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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Államalapításunk színes ünnepe Sáriban
Tóth Béla Ottó szerkesztette, aki maga is részt vett a csoportok kíséretében, hol
énekhangjával, hol citerával, hol pedig furulyával.
Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédében Szent István jelentôségét
méltatta, akinek országunkat és nemzeti létünket köszönhetjük. Reményét fejezte ki, hogy ezer év múlva is lesz még egységes keresztény Magyarország, és lesz

Az ünnepség a Jarábik Tünde által vezetett mazsorettcsoport látványos bevonulásával kezdôdött, akiket a Jerzsele zenekar kísért a színpad elôtti térre. Utánuk
következett az a nagysikerû mûsorszám, amely sok szülô, nagyszülô szívét melengette, a Szivárvány ovisok dobos bevonulása. Az óvodásokat Tóthné Dömök
Virág tanította be, így a kicsik korosztályának megfelelô, játékos, mégis fegyelmezett produkciót láttunk az „Aki nem lép egyszerre” kezdetû gyerekdalra. A Himnusz elhangzása után a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör katonadalokat

ok az ünneplésre, az emlékezésre. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a határainkon kívül élô magyarság nélkül nincs egységes nemzet, ôróluk soha nem szabad
megfeledkeznünk, mert csak velük teljes a magyarság, nélkülük egy elveszett kis
nép lennénk csupán, itt Európa közepén.
A beszédet az Új Kenyér megáldása követte, melyet idén Tibay László gyóni
plébános celebrált. Bisztrai László plébános úr, városunk díszpolgára, aki évek óta
ellátja ezt a feladatot, idén sajnos nem lehetett köztünk betegsége miatt.

énekelt, majd az óvodások is csatlakoztak hozzájuk, és a nagymamák és unokák
páros táncát vastapssal jutalmazta a közönség.
Szent István nagyságának és igazságos uralkodásának mozzanatait a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola tanulói, Kapus Alexandra és Kászonyi Tímea idézte fel.
Gyönyörû hangú fiatal énekesek szólaltatták meg egyházi népénekeink és hazafias dalaink legszebb darabjait, az Óh Szent István dicsértessél, az Isten áldja meg
a magyart, a Világok világa Magyarország, a Nimród unokája címû dallamokat.
Valentyik Anna, Rafael Henrietta, Gyöngyösi Ibolya, Danyis Máté és a Kisrozmaring csoport tehetséges tagjai igazi zenei élményt szereztek a hallgatóságnak,
amelyet még felemelôbbé tett Kovács Nándor gitárkísérete. Az ünnepi mûsort

Az est meglepetése a baróti Erdôvidék Néptáncegyüttes fergeteges táncprodukciója, valamint a Kéknefelejcs citeracsoport, a csíkszeredai Szivárvány Egyesület és az Erdôvidék közös bemutatója volt, egy moldvai táncrend. Ôk mindannyian
egy hetet táboroztak együtt a dabasi strandon, a sok szórakozás mellett elszántan készültek erre a fellépésre, átérezve az ünnep komolyságát.
A közönség az esti utcabálra kezdett gyülekezni, és mindenki nagyon várta a
szokásos tûzijátékot is. Ezt az eseményt azonban meghiúsította a váratlanul
támadt szélvihar, amely nálunk szerencsére nem végzôdött olyan tragikusan, mint
a budapesti központi ünnepségen.
-Kapui-

Fotók: Karlik Dóra

Augusztus 20-át, államalapító Szent István királyunk ünnepét idén is Sáriban ünnepeltük, ahogy ez már nálunk évek óta szokás. Nemzeti ünnepünk egyben záró
rendezvénye is volt a Sári Falunapoknak, annak a színes és változatos programsorozatnak, amely lázba hozta az egész várost, és a nemzetiségi hagyományok
ápolásának jelentôs mozzanatává vált.

Rendezvényeink

Gondolatok a 2006. évi Sári Napok rendezvényeirôl
2006. augusztus 15. és 20. között elôször
került megrendezésre településünkön a Sári
Napok rendezvénysorozata. A Dabas Sári
Szlovák Egyesület társszervezôként vett részt
ezen a kiemelkedô eseményen.

Fotók: Karlik Dóra

Külön köszönet illeti meg a város vezetését,
személyesen Kôszegi Zoltán polgármestert, hogy
a szokásosan megrendezésre kerülô Dabasi Napok
megnyitásaként idén elôször sor került a Sári Napok megtartására.
2006. augusztus 15-e Nagyboldogasszony Ünnepe. A sári katolikus templom Szûz Mária tiszteletére ezen a napon tartja búcsúját. Pásztor Gyôzô
Atya vezetésével a sári római katolikus hívek, illetve a meghívott vendégek és a város vezetôi egy
közös körmeneten ünnepeltek. E szép hagyomány
alkalmával a sáriak megmutatták, hogy munkanapon is képesek együtt ünnepelni, Hiszen Sáriban
római katolikus vallású hívek élnek többségben. Ez
köszönhetô annak is, hogy a letelepedés során a
szlovák ajkú lakosok ilyen vallásúak voltak. Még
pár évtizeddel ezelôtt a sáriak egymás között
házasodtak, ezzel a cselekedettel a hagyományaikat megôrizhették eredeti formában.
2006. augusztus 18-án a sári és dabasi öregfiúk
a kalinkovói és a besztercebányai testvérvárosok
futballcsapataival mérték össze tudásukat. Elsô
helyezést értek el a sári öregfiúk, másodikként a
dabasi öregfiúk végeztek, a harmadik helyezést
Kalinkovó csapata érdemelte ki, majd ôket követték a besztercebányaiak. E küzdelmekben minden
érintett nyert, hiszen mind a szurkolók, mind a
sportolók jól érezték magukat, hasznosan töltötték el a délutánjukat, s közben jól szórakoztak.
Az asszonyaink közben sütötték az úgynevezett „sári réteseket”. Több utca is benevezett ebbe a versenybe. A zsûrinek (nevezetesen Tusák
cukrász úrnak, Jávorné cukrászasszonynak, valamint Kulcsár cukrász úrnak) ezúton is köszönjük
a munkáját. Nagyon nehéz dolguk volt, hiszen
valamennyi finomságból igen nehéz volt sorren-
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det állítani. Megtörtént az a furcsa helyzet, hogy
a Jasin csoporthoz érve nem jutott rétes a zsûrinek, még kóstolónak sem, de a bírák ezt a csoportot különdíjjal jutalmazták épp az említett
eset miatt.
Elsô helyezett a Madách utcai rétessütôk csoportja lett.
A második helyezést a Takarékszövetkezet csoportja nyerte el, végül harmadik helyezettek a
Mánteleki és a Rózsa utcai rétessütôk lettek.
Összességében megállapítható, hogy minden
rétessütô csoport igazi finomságokat készített, hiszen mindenki igyekezett különleges és autentikus ízeket belecsempészni a süteménybe, ezzel is
gazdagítva a sári rétes nem méltatlanul kiérdemelt „kiváló” minôsítésû hírnevét a környéken.
Nem véletlen tehát, hogy ennek a rendezvénynek
volt a legnagyobb a részvételi aránya. Azt is
mondhatnánk, hogy a nemsokára felépülô rétesház fôpróbájának tekinthetô ez a verseny, amelyen jól vizsgáztak a sáriak.
2006. augusztus 19-én Népzenei Találkozót
szerveztünk. A mûsorban fellépett a Kisrozmaring
Együttes, a Rozmaring Hagyományôrzô Asszonykórus (Sári), a Boróka Asszonykórus (Tatárszentgyörgy), a Kéknefelejcs Citeracsoport (Dabas), a
Szlovák Asszonykórus (Rákoskeresztúr), a Férfi

Népdalkör (Inárcs), Zelení Venec Hagyományôrzô
Kör (Ecser), a Vecernica Asszonykórus és tánckör
(Sóskút), az Erdôvidék Néptáncegyüttes (Barót,
Erdély). A rendezôk a meghívott vendégeket csoportonként szerették volna egy vacsorával vendégül látni, azonban a fellépô csoportok kíváncsian
várták valamennyi résztvevô produkcióját, csak
ezt követôen tettek eleget e vendéglátók invitálásának. Úgy gondoljuk, ezen az estén is sikerült tanulni egymás hagyományaiból, s közben néhány
kellemes órát adni azoknak, akik akár vendégként,
akár résztvevôként részesei voltak ennek a találkozónak.
2006. augusztus 20-át külön tudósításban olvashatják ezen lap címoldalán, tehát ennek ismertetésére nem térnék ki.
Ezen sorok írásával külön köszönetet mondok
mindenkinek, aki bármilyen szinten segítette a
Sári Napok rendezvénysorozatát, akár rétessütéssel, akár az egyházi körmeneten való részvétellel,
vagy egyszerûen részvevôként. Külön köszönöm a
Rozmaring Asszonykórus tagjainak egész heti
munkájukat, akik megmutatták, fáradhatatlanul
és töretlenül is képesek mind fizikai, mind szellemi tevékenységre.
Saligáné Bózsik Anna
a Dabas-Sári Egyesület elnöke

Önkormányzati hírek

Egy színes egyéniség
Riport Kálmán Sándor motorrestaurátorral és -gyûjtôvel
Izgatottan vártam életem elsô interjúját.
Kollégámmal kora délután érkeztünk meg
Kálmán Sándor otthonába. A házukkal
szembeni pázsitra kiállított motorokat már
messzirôl észrevettük. Ahogy közeledtünk,
egyre inkább lehetett érezni a levegôben
Sándor motorok iránti szeretetét. Lenyûgözô látvány volt, mintha évtizedek suhantak volna el mellettünk.
A büszke tulajdonos és családja már vártak minket. Kevés “bemelegítô beszélgetés”
után belevágtunk a közepébe.
Az ügyes kezû restaurátor bemutatta
mindegyik szerzeményét. Volt ott Saxfenomén, Csepelek, Pannónia, Dongó, JAWA,
IZS és Simpson. Mindegyiknek ismeri az
összes paraméterét. Elárulta, hogy jelenleg
egy Csepelen dolgozik. Ezt késôbb meg is
mutatta.
– Mikor kezdte el a gyûjtést?
– 2001-ben, amikor nyugdíjba vonultam. Azelôtt nem volt rá idôm.
– Miért pont motor?
– Édesapám téglagyárvezetô volt Jászberényben annak idején, így a gyárban laktunk. Ott kezdôdött a motorok iránti érdeklôdésem, édesapám egyik kollégájának
hatására, aki motorokat javított. Ezeket én
vittem próbaútra. A Dongótól a Csepelig
mindent kipróbáltam. Késôbb a saját motoromat magam javítgattam.
– Melyik a kedvence?
– Az ezüsttankos Csepel. Mielôtt bevonultam katonának, akkor volt ilyen típusú
motorom, akkor már jogosítvánnyal rendelkeztem. Többen is érdeklôdtek már a mostani után, de nincs szívem megválni tôle.
– A családja hogyan fogadta ezt a szenvedélyt? Nem ellenezték?
– Egyáltalán nem. Sôt örülnek neki,
hogy nem kocsmába járok, hanem csak ide
a garázsba. Nem iszom, az infarktusom óta

nem dohányzom, a családnak és a motoroknak élek. Velem együtt örülnek, ha sikerül
talpra állítani egy-egy jármûvet. Feleségemmel kölcsönösen segítjük egymást: ha kell ô
jön motort “szerelni”, én pedig otthonosan
mozgok a konyhában. A vad- és halételeket
én készítem. Mindketten feltaláljuk magunkat a másik “területén”.
– Tervezi a gyûjtemény gyarapítását?
– Mindenképpen. Fôleg régebbi motorok érdekelnek. Csak rossz állapotú motorkerékpárokat keresek, amiket én hozok
helyre. Ebben van fantázia számomra.
– Mi volt a motorok elôtt? Meséljen a hivatásáról!
– 1964-ben vonultam be katonának Ceglédre. 15 évet töltöttem ott. Ez alatt az idô
alatt elvégeztem a hivatásos tiszthelyettesi iskolát Budapesten. 1977-ben pályázatot

nyertem Bugyi Egészségügyi Anyagraktár
parancsnoki beosztásába. Elvégeztem a még
szükséges zászlósképzô tanfolyamot, majd
1984-ben jelentkeztem a Zalka Máté Katonai Mûszaki Fôiskolára. 4 évvel késôbb alhadnagyként avattak. Több alkalommal soron kívül is elôléptettek. Végül 2001. október 1-jével jöttem el nyugdíjba ôrnagyként.
– Szerette a katonaságot?
– Nagyon. Ha mindent elölrôl kezdhet-

nék, nem változtatnék semmin. A katonaság rendre, fegyelemre, alkalmazkodásra
nevel.
– Mi történt a katonaság után?
– Sok régi bajtársról hallottam, hogy kisiklott az élete, nem tudott mit kezdeni az
új helyzettel. Hála Istennek velem nem így
történt. Sikerült megoldanom az átállás
problémáit, de álmomban még mindig katona vagyok. Az elején túlságosan belevetettem magam az új életbe, ennek infarktus
lett az eredménye. Ki kellett alakítanom a
saját életritmusomat.
– Könnyen befogadták az új környezetben?
– Néhány éve kerültünk Sáriba. Sikerült
anyósomék mellé költöznünk. Mindig nyitott voltam az emberek felé, így ôk is felém.
Ebbe hobbim is besegített. Akinek kell,
mindig szívesen segítek. Így könnyen ment
a beilleszkedés.
Sándor szívesen mesélt mindenrôl, így
bepillanthattunk egy olyan ember életébe,
aki megtalálta életcélját nyugdíjasan is.
Elôzetes megbeszélés alapján minden érdeklôdônek megmutatja gyûjteményét. A
régi motorok szerelmesei biztosan felkeresik.
Kívánjuk, hogy sok motorral tudja bôvíteni gyûjteményét, és sok élménnyel, baráttal legyen gazdagabb ezáltal!
A cikk írója: Dobosi Adrienn, a fotókat Tóth
Béla Ottó készítette

Szôregi Huszár és Katonai Hagyományôrzôk Találkozója immáron negyedszer
Már második alkalommal vett részt a Kovács Sámuel Tüzércsapat a Szôregi
Megemlékezésen, melyre a mélyen felázott talajon került sor. Az 1848–49-es
szabadságharc 157. évfordulóján megrendezett csatajelenetre. Keményen állták tüzéreink a sarat. A kitartásért és az odaadó munkáért dicséretet kaptak a
dabasi tüzérek.
Az esemény augusztus 5-én délelôtt 10 órakor kezdôdött díszszemlével.
Délután székely disznóvágást láthattak a résztvevôk, majd vacsorára el is fogyaszthatták az ebbôl készült finom falatokat. Augusztus 6-án délelôtt 11
órakor csatajelenet lejátszása (1 óra hossza) díszszemle, eredményhirdetés, s
a program ebéddel zárult. Képünk a Szegedi díszszemlén készült, mely több
órás felvonulással zajlott a városban.
Papst József

2006. augusztus DABASI ÚJSÁG

3

Önkormányzati hírek

Fotó: Karlik Dóra

A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

Kaldenecker Antal kapta idén a Dabas Közszolgálatáért köztisztviselôi díjat, aki 25 éve
dolgozik azon, hogy városunk minél jobban,
minél zökkenômentesebben mûködjön. A városüzemeltetést hivatásának tekinti, hiszen
csakis szeretettel és alázatos hivatástudattal lehet ezt a munkát jól csinálni, és Dabas fejlôdését elnézve büszkén tekinthet vissza eddigi pályafutására, amit a szaktudáson kívül a hûség
is jellemzett.

