindultunk Barótra. Ki busszal, ki autóval, de összeállt a kis csapat. Együtt utaztam a két baróti fiúval, akikkel már sikerült elôtte megismerkednem, és kíváncsian érdeklôdtem Barótról. A dabasi alpolgármester úr volt a sofôrünk, s ô azt
mondta, aki egyszer eljut ide Barótra, vagy Erdélybe, vissza fogja húzni a szíve. 13 óra kemény
út következett, de végre eljutottunk erre a csodás
vidékre! Felejthetetlen élmény volt számomra ez
a pár nap! Nagyon jól éreztem magam, és szerintem a többiek is. A barótiak nagyon kedvesek
voltak velünk, és végig azt figyelték, mit is szeretnénk. Egy percet sem unatkoztunk. Kevés
idôt töltöttünk itt sajnos, de élményt viszont
rengeteget hoztunk haza magunkkal! Nagyon
nehéz és szinte nem is lehet leírni az érzést, amit
éreztem és azóta érzek is! Hiányzik Barót! Nagyon hiányzik! Ezúton szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki lehetôvé tette ezt az
egész felejthetetlen élményt: Lakatos Csillának
és családjának, a szívélyes fogadtatásért, a baróti
polgármester úrnak és alpolgármester úrnak, Judit néninek, a két szuper “idegenvezetônek”:
Zsombory Csabának, és Fábián Lacinak (fiúk,
csak így tovább), Rékának, Krisztinának, Ritának, Csabának, a köpeci idôsek otthonába mindenkinek a finom ebédért. És végül, de egyáltalán nem utolsósorban Kancsár Krisztiánnak, aki
rengeteget segített nekünk és nélküle nem sikerült volna! Köszönöm!
(Folytatás a lap következô számában)
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Intézményeink hírei
A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
zenei tábort hirdet,
2370 Dabas, Fô u. 83. • Tel.: 06-29/360-957, 06-30/620-7117
TISZTELT SZÜLÔK ÉS PEDAGÓGUSOK!
Iskolánk, tanulási és magatartási problémákkal küzdô tanulók
számára jött létre. Az ilyen problémákkal küzdô gyermekek a
pedagógusok és a szülôk számára is nagy kihívást jelentenek.
Ebben szeretnénk segíteni, megfelelô tanácsadással, tájékoztatással.
A Kincsesház Iskola a belépô program keretében elôadás és tanácsadás-sorozatot indít.
1. Magatartási és pszichés problémák iskolakezdéskor
2006. 04. 07. 16 órakor
Szôke András pszichológus
Beszédészlelés zavarai
Vékásné Ács Noémi logopédus
2. Mozgásfejlesztés, mozgásterápiák 2006. 04. 21. 16 órakor
Szûcs Veronika gyógypedagógus
Magatartás- és viselkedési zavarok tinédzser korban
Szôke András pszichológus
3. Hiperaktivitás 2006. 05. 05. 14 órakor
Számolási zavarok
Rózsa Mária gyógypedagógus
Elsôsorban szülôket, de minden kedves érdeklôdôt szeretettel
várunk.
Farkas Gabriella igazgató

2370 Dabas, Fô u. 83. • Tel.: 06-29/360-957, 06-30/620-7117
“Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy
rátaláljon önmagán belül.” (Galileo Galilei)

TISZTELT SZÜLÔK!
Szakmai Szolgáltató Központunk segíteni szeretné a gyerekeket
és a szülôket mindennapi tanulási és pszichés gondjaik megoldásában. Ezért folytatjuk szolgáltatásunkat DABASON is:
Pszichológiai és pedagógiai tanácsadás szülôk számára
Konkrét pszichológiai vagy pedagógiai segítséget nyújtanak
szakembereink döntéshelyzetben, családi kríziseknél, iskolaváltáskor stb. Ha szükséges, terápiás lehetôségekkel ismertetik
meg a szülôket. Egy kívülálló sok tapasztalattal jobban, vagy
más szemszögbôl láthatja helyzetet, hasznos meghallgatni véleményét.
Idôpont: 2006. április 21. péntek 13 órától
Kizárólag elôzetes telefonos vagy
személyes idôpont-egyeztetés után!
06-30/620-7117 Kincsesház Általános Iskola, Dabas
A szolgáltatás ára: 2500 Ft/óra
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melyre szeretettel vár minden zene iránt érdeklôdô
fiatalt 18 éves korig, gyakorlattal vagy elôképzettség
nélkül egyaránt.
A tábor tematikájában (a kirándulások, strandolások
mellett) elméleti és hangszeres foglalkozások, zenei
játékok szerepelnek. A program végén nyilvános záró
koncertet tartunk.
A csoportokat iskolánk diplomás tanárai vezetik.
Idôpont: június 19–23-ig, naponta 9–17 óráig
Helyszín: a Halász Móricz Kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj: 9000 Ft (napi háromszori étkezéssel)
Jelentkezni május 7-ig,
4500 Ft elôleg befizetésével lehet.
A részvételi díj teljesítésének határideje: május 30.
Érdeklôdni és jelentkezni
a 70/387-8525 telefonszámon lehet.

„Mackó és Méznap”
A Tavaszköszöntô Ifjúsági Napok keretében került megrendezésre 2006.
március 18-án, szombaton a Kossuth Mûvelôdési Központban – az intézmény vezetôjének és munkatársainak ötlete és szervezése alapján a nagyon
sokszínû és tartalmas programokban bôvelkedô „Mackó és Méz nap”.
Amikor e rendezvényre a „mi óvodánk” Micimackó csoportját is beneveztem, még nem gondoltam, hogy e témakörben az alábbi sokszínû program várja majd ezen a napon az óvodás- és kisiskolás korú gyermekeket:
MACKÓKIÁLLÍTÁS: Rákóczifalváról Balázs Antal 170 db csodás macijában gyönyörködhettünk, melyek március 26-tól már a kétezer darabos
rákóczifalvi Mackó múzeum lakói. Ugyancsak itt volt lehetôség Tóthné
Fábián Eta saját készítésû macijainak és egyéb közkedvelt állatainak
megcsodálására, s ami még különös örömet jelentett – az öltöztetésükre és dögönyözésükre (ebben az óvodás korosztály élen járt, alig lehetett
ôket elcsalogatni a macik mellôl!)
A DABASI MACKÓK kiállítására 224 macit neveztek be dabasi gazdijaik. A legújabb és legcsillogóbb macicsodák mellett vendég volt néhány
ódon darab is, melyek 25–30 év óta féltett kedvencei tulajdonosaiknak.
Minden kiállításlátogatót szavazásra is buzdítottak a szervezôk, és ennek
alapján született meg a nap végére a „Dabasi Mackó” cím.
A Dabasi Mackók kiállítását a dabasi óvodások mackórajzai és egyéb
térbeli macis kompozíciói színesítették. Közel száz mackós remekmûvel
pályáztak a város három kerületének óvodásai, melybôl az igazán ötletes
és kreatív munkák készítôi értékes vásárlási utalványt, oklevelet és egyéb
tárgyi jutalmakat vehettek át.
Hogyan készítsünk mackót? címmel egy igazán kreatív mûhelymunka
alakult ki azoknál az asztaloknál, amelyeknél origami technikával, kartonból és kerámiából, fonalból, gumilapból és méhsejtpapírból vagy csak
egyszerûen színezés útján készültek ötletesebbnél ötletesebb macicsodák. Nem csoda, hogy ezek a helyek voltak mindvégig a leglátogatottabbak, hiszen mindenki a saját egyéniségéhez, tehetségéhez legközelebb
álló technikából választhatott magának. Öröm volt látni a sok szorgos
kiskezet, s persze az elégedett arcokat, melyek egy-egy remekmû elkészültével készítôik lelkivilágát is jól tükrözték.
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. május havi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Óvodás néptánc: kedd 17.00–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika
Óvodások jelentkezését várjuk!
Kezdô citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óra
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óra
Oktató: Szlama László

Felnôtt néptánc oktatás
minden csütörtökön 18.30–20.00 óra
Oktató: Talabér István
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
május 7. (vasárnap)
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
május 14.(vasárnap)
Együtt Könnyebb Klub klubnapja: május 2. (kedd)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–18.00 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport
oktatása minden pénteken 17.00–18.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos
kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea

