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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából Dabas város Önkormányzata központi ünnepséget szervezett a gyóni Kegyeleti parkban, ahol a Képviselô-testület tagjai mellett a település polgárai, intézményei és civil
szervezetei nagy számban jelentek
meg. Ez az ünnepi alkalom a megemlékezésrôl és a kegyeletrôl szólt,
amelynek méltó keretet nyújtott a
szép térdekoráció, a nemzeti színû
zászlók és drapériák sokasága a rengeteg mécses, a sok virág és koszorú.
A közelmúlt történelmi eseményének ötvenedik évfordulója országszerte nagy vihart kavart, és noha hozzánk, dabasi ünneplôkhöz is
eljutottak a fôvárosban föltámadt
“vihar” hírfoszlányai, mi csendben,

illendôen, hittel és elfogadással emlékeztünk.
A leghitelesebben Sziráki István, volt
gyóni ötvenhatos elevenítette fel az eseményeket, hiszen ô személyesen is érintett volt
a megtorlásokban. Ezt követôen Kôszegi
Zoltán polgármester az 56-os eseményeknek a jelenre való kihatását elemezte ünnepi beszédében. A megemlékezés a forradalom és szabadságharc eseményeit, hangulatát, valamint az itthon maradottak és emigránsok kettétört életét idézô mûsorral
zárult, a Gyóni Géza Általános Iskola tanulóinak elôadásában. Felkészítô tanáruk Péli Lászlóné volt.
Közben teljesen beesteledett, a gyertyák
és mécsesek lobogása, a kandeláberek fénye
megvilágította az emlékmûvet, és ez még
méltóságteljesebbé, meghatóbbá tette a koszorúzás ünnepélyes momentumát. Soha
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Az ötvenedik évforduló

még ennyi intézmény, szervezet nem koszorúzott, mint ezen a megemlékezésen,
soha még ennyi virág nem borította a teret,
mint ezen az estén.
A megemlékezés itt nem ért véget.
A Halász Móricz-kúriában a Tihanyi Vándorszínpad elôadásában
megható és felemelô emlékmûsort
láthattak mindazok, akik nem siettek haza, hogy a médiumok által sugárzott szomorú budapesti hírekrôl
mielôbb értesüljenek.
Éljen a magyar! Ez az aktuális és lelkesítô felkiáltás volt az emlékmûsor
címe, amely kifejezte a nemzettudat, az összetartozás, az erôs hit és a
mindenáron való kitartás fontosságát a jelenben és a jövôben is.
Kapui Ágota

Meghívó a Szeretet és Összetartozás ünnepére
Dabas Város Önkormányzata már harmadik alkalommal rendezi meg a Szeretet és Összetartozás Ünnepét a Dabas-Diego Sportcsarnokban. A
rendezvényre december 8-án, pénteken 17.00
órától kerül sor. Ez az esemény a Szeretet és Hit
évében különös jelentôséggel bír, ezért kérem
városunk minden jóérzésû polgárát, hogy jöjjön
el erre az ünnepségre. Soha nem volt még ekkora szüksége egy közösségnek az összetartozás, a

jövôbe vetett hit és az egymásba vetett bizalom
erejére. A közelgô karácsony jegyében erôsítsük
meg embertársaink, nemzettársaink iránt érzett
felelôsségünket, hazaszeretetünket, felebarátaink elfogadását, nyújtsuk ki kezünket az elesettek, a betegek, a gyengék, a fogyatékkal élôk
felé. A mûsor tartalmazni fogja mindazokat a
felemelô érzéseket, amelyek nélkül nem lehet
teljes az ünnepvárás, a karácsony megtisztító

ereje, az emberben lakozó jobbító szándék. Ezért
olyan elôadókat hozunk el városunkba, Dabasra,
akik ismerik a szeretethez vezetô utat.
17.00 órától Kercsmár Zsolt énekmondó,
majd az Izsóp kórus jön el hozzánk. 19.00 órától Varga Miklós énekel nekünk híres rockopera-részleteket, hazaszeretetrôl, hitrôl
nemzeti összetartozásról szóló dalokat.
Kôszegi Zoltán polgármester

Rendezvényeink

Újszülöttek Köszöntése és Ligete

ahol a szülôk elültették gyerekeik tiszteletére a ligetet benépesítô facsemetéket. Megnyugtató érzés tudni, hogy ismét 75 újszülöttel gyarapodott városunk lakossága az
elsô félévben, és a gyerekek között három
ikerpár is van. Bízhatunk abban, hogy a
gyermekvállalási kedv pozitív irányban befolyásolja a népességi mutatók alakulását
településünkön, és néhány éven belül Dabas a gyerekek, a fiatalok városa lesz. Sok
boldogságot kívánunk a családoknak,
egészséget és sok türelmet a szülôknek csemetéik neveléséhez!
– Kapui –