– Mûszaki emberként számos felkérést
kaptam különbözô cégektôl, vállalkozásoktól,
de önmagamnak is sikerült bebizonyítanom,
hogy ezt szeretem, és szeretném továbbra is
csinálni. Mindig is érdekelt a város, hogyan
fejlôdik, mit terveznek a jövôben, nagyon jó
volt ebben részt venni. Ennek a díjnak köszönhetôen pedig úgy érzem, a jövôben bátran
mondhatom el a véleményem, és talán feljogosít arra, hogy szólnom is kell, ha bármilyen
problémával találkozom.
– Sûrûn kerül kapcsolatba a lakosokkal, gondolom tôlük is érkeznek visszajelzések?
– Természetesen. Tulajdonképpen a Városüzemeltetési Osztály létesít kapcsolatot a
lakosság és az Önkormányzat között napi szinten. Ennek segítségével tudjuk tervezni a
további feladatokat. A különbözô észrevételeket, problémákat továbbítjuk az Önkormányzat felé, és így olyan fejlesztésekre kerülhet sor, amikre valóban nagy szükség van.
– Mely munkáira a legbüszkébb?
– Amikor idekerültem, a városi úthálózat
30%-a volt szilárd burkolatú, és bár nem az én
érdemem, de részt vettem abban, hogy mára
ez 97%. Ennél is nagyobb fejlôdést értünk el

A Tájoló
Információs Iroda hírei
Madáchot idézve – “A gép forog, az alkotó pihen” – biztosan vannak, akik azt gondolnák, hogy mi, az iroda munkatársai
most már a babérjainkon ülünk. Örömmel jelenthetem, ez korántsincs így. Több
feladaton dolgozunk párhuzamosan nyáron is.
Elsôként szeretném említeni honlapunkat, ami hétrôl hétre jobb lesz. Remélem,
minél többen ellátogatnak a www.tajolodabas.hu lapra. Igyekszünk minél több információt feltenni rá, hogy minden igényt
kielégítsünk.
A másik – szívünket büszkeséggel eltöltô – hír, hogy elsô kiadványunk, a Kínáló immáron 4. alkalommal is megjelent. Továbbra is igyekszünk értesíteni a
lakosságot és a térséget a különbözô programokról, rendezvényekrôl. A kiadvány
anyagi okok miatt egyelôre csak közintézményekben található, limitált példányszámban.
Mindezek mellett tervezzük: hogyan
tovább. Ahogyan a vállalkozásoknak, úgy
egy irodának is kell, hogy legyenek rövid
és hosszú távú tervei, céljai.
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Ezeket nekünk is meg kell határozni,
ebbôl alakul ki az iroda küldetése,
missziója. Mint mindenkinek és mindennek, nekünk is a siker a célunk. Azt jelenti ez számunkra, hogy mindenki elégedett
velünk, minden igénynek meg tudunk felelni. Ez a siker viszont nemcsak rajtunk
múlik, önök is kellenek hozzá, az észrevételeikkel, javaslataikkal, együttmûködésükkel.
Egyelôre még mindig kevesen tudnak
rólunk, kevesen keresnek fel bennünket.
Ezen szeretnénk változtatni azzal, hogy
megkérjük a lakosságot, hogy vegyen részt
az iroda arculattervezésében. Így talán
mindenki magáénak érezheti az irodát. A
részleteket a Kínálóban közöljük.
Célként tûztük ki magunk elé a térségi
kapcsolatok szorosabbra fûzését. Bízunk a
közös munka eredményességében: “Egy
mindenkiért, mindenki egyért.”
Ezúton kívánunk minden kedves olvasónak további kellemes nyarat és feltöltôdést az ôszi és téli idôszakra!
Dobosi Adrienn

a szennyvízhálózattal. Óriási sikerélmény, ha
egy ilyen nagy beruházás elkészül, mûködik.
– Dabas a hasonló szintû városokhoz képest
ön szerint milyen helyet foglal el?
– Szerintem még van mit tennünk. Vannak nálunk jobbak, de kétségtelen, hogy amit
ez a város az utóbbi 10-12 évben produkált, az
irigylésre méltó. Ezt leginkább a távolabbi rokonokon, ismerôsökön lehet lemérni, akik általában csak ámulnak a különbözô fejlesztéseken, mikor évrôl évre meglátogatnak minket.
– Mely területeken nélkülözhetetlen a folyamatos fejlôdés, megújulás?
– Talán az oktatási intézmények korszerûsítése, építése a legfontosabb feladat. Gyónon
és Sáriban már sokat tettünk ezen a téren, a
jövôben pedig várhatóan a dabasi óvodák, iskolák újulnak meg valamilyen formában.
Fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat Dabason. Ilyenkor alakul ki a kötôdés, a
szeretet, és ha kellemes élmények érik ôket,
akkor késôbb is itt szeretnének maradni. Az új
óvodák és iskolák a legjobb jelei, hogy él, és élni fog a város.
Szabó Róbert

Kezdôdik az iskola
Már az össz költözô madár a nagy útra gondol. Lassan nyakunkon az ôsz. Személy szerint most nekem is valami közöm van a
“nagy úthoz”. Az unokám most lesz elsô osztályos. Bizony, ez az “út” is nehéz, viharfelhôs és talán sok sikerben és örömben is gazdag lehet. Az biztos, mi ketten – unokám és
én – nagy reménységgel és akarással nézünk
az elkövetkezôk elé. Sok szép sikert és örömet
az iskolában, Éda kis unokám! Nagyon sok
jó eredményt a most induló elsôsöknek és a
már felsôbb osztályosoknak is! Ahogy mondják: MINDENT BELE, GYEREKEK!
Tóthné Péczer Mária
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VIII. DABASI NAPOK
Szeptember 15–24.
Szeptember 15., péntek
18.00 Fotóklub kiállítás a Kossuth Ház Galériában.
A Dabasi Napok nyitórendezvénye – ünnepélyes megnyitóbeszéd: Kôszegi Zoltán polgármester
Szeptember 16., szombat • Szüreti felvonulás és bál Gyónon
17.00 Az új városrészközpont avatóünnepsége, a Berkenye lakópark
és a Passage üzletház hivatalos átadása
18.00 Városházi Este a Szent István téren – Country est,
western hangulat. Fellép a Footloose Linedance Club
(country táncházzal egybekötve), a Countaktus
country együttes. Lesz rodeobika-verseny,
szkanderverseny, boxgép, csocsó, bor- és sörkóstoló
Szeptember 17., vasárnap • Sportnap – ÉKÜ pálya
14.00 Nagyszülôk és unokák sportdélutánja a Gyóni Géza Nyugdíjasházban
Szeptember 18., hétfô
17.00 Építészeti kiállítás a DDS konferenciatermében
19.00 Kegye János pánsípmûvész hangversenye a dabasi református
templomban (Ravasz László u.)
Szeptember 19., kedd
08.00 Kossuth-nap a Kossuth Lajos Általános Iskolában
16.00 Kossuth Lajos születésnapja alkalmából koszorúzás a Kossuthszobornál (Szent István tér)
18.00 Dabas természeti értékei 3. – könyvbemutató a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban – fellépnek a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zene tanszakos növendékei
Szeptember 20., szerda
10.00 Fábián Éva és barátainak show-mûsora óvodásoknak a DDS-ben
14.00 Akrobatikus show-mûsor iskolásoknak a DDS-ben
16.00 II. Rákóczi Ferenc mellszobrának avatása az Okmányiroda elôtt
17.00 a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújított, bôvített épületének ünnepélyes átadása
19.00 A Szeretet és Hit Éve kapcsán beszélgetés a Városháza nagytermében – dr. Bábel Balázs, dr. Zlinszky János, Kôszegi Zoltán
Szeptember 21., csütörtök
17.00 A Gyóni Géza Általános Iskola felújított épületének ünnepélyes
átadása
18.30 10 éves a Salon Brass Kvintett – a Pátria kórussal közös hangverseny a Városháza nagytermében
Szeptember 22., péntek
14.00 Fiatalok fóruma – GYIÖK tagjai, ifjúsági nagykövetek, diákok
beszélgetése a Szent István téren (rossz idô esetén a Városháza
kistermében)
16.00 Dinnyés Lajos emlékoszlop- és parkavatás Dabas-Szôlôben
(Varga László munkája)
17.00 órától ROCK TÉR a Szent István téren – helyi rockbandák
koncertje
19.30 órától fellép 2006 legjobb hangja: Rúzsa Magdi
21.00 Beatrice-koncert
Szeptember 23., szombat
10.30 X. VÁLLALKOZÓK NAPJA a Jubileumi parkban – Részletes
programjainkat szórólapjainkon, plakátjainkon olvashatják
19.00 II. Világzenei Dobfesztivál
Szeptember 24., vasárnap
14.00 Táj- és Rétesház-avatás Sáriban • Szüreti felvonulás és mulatság
Fellép a besztercebányai folklórcsoport: a Bystrina
TÛZIJÁTÉK

2006. augusztus DABASI ÚJSÁG

5

Önkormányzati hírek

Tisztelt Idôskorú
Dabasi Polgártársaim!
Szeretettel meghívom Önöket 2006. szeptember 28-án, csütörtökön 15.00 órára a DabasDiego Sportcsarnokban az Idôsek Világnapja
tiszteletére megrendezendô ünnepségünkre.
Reméljük, hogy Kacsóh Pongrác, Bakonyi Károly és Heltai Jenô JÁNOS VITÉZ címû kétrészes daljátéka sok örömöt fog majd szerezni Önöknek, hiszen a Tihanyi
Vándorszínpad közismert és közkedvelt mûvészei (mint például Tihanyi
Tóth Csaba, a Barátok közt sorozat Novák Lacija) arra törekszenek majd,
hogy Önöket szórakoztassák ezzel a kedves operettel, amely Petôfi Sándor
János Vitéz címû mûve nyomán készült. Az ismerôs dallamok, a bájos történet biztosan jókedvvel, derûvel tölti majd el Önöket, és azzal a kellemes
érzéssel távoznak otthonukban, hogy ez a nap más volt, mint a többi. A buszok indulásának idejét és helyét az Önökhöz eljuttatott szórólapokon olvashatják. Kellemes szórakozást és jó egészséget kívánok mindnyájuknak!
Kôszegi Zoltán polgármester

Felújított iskolák Sáriban és Gyónon
Megkezdôdött a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a Gyóni Géza
Általános Iskola mûszaki átadása. A rekonstrukciós bôvítés több
száz általános iskolás
számára biztosítja a
kulturált iskolakezdést
és a korszerûbb körülményeket. Önkormányzatunk mintegy 300
millió forintos beruházása a lapostetôs épületek konstrukciós hibáit küszöbölte ki, s az esztétikai megújuláson túl egyben a modernkori oktatás
feltételeinek megteremtését is szolgálja.

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk az Önök figyelmét arra, hogy szeptember 1-jétôl változik a vízdíj, csatornadíj, hulladékszállítási díj és a helyi közlekedési díjak (buszjegy, bérlet), mivel a kormány elôterjesztése alapján
az Országgyûlés az általános forgalmi adót 15%-ról 20%-ra emelte. A pontos összegeket lapunk következô számában közöljük.
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Kunszentmárton Város Önkormányzata és lakossága nevében
köszönetünk és hálánk kifejezésével fordulok Önökhöz.
A most már hál’ Istennek magunk mögött hagyott kemény
idôszakban a Hármas-Körös rekord vízmagasságával szemben
folytatott erôfeszítéseink szinte emberfeletti megpróbáltatást jelentettek számunkra, de védekezésünket siker koronázta: a szakemberek, településünk apraja-nagyja és a segítôkész, jóakaratú
támogatóink összefogásával sikerült a gátjainkat megtartani. A
rendkívüli árvízi helyzet azonban a továbbiakban is folyamatos
nehézséget okozott és okoz településünkön: útjaink, intézményeink, önkormányzati és több száz lakóingatlanban keletkezett
árvízi kár formájában. A károk felmérését követôen újabb szorgos munka veszi kezdetét, a vészhelyzet után a helyreállításra és
az újjáépítésre kell koncentrálnunk. Eközben azonban meg kell
állnunk egy kis idôre, szükségünk van egy pillanatra, mely a köszönet kifejezéséé.
Az önkormányzatunk erejét meghaladó erôfeszítést igénylô
feladataink megoldása során felemelô érzés volt megtapasztalni a
segítségnyújtás, a támogatás gesztusát, melyet Önöktôl is kaptunk. Ezért valamennyi kunszentmártoni nevében hálásan mondok köszönetet, kérem, hogy fogadják tôlünk szívbôl jövô szavainkon túl emlékeinket, melyek a vízzel szemben folytatott idei
nagy küzdelmünkkel együtt az emberségnek, az összefogásnak és
a barátságnak mementói is egyben.
Az Önök munkájához sok sikert, életük minden területén sok
boldogságot kívánok!
Dr. Czuczi Mihály polgármester

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Városunk Képviselô-testülete 2006. július 7-i
ülésén, a Dabas belterületi úthálózatának fejlesztése (KÉ 10382/2006) tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és
dokumentáció alapján az érvényes ajánlatok
közül a 01. rész vonatkozásában a STRABAG
Zrt. (1135 Budapest, Szegedi út 35–37.) ajánlatát fogadta el, mint az összességében legkedvezôbb ajánlatot. Kért ellenszolgáltatás
összege: bruttó 55 070 680 Ft. Második legkedvezôbb ajánlattevôt nem hirdetett. Felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés megkötésére.
***
A Dabas belterületi úthálózatának fejlesztése
(KÉ 10382/2006) tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívás és dokumentáció alapján az érvényes ajánlatok közül a
02. rész vonatkozásában a STRABAG Zrt.
(1135 Budapest, Szegedi út 35–37.) ajánlatát
fogadta el, mint az összességében legkedvezôbb ajánlatot. Kért ellenszolgáltatás
összege: bruttó 38 388 708 Ft. Második legkedvezôbb ajánlattevôt nem hirdetett. Felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés megkötésére.
***
A költségvetésben a dabas-sári Tájház építésére elkülönített 10 millió Ft-ot a hiányzó
4 878 340 Ft-tal a tartalék keret terhére kiegészíti. Felhatalmazta a polgármestert a
végleges vállalkozási szerzôdés megkötésére.
***
A Képviselô-testület július 18-i ülésén a Kossuth Mûvelôdési Központ részére az utófinanszírozású pályázati támogatások megelôlegezésére 1 000 000 Ft összegû túlfinanszírozást
engedélyezett, amely összegbôl 500 000 Ftot az intézmény 2006. december 31-ig
visszatérít.
***
A testület engedélyezte továbbá, hogy a gázenergia-felhasználás intézményi többletköltségeinek finanszírozásával városszinten a III.
negyedévi zárást követôen foglalkozzon.
***
A testület döntött arról, hogy értékesít
2007/C MÁK 3094 db 10 000 Ft névértékû,
2008/B MÁK 4047 db 10 000 Ft névértékû,
2009/A MÁK 4047 db 10 000 Ft névértékû,
2010/A MÁK 4047 db 10 000 Ft névértékû
kötvényt 102,0139%-os bruttó árfolyamon,
valamint 2007/E MÁK 11 010 000 Ft értékû
kötvényt 103,0139%-os árfolyamon. Felhatalmazta a polgármestert az ezzel kapcsolatos
megbízás, szerzôdés aláírására.
***
A Képviselô-testület elfogadta az 1. 2. és 3.
számú Napköziotthonos Óvoda, valamint a
II. Rákóczi Ferenc, a Gyóni Géza Általános Is-

kola és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
új, módosított alapító okiratát, és a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola módosított pedagógiai programját.
***
A testület a 2006/2007-es tanévben meghosszabbította a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola igazgatójának felmentését a kötelezô órái alól.
***
Döntés született a Dabas Sportcsarnok Kft. részére 2006-ban 33 437 + 2 500 millió Ft mûködési támogatás biztosításáról az államnak
történô illetékkifizetés rendezésére, amelynek
fedezete a Westel torony alatti terület értékesítésébôl származó 20 millió forint bevétel, valamint 15 937 millió Ft a pályázati céltartalékból.
***
A testület megbízta az Oktatási és Mûvelôdési Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan
rendszert, melynek keretében a külföldön élô
dabasiak vagy egykori dabasiak önkéntes alapon képviselhessék városunk érdekeit az
adott országban, és ezt a képviseletet Dabas
Város Önkormányzatának megbízásából tegyék. Egyidejûleg megbízta Pucsinszki Máriát,
hogy az Amerikai Egyesült Államokban képviselje Dabas város érdekeit, népszerûsítse településünket. A megbízást a város önkormányzatának nevében Kôszegi Zoltán polgármester írta alá.
***
Hozzájárult a Képviselô-testület a 0176/1
hrsz.-ú földúton 20 kV-os földkábel fektetéséhez, valamint a temetô elôtti területen
transzformátorállomás elhelyezéséhez.
A 0,4 kV-os szabadvezeték-hálózat kiépítése a
dabasi oldalon történjen. Az érintett ingatlantulajdonosokkal az önkormányzat kössön
megállapodást a területfelajánlásokról.
***
Döntött a testület arról is, hogy nem szervezi
meg az autómentes napot ebben az esztendôben. Megfontolja, hogy a jövôben jó
elôkészítés után a program résztvevôje legyen
a város.
***
A Helyi Választási Bizottság tagjának, illetve
póttagjának az alábbi személyeket választotta meg:
– Dr. Misefay Tibor Dabas, Semmelweis u.
10/E I. em. 4.
– Kotán Sándor
Dabas, Fô út 128.
– Garajszki István Dabas, Szent István út 9.
Póttagok:
– Zsolnai Mária
Dabas, Szintes u. 2/C
II. em. 7.
– Farkas Józsefné Dabas, Fô út 101.
***
A nándorfehérvári diadal 550. évi emlékére, a
dicsô esemény elôtt tisztelegve a testület haranglábat állít a Parragh-tónál (Jubileumi
Parkban).