A Mézes vásár – melyre Létavértesrôl érkezett mézeskalácssütô mester hozta el mézes macijait és egyéb mézeskalács finomságait – jó lehetôség volt a munka közben megéhezett gyerekek számára, hiszen kedvükre vásárolhattak a gyümölcsös, csokoládés, mogyorós és egyéb mézes különlegességek között.
Homoki Iván dabasi méhész kiváló minôségi mézeit kínálta, aki nála
vásárolja meg a gyógyító csemegét, soha nem csalódhat!
Mackós ajándékait, játékait kínálta megvételre Rizmajer Antal helyi
vállalkozó, Nagy Vilmos pedig a kedvencek törölközôre, pólóra hímzését
vállalta, saját készítésû puzzle maciját ajánlotta fel a gyerekeknek.
Akinek még volt kitartása és türelme, az közben a színpadon figyelemmel kísérhette a gyóni LURKÓ óvoda MACI csoportjának és a dabasi
BÓBITA óvoda MICIMACKÓ csoportjának dalos, mozgásos mackó mûsorát és Dabasiné Pucsinszki Margit óvó néni mackó meséit, továbbá érdekes mackós filmeket nézhetett, és meghallgathatta néhány kisgyerek
kedvenc mackó meséjét. Közülük Horváth András, a gyóni LURKÓ óvoda
ÔZIKE csoportjának óvodása a felnôtteket is teljesen elbûvölt csodálatos
meseszövésével, szófordulataival. A mese szeretete és varázsa az ô lelkében úgy ragyog, hogy képes másokat is teljesen elbûvölni. Kár, hogy a
mai rohanó világban az élô mesére csak kevés családban fordítanak idôt.
Azt gondolják, hogy a tévé, videó, számítógép megadja azt a lelki táplálékot, amire a gyermeknek szüksége van. Nagy tévedés! A sok és tartalmas együttlét, a beszédes és jó családi légkör, a rendszeres esti mesélés
következménye lehet a mese szeretete, a gazdag szókincs és lelkivilág és
sok-sok erkölcsi érték. Segítsük gyermekeinket ezek birtoklásához már kicsi koruktól kezdôdôen!
Az ember nagyságú dabasi DIEGO MACI szeretetét elsôsorban mézes
cukor osztogatással fejezte ki a nap folyamán, de a gyerekek többsége e
nélkül is szeretettel bújt hozzá egy-egy simogatás, fotó erejéig.
Remélem, az elsô dabasi „Mackó és Méz Nap”-nak lesz folytatása és
sok hasonló kezdeményezéssel örvendezteti meg a Mûvelôdési Központ
kollektívája a dabasi gyerekeket.
„Tiszta hittel, gyermekszívvel, ôszintén szeretni!” legyen az egész éves
programsor mottója. S ha ezt valójában így érezzük, úgy szeretetben,
összefogásban biztosan helytállunk!
Kecskésné Harmincz Jolán
óvodavezetô

KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR FOGLALKOZÁSA
Május 5. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotóit.
KIÁLLÍTÁS
Valentyikné Szakál Márta és Gudmon Lászlóné munkáinak kiállítása
Megnyitó: 2006. május 4. (csütörtök) 17 óra
A kiállítást megnyitja: Petrás Anna népi iparmûvész
A megnyitón közremûködnek: Valentyik Anna és
Zsolnay Richárd
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô: 2006. május 28-ig, hétköznapokon
9.00–17.00 óráig, hétvégén elôre egyeztetett
idôpontban (telefon: 29/362-545)
ZENEKLUB
május 26 . (péntek) 20.00 óra nagyterem
Fellép: RHCP Tribute
(Red Hot Chili Peppers-feldolgozások)
és az INSIPID (funk-rock)
Belépô: 500 HUF

A MACKÓ és MÉZnap további információi
– a kiállított játékmackókat közel 600 fô látogatta meg.
– interaktív kiállítás valósult meg, ahol a kiállított mackók egy részével játszani is lehetett
– gyûjtôktôl 211 db, míg dabasi mackótulajdonosoktól 224 db, összesen
435 db mackó került kiállításra
– legszebb DABASI MACKÓK a közönség által leadott 388 szavazat alapján :
I. helyezett 207. sorszámú – Pozsgai Fruzsina tulajdona
II. helyezett 63. sorszámú – Nagy Eszter tulajdona
III. helyezett 77. sorszámú – Keindl Luca tulajdona és
21. sorszámú – Kukk Edit Luca tulajdona
– Óvodás MACKÓ RAJZPÁLYÁZAT eredményei
Zsûritagok: Tomor Lajosné nyugalmazott fôisk. docens; Feth Andrásné, a Gyóni Géza Ált. Isk. igazgatóhelyettese; Balázs Ferencné, a Kossuth Lajos Ált. Isk.
igazgatóhelyettese; Kerekes László grafikusmûvész
DÍJAZOTT egyéni munkák
Szilágyi Dóra, BÓBITA óvoda – MICIMACKÓ csoport
Újvári Réka, NAPSUGÁR óvoda – Nagycsoport
Józsa Lili, BÓBITA óvoda – MICIMACKÓ csoport
Raffael Bea és Zsolnai Diána, SZIVÁRVÁNY óvoda
Surman Lili, TÁTIKA óvoda – MANÓCSKA csoport
DICSÉRETES egyéni munkák
Bukovszki József, LURKÓ óvoda – MACI csoport
Hajdú Villô, SZIVÁRVÁNY óvoda – Nagycsoport
Sikari Kata, SZIVÁRVÁNY óvoda – Nagy csoport
DÍJAZOTT kollektív munkák
„A mi mackónk”, SZIVÁRVÁNY óvoda – MINI csoport
„Medvék a barlangban”, LURKÓ óvoda – ÔZIKE csoport
„A mi mackónk és a mézes csupor”, SZIVÁRVÁNY óvoda – NAGY csoport
DÍCSÉRETES kollektív munkák
„Mackólak”, MESEVÁR óvoda – ZÖLD BÉKA csoport
„A mi mackónk”, SZIVÁRVÁNY óvoda – BÚZAVIRÁG csoport
„Mackók a barlangban”, LURKÓ óvoda – CSIGA-BIGA csoport
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FELTÁMADÁS
A keresztyénség legnehezebben elfogadható
eleme a feltámadásba vetett hit. A leghétköznapibb ellenérvelés szerint: onnan még senki
sem jött vissza. Jézus feltámadása botrányosan
hihetetlen a józan ész számára. Ugyanakkor keresztyén hitünknek és tanításunknak mégis ez
az alapja. Ahogyan Pál apostol fogalmaz: „ha
csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban minden embernél nyomorultabbak vagyunk”. Ugyanakkor érdekes a Biblia tudósítása
az eseményrôl. Sehol sem olvashatunk olyan
érveket, amelyekkel megpróbálná meggyôzni a
kételkedôket. A Biblia tudomásul veszi, hogy a
valóságnak vannak olyan dimenziói, amelyek
józan ésszel felfoghatatlanok. Amikor az evangéliumok Jézus feltámadásáról számolnak be,
akkor nem szólnak annak mikéntjérôl. Senki
nem látta, amikor végbement. Ezzel szemben
Jézus feltámadása legegyértelmûbben tanítványai viselkedésének változásán tükrözôdik viszsza. Jézus halála tanítványaiból értetlenséget és
kétségbeesést váltott ki. Elszomorodtak és gyászolták szeretett mesterüket. Jézus életmûve
halálával összeomlani látszott. De miután a
húsvét végbement és a feltámadott Jézus megjelent ámuló és hitetlenkedô tanítványainak,
azokat mintha kicserélték volna. Valami hallatlan erôvel és bizonyossággal adták hírül mások-

nak, hogy amit maguk sem akartak elhinni, az
igaz: Jézus él! Jézus feltámadásával új helyzet
állt elô és új erôk áramlottak be a tanítványok
életébe. A tanítványok sorsában és viselkedésében olyan változások történtek, amik általában
nem jellemzôk az emberi életben. Akik halála
után csüggedten mondták: „pedig mi abban reménykedtünk, hogy ô fogja megváltani Izraelt”,
azok Jézus feltámadása után elindultak és megállíthatatlanul hirdették ezt a jó hírt mindenkinek. Annyira fontosnak tartva a feltámadás hírének továbbadását, hogy még életüket is feláldozták érte. Vagyis Jézus tanítványai Júdás és
János kivételével mind mártírhalált haltak az
evangélium terjesztése miatt!
Arra gondoltam, olyan sokszor áll elô életünkben hasonló helyzet, amikor azt mondjuk
vagy gondoljuk, amit Jézus tanítványai: „pedig
én azt reméltem...”. Sok mindent remélünk az
életben, ami végül nem válik valóra. Vannak
meghiúsult álmaink és csalódásaink. „Pedig én
azt reméltem” nem leszek beteg, boldog lesz a
házasságom, szeretni fognak a gyerekeim és
vég nélkül lehetne folytatni a meghiúsult reménységek sorát.
De ahogy Jézus tanítványai nem maradtak
szomorúak és csalódottak, hanem többet kaptak, mint amit reméltek, úgy a mi életünk reménytelen helyzetei is azáltal oldódnak meg,
hogy felismerjük és elhisszük, Jézus valóban feltámadt. Húsvét ünnepének tartalma és lénye-

ProChrist az Önkormányzat
dísztermében
Hazánk immáron harmadízben vesz részt Európa legátfogóbb evangélizációs mozgalmában. A
ProChrist mûholdas evangélizáció Billy Graham 1993-ban tartott németországi evangélizációjának a folytatásaként indult; ezen a néven elôször 1995-ben rendezték meg. Magyarország
2000-ben kapcsolódott be az evangélium hirdetésének e különös formájába. Mivel az igehirdetô, Ulrich Parzany evangélikus lelkész akkor még a német KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület) fôtitkára volt, a szervezést a KIE kezdte el, összesen tizenhárom helyszínen. 2003-ban már
hatalmas egyházi összefogás eredményeként jött létre a ProChrist védnöki köre, melyben minden nagyobb egyház a legfelsôbb egyházkormányzati szinten képviseltette magát.
Ezúttal a müncheni olimpiai csarnokban volt az igehirdetés. Ötvenhárom magyarországi
helyszínen több mint kétszáz különbözô gyülekezet összefogásának eredményeként lehetett mûvelôdési házakban, gyülekezeti imatermekben, esetenként templomokban bekapcsolódni az
Európában már húsz országban, ezerháromszáz különbözô helyszínen fogható igehirdetés-sorozatba. A magyarországi helyszínek biztosítása mellett a szervezôbizottság azt is felvállalta, hogy
segít két kárpátaljai baptista, egy szerbiai baptista és hét erdélyi református gyülekezetnek bekapcsolódni a rendezvénybe. Magyarországon a szervezô gyülekezetek zöme református, baptista és evangélikus, de vannak köztük római katolikus és görög katolikus egyházközségek, valamint szabadegyházi közösségek is. Dabason elsô ízben kapcsolódtunk be ebbe a különleges
evangélizációba. Az Önkormányzat hathatós támogatása révén a helyi protestáns gyülekezetek
szervezték meg a háromestés összejövetelt. A programot élô zenei elôadások gazdagították. A
Gryllus testvérek, a Salon Brass Quintett, a Pátria énekegyüttes és a pilisi Izsóp együttes igazán
ünnepivé tette ezt a három napot számunkra. Esténként Kôszegi Zoltán, a rendezvény fôvédnöke egyszerû, de mély gondolatokkal szólt a jelenlevôkhöz. Az asszonyok pedig mindig kedvességgel, süteménnyel és üdítôvel szolgáltak. A szavak elhangoztak. A közösség létrejött. Ki mit
visz tovább belôle?
Koczor Ildikó lelkész
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ge, hogy Isten megszüntette a halál erejének
mindenkire kiterjedô hatalmát! Ehhez képest a
többi nehéz élethelyzet megoldódásának esélye összehasonlíthatatlanul jobb! Húsvét ezért
a reménység ünnepe és a reménység forrása
számunkra!
Csontos József tiszteletes
DSIDA JENÔ