Meghívó az Adventi
Városházi Estére
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November 4-én került sor a 2006-os esztendô elsô félévében született csecsemôk
köszöntésére a Városháza nagytermében.
Szombat délelôtt benépesült a terem, a babákat szüleiken kívül jó néhány nagyszülô
és testvér is elkísérte az újszülöttek tiszteletére rendezett ünnepségre. Dabas város
polgármestere szeretettel köszöntötte a családokat, ellátta néhány jó tanáccsal a
szülôket, hogy milyen úton terelgessék gyerekeiket ahhoz, hogy egészséges értékren-

det valló, sikeres, boldog felnôtté és a nemzet elkötelezett tagjává, jó magyarrá váljanak. A csecsemôk születésének tiszteletére a
polgármester úr egy emlékplakettel ajándékozta meg a családokat, az anyukák és
nagymamák egy-egy szál fehér rózsát kaptak. A takarékbetétkönyvek átvétele után
közös fényképezkedésre és egy szerény vendéglátásra is sor került az elôtérben. A délutáni borongós, hideg idô ellenére sok család látogatott ki az Újszülöttek Ligetébe,

Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket december 3-án, advent elsô vasárnapján 17.00 órára a Szent István téren megrendezendô Adventi Városházi
Estére. A Városháza épületénél és a téren kigyúlnak az ünnep fényei. Adventi és karácsonyi
dalokból összeállított mûsorral kedveskedik az
egybegyûlteknek a kántorok és az óvónôk és a
gyerekek kórusa. Lesz betlehemi jászol, állatsimogató, illatos tea és testet-lelket melengetô
forralt bor.
Várunk szeretettel mindenkit, ízlelgessük
együtt az ünnep hangulatát!
Kôszegi Zoltán polgármester

Ötvenéves házassági
évfordulósok köszöntése

Kedves Idôskorú
Dabasi Polgárok!

November 4-én délután a Városháza
nagytermében a legidôsebb generáció
azon tagjait köszöntöttük, akik ötven
éve kötöttek házasságot Dabason, Sáriban és Gyónon. A házaspárok között
akadt két hatvanadik házassági évfordulóját jubiláló idôs pár is, de ôk,
rossz egészségi állapotuk miatt nem
vehettek részt az ünnepségen. Az
idôseket családjaik, gyerekeik, unokáik, sôt dédunokáik is elkísérték. Akik
nagy figyelmet fordítottak arra, hogy
ez az alkalom valóban a jubiláló házaspárokról szóljon, és az ünnep valóban ünnep legyen. A virágcsokrokkal díszített nagyterem méltó keretet biztosított ahhoz, hogy 50 év után a jelenlévôk újra megerôsítsék házastársi esküjüket
Kovács Jánosné anyakönyvvezetô elôtt. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôbeszéde után a
házaspárok átvették Dabas Város Önkormányzatának ajándékát és a virágcsokrokat, majd a családtagok egy pohár pezsgôvel koccintottak a jubiláló házaspárok egészségére. Az ünnepélyes ceremóniát egy vidám mûsor követte, a Kisrozmaring és a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör gondoskodott a jelenlévôk szórakoztatásáról. Az asszonykórus tagjai felkérték az ünneplô
idôseket, és fergeteges tánccal, mulatós hangulatban folytatódott a rendezvény. Reméljük, hogy
ez a délután valóban meghatározó és emlékezetes élmény marad minden jelenlévô számára, különösen azoknak az idôs házaspároknak, akiknek a mulatságból, jókedvbôl kevés jut a hétköznapokban.
Kapui Á.

Az Önkormányzat idén is négy helyszínen rendezi meg az Idôskorúak Karácsonyi Ünnepségét. Sáriban december
11-én 15.00 órakor, a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében,
Dabason december 12-én (kedden)
14.00 órakor, a Kossuth Mûvelôdési
Központban, Dabas-Szôlôben december 13-án (szerdán) 15.00 órakor,
a Mûvelôdési Házban, Gyónon december 15-én (pénteken) 15.00 órakor
a Gyóni Géza Általános Iskolában tartjuk az ünnepséget, ahol szép mûsorral
és finom beiglivel várjuk az idôseket.
Kérjük, jöjjenek el az Önökhöz legközelebb esô helyszínre, töltsék egymás
társaságában, karácsonyi hangulatban
azt a másfél-két órát. Szeretettel várjuk
Önöket!
Kôszegi Zoltán polgármester
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Rendezvényeink