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén 2006. július hónapban összesen 36 bûncselekmény vált ismertté. Az elkövetôk 12 alkalommal lopást, 2 alkalommal betöréses lopást és 4 alkalommal
rongálást követtek el. Kiemelt bûncselekmény július hónapban nem történt. Az
elôzô hónaphoz képest csökkent, látszólag
eltûnt a jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban vétségét elkövetôk száma, hiszen
ilyen bûncselekmény elkövetése miatt
1 büntetôeljárás indult. Ez a tény önmagában nagyon örvendetes, de nem tükrözi sem
az ittas vezetôk, sem a velük szemben történô intézkedések számát, hiszen ezen cselekmény szabálysértési alakzatának megvalósítóival szinte minden nap találkozik az
egyenruhás állomány.
Anyagi kárral végzôdött baleset 8 alkalommal fordult elô, míg könnyû sérüléssel
és súlyos sérüléssel végzôdô 1-1 alkalommal.
Tájékoztatjuk a dabasi lakosokat, hogy az
ôszi idôszakban tovább folytatjuk a motorosok fokozott ellenôrzését, különös tekintettel a Quadok használóira.
Tájékoztatjuk önöket arról is, hogy
amennyiben Quadot közúti közlekedésben
használnak, ugyanazon elôírások vonatkoznak rá, mint a hasonló lökettérfogatú motorkerékpárokra. Amennyiben tehát 50 cm3
alatti, vagy segédmotorkerékpárként történt
a vizsgáztatása, rendszám nem, de bukósisak
használata és a biztosítás megkötése kötelezô. Amennyiben 50 cm3 feletti, akkor
rendszámmal történô ellátása és motorkerékpárként történô vizsgáztatása kötelezô, a
bukósisak használata és a biztosítás megkötése itt sem mellôzhetô. Mindkét változatra
vonatkozik az, hogy a KRESZ-ben elôírt sebességhatárok betartása kötelezô.
Somodi Sándor r. fôhadnagy

A Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság és a
polgármester közös felhívása
Az idénymunkák befejezésével az átmenetileg munkát vállalók tucatjai hagyják el városunkat. Ebben az idôszakban rendszerint
megnövekszik a vagyon elleni bûncselekmények száma.
Kérjük Önöket, fokozatosan figyeljenek otthonaik biztonságára (zárt kapuk, nyílászárók), valamint vagyontárgyaikra.
Bennárik Ferenc
bizottsági elnök

Kôszegi Zoltán
polgármester
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
Július 1.
Kalmár József – Fehér Ágnes
Július 6.
Tar Ferenc – Unyi Erzsébet
Vörös Kálmán – Balázs Ágnes
Július 20.
Botlik Ferenc – Iszák Éva
Garajszki Gábor – Fojta Piroska
Július 27.
Tóth Lajos – Réti Judit
Augusztus 2.
Bózsik József – Iványi Gabriella
Farkas Attila – Bózsik Tünde
Gogolák Attila – Bábel Beatrix
Augusztus 10.
Dormány Zoltán – Balázs Ildikó
Augusztus 17.
Sallai Ferenc – Nagy Krisztina
Hercz György Tamás – Városy Bettina
Augusztus 31.
Radácsi Zoltán – Pacsirta Éva
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
Július 4.
Fekete István – Fabók Irén
Kancsár Attila – Bálint Erzsébet
Július 5.
Hende Pál – Ujvári Andrea
Szandhofer János – Ihászi Tünde
Július 19.
Varga László – Kovács Éva
Július 26.
Morva Attila – Juhász Györgyi
Augusztus 1.
Kecskés Gábor – Vadkerti Mária
Augusztus 8.
Balog István – Kolllár Ildikó
Augusztus 22.
Balog Gábor – Krigel Julianna
Augusztus 29.
Trikkal Lajos – Forczek Katalin
Augusztus 30.
Sulcz Mihály – Magyar Márta
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
Július 25.
Bicskei István – Rivasz Zsuzsanna
Augusztus 1.
Kis Árpád – Kabai Etelka
Lengyel Péter – Török Erika
Augusztus 7.
Laczkó György – Podoba Erzsébet
Augusztus 8.
Garajszki József – Egerszegi Éva
Augusztus 15.
Sédli József – Zelenák Julianna
Augusztus 19.
Trikkal István – Pál Gizella
Augusztus 22.
Ujvári Vince –. Sinkó Jolán
Augusztus 29.
Kreisz József – Mráz Mária
30 éve (1976-ban) kötöttek házaságot:
Július 30.
Danyis István – Suhajda Erzsébet
Július 31.
Krekács András – Molitor Erzsébet
Augusztus 19.
Márton Péter – Iványi Zsuzsanna
Augusztus 28.
Timár László – Fülöp Ilona
2006. július hónapban kötöttek házasságot:
Július 1.
Kuzsdra Ferenc – Tari Kinga
Kalina Tibor – Márton Henrietta
Július 8.
Szabó Sándor – Timár Katalin
Július 8.
Kohán György – Szûcs Andrea
Kaldenekker Attila – Gajda Rita
Július 15.
Dömény Attila Zsolt – Maris Piroska

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Újszülötteink
Újszülött neve
Pesti Lili
Szabó Roland
Rafael Julianna
Lakatos Melinda
Harmincz Lara
Kovács Brigitta
Kovács Natália
Háda Bálint Csaba
Koczor Lea
Farkas Márton
Gáspár Vivien
Vékony Róbert
Kancsár Liza
Rigó Zsombor
Pásztor Emma
Szuróczki László
Kocsis Petra
Bartha Eszter
Zsíros Izabella
Schäfer Péter
Fabók Vivien
Molnár Csaba
Gattyán Dániel
Nagy Natália
Takács Áron
Harminc Roland
Kovács Dániel
Butnaru Laura
Nagy Anasztázia
Turányi Melitta Erika
Babusa-Kadosa Mihály

Születési ideje
2006. 05. 13.
2006. 05. 14.
2006. 06. 01.
2006. 06. 05.
2006. 06. 06.
2006. 06. 08.
2006. 06. 13.
2006. 06. 19.
2006. 06. 20.
2006. 06. 27.
2006. 06. 29.
2006. 06. 29.
2006. 06. 30.
2006. 07. 01.
2006. 07. 03.
2006. 07. 04.
2006. 07. 04.
2006. 07. 06.
2006. 07. 07.
2006. 07. 08.
2006. 07. 10.
2006. 07. 14.
2006. 07. 16.
2006. 07. 17.
2006. 07. 20.
2006. 07. 23.
2006. 07. 23.
2006. 07. 23.
2006. 07. 27.
2006. 07. 30.
2006. 07. 31.

Anyuka neve
Varga Cecília
Bíró Mária
Boros Andrea
Kovács Melinda
Botlik Anita
Tóth Brigitta
Zöld Katalin
Fehértói Lívia
Kiss Gabriella
Molnár Zsuzsanna
Kiss Noémi
Vékony Gabriella
Halengár Zsuzsanna
Rojcsik Renáta
Ballaservich Zsuzsanna
Takács Annamária
Kemény Petra
Turcsányi Márta
Kövesdi Györgyi
Sidó Erika
Hizsnyai Rita
Csernus Krisztina
Péter Anikó
Makai Anna
Takács Rita
Sziráki Adrienn
Bögi Ágnes
Zakupszki Anita
Faldina Anna
Szarvas Erika
Babusa Andrea

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakója
Név
Deák Ferencné (Sulcz Teréz)

Születési dátum
1916. 06. 15.

Életkor
90 éves

Isten éltesse sokáig!
Horváth Sándorné és családja köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szeretett halottjukat, Horváth Sándort elkísérték
utolsó útján, és búcsúzóul sírjára virágot helyeztek.

❧ ❧ ❧
Burik Gyuláné és családja köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik szeretett halottjukat, Burik Gyulát elkísérték utolsó útján, és búcsúzóul megtisztelték a kegyelet virágaival.

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Halottaink
Név
Csanád Alajosné (Kalász Mária)
Czene Józsefné (Kaszala Irén)
Bálint Gyula
Csernák Miklósné (Majoros Ilona)
Drozdik Istvánné (Szikora Mária)
Sponga Józsefné (Kancsár Ágnes Borbála)
Hujber Sándorné (Bálint Zsófia)
Kiss Sándor
Humenyik Zoltánné (Sófalvi Sarolta Ilona)
Román Sándorné (Kloczka Katalin)
Galcz Ferencné (Nyistyák Julianna)
Kludszky József
Laja István
Valentyik Istvánné (Medve Erzsébet)
Horváth Sándor
Takács Gyuláné (Zsitya Etelka)
Teremy Béláné (Bernáth Margit)
Balázs Lászlóné (Jávorszki Erzsébet)

Születési idô Halálozás idôp.
1922. 12. 22.
2006. 02. 06.
1922. 05. 16.
2006. 04. 05.
1928. 02. 05.
2006. 04. 14.
1930. 01. 26.
2006. 05. 12.
1930. 09. 12.
2006. 05. 12.
1959. 07. 24.
2006. 05. 18.
1923. 07. 27.
2006. 05. 19.
1945. 02. 17.
2006. 05. 22.
1914. 11. 19.
2006. 05. 26.
1955. 09. 06.
2006. 05. 28.
1907. 11. 29.
2006. 06. 02.
1943. 03. 10.
2006. 06. 02.
1940. 07. 17.
2006. 06. 03.
1924. 10. 24.
2006. 06. 05.
1939. 03. 28.
2006. 06. 06.
1923. 05. 05.
2006. 06. 09.
1936. 06. 11.
2006. 06. 11.
1910. 11. 01.
2006. 06. 15.

Név
Dr. Némedy Gyuláné (Tóth Judit Mária)
Horváth Sándorné (Vas Mária)
Szabados Balázs
Zsolnai Péterné (Mráz Ilona)
Balázs Józsefné (Balázs Márta Anna)
Nagy Sándor
Bordás Ilona Borbála
Kalecz Benedek
Danyis Lénárd
Varga Györgyné (Görcsi Ilona)
Pataki Lászlóné (Molnár Ilona)
Kosztolányi Istvánné (Szmrek Mária)
Varga Árpádné (Sponga Kamilla)
Gáspár Józsefné (Csorba Katalin Margit)
Tóth László
Farkas Gábor
Batuska János
Somogyi Miklós

Születési idô Halálozás idôp.
1942. 12. 03.
2006. 06. 18.
1918. 05. 17.
2006. 06. 19.
1946. 10. 14.
2006. 06. 24.
1929. 08. 10.
2006. 06. 25.
1939. 09. 19.
2006. 06. 26.
1936. 08. 06.
2006. 06. 26.
1911. 04. 30.
2006. 06. 27.
1929. 04. 08.
2006. 06. 27.
1936. 11. 22.
2006. 06. 30.
1941. 04. 12.
2006. 07. 04.
1922. 03. 31.
2006. 07. 05.
1922. 09. 01.
2006. 07. 06.
1950. 07. 01.
2006. 07. 09.
1926. 05. 03.
2006. 07. 12.
1937. 09. 23.
2006. 07. 12.
1930. 01. 11.
2006. 07. 13.
1951. 10. 06.
2006. 07. 15.
1927. 01. 02.
2006. 07. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Timár László emlékére

Megrendülve hallottuk a hírt, hogy
szeretett kollégánk, volt igazgatónk,
Timár László 2006. augusztus 19-én,
életének 65. évében elhunyt.
Azt tudtuk, hogy megrendült az egészségi állapota, de reménykedtünk, hogy erôs élni akarásával
még hosszú ideig közöttünk lehet, de elment közülünk.
Fájdalmunkat csak az enyhíti, ha felidézzük
életének fontosabb állomásait és megnyugvást
keresünk abban, hogy igazán szép és tartalmas
életút áll mögötte.
A nevelés, az oktatás ügye 1959-tôl meghatározó tényezô volt egész életében. Több évtizedes
munkássága során Dabas város lakóinak generációit nevelte és oktatta, akik mindig tisztelettel
szólították meg ôt, és szeretettel beszéltek róla.
Pedagógiai munkássága a település határain túl is
kiteljesedett, amikor szakfelügyelôi munkakörrel
bízták meg, vagy az Országos Pedagógiai Intézet
irányításával tankönyvszerkesztéssel foglalkozott
és nyári továbbképzô tanfolyamokat szervezett.

Mindig szívesen emlékezett arra az idôszakra,
amikor a szegedi Tanárképzô Fôiskolán orosz
irodalomtörténetet tanított.
A Kossuth Lajos Általános Iskolában 1988-ban
kezdett el dolgozni igazgatóként, de az intézményt
és az abban mûködô tantestületet jól ismerte, hiszen az akkori mûvelôdési osztály vezetôjeként betekintést nyerhetett az iskola életébe.
Irányítása alatt az intézményben megvalósult
a számítástechnika oktatása a hagyományos technika mellett. Elkezdôdött az emelt szintû nyelvoktatás, elkészült a tanuszoda, amely lehetôvé
tette az úszásoktatás bevezetését.
Vezetési elveit a humanitás jegyében fogalmazta meg, kollégáival ôszinte, nyílt kapcsolat
kialakítására törekedett, segítôkészségére mindenki számíthatott.
Irányítási stílusához szorosan kapcsolódott az
az elképzelés, hogy magas színvonalú munka
csak olyan munkahelyen valósulhat meg, ahol a
kollégák ismerik, becsülik egymást, ahol az emberekre irányuló figyelem összhangban van a teljesítményre irányuló figyelemmel.
A baráti, kellemes légkör megteremtését
szolgálták a jól megszervezett évenkénti tantestületi kirándulások, ahol ismeretei és híresen jó
humorérzéke segítségével sikerült elérnie, hogy
kialakuljon az irányítása alatt álló emberekben a
nagyfokú érzékenység egymás elfogadására, és
erôsödjön bennük a bizalom, a tisztelet és az
együttmûködés érzésén alapuló teljesítménymotiváltság.
Egyik kedvenc versével búcsúzunk.

Szergej Jeszenyin:

Nem
siratlak
(Rab Zsuzsa fordítása)
Nem siratlak, nem idézlek múltam
Szirmok füstjét ontó alma-ág.
Hervadás aranyködébe fúltan
Tünedezik már az ifjúság.
Lassúb lett szívemnek lódulása
Csípi dér, belamar a hideg.
Mezítlábas nagy csatangolásra
Nem hívnak már nyírfaligetek.
Kóbor lelkem! Lángom már csak félve
Olvasztgatja szóra ajkamat.
Hova lették, kedvem frissesége,
Szemem fénye, érzés-áradat?
Vágyaim fukarabbul mérem;
Álmodtalak volna életem?
Mintha lovon szálltam volna, fényben,
Piros lovon, tavasz reggelen.
Csupa árnyék vagyunk a világon,
Hull a juhar réz-szín levele.
Mégis mindörökre áldva áldom,
Hogy virulunk s meghalunk bele.
A Kossuth Lajos Általános Iskola minden dolgozója nevében köszönetet mondok áldozatos munkájáért.
Farkas Józsefné igazgató
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Fiatalok rovata

Nagyköveti Fórum
Kancsár Krisztián jelenti

Tr†içbôl

Június elején néhány napot itthon töltöttem, ugyanis
részt vettem a II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági
Találkozón. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
Kôszegi Margóval, valamint Pásztor Gergellyel együttmûködve én is közremûködhettem egy Trianonról szóló
elôadás lebonyolításában. Ennek elsôdleges célja az volt, hogy igyekezzen ténylegesen megszólítani a fiatalokat, valamint valódi véleményalkotásra sarkalljam
ôket. Az elôadás második részében pedig egy tanulságos beszélgetés bontakozott
ki, amelynek keretében a résztvevôk érdekes beszámolókat hallhattak az aktuális
helyzetrôl a határon túli diákoktól.
Ezt követôen visszatértem szlovéniai állomáshelyemre. Elsô kiutazásomat követôen volt szerencsém megismerkedni egy ljubljanai magyar úriemberrel Herman
László személyében, akinek a segítségével most lehetôségem nyílt a Ljubljanai
Magyar Klubbal is kapcsolatba lépni.
Elôször egy kiállításmegnyitóra látogathattam el, majd a tagok felkértek, hogy
tartsak nekik egy történelmi elôadást valamilyen témában. Ezt követôen én megérdeklôdtem, milyen korszak vagy esemény lenne számukra megfelelô, és furcsa
módon ismét Trianonnál kötöttünk ki.
Természetesen az elôadás szerkezete teljesen más volt, hiszen itt elsôsorban
idôsek foglaltak helyet a hallgatóság soraiban, de ezzel együtt nagyon érdekes
volt a kinti magyarokkal, helyzetükkel és véleményükkel is megismerkedni, valamint két ennyire különbözô korosztálynak tálalni ugyanazt a témát. Mindenesetre nagyon tanulságos volt számomra a kinti magyarokkal való találkozás, és reményeim szerint ez a kapcsolat még további együttmûködési lehetôségeket is tartogat számunkra.
A már elôdeim által megkezdett hagyományt követve, nekem is lehetôségem
nyílott, hogy egy cikket írjak a helyi újságba, azonban ezúttal nem Dabas bemutatása volt a cél, hanem a május elején lezajlott kórustalálkozóról írtam egy rövidebb beszámolót, az elsô alkalommal résztvevô dabasi kórus szemszögébôl.
Továbbá véglegesen elkészült a tr†içi Mamut Múzeum kiállítási tárgyaihoz tartozó tájékoztató szövegek magyarra fordítása. A Tr†iç Múzeum esetében is hasonlóképpen alakult a helyzet, azzal a különbséggel, hogy itt a kiállítási tárgyak kísérôszövegei csak szlovénul taláhatóak meg, ezért ezek közvetlen lefordítása nehézségekbe ütközött volna, de ezt kiküszöbölendô egy részletesebb magyar nyelvû kiadvány áll jelenleg is szerkesztés alatt, amely igyekszik bemutatni az intézményt.
Mindezek mellett a dabasi Tájoló Iroda számára egy különleges csomagot állítottunk össze, amely térképeket és bemutató kiadványokat tartalmazott Szlovéniáról és testvérvárosunkról egyaránt. Igaz ugyan, hogy mindezek az anyagok jelenleg még csak angol, illetve német nyelven elérhetôek, de így is jelentôs mér-