Kalendárium szonettekben
ÁPRILIS
A husvét dicsérete
Ezerkilencszázharminc éve: szent
zsidók földjére nagy próféta támadt.
Emlékének, mely bágyadt, égi bánat,
szenteljük ezt a sárga pergament.
Rágondolok, míg járom Golgotámat.
Mivelhogy nincs igazság idelent,
Pilátus alatt a keresztre ment,
de harmadnapra uj életre támadt.
Alleluja! – nagy bástyákat ledöntôn
rivalg s csodára váró tüzben ég
falu és város, ház, tébolyda, börtön,
minden üszkös, az arcok feketék! …
Feltámad-é a bus erdélyi földön,
ki meghala és eltemetteték?

Evangélikus hírek
A húsvét utáni idôszak az evangélikus gyülekezetben
is örömteli ünneplésben telik. A pünkösdig levô vasárnapok elnevezése mindig karakteressé teszik egyházi tennivalóinkat. Örvendjetek, énekeljetek, imádkozzatok! – ez ezeknek a vasárnapoknak felszólítása.
Az új, immár beiktatott presbitériumunk éppen
ebben az idôben kezdi munkáját. Erre az idôszakra
kerül megválasztott egyházmegyei elnökségünk beiktatása is. Május 28-án, délután 3 órakor a gyóni
templomban dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke beiktatja hivatalába az egyházmegye
gyülekezetei által újonnan megválasztott esperest,
Koczor Tamást és az új egyházkerületi felügyelôt, Bak
Pétert. Erre az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk. Ezzel Dabas, Gyón ismét esperesi székhely lesz.
Pünkösd elsô napjának délutánján a konfirmandusok hagyományos színdarabbemutatója lesz.
Pünkösd hétfôjén pedig a konfirmációi istentiszteleten a fiatalok különleges fehér ruhába öltözve
elsôként vesznek úrvacsorát.
Hadd álljon itt még szokásos gyülekezeti programjaink sora, tájékoztatásul:
Minden vasárnap 10 órakor istentiszteletet, ezek
közül minden hónap második vasárnapján családi
istentisztelet tartunk.
Vasárnap este 7 órakor esti áhítatra gyûlünk
össze.
Kedden fél 10-kor istentiszteletet van a Zárdakert Idôsek Otthonában.

Hitélet, egészség
Csütörtökön 5 órakor konfirmációi órát, pénteken fél 5-kor elôkonfirmációi órát tarunk.
Szombaton 4 órakor a kisifjúságnak, 6 órakor a
nagy ifjúságnak van órája.
A dabasi református egyházközség rövid hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 órakor a
templomban
• bibliaórák szerda este 5 órakor a parókián
• ifjúsági órák péntek este 5 órakor a parókián
• az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán
lehet olvasni.
A gyóni református egyházközség rövid hírei
Az idei év májusáig még Barta Károly lelkész teljesít
szolgálatot az egyházközségben, az új lelkész megválasztására április 30-án kerül sor. Az eseményre
szeretettel várnak minden egyháztagot és az érdeklôdôket is.
A hittanórák a megszokott rendben és idôpontokban zajlanak.
A gyóni katolikus egyházközség hírei
Elsôáldozás: május 21-én, lelki gyakorlat:
május 26., bérmálkozás: május 28.
A dabasi katolikus egyházközség hírei
Bérmálkozás: május 6-án, szombaton 18.00 órától,
elsôáldozás: május 14-én mindkét templomban
A sári katolikus egyházközség hírei
Búzaszentelés és körmenet: május 7-én, elsôáldozás: június 4-én, Pünkösd vasárnapján, latin nyelvû
ünnepi szentmise: június 5-én, Pünkösd hétfôjén
10.30 órától.

Anyák napja
Bizony, már régen volt, hogy én is “ablakos” szíveket fabrikáltam édesanyámnak anyák napjára.
Azok a szívek – aztán ahogy nôttem – egyre szebbek lettek. De több szeretetet az esetlen és ügyetlen korai szíveknél sem tudtam adni, mert nagy
akarással és nagyon nagy szeretettel készültek. Aztán szaladtak az évek. Én is anya lettem. Azok a
szívek, melyeket kaptam, hurkapálcikán ágaskodtak, és ugyanannyi szeretetrôl árulkodtak, mint az
én régi “ablakos” szíveim. Most már, mint nagymama csodálkozom unokáimra, és várom minden kis szeretetmegnyilvánulásukat. Igen, szükségünk van a szeretetre. Éltetô erô. Fogyatkozó országunkban, aki nem vállal, vagy nem tud vállalni gyereket, bizony nagyon szép örömökrôl marad le. Mutassatok példát még élô háborús anyák
és szellemeik! Kik a lerombolt és kifosztott országot úgy látták megújulni, hogy tûzön-vízen át
vállalták a gyermekáldást. Van számunkra jó példa elég! Sok-sok szép örömet, már meglévô és
leendô Édesanyák!
Tóthné Péczer Mária

A vastagbélrákról
Közismert tény, hogy ma Magyarországon a keringési rendszer betegségei mellett a daganatos
megbetegedések okozzák a legtöbb halálesetet.
A légúti daganatos betegségek után a vastagbélrák következményeként halnak meg a legtöbben.
Hazánkba évente közel ötezer embert veszítünk
el ebben a betegségben. A harmadik helyen az
emlôrák okozta halálozás áll.
A vastag- és végbéldaganat hazai halálozási
mutatói mindkét nemben a legkedvezôtlenebbek Európában. Az elmúlt három-négy évtizedben a vastagbélrákban elhunytak száma Magyarországon megháromszorozódott.
Egy adott terület lakosságának egészségi állapotát elsôsorban a 15–64 éves korú lakosság
körében bekövetkezett ún. korai halálozások
elemzésével lehet a legjobban jellemezni. Statisztikai elemzések kimutatták, hogy Pest megyében
a rosszindulatú daganatok és az emésztôrendszeri betegségek miatt bekövetkezô korai halálozás
esetében – az igen kedvezôtlen országos halandóságnál is –, magasabb halandóság mutatható
ki. A kistérségek vizsgálatakor kiderült, hogy a
legsúlyosabban veszélyeztetettek közé tartoznak
a Pest megye dél-keleti területén élôk (pl.: ráckevei, gyáli, monori, dabasi kistérségek).
Ennyi szomorú adat ismeretében mit tehetünk?
Az okokat kutatva, abban bizonyosak lehetünk,
hogy számos daganatos betegség kialakulásában
igen jelentôs szerepet játszanak a környezeti,
életmódi tényezôk. Közismert, hogy a tartósan
dohányzók között igen magas a tüdôrák elôfordulása, a rendszeresen és nagy mennyiségû alkoholt fogyasztók között a májzsugorból kialakuló
májrák, és garat-nyelôcsôdaganat megjelenésére
kell számítanunk.
Hogyan tudjuk a megbetegedések számát csökkenteni?
Ma a legfontosabb és leghatékonyabb eszközünk
a szûrés. A rendszeres tüdô-, emlôrákszûrés
(mammográfia), nôgyógyászati rákszûrés mellett a vastagbélrákszûrésre is biztosított a lehetôség.

A vastagbélrák lassan fejlôdik ki. Ismertek a
rákmegelôzô állapotok (vastagbél polipok), és
rendelkezünk megbízható szûrômódszerrel is. A
rejtett vérzés kimutatása több egymást követô
székletbôl vett mintából történik. Ez az eljárás
egyszerû, viszonylag olcsó, és tömeges mértékben alkalmazható. Az esetek 3–5%-ában
pozitív eredménynél már további kivizsgálás
indokolt, a vastagbél teljes átvizsgálása szükséges megfelelô eszköz – kolonoszkóp – segítségével.
Vannak emberek, akiknél a vastagbélrák kialakulásának nagyobb a kockázata.
Kik tartoznak a fokozott kockázatú csoportba?
Elsôsorban azok, akiknél már történt vastagbélpolip-eltávolítás, vagy vastagbéldaganat miatt
már operálták ôket. Akinek elsôfokú rokonai között elôfordult ez a megbetegedés, szintén ebbe
a csoportba tartoznak. Vannak olyan gyulladásos
bélbetegségek, amelyek tartós, több évtizedes
fennállása esetén megnövekedik a rák kialakulásának veszélye. A fenti csoportokba tartozó
egyének felkutatása a háziorvosok és a szakorvosok feladata.
A vastagbéldaganat sokszor tünetmentesen
alakul ki. Figyelemfelkeltô lehet a végbélvérzés, a
székelési szokások megváltozása, a székeléskor
jelentkezô hasi fájdalom, gyakori székelési inger.
Ilyen tünetek esetén forduljon orvoshoz!
A „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelôintézetben olyan videorendszerû, világszínvonalú mûszerek beszerzésére került sor, melynek segítségével a betegek háziorvosi mérlegelést követôen
itt Dabason szakellátásra kerülhetnek. A videorendszer megkönnyíti a beteg – orvos – asszisztens együttmûködését, ezzel csökkenti a vastagbéltükrözéssel járó kellemetlenségeket, ill. lehetôséget biztosít a vizsgálat DVD-n történô
rögzítésére, dokumentálására is.
Ma a dabasi lakosok számára mindegyik megemlített szûrôvizsgálat helyben elérhetô, kérem,
éljenek vele!
Dr. Beke Judit
belgyógyász –
gasztroenterológus szakorvos

Dabas Város Központi Ügyelete
2006. április 17-tôl 2006. április 30-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Deák Ferenc
Dr. Tar Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Kurdi Eszter

2006. április 17.
2006. április 18.
2006. április 19.
2006. április 20.
2006. április 21.
2006. április 22.
2006. április 23.
2006. április 24.