„Ezerkilencszázötvenhat, te csillag”
korosztályában elsô díjas. Második díjat Mátyus Anett, harmadikat Kapus Alexandra kapott. A zsûri további két elismerést is átadott,
negyedik helyezést ért el Kászonyi Tímea, ötödiket pedig Kotán Gábor.
A gimnazista korosztály már jobban értette
a verseket, érettebb, átéltebb produkciókat
hallhattunk tôlük, ami természetes is, hiszen ôk
többet hallottak, olvastak a témáról. Ebben a
kategóriában Valentyik Anna lett az abszolút
gyôztes, Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokság-

A tehetség felelôssége
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére a Kossuth Lajos Általános Iskola és a
Táncsics Mihály Gimnázium közösen rendezte
meg az „Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” címet viselô versmondó versenyt, amelyen 27
diák vett részt a város minden egyes iskolájából. A verseny helyszíne a Városháza nagyterme volt, ahol a szervezôk az alkalomhoz méltó
dekorációval és kellékekkel tették meghitté,
ünnepélyessé a környezetet. A verseny fôszervezôje, Kotán Sándorné és Albertné Balázs Mária minden részletre figyelt, hogy ez a versmondó verseny valóban ünnep legyen, a történelem és a költészet ünnepe. A szavalóversenyt Nagy Ferencné igazgatónô nyitotta
meg, majd a zsûri elnöke, Illés Györgyi színmûvész néhány mozgás- és hangképzési gyakorlattal oldotta a diákok feszültségét. Minden
egyes résztvevô egy gyertyát gyújtott, mielôtt
hozzákezdett volna verséhez. A verseny általános iskolás és gimnazista kategóriában zajlott.
Az alsósok számára nagy falatnak bizonyult a
témához és alkalomhoz illeszkedô versek elmondása, hiszen az ô korosztályuktól még nagyon távol áll az 56-os események megértése,
de sokan közülük derekasan megbirkóztak a
feladattal. Általános iskolás kategóriában nagyon érett produkciót hallhattunk Ligetvári
Csenge elôadásában, nem véletlenül lett az ô

ról címû megrázó mûvével lenyûgözte a zsûrit
és a közönséget is. Második díjat kapott Kotán
Erika, harmadikat Kukk Zsófia, Malinatescu Natália negyedik, Kun Tímea ötödik helyezett lett.
A zsûri elnökének értékelése és a díjkiosztás
elôtt Kercsmár Zsolt garabonciás énekmondó
megzenésített versekkel szórakoztatta a közönséget.
Reméljük, hogy senki nem távozott csalódottan, hiszen egy ilyen versmondó versenyen
mindenki gyôztes, aki felvállalja a nagy feladatot, 56 szellemiségének költemények által való
tolmácsolását.
Kapui

A dabasi amatôr képzômûvészek egyre nagyobb számban mutatkoznak be városunkban, és a Kossuth Ház Galéria megfelelô teret nyújt számukra ahhoz, hogy megmutathassák tehetségüket és
alkotásaikat a város mûvészetkedvelô közönségének. Október
12-én az említett kiállítóteremben nyílt meg Mráz Judit és Solymos Dalma kiállítása.
A kiállítás anyagát és a mûvészek látásmódját Orci József méltatta. Az ô beszédébôl idézünk fel néhány jellegzetes és az alkotókat találóan jellemzô gondolatot: “A kiállítás különös élmény a

nézôknek: egymás hatását erôsítô két igen ellentétes alkotói magatartást látunk. Solymos Dalma nyugtalan, eruptív, »kicsapongó lélek«, míg Mráz Judit nyugodtan és elmélyülten tanul és tanul.
Az az érzésünk, hogy Monet útját járja, aki Cézanne szerint
»csak egy szem, de micsoda szem!« Kibôl s miként lesz mûvész?
Ez »tálentom« kérdése – és a tálentomot követelni vagy kiharcolni nem, csak kapni lehet; és ez nemcsak »ajándék«, de felelôsség
is. El kell számolni vele, (de a »hozadékával« is).
Olyan kincs és kötelesség, amely elôl nem lehet kitérni. Egy a
dolgunk: a »nagyoktól« megtanulni, hogyan kell megfelelnünk
– akár kisebb, akár nagyobb – megbízatásunknak.”
Szerk.