Ismét Dabason
Már elmúlt egy hónapja, hogy ismét átléphettem Dabas „kapuit” és
örömmel tölt el, hogy már az itteniek úgy köszöntöttek ideérkezésemkor, hogy „Na, hazajöttél??” Köszönöm Dabas, ez igazán jólesett.
És az igazat megvallva, már én is egyre inkább otthon érzem magam.
Rengeteg barátra tettem szert, akik a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai mellett sokat segítenek munkámban.
Mivel nyáron, ahogy mondani szokás, kulturális szempontból a kisvárosokban „holt szezon” van, sajnos én se tudtam kivenni a részemet
a programok szervezésébôl, de így is volt lehetôségem Barótról, Székelyföldrôl, vagy akár Erdélyrôl (bár az már elég nagy falat!!) beszélni
az ittenieknek. Július 17-én szerencsém volt az Áldos Egyesület pár
tagjával találkozni az Erdélyi Nagycsaládosokért Egyesület pár tagjá-
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tékben elôsegítik az idelátogatni szándékozó majdani turisták problémamentes
eligazodását.
A hónap végén Herman László barátom vezetésével egy Dabasra látogató ljubljanai iskoladelegáció kalauzolásában segédkezhettem. A testvérvárosi látogatás
elsôdleges célja a Kossuth Lajos Általános Iskolával már régebb óta létezô szakmai kapcsolat elmélyítése mellett, a kulturális és építészeti értékek megismerése
volt.
Ami az utolsó hónapot illeti, július elején a kranji gimnázium újabb látogatásom nyomán már elkészített egy válaszlevelet a Táncsics Mihály Gimnáziumnak,
amelyben egyértelmûen támogatják a jövôbeni együttmûködés ötletét.
Felkerestem továbbá az itteni könyvtárat, hogy tárgyaljak az esetleges kapcsolatfelvételi és együttmûködési lehetôségekrôl. Elôzetesen készítettem egy angol
nyelvû, rövid bemutató anyagot a dabasi Halász Boldizsár Könyvtárról, amelyet
elvittem az itteni intézményvezetônek. Látogatásom során pedig néhány fotót készítettem, amelyeket egy rövid tevékenységjellemzéssel kiegészítve, a dabasi igazgatónônek továbbítottam. Kezdetben az együttmûködés lehetne e-mailben zajló
programcsere, a késôbbiek folyamán pedig esetleges személyes látogatások során
lezajló szakmai tapasztalatcsere.
Ugyancsak ellátogattam a tr†içi Petra Uzarja Idôsek Otthonába is, ahol szintén tárgyaltam az igazgatónôvel közös lehetôségekrôl. A módszer ugyanaz volt,
mint a könyvtár esetében. Már az Átrium Idôsek Otthonát bemutató, angol
nyelvû beszámolóval felvértezve érkeztem a helyszínre, valamint a látogatást
követôen egy hasonló bemutató anyagot kézbesítettem a dabasi otthon vezetôjének, egy jövôbeni, jól mûködô szakmai kapcsolat megalapozásának reményében.
Ebben a hónapban a tr†içi honlapra felkerültek a városunkat bemutató, fényképekkel illusztrált információk is, amelyek jelenleg szlovén, magyar, valamint angol nyelven olvashatók, sôt egy hasonló bemutató jellegû, angol és szlovén nyelvû kiadvány került fel a helyi tursziztikai iroda testvérvárosokat bemutató polcaira is.
Utolsó munkanapom során volt lehetôségem kapcsolatba lépni egy Saint Marie Aux Mine-bôl, Tr†iç francia testvérvárosából érkezô 13 fôs, Karaván Orchestra nevû zenekarral. A fiatalokból álló, legkülönfélébb zenei stílusokból összegyúrt, szórakoztató, igényes zenét játszó csapatot a két város tetvérkapcsolatának 40. évfordulójára hívták meg. Beszélgettem a zenekar tagjaival és megemlítettem nekik a jövôre vonatkozó lehetôségként, hogy esetleg Dabas városa is
meghívná ôket valamilyen városi rendezvényre. Értékelték az ötletet, és ki tudja talán, a jövôben ezáltal a két város között is kirajzolódhat majd valamilyen
együttmûködés.
Megbízatásunk utolsó három hónapjában is igyekeztünk a legjobb tudásunk
szerint tevékenykedni, és megítélésem szerint ebben a ciklusban is számtalan
hasznos kezdeményezéssel sikerült árnyaltabbá tennünk testvérvárosi kapcsolati
rendszerünket. Remélhetôleg egy a jövôben még hatékonyabban mûködô kapcsolati háló alapjait teremtve meg ezáltal.
val (pontosabban két nagycsaláddal), akik a Csíkszereda-Gyôr vonalon
személyautóval haladtak végig, hogy felhívják a világ figyelmét a
nagycsaládosokra, egész úton adományokat gyûjtve a rászorulók számára.
Ugyancsak az Áldos Egyesülettel, de ez alkalommal a teljes csapattal részt vehettem július 22–23-án Kôröstetétlenen egy ôsmagyar bemutatón. Amiben tudtam, én is segédkeztem, de sajnos, csak mint
„statiszta”. Még a korongdobálást is tanulnom kellett (egy hétig). Remélem, lesz még alkalmam hasonló rendezvényeken mint szereplô
részt venni, mert így olyan élményekkel lehetek gazdagabb, olyan tapasztalatokat szerezhetek, amire máshol nem lenne alkalmam. Egy
másik alkalom, amikor az egyesület programjának színesítésében közremûködhettem, az július 30.–augusztus 5. között volt. A Barót melletti Rika várának feltárására szervezett ásatásos tábor elôkészületeiben aktívan kivettem a részem.

Fiatalok rovata

Nagyköveti Fórum
Rizmajer Krisztián jelenti

Barótról

Jó napot kívánok utoljára innen Erdélybôl, Székelyföldrôl! Ebben a hónapban erdôvidéki szálláslehetôségeket kutattam fel és gyûjtöttem információt.
Igyekeztem minél több fényképpel illusztrálni ezeket
a helyeket. A hónap elején három napra csatlakoztam
a „Magyartól–magyarig” székelyföldi gyalogtúrához, amelynek során
Erdôvidék területét járta be a vállalkozó szellemû kis csapat. Ez az esemény
egyik kimagasló élménye volt itt-tartózkodásomnak. Örültem, hogy részt
vehettem ezen a túrán, hallhattam, hogy milyen érzéseket váltott ki az emberekbôl, fôleg az idôsebb korosztályból a magyar lobogó látványa, akik
már éltek a magyar idôkben!
Nem sokkal ezután részt vettem abban az angoltárborban is, ahol a dabasi diákok közösen táborozhattak a baróti gimnazistákkal. A vendégeknek
többek közt angolul kellett beszámolniuk a látottakról: a Vargyas-szorosról,
a Benedek Elek-emlékházról, a Szent Anna-tóról, és térképet kellett készíteniük Erdôvidékrôl. Kommunikációs és szituációs angol játékokon vettek
részt, így készültek a szeptemberi iskolakezdésre! Az ilyen és ehhez hasonló táborok hasznosak abból a szempontból is, hogy így a fiatalok megismerhetik Erdélyt és a Székelyföldet, az ott élô embereket, kapcsolatokat építenek, ezzel is hozzájárulva a december 5-i szavazás okozta törés enyhítéséhez. A magyarság összetartozásának erôsítésében mi, nagykövetek is részt
veszünk, és hozzá tudtunk járulni ehhez a folyamathoz.
Továbbá felvettem a kapcsolatot a kistérségi társulással, amelynek a
baróti polgármester a vezetôje és az erdôvidéki polgármesteri hivatalok
a tagjai. A társulás célja Erdôvidék gazdaságának fellendítése, ezért közös
pályázatokban vesznek részt, együtt gondolkodnak más szervezetekkel
vagy civilekkel. Felvettük a kontaktust a Dabasi Kistérségi Társulással, hogy
a két szervezet együttmûködjön, a közös pályázatokra, konferenciára, tapasztalatcserékre a jövôben mindkét fél nyitott.
A hónap végén Az Áldos Egyesület ismét Erdélybe látogatott egy régészeti ásatásra. A Rika nevû hegyen folynak a feltárások, ahol a legenda szerint Réka királynô, Attila hun király feleségének sírja található. Magam is szívesen részt vettem volna az ásatáson, de augusztus elsejével lejárt a mandátumom, így fájó szívvel, de búcsút kellett vennem a csapattól, Erdélytôl,
Székelyföldtôl. Az itt kötött barátságok és kapcsolatok egy életre Erdélyhez
fûznek, mindig szívesen fogok visszatérni, hisz nekem ez már olyan, mint a
második hazám. Remélem, egyre többen lesznek ezzel így, egyre többen keresik fel Barótot, Erdélyt!
Hazaindulásomkor nem búcsúzkodtam sokat, mert hiszek abban, hogy
,,hegy heggyel nem találkozik, de ember emberrel igen!”
Dabasi nagykövetkollégáimmal közbejártunk annak érdekében,
hogy kapcsolat épüljön ki az Ország Közepe Kistérségi Társulás, valamint a frissen alapított Erdôvidéki Kistérségi Társulás között. (Erdôvidék központja Barót város). E kapcsolatépítés még a kezdeti stádiumba van, de remélem, hamarosan jó hírekkel tudunk szolgálni folyamatáról. Segítettem megszervezni az augusztus 14–20-i népzenei
és néptánctábort, pontosabban részt vettem az elôkészületekben,
valamint ötletekkel hozzájárultam az augusztus 20-i ünnepséghez. A
közeljövôben bekapcsolódom a Dabasi Napok rendezvénysorozat
elôkészületeibe is. Szabadidômben volt alkalmam ellátogatni a délegyházi bányatóra, valamint most minden héten járok néptáncot tanulni itt Dabason, valamint Bugyin. Erre sem gondoltam volna, hogy
én nem is otthon, hanem Dabason kezdek néptáncot tanulni, de még
hasonló meglepetések érhetnek bármikor.
Tôkés Lehel

Lengyel Brigitta jelenti

Besztercebányáról
Júniusban szintén tevékenykedtem Dabason és
Besztercebányán is, de a nagyobb hangsúlyt már
szlovák testvérvárosunk kapta.
Részt vettem a II. Regionális és Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztiválon, ahol újfent alkalmam volt
találkozni a Barótról már ismerôs fiatalokkal.
Besztercebányán felvettem a kapcsolatot a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola testvériskolájának egyik tanárával, akit a szeptemberben megrendezendô teremfoci-bajnokság részleteirôl tájékoztattam, amelyre a dabasi szakiskola szívesen látja csapatukat.
Összeállítottam egy rövid leírást a Tájoló Irodáról, ami angol és magyar nyelven is felkerült a besztercebányai honlapra, ezen kívül frissítettem az éves programok listáját és feltettem a szlovák nyelvû leírást
is városunkról és annak környékérôl. A szlovák fordítást a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolának köszönhetjük.
Kinttartózkodásomkor egyeztetés alatt állt több meghívás is, amik
közül egy rendezvény már sikeresen le is zajlott. Ez a Dabasi Szabadidô
SE által rendezett úszóverseny volt, amire a dabasiak szeretettel várták
a besztercebányai úszóegyesület tagjait. Az ô meghívásukban és a
részletek egyeztetésében is közremûködtem Anita Mendelova segítségével. Végül is tizenegy szlovák versenyzô vett részt a Dabasi Strandon
megrendezett IV. Dabas Város Úszóversenyen.
Szervezés alatt áll a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör besztercebányai látogatása szeptemberben, a Besztercebánya Városi Napok keretén belül, szeptember 9-én és 10-én. Ez ügyben Dabason Saligáné Bózsik
Annával, itt pedig Maria Filipovával egyeztettem. A tervek szerint az
asszonyok mûsort is fognak adni és a helyi Bystrina tánccsoporttal is
összeismerkednek, akikkel a Dabasi Napok alkalmával, szeptember
23–24-én újra találkozhatnak, hiszen az ô meghívásuk is folyamatban van.
Áprilisi beszámolómban említettem, hogy – Pálinkásné Balázs Tünde képviselô asszonynak köszönhetôen a dabasi nyugdíjas klubok és a
korábbi besztercebányai nagykövetek szervezésének – részt vehettem
a besztercebányai és a dabasi nyugdíjasok találkozóján. A nagyon hangulatosra sikerült látogatás nem múlt el nyomtalanul, mert a dabasiakat meghívták testvérvárosunkba, az októberben megrendezendô Szenior Napokra.
Júliusban tovább frissítettem a besztercebányai honlap dabasi vonatkozású oldalait, így felkerültek aktuális sporteseményekkel kapcsolatos információk.
Felvettem a kapcsolatot a dabasi Badbone Bt.-vel és a besztercebányai Courter Strike Egyesülettel. Mindkét fél paintball-lal foglalkozik,
ezért egy ilyen irányú sportkapcsolatot szeretnénk létrehozni.
Segítettem Újvári Tibornak felvenni a kapcsolatot Miroslav Muronnal, akivel a besztercebányai „Öregfiúk” focicsapat meghívását szervezik Dabasra, valamint segítettem baróti nagykövettársamnak a kapcsolatfelvételben a dabasi székhelyû Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulással, amellyel baróti vonalon szeretnénk kapcsolatot kiépíteni.
Mivel szlovák testvérvárosunk rengeteg látnivalót kínál, így szabadidômben is próbáltam kihasználni a lehetôségeket, ellátogattam a
Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumába, a Szlovák Központi Múzeumba
és az Irodalmi és Zenei Múzeumba is. Az utóbbiban sikerült beszélgetnem egy magyar származású munkatárssal, Zlata Troligovával, akivel
további együttmûködést is kilátásba helyeztünk. Ezeken kívül ellátogattam a város bábszínházába és egy bábkiállításon is részt vettem.
Örülök annak, hogy utolsó „állomáshelyem” egy ilyen szép és változatos lehetôségeket kínáló város volt.
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Jutalomutazás Erdélyországban
A Kossuth Lajos Általános Iskola elôl 2006. június 22-én, reggel hat órakor elindultunk a négynapos erdélyi jutalomutazásra. A kiránduláson a
kiváló tanulmányi eredménnyel, vagy kiemelkedô sportteljesítménnyel rendelkezô tanulók
vehettek részt: minden felsôs osztályból 3–4 fô.
Kozák Imre tanár úr a magyar–román határnál
évfolyamonként feladatlapokat osztott ki. Az én
csapatom, a hetedikes évfolyam neve: Zsíros kenyerek lett. A kérdések azokat a nevezetességeket
tartalmazták, amelyekkel Erdélyben találkozunk.
A hosszú utazás után Aradon álltunk meg elôször,
hogy az aradi vértanúk szobra elôtt tiszteletünket
tegyük. Koszorúztunk, majd Déva felé vettük az
irányt. Déván a várhoz egy hosszú felvonó vezetett, de a romokról gyönyörû kilátás nyílt a városra. A következô állomás Vajdahunyad vára volt,
ahonnan néhány kitérô és sok-sok buszozás után
késô este érkeztünk Barótra. Csak reggel tudtuk
meg, hogy a szállásunkat nem véletlenül hívták
Setétpatak szállónak: az épület mellett hangosan
csobogott a patak. Néhányan rögtön belegázoltak
a hûs vízbe. Másnap, a kiadós reggeli után körülnéztünk Baróton és környékén, Erdôvidéken. Barót fôterén találkoztunk Dabas ifjúsági nagykövetével, Rizmajer Krisztiánnal és Demeter László helyi történelemtanárral. Meglátogattuk a Gaál Mózes Általános Iskolát és a mellette lévô középiskolát. A végzôsök éppen aznap érettségiztek román
nyelvbôl. Sajnáltuk ôket, mert szörnyen meleg

volt. Benéztünk néhány tanterembe is, ahol a helyi tanárok meséltek az iskoláról. Ellátogattunk
Barót egyetlen katolikus templomához, ott megismertük a templom és Barót történelmét. Aznap
elmentünk még Vargyasra, Sütô Gábor iparos
múzeumába. A délutáni program tetôpontja a
Szent Anna-tó volt. A nagy melegben sokan fürödtek. Nagyon finom volt a tó mellett parázson
sült kürtôs kalács. Este tábortûzzel zártuk a napot.
A harmadik napon Gyergyószárhegyen megnéztük a Lázár-kastélyt, ahol Bethlen Gábor nevelkedett. Továbbutazva a Gyergyói-havasok és a
Hagymás-hegység között elállt az esô néhány pillanatra, így megnézhettük a Gyilkos-tavat is. Este
éppen idôben érkeztünk a szállásra, ahol a kimerítô nap után finom csorbalevest ehettünk, sôt
még lekváros palacsintát is kaptunk desszertnek.
Utolsó nap reggel elbúcsúztunk a kedves vendéglátóinktól. Hazafelé menet megálltunk Farkaslakán, Tamási Áron síremlékénél, ahol koszorút helyeztünk el a híres költô kopjafájánál. Máréfalván
és Szelykefürdônél, Orbán Balázs síremlékénél

megcsodáltuk a székelykapukat. Korondon másfél
órát töltöttünk, így mindenki ajándékot tudott
vásárolni a kirakodóvásárban. Kolozsvárott a Babes-Bolyai Egyetem elôtt parkoltunk, majd elsétáltunk Mátyás király szobrához, szülôházához, és
bementünk a Szent Mihály-templomba is. Délután fáradtan, de gazdag élményekkel telítôdve
indultunk haza, Dabasra. A feladatlap-kitöltô versenyben a nyolcadikosok gyôztek, de minden csapat kapott ajándékot és oklevelet.
Szeretnék köszönetet mondani minden diák
nevében Farkasné Ida igazgató néninek és mindazoknak, akik lehetôvé tették számunkra ezt az
utazást.
Nagy Tamás 7. c osztályos tanuló