24 órás
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

Dr. Deák Ferenc
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sásdi Endre
Dr. Tar Zoltán
Dr. Budai Zoltán
Dr. Kurdi Eszter

2006. április 25.
2006. április 26.
2006. április 27.
2006. április 28.
2006. április 29.
2006. április 30.

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

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok
helyettesítése engedélyezett.
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Környezetünk

A POLGÁRI VÉDELEM HÍREI
Tisztelt Lakosság!
“Az a baj, amirôl tudunk, és amire elôre
készülünk, még ha nehéz is, elviselhetô” –
mondja Lívius, a görög bölcs. Mennyire
igaz ez napjainkban! Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy területünkön a tavaszi hónapokban gyakran fordul elô intenzív esôzés, nagy kiterjedésû belvíz, esetleg jelentôs mértékû
szélvihar. A tavaszi munkák során gyakran keletkeznek bozót-, erdô-, és avartüzek, valamint az építkezések megkezdése és a tavaszi szántások során gyakran kerülnek elô második világháborús lôszerek
és robbanótestek. Bár ezeket a helyzeteket
nem mindig lehet kivédeni, de elôrelátó
magatartással csökkenthetjük a természet
erôi, vagy óvatlan honfitársunk tettei
miatt kialakult veszélyeket. A káresetelemzéseink azt mutatják, hogy azok a települések és lakosok, akik felkészültek a
veszélyekre, kevesebb veszteséggel “kerültek ki” az emberi életet és az anyagi javakat veszélyeztetô helyzetekbôl. A tapasztalatok alapján összefoglaltam néhány
alapvetô magatartási szabályt, amelyek
betartásával lehetôségünk van a várható
károk és sérülések csökkentésére. Mindenki hasznosítsa ezeket lehetôségei és belátása szerint. Gondoljuk át, és beszéljük
meg gyermekeinkkel, családtagjainkkal is,
hogy mit kell tenni az alábbi helyzetekben:
• A szeszélyes tavaszi hónapokban gyakoriak a szélviharok. A vihar gyakran megbontja a tetôket, megrongálja a villamos-vezetékeket, betöri az ablaktáblákat, fákat csavar ki. Az anyagi károkon
túlmenôen ez azért veszélyes, mert a leszakított tárgyak sérüléseket okozhatnak. Szélviharban ne induljunk útnak.
Ha mégis szükséges, vagy a vihar az
úton ér bennünket, lehetôleg többen
menjünk együtt, hogy sérülés esetén
tudjunk egymásnak segíteni. Arcunkat,
szemünket és fejünket védjük a karunkkal a lezuhanó tárgyaktól, tekerjünk sálat, sapkát, de legalább egy pulóvert a
fejünkre. Közlekedjünk a házaktól távol, hogy a leesô cserepek ne okozzanak
sérüléseket. A leszakadt villanyvezetéket
ne fogjuk meg, ne érjünk hozzá. Azonnal értesítsük a tûzoltókat vagy az elektromos mûveket. Igyekezzünk minél hamarabb fedett, védett helyre menni.
• Szélvihar esetén autóval közlekedve
ügyeljünk arra, hogy a vihar megzavarja
autós társainkat is, figyelmetlenebbé
válnak. A gyalogosok is kapkodóvá vál-
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nak, nem mindig tartják be a közlekedési szabályokat, megnô a balesetveszély. A kidôlô fák gyakran rázuhannak
a gépjármûvekre, és igen csekély lehetôségünk van elkerülni a bajt. Az
autókat úgy parkoljuk le, hogy a dôlô fa
ne tegyen bennük kárt. Amennyiben fa
alá szorult jármûvet látunk, azonnal értesítsük a tûzoltókat, mentôket, legyünk szerencsétlenül járt társunk segítségére. Ügyeljünk azonban arra, hogy
ne okozzunk sem magunknak, sem neki nagyobb bajt. Cselekedjünk a helyzetnek megfelelô megfontoltsággal, és
higgadtan.
• Az esôzések és tavaszi áradások esetén
lezúduló víz, ha nem tud elfolyni, gyakran veszélyezteti a pincéket, az alacsonyabb pontokon fekvô házakat. Fontos
az árkok és egyéb átereszek tisztítása,
mélyítése. Ne várjunk arra, hogy mások
megteszik ezt helyettünk! Fontos továbbá, hogy a pincézett lakásoknál a pince
bejárata körül a földet úgy igazítsuk el,
hogy a vizet a pince falától kifelé, az árkok és egyéb mélyebben fekvô pontok
felé vezessük.
• A vályogból épült és/vagy alap nélkül
készített házakat különösen veszélyezteti a víz. Megrepedezhetnek, kidôlhetnek
a falak. Ezeknél a lakásoknál mindenképpen el kell terelni a lezúduló és felgyülemlett vizet. Amennyiben a lakást
huzamosabb ideig veszélyezteti a víz, és
fennáll az összeomlás veszélye, tanácsos
aládúcolni az épületet. El kell hagyni az
épületet, átmenetileg tanácsos a szomszédokhoz, rokonokhoz, ismerôsökhöz.
menni. Ha megrepedt, vagy bedôlt az
épület fala, sose menjünk be értékeinket
menteni, mert további omlás várható. A
vizet, a gázt és a villanyt mindig kapcsoljuk ki.

• A földekrôl gyakran óriási mennyiségû
víz veszélyezteti a szélsô házakat. A gazdák átgondolt szántási technikával, a
vízelvezetô barázdák szabadon hagyásával, a föld “elszegésével” sokat tehetnek
azért, hogy a víz ne a település felé zúduljon.
• Sose gázoljunk bele ismeretlen terepen a
mégoly kicsinek tûnô vízbe sem, mert
az egyenetlen talaj miatt a víz sok helyen
nagyon mély lehet, lehetnek benne éles,
balesetet okozó tárgyak.
• Mivel az esôzések szinte minden településen egyszerre okoznak károkat, a mentôerôk nem tudnak mindenhova azonnal eljutni, ezért mindenképpen magunknak kell megtenni az elsô kárelhárító lépéseket. Legyen otthon megfelelô
földmunkáló kéziszerszám (ásó, csákány,
lapát, kapa). A házunkat veszélyeztetô
vizek esetén nagyon hasznos lehet néhány, akár kisméretû jutazsák is, amelyeket gátként állíthatunk a víz útjába. A
zsákot csak félig szabad homokkal tölteni, a száját vissza kell hajtani, és az így
megtöltött zsákokat “kötésben” kell egymásra helyezni. Már néhány ilyen zsák is
alkalmas arra, hogy másfelé tereljük,
vagy megállítsuk a vizet.
• A víz gyakran elönti, kimossa az
emésztôgödröket, és a környezetbe kerülô anyagok fertôzésveszélyt jelentenek. Ilyenkor szükség van klórmeszes
fertôtlenítésre. A vízbefulladt állatok is
fertôzést okozhatnak. Kesztyûvel gyûjtsük össze ôket, fóliazsákban tároljuk az
elszállításig. A szükséges fertôtlenítéseket itt is hajtsuk végre.
• A tavaszi veszélyek közül nem elhanyagolhatóak a tûzesetek. Az avar és a gaz
égetésekor legyünk nagyon körültekintôek. Csak szélcsendben, lehetôleg az
épületektôl távol esô helyen égessünk.
Legyen a közelben víz, vagy homok arra
az esetre, ha elszabadulna a tûz. Sose
hagyjuk ôrizetlenül. A munka végén

FELHÍVÁS VÁROSI NAGYTAKARÍTÁSRA!
Dabas Város Önkormányzata a Föld Napja alkalmából április 21-én egész napos
városi nagytakarítást szervez. A programban részt vesznek: mezôôrök, önkormányzati közmunkások, cégek, vállalkozások, civil szervezetek, intézmények. A
program fô helyszínei: az Öregországút, a Dabas-Szôlôsi úttól a 14-es ôrházig, a
Vacsi út 5-ös út felôli szakasza, a Duna–Tisza-csatorna a sári temetôtôl Felsôbabádig, a Szabadság út a Damjanich u. torkolatától, a gyóni vasútállomás környéke, a Jubileumi park, a Láp utca környéke, a Városi Strand mögötti terület.
A csatlakozni kívánó magánszemélyek és civil szervezetek április 20-án, csütörtökön jelezzék szándékukat a Polgármesteri Kabinetirodában, Újvári Tibornál az
561-211, 561-212-es telefonszámon.