Mráz Judit mûvei

Solymos Dalma mûvei
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Egy hölgy a „nagyköveti székben”…
Beszélgetés Fazakas Kinga baróti ifjúsági nagykövettel

– Mesélj magadról néhány szót, amit érdemesnek
tartasz megemlíteni azok számára, akik most hallanak rólad elôször.
– 23 éves vagyok. Igazi kis utazó voltam világéletemben. Mielôtt leérettségiztem volna, már jártam
az Egyesült Államokban, három, 16 éves társammal
egyetemben.18 éves koromig Baróton éltem, a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont filológia szakán végeztem, utána városról városra jártam. Kolozsváron
jártam egyetemre, és most itt vagyok, egy kis európai körutat követôen. Ez az elsô munkám, és nagyon szeretném kitartóan és jól végezni.
– Mikor hallottál elôször a Dabas és Barót között
létezô testvérvárosi kapcsolatról?
– Ha jól emlékszem, már a kezdetektôl, tehát
2004-tôl. Amióta az eszem tudom, mindig foglalkoztatott maga a tény, hogy mennyire és miért érdekelhet egy anyaországi várost egy erdélyi, magyarlakta terület sorsa. Persze ezek a kérdések gyerekkoromban merültek fel, és azt hiszem, most fogom rá megkapni a választ. Vagyis ezt remélem.
– Reményeim szerint ez a munka részben maga a
válasz erre a kérdésre. Egyébként mik voltak az elsô
gondolataid a munkával kapcsolatban?
– Nevetséges, de csak annyi, hogy végre Magyarországon dolgozhatok. Aztán gondoltam bele,
hogy mennyi felelôsséggel jár képviselni egy egész
várost, valamint az elôzô nagykövet munkáját igyekezzem ne elrontani, sôt az eddig kialakított kapcsolatokat ne csak megôrizzem, hanem erôsítsem
is. Ôszintén már ekkor éreztem a félszet magamban, és ez még a jelen pillanatban is tart, de remélem, hogy ez nem fog akadályt jelenteni a munkámban. Reménykedem, mert Dabasról és az itteni
emberekrôl csak jót hallottam.
– Miért jelentkeztél ifjúsági nagykövetnek?
– Nem jelentkeztem, hanem megkerestek. Édesanyám a baróti Polgármesteri Hivatalban dolgozik,
én tavaly hagytam el a szépséges Kolozsvárt. Hazaköltöztem és feltétlenül Magyarországon szerettem
volna dolgozni egy kis idôt. Annyira szerettem volna, hogy az már szinte mindenki számára köztudott
volt, így Józsa József alpolgármester úr említette,
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hogy van egy ilyen lehetôség. Most már úgy gondolom, ez több mint lehetôség.
– Mit vársz ettôl a munkától? Mik az elôzetes elképzeléseid, terveid?
– Megelégedettséget várok el. Önbizalmat magamnak és lehetôségeket, „értelemdús”, tartós kapcsolatokat a városnak. Elképzeléseim vannak, terveim már kevésbé, hisz ezekhez még szükségem van
a tények megfelelô ismeretére.
– Pozíciódhoz méltó, diplomatikus válasz. Érdekelne, hogy eddig sok idôt töltöttél már Magyarországon?
– Igen, elég sok idôt, hisz imádott testvérem Budapesten lakik. Most már azt is elmondhatom, hogy
rengeteg kedves ismerôsöm él Magyarország bizonyos területein.
– Lehet, hogy egy kicsit kényes a kérdés, de pont
ezért érdekelne a te meglátásod. Mik a tapasztalataid az anyaországi magyarokkal, ugyanis sok negatív élményrôl hallottam a határon túliak részérôl.
Neked milyen élményeid voltak?
– Sajnos nagyobb részt nekem is negatív élményeim voltak, annyira negatívak, hogy ebbe nem is
szeretnék belebonyolódni. De még reménykedem,
hogy itt is minél többen látni és érezni fogják a bizonyos szintû összetartozásunkat.
– Én szintúgy remélem, hogy a következô három
hónap során többségében olyan élményeid lesznek,
amelyek meggyôznek arról, hogy a passzív többség
dacára az itthoniak között is vannak, akik ténylegesen
törôdnek a határon túli magyarok sorsával. Valamint
meggyôzôdhetsz majd arról, hogy az egész ifjúsági
nagyköveti programnak az az egyik legfontosabb célja, hogy a magunk korlátozott lehetôségeihez mérten
megtegyünk mindent a határon túli és az itthoni magyarság közelebb hozataláért. Végül pedig ismét egy
formabontó kérdéssel zárnék. Igaz, hogy még csupán
alig több, mint fél napja tartózkodsz városunkban, de
mégis érdekelne, eddig milyen benyomásaid, élményeid vannak Dabassal, a dabasiakkal kapcsolatban?
– Tetszik a város. Ma sétáltam egy keveset és
nem láttam sietô, rohanó embereket. Engem a
nagyvárosok megfojtanak. Ott mintha mindenki
folytonos stresszhelyzetben lenne. Viszont a kisvárosoknak is megvannak a maguk hibái, jobban
mondva fogyatékosságai. Dabas e két nézetem közé esik, szóval tetszik. Az emberek segítôkészek,
kedvesek, legalábbis akiket bemutattak. De mint
mondtam, csupa jót hallottam Dabasról, és nem hiszem, hogy csalódni fogok.