Angoltábor Setétpatakon

MÛVÉSZETOKTATÁS

Az ifjúsági nagyköveteknek köszönhetôen februárban kezdôdô testvériskolai kapcsolatok
újabb fejezeteként a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont, valamint a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola közös szervezésében
nyelvi táborban vehettek részt a két iskola
diákjai Erdôvidék egyik csodálatos táborhelyén.
A táborozás célja az volt, hogy a tanulók megismerkedjenek Erdôvidék nevezetes helyeivel,
miközben az általuk látottakat, hallottakat
angol nyelven is elô tudják adni. A csoportokban végzett munka, a gondolkodtató feladatok
a diákok kommunikációs készségének fejlesztését célozták, miközben a kalandos kirándulások és
közös esti tábortüzek jól mûködô kis csapatot kovácsoltak a résztvevôkbôl.
A tábor létrejöttében a legkritikusabb pont a szükséges pénzösszeg elôteremtése volt, mely a
hosszas pályázatíró munkák ellenére sem hozott megnyugtató eredményt sem baróti, sem dabasi
részrôl. A 9 dabasi diák táborozását a Táncsics Alapítvány és Pest Megye Önkormányzatának támogatásával sikerült csökkentett önrésszel megvalósítani. A tábor létrejöttében az oroszlánrész a
baróti angol szakos kolléganôre, Vágási Manyira hárult, aki lelkes és vidám egyéniségével feledhetetlen hangulatot teremtett kis csapatunknak. A setétpataki vendégház fiatal segítôgárdája a
messzemenôkig biztosította kényelmünket és jókedvünket. Erdôvidék és környékének csodás látnivalóit, mint a Szent Anna-tó, a Benedek Elek-emlékház, Uzonkafürdô, kétnyelvû kiadványban
örökítették meg a tábor résztvevôi. Reményeink szerint a júliusban együtt töltött héttel sikeresen
megalapoztuk a közös táborszervezés hagyományát. Jövôre mi szeretnénk vendégül látni az erdélyi diákokat hasonló tábor keretében. Bízunk benne, hogy jelentôsebb támogatással több diák is
részt vehet majd rajta.
Kôszegi Margó

A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény FELVÉTELT HIRDET
festészet, modern tánc, színjáték, társastánc,
zenemûvészet (gitár, furulya, hegedû, magánének, ütô, szintetizátor, zongora) tanszakaira !
BEIRATKOZÁS az alábbi helyszíneken:
Gyóni Géza Általános Iskola:
szeptember 6. 15.00–17.00 óráig,
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
szeptember 7. 15.00–17.00 óráig,
Kossuth Lajos Általános Iskola:
szeptember 8. 15.00–17.00 óráig,
Táncsics Mihály Gimnázium:
szeptember 11. 13.00–15.00 óráig
Zenemûvészet tanszakaira:
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Intézet
szeptember 7. 15.00–16.00 óráig
BEIRATKOZNI régi és leendô
növendékeinknek egyaránt SZÜKSÉGES!
Az elsô félévi tandíj: 6000 Ft
További információ:
06/70 3878-525 Kovács Éva,
06/20 808-4297 Nagy Andrea
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Egy „régi-új” igazgató elképzelései
Beszélgetés Farkas Józsefnével, a Kossuth Lajos Általános Iskola nemrégiben kinevezett igazgatójával, aki a tavalyi iskolai évben megbízottként vezette az intézményt

R.: Egy évig voltál megbízott igazgatója a Kossuth
Lajos Általános Iskolának. Milyen tapasztalatokat
szereztél ez alatt az egy év alatt, amelyeket hasznosítani tudsz majd a munkádban?
F. J-né: Vezetôként egy kicsit más dolog intézményt igazgatni, mint helyettesként. Arra jó volt,
hogy el tudjam dönteni, megfelelô-e ez a feladat
számomra, tudom-e majd folytatni ezt a tevékenységet hosszú távon. Mivel azt tapasztaltam,
hogy a kollégáim maximálisan segítenek, és zömében támogatják a munkámat, ezért bátorkodtam beadni a pályázatomat, amelyet az abban az
évben megvalósításra váró rövid távú céljaimmal
egészítettem ki. Mivel ezeket a célokat sikerült
megvalósítanom, ezért úgy gondoltam, hogy belevágok.
R.: Mi a pedagógiai programotok vezérelve?
F. J-né: Iskolánk pedagógiai hitvallása, hogy
egészséges, jellemes, mûvelt fiatalokat neveljünk,
akik megtalálják életük célját és értelmét, valamint helyüket a társadalomban. A siker titka,
hogy a tanárok, szülôk és diákok jól együtt tudjanak mûködni. Ez nem könnyû dolog, össze kell
hangolni mindhárom fél érdekeit, és ebben nekem, személy szerint nagy feladatom van. A társadalmi problémák az oktatásban is egyre inkább
éreztetik a hatásukat, a szülôk egyre inkább elfoglaltak. Ez a kusza értékrend is megnehezíti a sorsunkat, mert nehéz eligazodni felnôttnek és gyereknek is ebben a világban. Ha az iskola jó útravalót és jó szellemiséget tud adni, akkor az nagy
segítség mindkét félnek. Abban hiszek, hogy a
legjobb alternatív iskolánál is sikeresebb lehet a
miénk, ha megteremtjük az egymás elfogadására
épülô szeretetteljes közösséget. Tehetséget, erôt és
lehetôséget látok a nevelôtestületben, a sokszínûség az alkotás lehetôségét biztosítja.
R.: Javult-e a tanulók teljesítménye, amióta te
igazgatod az iskolát?
F. J-né: Azt érzékelem, hogy az értelmes fegyelem erôsödik. A szülôk visszajelzéseibôl is azt tapasztalom, hogy a gyerekek szeretnek iskolába
járni, jól érzik magukat itt. Nem mondom, hogy
nincs mit javítani a fegyelmen, mert szigorú és
magas követelményeket állító, ugyanakkor fe-

gyelmezett magatartást igénylô iskolaközösség
tud csak hatékonyan dolgozni. A fegyelem megteremtésén kívül fontos, hogy megfelelôen motiváljunk diákot, szülôt és pedagógust is, hiszen
mindannyian emberek vagyunk, és arra van szükségünk, hogy segítsenek és biztassanak, ha nehézségeink vannak.
R.: Lesz-e a képzés, oktatás struktúrájában valamilyen változás? Új osztálytípus indul-e idéntôl?
F. J-né: Vezetôi céljaim közül leginkább az iskola sajátos pedagógiai arculatának megteremtését szeretném kiemelni. Egy ilyen maroknyi nép
megfelelô nyelvtudás nélkül nem tud boldogulni,
és társadalmi elvárás is az idegen nyelvek ismerete. Tehát az idegennyelv-oktatás, a számítástechnika, a matematika és a magyar nyelv oktatása
csoportbontásban történik. Ez nem jár többletköltséggel, viszont a tanuló számára lehetôség,
hogy átkerülhessen a jó csoportba, ha jól teljesít,
és fordítva is járható az út. A tanórán kívüli foglalkozásokon arra törekszünk, hogy minél fiatalabb korban kialakítsuk a diákokban az egészséges
életmód igényét. Ez azért is lényeges, mert jól teljesíteni csak egészséges ember tud. Valamennyi
nemzeti egészségprogram elbukott anyagiak híján, ezért nekünk kell itt, helyben megteremtenünk ennek feltételeit. Szakembereket, elôadókat, egészségügyi dolgozókat vonunk be ebbe a
munkába, hogy sikerüljön ráhangolnunk a gyerekeket az egészséges életmódra. A mindennapi
testnevelés is ezt a célt szolgálja. Noha ezt csak a
3. évfolyamig kell biztosítani, de mi a fenntartótól háttérsegítséget kapunk, ahhoz, hogy a többi
évfolyamon is biztosítsuk a délutáni sportolási lehetôséget. Szeretnénk, ha minél több tanuló kapcsolódna be a szakköri és sportköri munkába, tehetségének megfelelô szakirányban.
Ami még újdonság, az elsô osztályban a néptánctanítás. Ezt azért tartom fontosnak, mert
ennek kapcsán az identitásunkat, a nemzettudatunkat fogjuk erôsíteni.
R.: A mai bizonytalan világban nagyon fontos az
erkölcsi nevelés, a hit, hogy a jövôben el tudják viselni a gyerekek a felnôttkor nehézségeit. Mit tesztek
ennek érdekében az iskolában?
F. J-né: A tudatos moralitás kialakítását az erkölcsi neveléssel szeretnénk segíteni. Az erkölcsi
szocializációban a család elsôdlegességét szeretném hangsúlyozni. Nagyban támaszkodunk a
hitoktatás erkölcsi nevelésben nyújtott hatékonyságára is. Hosszú évek óta a katolikus, református
és evangélikus hitoktatás hatékonyan mûködik iskolánkban, a tanulók több mint 50 százaléka vesz
részt ezeken az órákon.
R.: Manapság egyre több a részképesség-hiányos
és beilleszkedési gonddal küzdô gyerek. Hogyan kezelitek ezt a problémát?

F. J-né: A tanításban és nevelésben mindig is a
fejlesztô, jobbító szándék vezérelt. Hiszek abban,
hogy minden gyermekben tehetség rejlik, az otthon és az iskola felelôssége, hogy kibontakoztassuk. Sajnos, valóban nagyon sok a beilleszkedési és
tanulási gondokkal küzdô gyerek, akik részképesség-hiánnyal küzdenek. Nem hagyjuk ôket elveszni, mindent meg fogunk tenni a felzárkóztatásukért, egyéni fejlesztô programok keretén belül.
Ebbôl a célból fejlesztô pedagógust alkalmazunk,
hogy szakembertôl kapjanak segítséget.
R.: Milyen terveid vannak, mit szeretnél mindenképp megvalósítani a jövendô évek folyamán?
F. J-né: Nagy álmom, hogy iskolapszichológusunk legyen, de ehhez még nagyon sok minden
szükséges. Több normatívát kellene kapniuk az
oktatási intézményeknek ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ha másként nem megy, talán a többi iskolával összefogva, ha kigazdálkodjuk a bérét, közösen tudunk majd foglalkoztatni egy pszichológust.
Budapesten legtöbb iskolában már van, és mivel
Dabas egy dinamikusan fejlôdô kisváros, jó lenne,
ha itt is megoldódna ez a kérdés. Egy iskolapszichológus jelenléte, szaktudása a gyereknek,
szülônek és pedagógusnak nagy segítség lehetne.
R.: Mi szerinted a jelenlegi oktatás legnagyobb hibája?
F. J.-né: Szigorú, de szeretetteljes környezetben
kell nevelkednie a diáknak. Meg kell ôrizni a jól
bevált iskolarendszer vívmányait, a pozitív értékrendet és az igényességet. A liberális iskolatípus
maga a csôd. Érzékeljük, hogy az oktatásnak egyre nagyobb kihívásoknak kell megfelelnie. Túlzottan teljesítménycentrikus, és a gyakorlati dolgok
megértésére nem készíti fel a diákokat. A társadalomban való eligazodás, pályázati kiírások megértése, hivatalos iratok elolvasása még mindig
gondot okoz számukra. A hétköznapokhoz kellene alkalmazkodnia az oktatásnak, hiszen már errôl
szól a világ.
R.: Tudom, hogy van egy gondolat, amely pedagógusi és vezetôi munkád mottója is lehetne. Megosztanád velünk?
F. J-né: Szívesen. Azt hiszem, a következô sorok kifejezik nevelési elveim és vezetôi céljaim lényegét: “Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek
bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek dicsérve élnek, megtanulják megbecsülve
érezni magukat. Ha a gyerekek méltányosságban
élnek, megtanulják az igazságosságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak
hittel élni. Ha a gyerekek megerôsítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megtalálni a
szeretetet a világban.”
Kapui Ágota
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Új helyen a Kincsesház!
Iskolánk – mely tanulási és magatartászavarral küzdô gyermekekkel foglalkozik – szeptember elsején új helyen kezdi meg a tanévet. A Kincsesház Iskola az elsô évében 21 tanulóval indult a Fô út 83. számú épületben. Az
igen nagy érdeklôdés miatt sürgôsen bôvülnünk kellett, és ez abban az épületben a fenntartónk – a Kincsesház Alapítvány – anyagi nehézségei miatt
nem volt lehetséges. Ezért sietett a segítségünkre a dabasi önkormányzat,
mely a Szent István út 35. sz. épületet adta kölcsön 2 tanévre iskolánknak.
Így az idén 36 tanulóval kezdhetjük meg az iskolai évet. Ez az épület tágas
és igen alkalmas annak az oktatási formának, amellyel mi dolgozunk: kis
csoportlétszámok, egyéni fejlesztések, személyre szabott haladási tempó

és sajátos oktatási módszerek (pl. kooperatív tanítás, projekt pedagógia).
Ezen a helyen már lehetôségünk nyílik a folyamatos bôvülésre, s azok a
szülôk, akiknek problémás gyermekük nem jól boldogul az iskolájukban már
bízhatnak abban, hogy a Kincsesház Általános Iskola nyitva áll elôttük. Köszönet ezért Dabas Város Önkormányzatának és Kôszegi Zoltán polgármester úrnak, akinek a segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre.
Farkas Gabriella, iskolaigazgató

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. szeptember 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
Felnôtt néptáncoktatás szeptember 8-tól
18.00–20.00 óráig
Oktató: Talabér István
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
szeptember 3. (vasárnap)
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
szeptember 10. (vasárnap)

Együtt Könnyebb Klub klubnapja:
szeptember 5. (kedd)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra

2006. szeptember 15. (péntek) 18.00 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô:
2006. szeptember 15–október 6-ig,
hétköznapokon 9.00–17.00 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(telefon: 29/362-545)

Képzômûvészeti Baráti Kör foglakozása
szeptember 8. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
Program: Bálványos Huba elôadása
A klub találkozóján örömmel várjuk
a dabasi kistérség mûkedvelô képzôés iparmûvészeti alkotóit.

ZENEKLUB
szeptember 15. (péntek) 21.00 óra nagyterem
Fellép: FISH! Elô zenekar: inCORRECT
Belépô: 500 Ft/fô

KIÁLLÍTÁS
Dabasi FOTÓKLUB 2006. évi kiállítása
Megnyitó:

szeptember 29. (péntek) 21.00 óra nagyterem
Fellép: COOLHEAD CLAN
Belépô: 500 Ft/fô

Alkotó közösséggé válunk!
Másfél évvel ezelôtt a Kossuth Mûvelôdési Központ felkérte Dabas és környéke alkotóit, hogy mûveikbôl kiállítást rendezhessen. Várakozást felülmúló létszámmal és képekkel jelentkeztünk, s a nagysikerû bemutatót
nemcsak Dabason, hanem Pest megye számos falujában és városában
megtekinthették. Ilyen nagyarányú képzômûvészeti megmozdulásra még
nem volt példa. Az igény, hogy folytatása legyen, nemcsak az alkotókban,
hanem (nagy örömükre) a kiállítás látogatóiban is érezhetô volt.
A „hogyan tovább”-ra Tapodi Katalin és Kerekes László, a csoport lelki és
mûvészeti mozgatóereje adta meg a választ. Így havonta rendszeresen találkoztunk, alkottunk, mely mûveket (régebbieket is) a csoport tagjainak
önálló kiállításaként a minden alkalommal, szép számmal megjelenô
közönség megtekinthette, kis mûsor kíséretében. Nagy örömükre tavaly
nyáron alkotó tábort szerveztek, ahol a közös festésnek-rajzolásnak jutott a
fô szerep. Két kiváló mûvész, Bálványos Huba és Kerekes László tanácsaival
segített-tanított bennünket.
Idén augusztus 8-tól ismét egyhetes alkotótáborban rajzolhattunk, festhettünk, és a társaim nevében is elmondhatom, hogy alig vártuk ezt a gyönyörû egy hetet. Reggel 9 órakor modellrajzolással indult a nap, s a déli pihenôt követve ki tájképet festett, ki rajzolt, fényképezett. Érdekességként
improvizált zenére alkottunk, melyet kiváló mûvészek adtak elô, a mû hangulatát, mondanivalóját örökítettük meg. A festôi környezet, közös esték,
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szalonnasütések, beszélgetések, tréfálkozások mindnyájunk szívét megmelengették, s a hét vége egy fantasztikus bográcsos elfogyasztásával zárult,
melyet Kemény Zoltán fôzött. Ez a másfél éve alakult csoport igazi alkotó
közösséggé vált, ahol figyelünk egymásra, várjuk a legközelebbi találkozót,
kiállítást, és akik folytatni akarják és fogják is munkájukat, nemcsak saját
örömükre, de szûkebb hazánk, Dabas hírnevének öregbítésére is.
Solymos Dalma

Intézményeink hírei

Összefoglaló az általános iskolások
városi szintû tanulmányi felmérésérôl
Az elmúlt tanévben Dabas Város Önkormányzata felmérte a felsô tagozatos általános iskolásokat magyarból, matematikából és történelembôl az
általa fenntartott iskolákban. A diákok egy egységes felmérôt írtak mindhárom tárgyból. A felmérôk a szaktanárok által beküldött feladatokból, illetve
azokhoz hasonló feladatokból lettek összeállítva. A felmérésben résztvevô
tanulók egy kódszámot kaptak, amelyet csak a dolgozatok kijavítása után
fedhettek fel az intézményekben.
A felmérés célja az volt, hogy betekinthessünk a dabasi iskolások tanulmányaiba, képet adjunk nekik, tanáraiknak és az érdeklôdô szülôknek, hogy
társaikhoz képest hogyan teljesítenek. Természetesen egyetlen felmérô
alapján nem lehet, sôt hiba lenne messzemenô következtetéseket levonni,
ezért a “megmérettetés” folytatását tervezzük. Azt az osztályt, azokat a tanulókat szeretnénk kiemelni, akik önmagukhoz képest a legtöbbet fejlôdnek.
Ahhoz, hogy mindez létrejöjjön kevés volt a szándék, kellett hozzá az
igazgatók, és nem utolsó sorban a szaktanárok segítsége, akik vállalták a
munka oroszlánrészét: a dolgozatok megíratását, kijavítást. Közel kétezer
dolgozatot javított ki tizenhat tanár, akiknek egy vacsora keretében tolmácsolták Kôszegi Zoltán polgármester köszönetét, valamint az Oktatási és
Mûvelôdési Bizottság nevében Révész Károlyköszönte meg a munkát, a bizottság elnöke. Minden résztvevô pedagógus munkáját ezúton is szeretnénk megköszönni.
Tekintve, hogy a mai globalizálódó világban a tanulás az egyetlen biztonságot nyújtó tevékenység, hiszen a változásokkal csak az tud lépést tartani, aki felkészült az életen át tartó tanulásra, ennek a felmérésnek nem le-

hetnek vesztesei, csak nyertesei. A felmérés adatait, a mögötte álló tanári,
tanulói munkát, teljesítményt legjobban számokkal kifejezve lehet szemléltetni. Az alábbi táblázat tartalmazza a résztvevô diákok létszámát iskolánként, évfolyamonként illetve tárgyanként.
A kijavított dolgozatokat százalékos kiértékelése után megállapítottuk,
hogy egy-egy osztály milyen eredményt ért el az egyes tárgyakból. A legjobban teljesítô 3-3 osztályt az alábbi táblázat tartalmazza.
Felmérések – elsô három helyezet eredménye –
Matematika:
I. helyezett: Gyóni Géza Általános Iskola 8. osztály I. (nívó)csoport: 88,41%
II. helyezett: Gyóni Géza Általános Iskola 7. osztály I. (nívó)csoport: 78,06%
III. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. osztály: 72,62%
Magyar nyelv és irodalom:
I. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola 6.A osztály: 83,07%
II. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. osztály: 81,88%
III. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola 6.C osztály: 79,37%
Történelem:
I. helyezett: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5. osztály: 79,07%
II. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola 5.C osztály: 78,37%
III. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola 5.A osztály: 77,83%
A felmérés helyezettjeinek gratulálunk, és minden résztvevô diákot buzdítunk arra, hogy tanuljon, ismerkedjen a világgal, hiszen a tudás felbecsülhetetlen érték. Sikerekben gazdag, eredményes tanévet kívánunk minden
diáknak, pedagógusnak.
Kozák Beatrix

Érettségire felkészítô gimnáziumi felnôttoktatás a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában!
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium felvételt hirdet a 2006–2007-es tanévre gimnáziumi esti képzésre.
A képzési idô: 3 év/szakmunkás-szakmai bizonyítvánnyal 4 év/8 általános bizonyítvánnyal (a képzést megfelelô számú jelentkezô esetén indítjuk)
2010-ig az idegen nyelv nem kötelezô érettségi tantárgy.