Környezetünk
mindig gyôzôdjünk meg, hogy valóban
elaludt-e, biztonságból alaposan locsoljuk le, vagy fedjük be földdel Ha valakinek véletlenül meggyullad a ruhája, sose
kezdjünk el szaladni. Azonnal feküdjünk
a földre, és hemperegéssel oltsuk el. Ha
van a közelben segítség, dobjon a társára
kabátot, pokrócot, vagy bármilyen takarót, amivel elfojthatjuk a tüzet. Az égési
sebet, amilyen gyorsan csak lehet, hideg
folyó vízzel hûtsük, és minél hamarabb
hívjunk mentôt, kisebb sérülés esetén is
vigyük orvoshoz a sérültet.
• A beinduló építkezések (alap ásása) vagy
a tavaszi szántás során gyakran fordít ki
a markoló, az eke második világháborús
lövedékeket vagy robbanó szerkezeteket. Ne bolygassuk, és ne nyúljunk hozzá! Még a legrozsdásabb, használhatatlannak tûnô is lehet robbanásképes.
Azonnal értesítsük a rendôrséget, vagy a
tûzoltókat, akik riasztani fogják a tûzszerész szakembereket. Vigyázzunk,
hogy gyerekek ne kerüljenek a lövedékek közelébe, kerítsük el a területet.
• Minden veszélyhelyzetben alapvetô szabály, hogy mindig segítsük a mentôerôket, pontosan válaszoljunk a feltett
kérdéseikre, mert ezzel életeket menthetünk meg.
A fenti esetekre vonatkozó gondolatébresztô szabályok korántsem teljesek, de
jól érzékeltetik, hogy veszélyre figyelô magatartással, józan gondolkodással, jól átgondolt, határozott, cselekvéssel sok bajt
elkerülhetünk. Amennyiben pedig nem
tudjuk elkerülni, kevesebb veszteséggel és
sérüléssel kerülhetünk ki belôle. Legyenek
körültekintôek, figyeljenek a körülöttünk
lévô veszélyekre, óvják a környezetet, önmaguk és társaik testi épségét.
Az életünk a legnagyobb kincsünk, vigyázzunk rá!
Dr. Hornyacsek Júlia pv. százados
kirendeltség-vezetô

LAKOSSÁGI FÓRUM
A mezôôri szolgálattal kapcsolatosan Kôszegi Zoltán polgármester LAKOSSÁGI FÓRUMOT szervez, amelynek idôpontjáról az
érintetteket a Polgármesteri Hivatal értesíti.
Mezôôrök elérhetôségei:
Homoki Iván
06-70/332-1455 (Sári-Besnyô, Sári)
Czene József
06-70/332-1456 (Sári, Gyón)
Józsa Zoltán
06-70/452-0869 (Dabas-Szôlô, Gyón)

Cseresznyevirágzás
A tavasz a gyümölcsfák virágzásával teljesedik ki. A hófehér vagy rózsaszín virágözönre a napi rohanás közben a digitális kor embere is rácsodálkozik. A természet rendjének köszönhetôen jól begyakorolt stafétának vagyunk szemtanúi: amikor néhány
nap tündöklés után megkopik az ünnepi
kosztüm, egy másik gyümölcsfaj ölt díszruhát. Mi, magyarok – a népek többségéhez
hasonlóan – nem teszünk különbséget a virágfolyam tagjai között, a mandulától a
gesztenyéig egyformán kedves valamennyi.
Van azonban egy távol-keleti nép, a japán,
mely ôsidôk óta szent növényként tiszteli a
cseresznyét, és a cseresznyefa-virágzás a
nemzeti szimbóluma.
A japán cseresznyefa jelentôsen eltér a
nálunk megszokottól, inkább dísznövény
jellegû. A többnyire porcelán-rózsaszín virág és a lombozat a lényeg, a jellegtelen termést mint gyümölcsöt, továbbá a belôle készült pálinkát nem ismerik. A fák állva halnak meg, fejszétôl-fûrésztôl nem kell tartaniuk, a cseresznyefa kivágása tabu. Az, hogy
egy cseresznyefaliget helyére benzinkút
vagy pláza kerüljön, gyakorlatilag elképzelhetetlen.
Japánban a cseresznyefa-virágzás ünnephez idôzítik az iskolai szünetet, a szabadságolásokat és ilyenkor köttetik a legtöbb házasság. A virágzás kezdetét, ütemét az ország nagyvárosaiban elôrejelzik a televízióban. A virágba borult parkokba az emberek
tízezrével tódulnak, mulatságokat rendeznek, festik-fényképezik a rózsaszín szirmokat.
A cseresznyefa-virágzás kultuszáról és a
japán lélek titkairól tanulmányokat lehetne
írni, de joggal lehet kérdezni, hogy nekünk,
dabasiaknak, vajon mi közünk van ehhez ?
A legutóbbi idôkig magam is azt hittem,
hogy úgyszólván semmi. Egészen addig,
míg a közelmúltban nem találkoztam azzal
a információval, miszerint az 1930-as években a japán nagykövetség munkatársai a
gyóni Unghváry-uradalom cseresznyeültetvényébe jártak ki rendszeresen és itt tartották a cseresznyefa-virágzás ünnepségeket.
Az Unghváry-uradalom Gyón község legnagyobb területû gazdasága volt a két világháború között. A birtok nagy részét erdô
borította, de a gyümölcsültetvények is megközelítették a 200 holdat. Az ötholdas cseresznyést a major közelében, a kisvasút mellé telepítették. A mintegy négyszáz hatalmasra nôtt fa többsége a kivételesen nagyszemû, ropogós Germesdorfi cseresznye
volt. A termés több, mint 90%-át díszes
csomagolású ládákban kiszerelve hûtôvago-

nokban exportálták, fôként az igényes svájci piacra. A ceglédi székhelyû cég elsôsorban faiskolai termelésének és borforgalmazásának köszönhetôen tett szert nemzetközi hírnévre, de a gyóni cseresznye is sok elismerést kapott. A legjobb képességû fák
termését elkülönítve kezelték és a külpiaci
vevôk elismerô visszajelzését egy-egy fehér
festékcsíkkal örökítették meg a fa törzsén.
A sokasodó körcsíkok a katonai rangjelzéshez hasonlatosan adtak tekintélyt a mázsákat termô gyümölcsfáknak.
Tavasszal nyírfapavilonokat építettek a
terebélyes fák összeboruló koronái alatt.
Virágzáskor itt adott zártkörû fogadást a
japán nagykövetség a hazai felsô tízezer
képviselôinek: grófok, bárók, gyárosok,
bankárok, katonatisztek, állami tisztviselôk és feleségeik szerepeltek a protokoll
listán. A mulatság napokig eltartott, de a
helyiek a közelébe sem mehettek, még a
felszolgáló személyzetet is a fôvárosból
hozták. A követség munkatársai a virágzást követôen is gyakran jártak a gyóni ültetvénybe. Személyautóik rendszerint a
munkaidô lejártával, délután négy óra
után tûntek fel a göbölyjárási tanyák látómezejében. Közlekedésüket nagyban segítette az 1930-ban kikövezett Gyón–Tatárszentgyörgy közötti út és a Budapest–
Szeged–Beográd nemzetközi fôút, melynek gyóni szakaszán már 1934-ben autóés motorversenyeket rendeztek.
Az utolsó cseresznyefa-virágzás ünnepségre 1938-ban került sor. A folytatást a II.
világháború kitörése (továbbá az Unghváry
család egyik tagjának tragikus halála a cseresznyés melletti erdôben) akadályozta
meg. A hetven évvel ezelôtti mulatságokra
sajnos ma már csak egy-egy szemtanú emlékezik. Közülük Faraga György hernádi lakos, egykori napszámos, gyümölcs-csoportvezetô és Sziráki István gyóni lakos, szomszédos tanyatulajdonos osztotta meg velem
az emlékeit errôl a csaknem teljesen elfeledett helytörténeti jelentôségû epizódról. Segítségüket ezúton is köszönöm !
A legendás gyümölcsös helyén ma erdôt
találunk, szélében a telepítô erdészt dicsérô
ún. hagyásfával. Egyedül maradt meg a 400
egykori társa közül, magányosan élte túl az
elmúlt bô félévszázad történelmi viharait.
Magasra nôtt, elég végig nézni rajta. Az idô
és az erdô szorításában felkopaszodott. A
tavalyi sok csapadék kedvezett a betegségeknek, a hegyében mégis láthattunk néhány szem gyümölcsöt. Hiteles tanú ô is,
drukkoljunk, hogy még sokáig virágozzék !
Valentyik Ferenc

2006. április DABASI ÚJSÁG

17

Kultúra

Kétszáz éve született

Halász Boldizsár (VII.)
A halálos ítélettôl a kiegyezés koráig

Köztársasági elveit Halász késôbb sem tagadta meg. Május 4-én támogatta Hajdúböszörmény köztársasági államformát pártoló petíciójának felolvasását, s az 5-i ülésen
is “a köztársaság kikiáltását elôkészítô erôk
egyik fô támasza” volt. 13-án kérte, hogy az
elôzô napi vita jegyzôkönyvét egészítsék ki
azzal, hogy a ház örömmel vette tudomásul
Hajdúnánás hajlamát a köztársaság iránti
feliratában, és indítványozta, hogy a kormány terjesszen be általános törvényjavaslatot a zsidók emancipációjáról. 18-án egy 40
képviselô által aláírt indítvány lényegét ismertette, mely a törvényhozás és kormányzás munkájának megkönnyítése érdekében
kívánta módosítani a házszabályt, hogy már
ezek szerint tûzhessék napirendre a törvényjavaslatokat. Felvetette a kilenc osztály
eltörlését, s a törvényes határozat elfogadásához sokallta a 200 fôt, de javaslatait már
nem tudták megtárgyalni. Szegedre is követte az országgyûlést. Július 21-én itt is felvetette a házszabály-módosítás negyvenedmagával aláírt indítványát, s kinyomtatását
kérte. Az utolsó nyilvános ülésen, 28-án elhangzó hozzászólása is fontos, ez Szemere
törvényjavaslatának részletes tárgyalását támogatta a nemzetiségek egyenjogúságára
vonatkozóan.
Világos után Halász Boldizsár sem kerülhette el sorsát. A legtevékenyebb honatyák közé tartozó Patay József monori és
az országgyûlésen meg sem szólaló Simonyi János kecskeméti képviselôvel együtt
tartóztatták le. A pesti haditörvényszék
mindhármukat kötél általi halálra ítélte,
de 1850. július végén Haynau kegyelemben részesítette ôket. Az ítéletet várfogságra változtatták, ahonnan amnesztiával
szabadultak. A megtorlás keveseket kímélt. A dunapataji kerület képviselôje,
Szeles Lajos másodalispán halálos ítéletét
is enyhítették, de a 15 év várfogság végét
nem érte meg, a komáromi kazamatákban meghalt. Gr. Károlyi István a huszárezred felállításáért két év fogságot és
400 ezer Ft büntetést kapott. A ráckevei
kerületet képviselô Nyáry Pált is kötél általi halára ítélték, mit 20 év várfogságra
enyhítettek. Hat évig ült vasban, míg szabadult. Zlinszky Lászlót vármegyei
fômérnöki állásából elbocsátották…
Halász érdemeit az utókor s a kortársak
is elismerték. Egyedül Pálffy János a kivétel, ki a ház alelnöke, a PM államtitkára,
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majd az OHB tagja s az országos fôtörvényszék alelnöke volt. Világos után bujdosott, majd feladta magát. Halálos ítéletet kapott ô is, de Haynau neki is megkegyelmezett. Csonkán megmaradt (1939ben kiadott) kéziratában csak ô vádaskodott Halász ellen. Ebben arra utalt – írta
dolgozatában Kelecsényi Dénes –, hogy
vallatásakor Madarász József, Kállai
Ödön és Halász vallottak volna társaik ellen, s a debreceni “Esti Lapok”-ra is figyelmeztették a haditörvényszéket, mely
a “békepárt közlönye volt”, de szerinte
“éppoly forradalmi, sôt republikánus,
mint bármelyik”. A bíróság persze aligha
tôlük értesült társaik szerepérôl s egy nyilvános lapról, és vádjait sem erôsíti meg
más forrás. A gyanúsítás hátterében Pálffy
velük, a radikálisokkal szembeni elfogultsága állhat, hisz maga írta, hogy még a
“tentáját is sajnálja” Halásztól, mert szerinte “anélkül is feketelelkû”.
Szabadulása után Halász Boldizsár
visszavonult a birtokára. A passzív ellenállás évei után elôször az egyházközség és a
közbirtokosság ügyeinek intézésében vállalt szerepet. A dabasi egyházgyûlés 1857ben jegyzôjévé, az egyházmegye pedig a tanácsbírói testület tagjává választotta. Egyházi ügyekben még halála elôtti évben is eljárt, 1881-ben pl. Veresmarthy József ny.
lelkésszel vizsgálták a bugyi iskola mûködését. Noha az 1860-as évektôl szorgalmazták, a Halász vezette világi vezetés sorra
elutasította a “nemesi egyház” presbiteri
szervezetté alakulását. Ez már dabasi kuriózumnak számított, de nem antidemokratikusból, ellenkezôleg: olyan meggondolásból fakadt, hogy a templomot, iskolát, egyházi ingatlanokat a közbirtokosok adták
össze, kik a mûködtetés anyagai fedezetét is
biztosították, ami mentesíti a polgárokat az
egyházi adó fizetésétôl. A közbirtokossági
testületben is 1857-ben vállalt elôször hivatalt Gyónon, ahol “közfelkiáltással”
jegyzôjévé választották. Késôbb a felsôdabasi arányosítási perben érdekelt Halászok ügyvédjeként védte a volt úrbéresek és
az elszegényedett kisnemesség érdekeit a
Beleznay grófokkal szemben, amit egy
újabb keresettel 1874-ben Czagányi Zsigmond és Pataky János folytatott tovább a
megyei törvényszék elôtt.
(Folytatjuk)
Czagányi László

Günter Grass kiállítás
Márciusban iskolánk adott otthont Günter
Grass osztrák Nobel-díjas író kiállításának,
mely a magyarországi Goethe Intézet segítségével jutott el iskolánkba. Günter Grass 1927.
október 16-án, Danzingban született. A második világháború után az amerikaiak fogságába
került. Az 1960-as években Berlinben tanult a
Szépmûvészeti Fôiskolán. Késôbb a képzômûvészeti alkotások mellett az írás is felkeltette
érdeklôdését. A „Gruppe 47” tagjaként mûveiért többször részesült kitüntetésben. 1959ben jelent meg egyik legsikeresebb mûve A
bádogdob, „Die Blechtrommel” címmel.
A kiállítás három héten keresztül díszítette
az iskola auláját. Harminc német nyelvû tabló
jeleníti meg Grass munkásságát. A tablók felett a magyar fordítás is megtalálható. Így
azok is nyomon tudják követni, akik nem német nyelvet tanulnak. Az iskola diákjai is
megtekintették a kiállítást. A kiállítás Grass
életének szinte minden fontosabb mozzanatát képeken keresztül eleveníti meg: gyerekkorától és szülôhelyétôl, Danzingtól kezdve
egészen 1999-ig a Nobel-díj átadásáig.
A képek tulajdonképpen Grass életrajzául
szolgálnak, mivel életének fôbb állomásait ábrázolják. Grass maradandót alkotott képzômûvészeti alkotásaival és irodalmi munkásságával. Rajzai értelmezését segítik azok a rövid
idézetek, illetve versek, melyek a tablókon találhatóak és ezáltal könnyebb közel kerülni
hozzá.
Hálásak vagyunk a Goethe Intézetnek,
hogy a magyarországi iskolánk számára lehetôvé tette a német ajkú írók és mûvészek
munkáinak megismerését. Reméljük, hogy a
jövôben még szerencsénk lesz más hasonló
kiállításokkal színesíteni iskolánk életét.
ÜBERRUNDET
Noch immer, doch mit weniger Geduld
sehe ich den Schnecken bei ihren wettläufen zu,
wie sie immer wieder gegen die Zeit verlieren,
aber die Zeit gewinnt nicht,
sie vergeht nur.
LEKÖRÖZVE
Még mindig, bár kevesebb türelemmel
Nézem a csigák versenyfutását
Ahogy mindig, újra és újra vesztenek
Az idô ellen, de az idô
Nem nyer, csak eltelik.”
Idegen nyelvi munkaközösség
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Kiszelica-járás Sáriban

Menj kiszelica, menj kiszelica
Menj a messzi határba, menj a távoli Dunába.
Gyere be kolbász, sonka és szalonna,
Gyere be a kicsi házunkba, az éléskamrába.
Menj, kiszelica, vidd el a betegséget,
Küldd a szép tavaszt, küldd a jó egészséget,
Mentesüljön kertünk, házunk mindenféle rossztól.
Védj meg bennünket, családunkat az összes gonosztól.

Fotó: Szmetana Éva

…ezután a csupasz bábut a vízbe hajítják.

Egy rövid hír: a Sári “Rozmaring” hagyományôrzô asszonykórus
ismét bemutatta feketevasárnap (IV. 2) a kiszelica-járást.
Ha valaki nem tudná, ez egy szlovák néphagyomány, nevezhetjük akár téltemetônek is. Némileg hasonlít a Nyugat-Dunántúli
rönkhúzáshoz vagy a mohácsi busójáráshoz. Csak méreteiben kisebb és egyszerûbb.
Lényege: a hosszú téli estéken az asszonyok kézimunkáznak, készítenek közben saját képükre és termetükre megfelelô csodaszép
babát: kiszelicát. Ebben gyönyörködnek. Múlatják az idôt, várják a
tavaszt. A tavasz azonban nem jön, marad a hideg tél. Unják a zsírtalan sovány ételeket is. Türelmetlenek és ekkor érkezik a jelzés:
hogy a természetfeletti erôk csak akkor engedélyezik a jó idôt, a tavaszt, ha a kiszelicát megsemmisítik. Összeül az asszonytanács –
dönteni kell. A döntés fájdalmas és tragikus… a szeretett kiszelicát
meg kell semmisíteni, éspedig folyóba kell vetni vagy elégetni. Az
ítélet végrehajtására feketevasárnap, húsvét elôtt két héttel kerül
sor. Az asszonyok gyászruhába, feketébe öltöznek és ironikus, csúfondáros dalokkal énekelve kísérik a folyóparthoz a kiszelicát.
A menet a Faluház elôl indul, ahol az asszonyok szóvivôje kihirdeti a döntést, amely ellen nincs fellebbezés, jogorvoslat. A legforgalmasabb utcákat bejárva kiérnek a Duna–Tisza-csatornára. Itt a
szóvivô megismétli az ítéletet, amely: “Levetkôztetni és folyóba
vetni!”
A jelenlévôket szomorúság járja át és sírás kerülgeti. Megkezdik
vetkôztetni és az alábbi versikét mondják el:

ÁPRILIS 11. A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

A cselekmény idôpontja, feketevasárnap, böjti idôszak. Az önmegtartóztatástól az emberek legyengültek, ezért kérnek segítséget,
cserébe, ha már egyszer a kiszelicát fel kellett áldozni.
A kiszelicát elragadja az áradat és eltûnik, a gyerekek futva kísérik. A jelenlévôk már az új életre gondolnak.
Ugyanis kezdetét veszi egy újabb esemény: “Konope, konope,
zelenie konope…”, vagyis a kendertaposás. Régen itt kenderföldek
voltak és itt voltak a nagy kenderáztatók. Itt taposták a kenderkévéket. Ebbôl készült ruhanemû és számos használati tárgy. A
kendertaposást lányok csinálják, és ekkor már megszólal a citerazene is, s szlovák népdalok színes csokrát éneklik.
A kender taposása is hamar befejezôdik, a kiszelicát elvitte a víz,
nem látható. A résztvevôk elindulnak vissza a Faluházba.
Ott pogácsa és forró tea várja ôket. Beszélgetnek, majd hazamennek egy élménnyel gazdagabban.
Néhány szó a szervezésrôl:
Az asszonykórus éves munkatervében kiemelt helye van a kiszelica-járásnak.
Az öltöztetô asszonyok – Jelenek Jánosné Julika és Csernák Bálintné Kamilla minden évben újítanak valamit. Szinte hihetetlen,
böngészik a divatlapokat, elképzeléseikrôl órák hosszat tudnak beszélni. De szólni kell a kórus férfitagjáról, Bozsik Balázsról, aki az
egyébként elég nehéz kiszelicát gyengéden magához ölelve cipeli.
A vesztôhelyen érzékenyen búcsúzik tôle.
Összességében minden elismerésünk a Sári “Rozmaring”
asszonykórusé, önzetlen hagyományôrzô tevékenységükért, amely
példaértékû, igazi csapatmunka.
Aki még nem látta a kiszelica-járást, jöjjön el 2007. feketevasárnap délután a Sári Faluházhoz.
Szeretettel várjuk.
Dr. Füredi Árpád
pártoló tag és szimpatizáns
Márai Sándor
(1900. április 11.–1989. február 21.)

József Attila születésnapja (1905. április 11.–1937. december 3.)
Önmagamról

József Attila
Vidám és jó volt s tán konok,
ha bántották vélt igazában.
Szeretett enni s egyben másban
istenhez is hasonlított.
Egy zsidó orvostól kapott
kabátot és a rokonok
úgy hívták: többé-itt-ne-lássam.
A görög-keleti vallásban
nyugalmat nem lelt, csak papot –
országos volt a pusztulásban,
no de hát ne búsuljatok.

(1928 eleje)

Utolsó leheletemmel is köszönöm a
sorsnak, hogy ember voltam és az értelem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az
eget, az évszakokat. Megismertem a
szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon
meghalok: s ez is milyen csodálatosan
rendjén való és egyszerû! Történhetett velem más, jobb, nagyszerûbb?
Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legegyszerûbbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem.
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Sport

Az FC Dabas-FILM-SECO a legutóbbi hazai mérkôzésén a második helyezett Szolnoki Spartacus-RSE ellen bravúros 3–1 arányú gyôzelmet aratott. Az együttes ezzel a gyôzelmével bebiztosította a középmezônyben

elfoglalt helyét, és jó esélye van arra, hogy a szakmai vezetés által kitûzött célt az elsô hat közé kerülést megvalósítsa. Gálvölgyi István vezetôedzô az Örkénytôl elszenvedett 1–0-ás vereség után biztatónak tarja a csapat gyôzni akarását, a nagyobb játékerôt képviselô Spartacus-RSE
ellen. Jó hír ez a jövôre nézve a formálódó fiatal együttes tekintetében.
Az FC vezetése a Dabasi Újság nyilvánossága által is kéri a labdarúgást
szeretô sportbarátokat, hogy a soron következô mérkôzéseken minél
többen buzdítsák a csapatot.

Felnôtt tabella a 19. forduló után:

Ifjúsági tabella a 19. forduló után:

Magyar Labdarúgó Szövetség
Winner – NB III. Alföld csoport

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BÉKÉSCSABAI ELÔRE 1912 SE
SPARTACUS-RSE
ALGYÔ SK
KISKUNHALASI FC
GYULAI TERMÁL FC
TÚRKEVE-VETERINER
HMVHELY FC /HFC/
FC DABAS-Film-Seco
MONORI SE
ÖRKÉNY SE
MAFC MEZÔTÚR
CEGLÉDI VSE
TÁPIÓGYÖRGYE FUTBALL KFT.
SZARVASI FC
KÖVITE PLUSZ SARKADKERESZTÚR

17
16
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17

12
10
10
10
9
8
8
8
7
6
5
4
4
4
2

Labdarúgóeredmények
A hosszú téli szünet után az idôsebb korosztályok számára elkezdôdtek a bajnoki
mérkôzések. Több korosztályunk az elsô
helyen várta, várja a folytatást, tehát
bajnoki címre esélyesek.
Eredmények
U-13
Dabas–Tököl
Tápiógyörgye–Dabas
Dabas–Örkény
Nagykáta–Dabas

19–0
0–7
7–0
3–0

U-16
Dabas–Tököl
Tápiógyörgye–Dabas
Dabas–Örkény
Nagykáta–Dabas

0–6
6–0
6–0
1–7

Körzeti ifjúsági:
Dabas–Monorierdô
Dabas–Törtel
Dabas–Mende

0–0
6–1
2–2

U-19 NBIII.
Dabas–Tápiógyörgye
Örkény–Dabas
Dabas–Rákóczifalva

0–1
0–2
3–0

A fiatalabb korosztályokról a következô
számban tudunk beszámolni.
Dabas F.C.
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4
3
1
1
0
3
2
1
4
2
3
6
4
3
1

1
3
6
6
7
6
7
8
6
8
9
7
9
10
14

35–13
33–16
30–21
28–19
27–28
25–20
24–21
31–30
25–19
17–22
22–31
15–20
20–30
24–41
15–40

40
33
31
31
27
27
26
25
25
20
18
18
16
15
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

TÁPIÓGYÖRGYE FUTBALL KFT.
CEGLÉDI VSE
KISKUNHALASI FC
HÓDMEZÔVÁSÁRHELY
FC DABAS-Film-Seco
BÉKÉSCSABAI ELÔRE 1912 SE
MAFC MEZÔTÚR
TÚRKEVE-VETERINER
GYULAI TERMÁL FC
SZARVASI FC
SPARTACUS-RSE
ALGYÔ SK
MONORI SE
KÖVITE PLUSZ SARKADKERESZTÚR
ÖRKÉNY SE

17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
16
17
17
17
16

14
11
11
10
9
9
8
7
6
7
5
4
4
4
1

1
3
1
2
3
2
4
4
5
1
0
2
2
2
0

2
3
5
5
5
6
5
6
5
9
11
11
11
11
15

49–14
56–20
51–22
39–24
43–25
44–22
36–37
27–27
33–18
31–25
28–35
24–49
33–69
20–61
24–90

43
36
34
32
30
29
28
25
23
22
15
14
14
14
3

Bozsik-program és a kérdôjelek
Sokszor, sok helyen hallhattunk és olvashattunk már az 5 évesektôl a 11 évesekig foglalkozó rendszerrôl. Azt
is tudhatja már minden érdeklôdô, hogy a 2 fô támogató, az OTP és a Mol anyagilag nem támogatja jelenleg a sokak szerint országunk labdarúgását megmentô BOZSIK-programot. Arról napokig, sôt hetekig lehet
beszélgetni, vitatkozni, hogy tényleg megmenthette volna vagy sem a labdarúgásunkat, de úgy vélem, ez
majd csak pár év múlva derült volna ki ténylegesen. Ellenben az tény, hogy a kétszeri beindulással és leállással már rengeteget ártott a gyermeklabdarúgásnak.
Az teljesen világos mindenki számára, hogy az ún. HATALOM megszerzésérôl szól minden. Több helyrôl
hallani, hogy egyértelmûen a politika is benne van mélyen az egészben.
Mára oda jutottunk, hogy maga az a szóösszetétel, hogy BOZSIK-program teljesen ellentétes hatásokat
vált ki az emberekbôl, de inkább negatívat, mint pozitívat. Már nem is nagyon szeretjük kimondani mi, akik
benne dolgozunk, hiszen teljesen hiteltelenné vált az egész. Azt viszont kevesen tudják, hogy a BOZSIK-program a mai napig nem szûnt meg, papíron létezik, csak pénz nincs hozzá. Az MLSZ és a PMLSZ a mai napig azt
hangoztatja, hogy csinálni kell tovább, a tornákat meg kell szervezni és az ügyesebbeket folyamatosan kiválasztani. Kérdés az, hogy a Körzeti Labdarúgó Szövetség, amely kiírja és rendszerezi a saját keretein belül ezeket a korosztályokat, azokat hogyan illesszük bele a rendszerbe, amely nem is mûködik. Kérdés továbbá, hogy
hová vezet az, hogy a különbözô megyék különbözô körzetei hogyan, milyen szabályokkal, elôírásokkal, és feltételekkel írják ki és „versenyeztetik” ezeket a korosztályokat. Leírom a választ is, ugyanis volt szerencsém
részt venni megyei és körzeti üléseken is. Mindenki saját belátása szerint írja ki, és rendezi ezeket a bajnokságokat, tehát az országban semmilyen egyetemes rendszer nem létezik, sôt vannak olyan helyek, ahol semmilyen mérkôzést nem rendeznek. Azt hiszem, teljesen egyértelmû, hogy már megint léptünk 1-et elôre és 2-t
esetleg 3-at hátra.
Én úgy gondolom, hogy a BOZSIK-program alapelvei kifogástalanok voltak, a megvalósítási rendszer már
valamivel gyengébb szintet ütött meg, a számonkérés és a konzekvenciák levonása pedig egyáltalán nem történt meg, már ami a szakmai részt illeti.
Folyamatosan hangoztattuk pár kollégával együtt, hogy nem a rendszer neve és irányítóinak neve a lényeg, hanem az, hogy amit csinálunk az egységes legyen, mindenki számára elfogadott és irányadó, valamint
az, hogy a gyerekek úgy érezzék, foglalkoznak velünk. Ezt most van ahol érzik, van ahol nem, márpedig minél
több olyan hely van, ahol nincs rendszer és nincs számonkérés, annál nehezebb dolog a lényeget tekintve
elôrelépni. A nyárig minden ad-hoc jelleggel mûködik az ország utánpótlásában, talán utána várható valamilyen elképzelés. Addig a körzeti labdarúgószövetségek a megyei szövetségekkel együttmûködve próbálják irányítani a fiatal focistákat. Az már tényleg csak hab a tortán, hogy április elején még minden bizonytalan, míg
más országokban a bajnokságok május végén befejezôdhetnek.
Reméljük, jövôre majd másképp lesz!!
Kucsák István