Jelentkezési határidô: 2006. 08. 31.
Érdeklôdni lehet: Dabas, József A. u. 107. • Tel.: 29-560-670 • E-mail: kzsdabas@kzsdabas.sulinet.hu
Jelentkezési lap a honlapunkról is letölthetô: www.kzsdabas.sulinet.hu
VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

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

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

színes
színes
színes
színes
színes
színes

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

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

KEDVEZMÉNYEK: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény,
12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)
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Szent Istvánra emlékezünk
A magyar állam. E kifejezésnek István királyunk adott tartalmat. Az ô uralkodásától kezdve létezik a magyar emberek közössége, akik életének hatékony mûködését bevált nyugati minták alapján szervezte meg Árpád fejedelem nemzetségének eme jeles tagja.
Mit jelent ez a szervezômunka? Minden közösségben szükségesek olyan
általános szabályok, melyek alapján a tagok kialakítják egymáshoz való viszonyukat. Törzsi keretek között farkastörvények érvényesülnek: az marad
életben, aki az erôsebb. István uralkodásával azonban gyökeresen új erkölcsi normák alapján határozták meg a magyar közösségi élet szabályait.
Olyan elvek érvényesültek, melyek a Közel-Keletrôl kiindulva meghódították a hatalmas Római Birodalmat és tovább éltek annak utódállamaiban,
hogy az európai kultúra meghatározó elemeivé váljanak. A gyengéket felkaroló, szeretet hirdetô kereszténység vált a vezéreszmévé ôseink életében is,
mely olyan forradalmi változást hozott a magyarság számára, hogy bevezetôjére méltán emlékezhetünk 1000 év elteltével is.
Az épülô templomok falai között hirdetett ige volt az alapja az új törvényeknek, melyek leírása azok örökérvényûségét és kétségbevonhatatlanságát volt hivatva megvalósítani. István törvénykönyvének szövegében tökéletes leírást kapunk arról, hogy mi is az írott szabályok jelentôsége életünkben: “mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is … meghatároztuk népünk számára: miképpen éljen tisztességes és békés életet.”
A keresztény életforma és gondolatkör abban nyújtott segítséget,
hogyan élhet az ember tisztességesen egy közösség tagjaként. Számolni kellett azonban olyanokkal is, akik nem tartják be a szabályokat és ezzel a békés együttélést veszélyeztették: az ô büntetésüket szabályozza az írott törvénykönyv. “Amennyire ama isteni
törvények által a jók gyarapodnak, ugyanúgy bûnhôdjenek a
gonoszok emezek által.”
István király olyan alapokra helyezte a magyarság életét,
mely kiállta az idô próbáját: mind a mai napig e keresztény
eszme alapján szervezôdik életünk, még ha sokan nem is
akarnak tudomást venni errôl. Más kérdés az, hogy
mennyien szegik ma meg e szabályokat és milyen eszközzel lehet ellenük fellépni. Nehéz tisztességes és békés életet élni úgy, ha a közösség ennek ellenében hat…
Kôszegi Margó

Szent István szava
Az országban mintegy száz polgármester, köztük városunk vezetôje, összefogott azért, hogy a nemzet összetartozását egy esküvel is kifejezze. Esküjüket
a Szent Koronára és Szent István Intelmeire tették le augusztus 15-én a kalocsai székesegyházban. A polgármesterek egyetértettek abban, hogy az or-
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“…türelmes volt, szelíd volt, jóságos volt, bölcs
volt, alázatos volt, kegyes volt. De “bátor” volt,
vitéz volt, elég keménykezû ahhoz, hogy a kereszt igájába szorítson egy “igát húzni átalló” népet. A magyarság megtérítése nem volt valaminô
idilli pogányság tûzzel-vassal való kiirtása, ahogy
a múlt század naiv szemlélete vélte. A magyarságban a pogányság szellemi-világnézeti, harcos ereje, vallási energiája már régóta fogyatkozóban,
dekadenciában volt; a nép megtérésében éppen
nem az a meglepô, hogy milyen nehezen, hanem
fordítva: hogy aránylag milyen simán ment (például a vendek késôbbi véres és nehéz megtérítéséhez képest). A pogány szellemiség nem tanúsított valami viharos ellenállást: már hanyatló, erejét vesztett szellemiség volt. Mûködtek viszont a
kereszténységgel bejövô új társadalmi-gazdasági renddel szemben heves politikai erôk, s
ezeket fölszámolni: ehhez kemény kéz és
szívós erély kellett. Szent István uralkodásának elsô része ezekkel a korántsem romantikus, hanem valóban életre-vérre (s a
nép, a nemzet életére menô) küzdelmekkel telt el. Géza látta meg elôször (s ezért
volt bizonyára sokkal zseniálisabb uralkodó,
mint amilyennek az utókor tudatában él): a
nép fokozatos fölmorzsolódását csak a nép
életének teljes átszervezésével lehet megállítani.
Munkáját fia, István hajtotta végre; ez a feladat nem volt sem könnyû, sem népszerû.
Szent István jellemének nagyságára vall,
hogy ezt a népszerûtlen feladatot minden
tétovázás nélkül vállalta és véghezvitte.
Oroszlán volt és párduc, mint a himnusz
allegóriája mondja; hiszen oroszlánokat
kellett szelídítenie. De jelleme, ez a szentségben edzett emberi jellem méltó volt a
feladathoz.”
Rónay György

szág érdeke – mindannyiunk érdeke – fontosabb, mint a pártpolitika, amely
várhatóan a közeljövôben újra megmérgezi a közéletet.
A szentmise alatt dr. Bábel Balázs kalocsai érsek – városunk szülötte és
díszpolgára – többször hangsúlyozta, hogy múltunk, hagyományaink köteleznek a közös értékek megóvására, még akkor is, ha nézeteink különböznek. Elítélendô az emberi méltóságot sértô állandó vita, a felesleges pártoskodás, és
mindenkinek nyitottnak kell lennie az építô jellegû megnyilvánulásokra, bárhonnan jöjjenek is azok. Az esküben a polgármesterek fogadalmat tettek,
hogy a Szent Koronához, Szent István Intelmeinek szelleméhez hûek lesznek,
ahogy azt hôs elôdeik közül többek is tették. Hûségesküt tett maga Szent István 1038-ban, Károly Róbert 1317-ben, ôseink 1693-ban Buda felszabadulása után, 1896-ban a millennium idején, s végül, de nem utolsóként II. János
Pál 1991. augusztus 20-án a Hôsök terén a magyar nép nevében. A szentmise
után az érsek úr vendégül látta a polgármestereket, mindenkit biztatott, hogy
mûködjenek együtt, építsenek közösen egy jobb Magyarországot a jövô
nemzedékének.
Reméljük, hogy a Kalocsán megjelent maroknyi polgármester az egymásnak tett ígéretéhez híven összefog, és példamutatásuk arra ösztönzi távolmaradt társaikat, hogy egyre többen csatalakoznak majd hozzájuk. Így talán a
rendszerváltás után tizenhét évvel végre felnôttként fog viselkedni a magyar
politikai elit és a nemzet érdekeit tartja majd szem elôtt.
Karlik Dóra

Hitélet

EGY

BÚCSÚ EMLÉKÉRE

Igen szép emlékekkel gazdagodott egyházközségünknek az a 65 fôs csoportja, akikkel vasárnap, augusztus 13-án részt vettünk erdélyi testvér-egyházközségünknek, a margittai egyházközségnek búcsúján. Mivel a margittai régi
templom Nagyboldogasszony tiszteletére lett szentelve, a búcsút ez évben az
ünnep elôtti vasárnapon, augusztus 13-án tartották. A margittaiak meghívtak bennünket ünnepükre, mint ahogy mi is meghívjuk ôket minden második évben a mi búcsúnkra.
Mi már pénteken hajnali 4 órakor elindultunk, s egy máramarosi kitérôvel
érkeztünk meg Margittára. A pénteki idôjárás kissé komornak tûnt, de lényegében nem akadályozta programunkat. Nyírábránynál több mint egyórás várakozás után léptük át a határt. Elsô állomásunk Nagykároly volt, Szatmár
megye egykori székhelye. Itt megtekintettük a város szülöttének, az elsô magyar biblia, a Vizsolyi Biblia fordítójának, Károli Gáspárnak mellszobrát a református templom kertjében. Majd megtekintettük a piarista barokk templomot, melynek monumentális térhatása, kiforrott mûvészeti értékei mély
benyomást tettek ránk. A templom melletti piarista gimnáziumban végezte
Ady Endre a gimnázium alsó négy osztályát. Majd a XV. századtól épült és
többször átépített Károlyi-kastélyt tekintettük meg, mely jelenleg felújítás
alatt áll.
Nagykároly után a nagymajtényi templomot tekintettük meg, ahol Veres
Attila plébános idegenvezetônk teljesít lelkipásztori szolgálatot. A község
melletti síkságon tették le Rákóczi kurucai a fegyvert. Nagymajtény után a
megyeszékhely, Szatmárnémeti következett. Itt a klasszicista stílus felé hajló
székesegyházat, a fôteret, ahol az egyik épület helyén állt az a ház, melyben
aláírták a szatmári békét, valamint a püspöki palota kápolnáját tekintettük
meg. E kápolnában található az erdôdi kastélyból átszállított oltár, mely elôtt
Petôfi Sándor kötött házasságot Szendrey Júliával 1847. szeptember 8-án.
Szatmárnémeti után Avasfelsôfalu érintésével jutottunk Máramarosba.
Szaploncáról Máramarosszigetre, a történelmi Máramaros megye egykori
székhelyére érkeztünk. Itt egy kiváló tanár-helytörténész idegenvezetôt kaptunk, akinek vezetésével megtekintettük a piarista templomot, a patinás
fôteret, több középületet, a református templomot, ízelítôt kaptunk a soknemzetiségû és sokszínû kultúrájú Máramaros történelmi múltjáról, majd a
börtönmúzeumot is megtekintettük, ahol a kommunizmus idején sok román
és magyar, egyházi és világi személyi kiválóságok is rabságukat szenvedték.
Máramarossziget után Aknasugatag községbe érkeztünk, ahol az egyházközség vendégszeretetét élveztük. Tessenhart István plébános úr kiváló vacsorát, szállást, reggelit biztosított számunkra híveinek segítségével. Nagybányára érkezve a fôplébános úr vezetésével megtekintettük a barokk katolikus

nagytemplomot, a 14. századi Szent István tornyot, a fôteret, számos középkori épületével (köztük Hunyadi János házával). Fájdalmunkra nem maradt
idônk megtekinteni Nagybányán sem a festômúzeumot, sem az ásványmúzeumot. Kárpótlást jelentett viszont számunkra a katolikus nagytemplom
monumentális, a Hegyi beszédet ábrázoló freskója és egyéb freskói, melyeket szintén nagybányai festôk alkottak, s melyek kellô ízelítôt nyújtottak nekünk e rangos iskola tagjainak tehetségérôl és hírnevérôl.
Nagybányáról Koltóra vitt az utunk, ahol Petôfi Sándor Szendrey Júliával
mézesheteit töltötte, és itt írta a Szeptember végén címû költeményét.
Zilah–Szilágysomlyó irányában az esti órákban megérkeztünk Margittára, ahol
az egyházközségben elôkelô ellátásban és a családoknál barátságos fogadtatásban volt részünk. Másnap az egyházközség búcsúján vettünk részt, melyen
egyúttal a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta mintegy negyven margittai fiatalnak Tempfli József nagyváradi püspök. A kisebbségben vagy szórványban
élô híveiért féltô szeretettel aggódó fôpásztor hangját hallhattuk ki a buzdításból. Majd az egyházközség igen elôkelô és jó hangulatban töltött vendéglátása után délután Nagyvárad irányában hazafelé vettük utunkat.
Igen mély élményekkel, benyomásokkal tértünk haza Máramarosból. A
magyar történelem és kultúra gazdag emlékei, a tiszta emberség és vendégszeretet számunkra meglepô élményei igen mély benyomást tettek ránk. Erdélyi testvéreink bizony még hordoznak olyan értékeket, melyek nálunk már
eltûntek vagy eltûnôben vannak. A mély élmények felsorolása mellett nem
tudok hallgatni azokról a fájdalmas jelekrôl sem, melyek az ottani magyarság
fogyatkozására mutatnak. A kevés születés és elvándorlás következtében számuk erôsen fogyatkozik. De a magyarság történelmi emlékei között is látnunk kellett több pusztulásra mutató jelet Máramarosszigeten éppúgy, mint
Nagybányán. Patinás palotákat kellett látnunk mindkét helyen egészen leromlott állapotban. A hivatalos vélemény az, hogy már nem érdemes ezeket
felújítani, inkább le kell bontani... Mintha a politikai tendencia még ma is, az
uniós csatlakozás elôtt is jelen lenne bizonyos folyamatokban. Sajnos ez is része az erdélyi életnek, még ma is.
Külön örömünkre szolgált, hogy Kôszegi Zoltán polgármester úr eljött velünk, sôt végigvezette az egész utat. Így együtt fejezhettük ki mind Aknasugatagon, mind Margittán, hogy mi az egység és összetartozás szellemét
képviseljük, ezt a szellemet próbáljuk továbbadni az ifjú nemzedéknek is. A
legfontosabb, amit határon túli magyar testvéreinkért tehetünk, a lelki kapcsolat ápolása. Mi ezt próbáltuk ápolni eddig is, ezt akarjuk a jövôben is, és
erre buzdítjuk dabasi testvéreinket. Ezért a kapcsolatért tehetünk valamit. Talán még többet is.
Mátrai Benedek plébános

Dabasi református események
A gyülekezet nyári gyerek- és ifjúsági táborairól röviden: 8–12 éves korosztálynak az Inárcs közelében levô Pótharaszton június 19–23. között
volt sátortáborozás. A 13–17 éves korosztály június 28-án a Rám szakadékot mászta meg. Július 8–12. között Somogytúron volt ifjúsági sátortábor, illetve az ifjúsági sátoros vándortábor július 20–27. között volt
Erdélyben a Magyarvalkó, Kolozsvár, Torda, Torockó, Segesvár,
Székelyudvarhely, Békás-szoros, Borszék útvonala mentén.
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 órakor a templomban
Az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán lehet olvasni
***
A Magyar Református Világtalálkozó helyi ünnepi istentiszteletére
augusztus 13-án, vasárnap délelôtt 10 órakor került sor
***
Tanévnyitó istentisztelet szeptember 3., vasárnap délelôtt 10 óra
***
Terveink szerint augusztus 21-én kezdôdik 120 éves orgonánk felújítása.
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Egy szenvedélyes
természetbúvár a 19. századból
Metelka Ferenc (1814–1885)
Metelka Ferenc alsódabasi gyógyszerész 1859-ben fedezte fel a késôbb róla elnevezett Metelka medvelepkét,
és ezzel örökre beírta magát a rovartan történetébe. Nevét ismerjük, de életérôl, személyiségérôl zavarbaejtôen
keveset tudunk. A lexikonok ezúttal nem segítenek az
idô, a feledés homályát eloszlatni. A kialakult helyzet jórészt Metelka Ferenc szándéka szerint való, aki alsódabasi gyógyszerészként érezte jól magát, csendes, visszahúzódó életet élt, kivételesen szerény és önzetlen ember
volt. Lelkesen és sikeresen kutatta a természetet, eredményeit – szakirodalmi publikálás nélkül – megosztotta
kortársaival. Egyetlen kivétel volt: a Metelka medvelepke
életmódját, fejlôdésmenetét évtizedeken át titkolta, és
azt rendelkezésének megfelelôen csak halála után hozhatták nyilvánosságra.
Hatvan városában született, 1814. július 21-én.
Édesapja – szintén Metelka Ferenc – uradalmi építész a
Grassalkovich családnál, édesanyja Gebler Zsuzsanna.
A család egyetlen gyerekeként Vácott és Esztergomban végezte el a gimnáziumot. Ezt követôen édesapja
akaratával szembeszállva – ki a gazdatiszti pályán tervezte fia jövôjét – 1828-ban beállt gyakornoknak Krakowitzer József esztergomi gyógyszerészhez. Szabadidejében már ekkor nagy szenvedéllyel foglalkozott növény- és rovargyûjtéssel. 1831 decemberében Szolnokra ment Agnelli gyógyszerészhez segédnek, de rövid idô múltán visszatért Esztergomba mint elsô segéd.
A pesti egyetem gyógyszerészeti tanfolyamán 1835ben kezdi meg tanulmányait. Kedvenc tárgya az állatés növénytan, melyet Sadler József oktatott. A szorgalmas növendék munkáját 1837-ben Trattner és Károlyi
adta ki (Szinnyei,1902), címe: Gyógyszeres értekezés
az etzetsavas horgagról (zincum aceticum) és a dárdagról (stibicum). Még ebben az évben mint okleveles
gyógyszerész hagyta el Pestet. Abonyban Folinus János
gyógyszertárában vállalt segédi állást, majd 1839-ben
új gyógyszertár megnyitására kapott engedélyt Alsódabason. Megházasodik, – felesége Folinus Szidónia,
volt fônökének lánya – és végleg letelepedik Alsódabason. Gyógyszertárát 1840 februárjában nyitja meg. Az
épületet ma az ún. Mády-házként ismerjük (Szokody,1975) a Szent István úton. Hamarosan a patika
lesz a falu egyik központja, itt volt a „délelôtti kaszinó”.
„Micsoda elevenség volt abban a patikában, úristen!
Annál is inkább, mert néhai való jó Metelka Ferenc
uram a postát is tartotta. Odajöttek legelôször az újsá-

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)
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gok, parázson kapták a friss híreket” (Vay Sarolta,1909).
A helyi közéletbe is sikeresen illeszkedett be, az alsódabasi református egyházközség tagjaként 1843-ban
egyik alapítója volt a Dabas-Gyóni Olvasó Társaságnak
(Czagányi,1993).
Szabadidejét kertészkedéssel, gyümölcstermesztéssel
töltötte, a háza mögötti homokbuckás területet mintakertté varázsolta. Különösen a gyóni evangélikus lelkésztôl, Bartholomeides Somától kapott szemzôhajtásokból szaporított ôszibarackfák mutattak jól. „A legszebb ôszi barackok az ô kertjében termettek és mint primeur-ökkel szolgált velük az úrasszonyoknak” (Vay Sarolta,1909). Az ôszibarack országos hírnevet is hozott:
egy kiállításon bemutatta az addig név nélküli fajtát és
ott díjat nyerve a „Metelka díjazottja” néven terjedt el az
országban (Angyal,1926).
A Metelka házaspár nagy egyetértésben, harmóniában élt. Négy gyerekük született : három lány és egy fiú.
Ahogyan az lenni szokott, az egyszem fiú volt a kedvenc.
A „patikárius Béla” messze földön híres volt remek zongorajátékáról (Vay Sarolta,1909), ezért a fiatalság különösen szerette a vasárnap délutánokat Metelkáéknál tölteni. A sorsdöntô változást egy véletlen találkozás hozta
1855-ben. A kor nemzetközileg is elismert zoológusa, az
éppen a Duna–Tisza-közi homoki erdôk rovarvilágát tanulmányozó Frivaldszky Imre vetôdött Alsódabasra. Metelka Ferencnek egyetlen beszélgetés elég volt a régi
szenvedély felélesztésére. Frivaldszky bevezette ôt a rovarok, fôként a lepkék ismeretébe, a rovargyûjtés fortélyaiba, ellátta a szükséges útmutatásokkal, könyvekkel,
még mûszerekkel is. Elvitte az érdekes rovarfajokat rejtô
puszta-peszéri erdôbe, buzdítva ôt annak tanulmányozására. A tanítvány ezentúl minden szabadidejét a természetben töltötte, szenvedéllyel kutatva a Dabas környéki
rovarfaunát. Fôként lepkékre vadászott, gyûjtötte és nevelte hernyóikat, de más rovarok sem kerülték el figyelmét. Számos ritka és érdekes rovarfaj felfedezésével gyarapította az alföldi fauna ismeretét. Bagolypillék, futrinka, különleges szöcskefaj sorjázik az eredménylistán, de a
legnagyobb siker a Metelka medvelepke. Ezt az új fajt
1859-ben fedezte fel a Dabas és Gyón határában elterülô réteken, melyet 1861-ben a bécsi Lederer az ô tiszteletére Nemeophila Metelkana névvel írt le. (A mai tudományos elnevezés Rhyparoides flavidus metelkanus.)
Az összegyûjtött rovarok egy kivételesen értékes gyûjtemény alapjai lehettek volna, de önzetlen módon inkább
szétküldte azokat az érdeklôdô rovarászoknak, jelentékenyen elômozdítva a hazai rovarvilág ismeretét. Eleinte
kizárólag Frivaldszky volt a küldemények címzettje, aki
cserében szállást és ellátást biztosított a fôvárosban tanuló Béla fiának. A külföldi szaktekintélyek egész sorával
tartott kapcsolatot Párizsban, Drezdában, Stockholmban,
stb. A közgyûjtemények is szívesen fogadták a rovarritkaságokat. Jutott belôle a bécsi, müncheni, drezdai, ber-

lini és pétervári múzeumoknak, de a legtöbb a Magyar
Nemzeti Múzeumnak, melynek madártani gyûjteményét is gyarapította. A Metelka medvelepkét a többi rovarkülönlegességhez hasonlóan megküldte az érdeklôdô
kortársaknak, azonban lelôhelyét, életmódját, átalakulási viszonyait a legnagyobb titokban tartotta. Hosszú
évek megfigyeléseinek eredményét jegyzeteiben rögzítette, de a nemzetközi ismertséggel, hírnévvel járó szakmai publikáció elmaradt. A titkot csupán Vángel Jenôvel
osztotta meg 1879-ben, azzal a feltétellel, hogy az csak
a halála után hozható nyilvánosságra (Vángel,1886).
Életének utolsó harmadában Metelka Ferenc a súlyos
sorscsapások enyhítésére is gyakran választotta a természet tanulmányozását, a rovargyûjtést. Elôbb egyik leánya halt meg nem sokkal a férjhezmenetele után, majd
Béla fia esett a tífuszjárvány áldozatául. A halál szeretett
nejét is elragadta, és ez a hármas csapás megviselte az
egészségi állapotát. Az 1870-es évek elején gyakori szédülések gyötörték, melyet a parádi fürdô gyógyvize mérsékelt némiképp. Súlyos gyomorbaj támadta meg 1876ban, mely kilenc évig, élete végéig kínozta. Hiába ment
fürdôbe, a fôváros legjelesebb orvosaihoz, az állapota
nem javult. Gyógyszertárát 1876-ban vejének, Rátz Józsefnek adta át. Nyugalomba vonult, hogy minél több
idôt szentelhessen kedvenc foglalkozásának. A betegség
azonban nem engedte a hátralevô évek zavartalan élvezetét, a lepkevadászatokat gyakran kellett az ágyban kipihennie. A szenvedések megtörték az erejét, de sokáig
bízott a teljes felgyógyulásban, nagy kirándulásokat tervezett a természetben. Csak az utolsó hónapokban
hagyta el a remény, megérezte a halál eljövetelét. Féltve
ôrzött rovartani jegyzeteit, hosszú évek megfigyeléseinek, tapasztalatainak összegzését, közte a legnagyobb titokkal, a Metelka medvelepke életmódjának leírásával,
az ifjú pályatársra, Vángel Jenôre hagyta örökül.
A kínoktól 1885. március 9-én este 8 órakor szabadult meg, életének 71. évében. A dabasi erdôk, mezôk,
nádasok rovarvilágának fáradhatatlan és avatott kutatása mindörökre véget ért. A kor szaklapja, a Rovartani lapok elôbb rövid gyászjelentésben adott számot a nagy
veszteségrôl, majd terjedelmesebb írásban emlékezett
meg a legtapasztaltabb hazai rovargyûjtô életútjáról.
„Metelka Ferencz a magánéletben általában kedvelt ember, jó hazafi, szabad szellemû, mívelt lelkû és vendégszeretô férfiú volt, a ki mindig híven és becsületesen betöltötte azt a szerény kört, melyet a gondviselés számára kijelölt. Megszokott és egyengetett biztos úton szeretett haladni, minden koczkáztatott lépéstôl óvakodott.
Egész élete simán és nagyobb rázkódtatások nélkül folyt
le, a mint az szelíd és békeszeretô természetének leginkább megfelelt. ...emléke abban a szûkebb körben, a
melyben mûködött, mindig áldott marad, nevét pedig a
szakirodalomban a Nemeophila Metelkana örökre fenn
fogja tartani” (Vángel,1885).
A fiatal szerkesztô és barát szavai még az általunk ismert, némiképp erodált 21. század eleji tartalmukkal is
lélekemelôek. Metelka Ferenc természetszeretetén túl
szerénysége, önzetlensége több mint elgondolkodtató a
mai súlyos értékválsággal terhelt, „sztárgyárak” zajától
hangos világban. A mi gyógyszerészünk erôt adó példa
lehet a dabasi hétköznapokban, legyünk büszkék rá, ôrizzük tovább az emlékét!
Valentyik Ferenc

Egészség

„Sírnak a kórházak, sírunk mi is…”
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az idei Semmelweis-napon a Dabas
Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj elsô fokozatát dr. Tolnai Katalinnak adományozta.
Tolnai Katalin doktornô a gesztusok fontosságáról,
a karitatív szándékról és a jó mesteremberekrôl.
R.: Vannak, akik azt mondják, hogy nemcsak a fronton, hanem az egészségügyben eltöltött évek is duplán
számítanak.
T. K.: Ha nem is szó szerint, de annyiban igaz,
hogy ez a hivatás teljesen betölti az ember életét. Ha
banktisztviselôk összejönnek egy társaságban, akkor
nem fognak bankügyekrôl csevegni, de orvostársaságban tíz percen belül mindig valamilyen egészségügyi témára kerül a szó.
R.: Miért van ez így? Olyan sok a probléma, amivel nap mint nap meg kell küzdeni?
T. K.: Azért, mert ez mindenkinek fontos. Ezt a
hivatást az választotta – és az én idômben különösen, amikor tényleg nehéz volt bekerülni az egyetemre –, aki nagyon orvos akart lenni. Betölti az
ember horizontját ez a szakma.
R.: Mit jelent Önnek ez az elismerés? Sokan azt
mondják, hogy nem díjakat kellene osztani az orvosoknak, az egészségügyi dolgozóknak, hanem a mindennapokban kellene jobban megbecsülni ôket, akkor kellene jobban odafigyelni rájuk.
T. K.: Én azt hiszem, hogy ez az elismerés éppen
azt fejezi ki, hogy a mindennapok szintjén jobban
meg vagyunk becsülve, amit valahol egyszer, egy alkalommal kifejezésre juttat az a közösség, amelyikben élünk és dolgozunk. Vannak gesztusok, amelyek szükségesek az élethez. Annak is megvan a he-

lye, hogy pénzt pumpáljunk az egészségügybe, és
annak is, hogy valahol gesztusok legyenek benne.
R.: Ennyi év praktizálás után mi az, amit a pályakezdôknek mondana hivatásuk elején, hogyan induljanak el?
T. K.: Nem is tudom, ez annyira egyéni, attól is
függ, ki mennyi erôt fektet bele. Amit azonban fontosnak tartok, az a karitatív szándék. Tisztelet a kivételnek, de talán ez kevéssé van meg a fiatalokban.
Úgy tûnik, hogy kihalóban van, reméljük egyszer
feltámad. Persze ebben a véleményemben benne lehet az idôsebbek féltékenysége, az is lehet, hogy ez
csupán generációs különbség.
R.: Hogyan lehet ezt a munkát másképp csinálni?
Lehet-e egyáltalán?
T. K.: Lehet. Valaki ezt úgy fogalmazta meg,
hogy a jó mesterember szintjén. Ez még mindig nagyon jó dolog. Az a borzasztó, amikor valaki felületesen csinálja.
R.: Ön a helyi orvosi kamara elnöke is volt két cikluson keresztül. Mi a véleménye az egészségügy mostani átalakításáról?
T. K.: Nem tudom, hogy mi lesz. Az mindenképpen rossz, hogy senkiben sincs elég bátorság ahhoz, hogy rendesen hozzálásson és megcsinálja.
Régóta csak halogatjuk, halogatjuk, most meg nekiállunk hûbelebalázs módjára villámgyorsan mindent megreformálni! Valószínûleg rengeteg sebbel
fog járni. Ugyanakkor egyre több pénzre lenne

szükség. Nagyon elôrehaladt az orvostudomány,
egyre újabb, egyre jobb és egyre költségesebb eljárásokra nyílik már lehetôség a gyógyításban. A gyógyszereknek száma körülbelül a két-háromszázszorosa
annak, mint ami volt harminc évvel ezelôtt. A rendelôintézet nagyon jól készült fel az egészségügy átalakításának a különbözô lépéseire, de ezek után hogyan fogjuk kivédeni a negatív hatásokat, nem tudom. Eddig mindig elôremenekült az intézet, fejlesztett, így a mûködôképességünket mindig meg
tudtuk ôrizni. A teljesítmény – volumenkorlát –
amit most vezettek be –, igen durva forráselvonással
jár. Teljesen mindegy, hogy mennyi embert látunk
el, öt százalékkal kevesebb pénzt kapunk, mint tavaly. Ugyanakkor legalább annyi, de inkább több a
beteg. Mit mondjon az ember a kilencvenhatodik
betegnek, maradjon otthon? Sírnak a kórházak, sírunk mi is, hogy ez meddig hallatszik, azt nem tudom.
Pásztor Gergely

Komplex urológiai szûrés értékelése
A dabasi lakosok a szûrésrôl 2005 novemberében a Dabasi Újságban olvashattak
elôször. Ebben a számban hirdettük meg, hogy a férfiak második leggyakrabban
diagnosztizált daganatának, a prosztataráknak szûrésére nyílik lehetôség. A szakmai
ajánlások szerint minden 40 év feletti férfinak évente egy alkalommal részt kellene
vennie prosztataszûrésen, mert nem lehet biztos benne, hogy nem hordoz-e magában kezdeti stádiumban lévô, panaszt még nem okozó prosztatadaganatot. A prosztatarák a többi daganattípustól eltérô módon viselkedik. Nem egyik napról a másikra keletkezik, évek telhetnek el addig, amíg panaszokat, tüneteket okoz. Az idejében
felismert, lokalizált prosztatarák gyógyítható, vagy legalábbis visszafordítható. A
teljes gyógyulást kizárólag a korai felismerés biztosíthatja. A szûrés két egymást kiegészítô vizsgálatból áll. Elsô lépésként háziorvosaink az önkormányzat által vásárolt készülék segítségével ujjbegybôl vett vérmintából tesztcsík segítségével állapították meg, hogy fennáll-e a daganat valószínûsége. Ezt a vizsgálatot egészítette ki
a porosztata tapintása, amely fontos információt ad, ezért napjainkban sem nélkülözhetô. A háziorvosi rendelôben 10 perc alatt két csepp vér segítségével elvégezhetô a vizsgálat. Abban az esetben, ha a prosztata-specifikus antigén (PSA) szint
alapján felmerül a daganat jelenléte, a beteg célzott beutalással kerülhet urológiai
szakvizsgálatra. Rendelôintézetünkben dr. Verebélyi András urológus fôorvos szombati napokon ingyenes komplex vizsgálatot végzett. A szûrôvizsgálatokon összesen
353 férfi jelent meg, ahol részletes, és diszkrét beszélgetésre, fizikális vizsgálatra,
vizeletvizsgálatra, tesztlapok kitöltésére került sor. A megjelentek több mint egyharmadánál tapasztaltak urológiai eltérést.

– 40 betegnél (11 %-nál) jóindulatú prosztata-megnagyobbodás okozta a panaszokat.
– 70 férfi (20%) nyilatkozott szexuális jellegû és a házasélet zavarát okozó eltérésekrôl.
– 11 férfinél (3%) egyéb urológiai megbetegedést találtunk (vesedaganat, hólyagdaganat, külsô nemi szerveken talált kóros eltérések).
– 17 fônél (5%), akik teljesen panaszmentesen jelentkeztek, prosztatarák gyanú merült fel. Ezeknél a betegeknél a vizsgálatokat, kezeléseket megkezdtük.
Fontos tudnunk, hogy az idejében felfedezett prosztatarák gyógyítható, vagy legalábbis visszaszorítható, féken tartható és a beteg számára jó minôségû, lényegében tünet- és panaszmentes élet biztosítható. Korábban, 1993-ban a szomszédos
ausztriai Tirol tartományban kiterjesztett lakosságszûrést (vérbôl PSA-vizsgálatot)
végeztek, melynek eredménye ott már mérhetô volt. A panaszmentes páciensekre
is kiterjedt PSA-vizsgálat révén a tiroli férfiak mintegy 85%-a esett át ilyen szûrésen, melynek eredményeként a prosztatarák okozta halálozás 1999-ben 20%-kal
alacsonyabb volt a több osztrák tartományban észlelteknél. Dabason a szûrést
évente szeretnénk megszervezni, reméljük, meglesz az eredménye is és a rangos
helyrôl visszaszorítható lesz a prosztatarák okozta halálozási szám.
Klemencz Györgyné
intézetvezetô

Verebélyi András
urológus
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Egészség

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA • 2006. AUGUSZTUS 2.
Az Egészségügyi Világszervezet, valamint
a Gyermekvédelmi Világszervezet 1992ben indította el programját a csecsemôk
egészséges táplálása érdekében. A program célja, hogy a szoptatás védelmével és
támogatásával kisbabáink az anyatejjel
megfelelô, biztonságos táplálékhoz jussanak. A világnap ennek egyik figyelemfelkeltô eszköze. Gyónon már kilencedik alkalommal rendeztük meg az Anyatejes
Napunkat. Nagyon sok édesanya és édesapa, valamint nagyszámú jövendô édesanya jött el. Ez is jelzi, hogy a szoptatási

kedv itt nálunk is emelkedik. Bálintné
Reiszki Zsuzsa “Gyermek a családban”,
Kátai Ferencné “Az anyatej jelentôsége”,
dr. Bérdi Eszter “Az anyatej jelentôsége
az allergia megelôzésében” címmel tartottak elôadást. Hangsúlyozták, hogy
hathónapos korig az anyatej a csecsemô
legideálisabb étke, de nem csak étek, orvosság is. Szoros kapcsolatot teremt az
anya és gyermeke között, növelve az
anyai önbizalmat. Mi védônôk fontos
feladatunknak tartjuk a tájékoztatást, a
biztatást, a szakszerû segítségnyújtást.