Sport

Fotók: Karlik Dóra

Újra itt volt a Csapat

Ismét városunkra figyelt a honi kézilabdaélet,
hiszen újra ellátogatott hozzánk a magyar
férfi kézilabda-válogatott. A háromnapos
Pannon Kupa elsô mérkôzése zajlott a DDSben Magyarország és Szerbia-Montenegró
legjobbjai között. Az eseményre szép számú
közönség gyûlt össze és a szemfüles szurkolók
ismét jeles vendégeket pillanthattak meg a
nézôk sorában. Itt volt Kenyeres Fanni, a
Cornexi-Alcoa kézilabda-egyesület egyik csillaga, de tiszteletét tette nálunk a legendás
veszprémi mester, Zdravko Zovko is. Mindkét nemzeti együttesbôl hiányoztak húzóemberek, a vendégeknek nélkülözniük kellett a
világ legjobb játékosa címre is felterjesztett
Sterbik Árpádot, nálunk nem lehetett jelen a
sérülésébôl felgyógyuló Nagy László és Laluska Balázs. A meccset hatalmas lendülettel
kezdte mindkét csapat és fej-fej mellett haladtak, köszönhetôen a jó védekezésnek és a
nagyszerû kapusteljesítménynek. Sokszor sikerült a jóval gyorsabb magyar csapatnak leindítani a szerbeket, ám taktikai fegyelme-

zettsége erôsebb volt a vendégcsapatnak. Igaz
ugyan, hogy a meccs barátságos, felkészülési
játéknak volt kiírva, de egyik csapat sem akarta elveszíteni a presztízsét, így többször is elszabadultak az indulatok és a szerb csapatból
két játékost is piros lappal állítottak ki. Leszámítva a kisebb-nagyobb csipkelôdéseket jó
hangulatban telt el a kétszer harminc perc, és
a közönség végig lelkesen buzdította a “Skaliczki-legényeket”. Sajnos a végeredmény
nem a magyarok elvárásai szerint alakult:
26–30-as vereséget szenvedett el nemzeti
együttesünk. Az azonban mindenképpen bizalomra ad okot, hogy a megfiatalodó, alapembereit nélkülözô magyar válogatott ilyen
lelkesen küzdött és jól helytállt a világ egyik
legerôsebb, legharciasabb csapata ellen. Reméljük, a dabasi meccs is hozzá fog járulni a
szlovákok elleni júniusi világbajnoki selejtezô
sikeréhez.
A meccs képei megtekinthetôk a www.dabaskezi.hu oldalon.
KD

Világharmónia Futás Dabason is
A Világharmónia Futás azzal a nemes szándékkal jött létre, hogy fejlessze a
nemzetek közötti barátságot, és utat mutasson egy valódi egység-világ felé.
A Futás európai szakasza Lisszabonból indult március 2-án, és londoni zárórendezvénnyel ér véget október 10-én. Ez idô alatt a váltófutás 48 európai országon halad keresztül és összesen 27 000 km-t tesz meg a nemzetközi csapat,
amelynek több magyar résztvevôje van. A kézrôl kézre adott fáklya falvakat, városokat, országokat és földrészeket kapcsol össze. Az évek óta újra és újra útrakelô fáklyát már olyan nagyszerû emberek tartották kezükben, mint II. János Pál
pápa, Teréz anya, Carl Lewis és Nelson Mandela. Eltérô
kultúrájú, bôrszínû, politikai és vallási meggyôzôdésû emberek futnak együtt, hogy kifejezzék, a világ egy napon valóban az egység és a harmónia otthona lehet. Magyarország az egyik legjelentôsebb állomása a kezdeményezésnek. A nemzetközi szervezôk által összeállított útvonalra
esik Dabas is. A nemzetközi futók május 7-én várhatóan
délután fél kettôkor érkeznek Sáriba, majd Gyón felé haladva félúton egy kis kitérôt tesznek és ellátogatnak a
Szent István térre. A kis pihenô után visszafutnak a Szent

István útra és folytatják küldetésüket a gyóni városhatárig, ahonnan másnap
reggel továbbindulnak Tatárszentgyörgy felé. Bárki csatlakozhat a futókhoz, ha
csak néhány lépés erejéig, vagy végig Dabason, hogy ezzel is kifejezze az egység
és harmónia iránti elkötelezettségét, és viheti az eszmét szimbolizáló fáklyát is.
Bôvebb információ: http://www.worldharmonyrun.org/hungary

2006. április DABASI ÚJSÁG

21

Kedves kalandvágyó dabasiak!
Akinek lenne kedve nyáron túrázni a festôi szlovén hegyekben, napi 6–7 órás, 15–20 km-es
útvonalakon bebarangolni a Tråiø testvérvárosunk közelében fekvô Karavanke hegyet, az jelentkezzen a következô e-mail címen: lengyel.brigitta@freemail.hu!
Szállás: sátorban. Étkezés: egyénileg, igény szerint hegyi vendéglôkben. Utazás: vonattal.
Költségek: busz – és vonatjegy kb. 20 000 Ft; szállás kb. 1200 Ft/éj, költôpénz
Idôpont: július 19–23.
Íme egy kis ízelítô a túra programjából:
1. nap – indulás kora reggel Dabasról a Keleti pályaudvarra
– Keletibôl 8.25-ös vonattal indulás Szlovéniába, Ljubljanába
– érkezés 16.15-kor Ljubljanába, busszal tovább Tråiøbe, sátor felverése a podljubelji táborban
2. nap – túra Szlovénia leghosszabb hegyének lábánál
A hosszan elnyúló hegy a szlovén és oszták határon fekszik, és ugyan könnyû a terep, de annál
érdekesebb és bôségesebb lehetôségeket kínál: a néhány napos túrának nekifoghatunk a hegygerincen haladva a nyugati végétôl a keletiig, vagy egy másik útvonalon megkerülhetjük azt. Mivel a Karavanke a keleti végén kapcsolódik a Kamnik–Savinja-Alpokhoz, ezzel megkönnyíti a
hegycsoport mászhatóságát. Felfedezhetjük mindkét hegység egyedi világának elônyeit, ha túránkat egy öreg városkában, Tråiøben kezdjük, ami a hegyláncok találkozási pontjánál fekszik. A
túra kezdôpontja: A 101-es úton jutunk el Tråiøbe, aztán keresztülhaladunk a Dovzan-szurdokon,
majd jó 6 km-t megtéve Jelendolba. A vár alatt fekvô emlékmûnél forduljunk balra és folytassuk utunkat jó 3 km-en keresztül a piros turistajelzésig a Planina Kofce havasokig; a jármûvet az
útnál hagyhatjuk. Túraleírás: felmegyünk a Kofce legelôre; a házikónál, a kijelölt ösvény elágazásánál jobbra haladva, feljutunk a festôi hegyre, a Kosuta hegygerinc alatt, kb 1500 m magasba.
Keresztül a Sija-alpokon eljutunk a Pungrat havasokig, ahol a nyári idôszakban élvezhetjük a joghurtot, és más érdekes ízû tejtermékeket, ahogy a keményre fôzött pohanka pépet, amit itt
„zganci”-nak hívnak. Ezután folytathatjuk utunkat a Tegoska planina havasok fölött a Dolga nijva-Alpokig. Az ösvény végére érve ugyanezen az útvonalon jutunk vissza kiindulási pontunkig.
Fontosabb információk: túra idôtartama: 6–7 óra, túra hossza: 20 km, túra nehézsége:
könnyû, megtett szintkülönbség: 1050 m
3. nap – „szabadnap” – tråiøi városnézés; Adrenalin Park látogatása Ljubeljben (igény szerint) – több információ és képek a www.humanfish.com és a www.koren-sports.si weboldalakon; pihenés
4. nap – túra a konsca-i tematikus ösvényen
A Konsca-hegyen végighaladó gyalogtúra során megtapasztalhatjuk, milyen az élet a hegyekben és feltérképezhetjük annak kulturális és természeti értékeit. A túra kezdôpontja: Az út
„Na Strmc”-nél kezdôdik, ahol egy turista információs pont található. A túrázók innen pár
perc alatt a Pr'Tic hegyi farmra juthatnak. Innen a Spodna Konsca, a Zgorna Konsca és a
Gabrcov rot hegyi legelôkön keresztül folytathatják útjukat. A „Kotu” elnevezésû turista
ponttól a Srpice-ig erdei út vezet, amin keresztülhaladva egy faszénégetô rakást tekinthetünk meg. A túra végét jelzi, ha elérkeztünk a „Jesenje” alpesi legelôig, ahol megpihenhetünk a Pod Strozcam alpesi kunyhóban.
Fontosabb információk: túra idôtartama: 7 óra, túra hossza: 15 km, túra nehézsége: könnyû,
megtett szintkülönbség: 700 m
5. nap – indulás haza
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