Már a várandósokat arra ösztönözzük, tegyenek meg mindent annak érdekében,
hogy születendô gyermeküket szoptatni
tudják. Ezért is szerveztük ezt a napot.
Gáspár Ilona védônô

Az apukákat is érdekelte
a téma

Az elôadások után kiscsoportos beszélgetések
alakultak ki

A nagyobb gyermekeknek az elôadás idejére
kézmûves foglalkozásokat szerveztünk

Meghitt pillanat anya és gyermeke között

A MEGMÉRETTETÉS A VÁLLALKOZÓK NAPJÁN
SZEPTEMBER 23-ÁN LESZ
Erôpróbák:
szkander • kötélhúzás • rönkdobás • sörivó verseny, stb.
A legerôsebb embereket értékes nyereményekkel jutalmazzuk.

Jelentkezés: Kabinetiroda 29/561-211, 29/561-212
vagy a kabinetiroda@dabas.hu e-mail címen
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XV. Fedett Uszoda Nélküliek Országos Bajnoksága
Augusztus 8–9-én Kaposváron rendezték meg a fedett uszodával nem rendelkezô 15 magyarországi sportegyesület úszószakosztályai számára a 2006. évi versengésüket. A Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi 1 arany, 4 ezüst
és 5 bronzérmet nyertek. Legszebb eredményt Hende Helga érte el, aki az 50 m gyorsúszásban delfin korcsoportban bajnoki címet szerzett, míg 100 m hátúszásban ezüstérmes, 100 m gyorsúszásban és 50 m hátúszásban
bronzérmes lett. Testvére, Hende Cintia a serdülô korcsoportban 50 m pillangóúszásban és 100 m hátúszásban
ezüstérmet szerzett. A fiúk közül Misek Zsolt serdülô korcsoportban 50 m pillangóúszásban a dobogó második
fokára, 100 m hátúszásban és 50 m gyorsúszásban pedig a dobogó harmadik fokára állhatott.

Eredmények:
50 m gyors serdülô korcsoport

delfin korcsoport

Fiúk
3. Misek Zsolt
11. Kocsis Balázs
11. Lozsek Martin
14. Kovács Bence

béka korcsoport
100 m gyors serdülô korcsoport

8. Misek Gábor
4. Misek Zsolt
10. Kocsis Balázs

delfin korcsoport

5. Kovács Bence
11. Lozsek Martin
14. Misek Gábor
4. Misek Zsolt
7. Kocsis Balázs
11. Lozsek Martin
12. Misek Gábor

200 m gyors sedülô korcsoport
delfin korcsoport

Lányok
6. Hende Cintia
12. Kuli Sára
15. Tóth Andrea
1. Hende Helga
7. Fózer Tímea
10. Kosztolányi Georgina
6. Hende Cintia
7. Tóth Andrea
12. Kuli Sára
3. Hende Helga
7. Fózer Tímea
4. Hende Cintia
8. Tóth Andrea
4. Hende Helga
7. Fózer Tímea

Kézilabda
A dabasi serdülô csapat nyerte a Strandkézilabda Országos döntôjét, melyet július 29-én rendeztek a Dabasi Strandon. A fiúk minden ellenfelüket
legyôzve vívták ki a legjobbnak járó trófeát. A torna legjobb kapusa címet
Prohászka Péter érdemelte ki. A csapat tagjai: Kecskés István, Kiss János,
Marczinkó Máté, Mészáros László, Póra Tamás, Prohászka Péter, Proskop
Zsolt, Szandhofer János.
Gratulálunk nekik!
A Dabas Diego K. C ôszi hazai mérkôzéseinek idôpontjai:
Szeptember 16. 18 óra
Dabas Diego K. C–Csurgói K.K.
Október 1.
18 óra
Dabas Diego K. C–Rinyamenti K.C.
Október 15. 18 óra
Dabas Diego K. C–PLER-Airport II.
November 11. 18 óra
Dabas Diego K. C–Szentendre K.C.
November 26. 18 óra
Dabas Diego K. C–Balatoni K.C.
December 9. 18 óra
Dabas Diego K. C–Elmax Vasas S.E. Pápa
A mérkôzéseket a Dabas-Diego Sportcsarnokban játsszák. Az ifjúsági
csapat két órával a felnôttek elôtt lép pályára. Éves bérletek a Sportcsarnokban kaphatók!

Meghívó
A Dabas VSE K. C elnöksége szeretettel várja a szurkolókat szeptember
2-ára, szombatra egy egész napos nemzetközi tornára, a Sportcsarnokba. A tornán a Dabas-Diego férfi felnôtt csapata mellett a román elsô
osztályban játszó Beszterce már biztos résztvevônek látszik, a többi csapat meghívása szervezés alatt.

Fiúk
50 m mell serdülô korcsoport
delfin korcsoport
béka korcsoport
50 m hát serdülô korcsoport
delfin korcsoport

6. Kovács Bence
8. Misek Gábor
4. Misek Zsolt
8. Kovács Bence

100 m hát serdülô korcsoport
delfin korcsoport

3. Misek Zsolt
9. Misek Zsolt

50 m pillangó serdülô korcsoport 2. Misek Zsolt
delfin korcsoport

Lányok
11. Kuli Sára
12. Tóth Andrea
8. Fózer Tímea
4. Hende Cintia
3. Hende Helga
10. Kosztolányi Georgina
2. Hende Cintia
2. Hende Helga
8. Kosztolányi Georgina
2. Hende Cintia
4. Hende Helga

4x100 m leány vegyesváltó 5. hely (Hende H.–Kuli S.–Hende C.–Fózer T.)
4x100 m fiú gyorsváltó 4. hely (Kovács B.–Lozsek M.– ocsis B.–Misek Zs.)
4x100 m leány gyorsváltó 5. hely (Tóth A.–Fózer T.–Hende H.–Hende C.)

Lorántfyné H. I.

Birizdó Imre olaszországi sikere
2006. július 17-én került megrendezésre hazánktól 1500 km-re az olaszországi Sarnóban
a gokart Európa-bajnokság elôdöntôje. Ötvenöt pilóta közül a húsz legjobb indulhat az
Európa-bajnokságon Belgiumban.
Birizdó Imre képviselte egyedül a magyar
színeket. Az idômérô edzés fantasztikus siket
hozott, hiszen hatalmas meglepetésre csapatából a leggyorsabb idôt mente, ami összetettben a hatodik helyre volt elég. Így a selejtezô futamokban kétszer a harmadik, egyszer a negyedik helyrôl rajtolt. Az elsô selejtezôben Imi okos versenyzéssel a második lett. A második selejtezôben sajnos rögtön a rajt után
összeakadt a második és harmadik helyért versenyzô és így Imi a tizenhetedik lett. A harmadik selejtezô futamban már újra a papírforma jött
be és Birizdó a harmadik lett. Így a döntôt a tizenharmadik helyen kezdte meg.
Az elsô döntôben nem sokkal a rajt után rögtön egy tömegkarambol
alakult ki, mivel ketten is megpördültek, így Birizdó pár helyet visszacsúszott és a tizenkilencedik helyen állt az elsô körben, végül a tizenötödik helyre jött fel.
A második döntôben is nagy küzdelmet vívott a középmezônyben és
így a döntô második leggyorsabb körét autózva a tizenharmadik helyen
intették le, így összesítésben a tizedik lett, ami nagy siker a magyar gokartsportban.
Birizdó Imre már készül a szeptember 3-án megrendezésre kerülô
Európa-bajnokságra, amit a belgiumi Mariembourgban tartanak, ahol
72 pilóta közül 34-en indulhatnak az Európa-bajnoki cím megszerzéséért.
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DKSE DABAS KOSÁRLABDA Úszóverseny a dabasi strandon
SPORTEGYESÜLET
A Dabasi Szabadidôs SE hagyományaihoz híven idén is megrendezte úszóver2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 16/1.
Adószám: 18709474-113
DKSE közhasznúsági jelentés kivonata
Az egyesületet magánszemélyek hozták létre 2006. 08. 02-án,
a Pest Megyei Bíróság 2005. 09. 06-án vette nyilvántartásba.
Az egyesület tevékenysége kiterjed a Dabas és vonzáskörzetében élôk sportolási lehetôségeinek biztosítására a kosárlabda
sport területén.
Segíti a támogatással élôk kapcsolatteremtési lehetôségét a
sportszeretô fiatalokkal.
Egyesületünk – Nôi ifi, – Férfi ifi korcsoporttal indult a Pest
megyei bajnokságon, ahol a középmezônyben végzett.
Egyszerûsített mérleg 2005 év
Forgóeszközök:
–Pénzeszközök
Eszközök összesen
Saját tôke
–Tárgyévi közhasznú eredmény:
Tartalék:
Rövidlejáratú kötelezettségek:
Források összesen:
Egyszerûsített beszámoló eredménylevezetése
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás:
Közhasznú tevékenységbôl bevétel:
Tagdíjbevétel:
Egyéb bevétel:
Összes közhasznú tevékenység bevétele:
Közhasznú tevékenység ráfordításai:
Közhasznú tevékenység eredménye:

48 000 Ft
48 000 Ft
48 000 Ft
42 000 Ft
42 000 Ft
–13 000 Ft
19 000 Ft
48 000 Ft

senyét a Dabasi Strandon, amelyen az országból 12 egyesület (Százhalombatta, Kistarcsa, Vác, Monor, Érd, Tiszaföldvár, Mezôkövesd, Csongrád, Berettyóújfalu, Mór, Gyöngyös, Dabas)140 versenyzôje mellett egy svéd lány (Danderyd Swimm Club versenyzôje) és testvérvárosunk, Besztercebánya (UMB
Banska Bystrica) úszóklubjából 11 versenyzô állt rajthoz. besztercebányai
úszók ideális körülmények között 25 m-es fedett uszodában edzenek, így az
egyesület színeiben közel 100 gyermek és ifjú versenyez. Az idôjárás szeszélyei miatt a versenykiírásban csak sprint táv lett kiírva mind a négy úszásnemben 5 korcsoportban, mivel a medence vize idôjárásfüggô, s a versenykiírást a verseny elôtt két héttel el kellett küldeni az egyesületeknek. Még a hét
elején 21 °C-os vízben fagyoskodtak a dabasi úszógyerekek az edzésen, hét közepén már reménykedtek, hogy felmelegszik a versenyre a medence vize.
A Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi közül háromszor is dobogó elsô fokára
állhatott Misek Zsolt. Hende Máté az 50 m mellúszásban aranyérmet, Hende
Cintia és testvére, Hende Helga az 50 m hátúszásban bronzérmet szerzett. A
Dabasi SZSE váltói közül a 4x50 m fiú gyorsváltó elsôként csapott célba.

Eredmények:
Lányok
SERDÜLÔ

50 m mell

1 024 000 Ft
160 000 Ft
38 000 Ft
1 000 Ft
1 223 000 Ft
1 181 000 Ft
42 000 Ft

Az egyesület 2005. évi közhasznúsági jelentése megtekinthetô
2006. 06. 30.–2006. 07. 30-ig a DKSE székhelyén.
Rátkai Zoltán, az egyesület elnöke

50 m hát

CÁPA

50 m pillangó
50 m gyors
50 m hát
50 m pillangó
50 m mell
50 m gyors

DELFIN

50 m mell
50 m gyors

BÉKA

50 m mell
50 m hát
50 m gyors

GYERMEK

JÁTÉK HATÁROK NÉLKÜL
Az elmúlt hétvégén Dabas testvérvárosában, Tr†içben, a szlovén fôvárostól, Ljubljanától 30 km-re, festôi környezetben található kisvárosban
játékos sportvetélkedôt rendeztek a helybéliek, felidézendô az egykor
nagy sikerrel a televíziókban szereplô Játék Határok Nélkül elnevezésû
versenyt.
Bár már a negyedik alkalommal került megrendezésre az esemény, az
idei volt az elsô alkalom, hogy nem csupán szlovén csapatok, hanem országhatáron túli együttesek is részt vehettek a játékban. Magyarországot egy négy férfibôl és négy nôbôl álló dabasi csapat képviselhette a
testvérvárosi viszonyt kiélvezve, amely a hat résztvevô ország (valóban
barátságos) küzdelme után az elôkelô második helyet szerezte meg a
vendéglátó tr†içi csapat mögött.
A rendezvény szervezôi szeretnék, ha sikerülne hamvaiból újjáéleszteni az egykor szép napokat megélt televíziós vetélkedôt, így reményüket fejezték ki arra nézve, hogy Dabas városa a következô évben is tiszteletét teszi ezen a roppant nívós versenyen.
K. I.
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Fiúk
1. Misek Zsolt
4. Králl Péter
5. Garajszki Dávid
6. Majer Lénárd
7. Mádi Szabolcs
1. Hende Máté
3. Garajszki Dávid
1. Misek Zsolt
3. Hende Máté
1. Misek Zsolt
8. Lakos Gergô

50 m gyors

8. Hende Cintia
3. Hende Cintia
8. Hende Cintia
14. Kuli Sára
8. Fodor Rita
6. Fodor Rita
6. Hende Helga
7. Fózer Tímea
8. Fózer Tímea
3. Hende Helga
1. Fózer Szandra

4x50 m gyorsváltó 1990–93, fiú

6. Lakos Gergô
7. Hümpfner Dániel
14. Kovács Bence
7. Hümpfner Dániel
9. Garajszki Péter
10. Misek Gábor
8. Garajszki Péter
17. Misek Gábor

1. Dabasi SZSE A csapata

(Králl Péter–Garajszki Dávid–Suhajda Balázs–Misek Zsolt)

3. Dabasi SZSE B csapata
(Lakos Gergô–Hende Máté–Mádi Szabolcs–Majer Lénárd)

4x50 m gyorsváltó 1990–93, lány

4. Dabasi SZSE

(Nagy Vanda–Tóth Andrea–Kuli Sára–Hende Cintia)

4x50 m gyorsváltó 1994–97, fiú

5. Dabasi SZSE

(Kovács Bence–Garajszki Péter–Misek Gábor–Hümpfner Dániel)

4x50 m gyorsváltó 1994–97, lány

5. Dabasi SZSE

(Zelovics Dóra–Fózer Tímea–Hende Helga–Fodor Rita)

A Dabasi Szabadidôs SE ezúton is szeretné megköszönni a besztercebányai
úszócsapat fogadásában nyújtott segítségét Birizdó Imre és Major Attila
vállalkozónak. A versenyen versenyzô gyermekek süteménnyel és csokival
való megvendégelésében a Vogtland Kft.-nek és Szûcs Zoltán vállalkozónak
tartozunk köszönettel.
Lorántfyné Horváth Ildikó

MARA

HASTÁNCOKTATÁ

S

Fotó: Morrpheus

SZERETED a lágy keleti kelméket és misztikus
dallamokat, a füstölôk sejtelmes illatát, s a
gyertya vérpezsdítô lángját,
a dob benned lüktetô ritmusát,
A TITKOK VILÁGÁT...
...akkor csatlakozz hozzám
szeptemberben (délelôtti,
délutáni idôpontok) induló,
kezdô hastánccsoportjaim
valamelyikében,
s én segítek felfedezni
önmagadban a benned
rejlô ôsi nôiességet!

Pedi-Suli

Akkreditált Oktatási Központ
Kéz- és lábápoló, mûkörömépítô tanfolyamot indít október 14-én.
Ára: 105 000 Ft, amit négy részletben lehet befizetni,
30%-a levonható az SZJA-ból.
Helyszín: Bugyi, Arany J. u. 1. (Piactérnél)
Beiratkozás: 06-22/347-611 • 06-30/915-8214
Érdeklôdni: 06-30/941-8571
További információ: www.pedisuli.hu

Figyelem! Tandíjtámogatás igénybe vehetô!

Helyszín és idôpont-egyeztetés
a 06-70/275-8675-ös telefonszámon!
Üdvözlettel: Mráz Marcsi
okl. rekreációs sportoktató-hastáncoktató

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

Ócsán tájvédelmi területen átírható, egyedülálló borospince
1068 m2 földterülettel, termô gyümölcsfákkal eladó.
Tel.: 06-30/222-6737
Ócsán a városközpontban 354 m2 összközmûves építési telek
eladó. Harminc százaléka beépíthetô!
Tel.: 06-30/222-6735
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