– Köszönöm a lehetôséget, hogy zargathattalak
néhány kérdés erejéig. A következô három hónapra
pedig szakmai sikerekkel és egyéb felejthetetlen élményekkel „dúsított” ittlétet kívánok neked minden
Kancsár Krisztián
dabasi nevében.

Jövôre százéves
a cserkészmozgalom
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Itt ül velem szemben egy kedves ifjú hölgy, Fazakas Kinga, erdélyi testvérvárosunk, Barót következô ifjúsági nagykövete. 2006. november 5-én érkezett Dabasra a Baróti Szabó Dávid
Iskolaközpont delegációjával, amely a Kossuth Zsuzsa Szakképzô Iskolába látogatott el. Kinga a következô három hónapban fogja betölteni a kapcsolattartó szerepét. Mivel most elôször
jár településünkön, érdeklôdve vártam benyomásait, érzéseit, valamint a közeljövôre vonatkozó terveit, amelyeket az alábbi beszélgetés keretében most önökkel is megosztanék.

Vizer Rita négy éve kezdte a cserkészéletet a
401-es cserkészcsapatban, Sáriban, Garajszki László irányításával. 2007-ben lesz száz
éve, hogy Baden Powel Angliában megalapította a cserkészmozgalmat. Ennek tiszteletére jövôre az angliai Chelmsfordban lesz a
21. Cserkész Világtalálkozó, más néven
Jamboree, amelyen 400 000 cserkész vesz
majd részt a világ minden tájáról. Magyarországról 430 cserkész utazik a világtalálkozóra, akiket egy háromnapos válogatón választottak ki erre a feladatra. A megmérettetés olyan tesztek alapján történt, amelyek általános mûveltségi, cserkész-és világtörténelmi kérdéseket tartalmaztak, de állóképességet mérô fizikai próbatételnek is alávetették a fiatalokat. Dabasról egyedül Vizer Rita vesz részt a Jamboree-n, ami nagy lehetôség számára és megtisztelô arra a csapatra nézve, ahonnan a fiatal dabasi cserkészlány elindult. Gratulálunk Rita, képviseld
méltón városunkat ezen a jeles eseményen!
Az Önkormányzat támogatja Rita kiutazását és további olyan támogatókat
keresünk, akiknek szívügye a cserkészmozgalom munkájának segítése.
–szerk–

Fiatalok rovata

Az ifjúsági nagyköveti program folytatása
Az elsô ifjúsági nagykövetek megbízásának lejártát követôen két városi diplomatánk leköszönt. Lengyel Brigitta megkezdte fôiskolai tanulmányait, Rizmajer Krisztián pedig munkahelyet váltott, jómagam azonban szerettem
volna továbbra is ezen a területen tevékenykedni. Ezért nem kis örömömre szolgált, amikor az elôzô Képviselô-testület ezt szeptemberi ülésén lehetôvé tette számomra azáltal, hogy újabb egy évre bizalmat
szavaztak nekem ifjúsági nagykövetként. Így tehát jelenleg én vagyok egy
személyben felelôs a három várossal való gördülékeny, valamint hatékony kapcsolattartásért. Mivel a kezdeti év jelentôs eredményeket hozott, tehát a kapcsolati vonalak már úgymond „bejáródtak”, valamint
mostantól egyetlen személy a kapcsolattartó, így rövidebb kintlétek mellett képzeltük el a program továbbvitelét. Mindhárom városra lebontva
készítettem egy a jövô évre vonatkozó elôzetes tevékenységtervezetet,
amely mindazokat az eseményeket tartalmazza, ahol a kölcsönös testvérvárosi részvétel megítélésem szerint kivitelezésre érdemes lehet.
Az elsô körben minden városban 3-4 hetet szeretnék eltölteni, amelynek
keretében felmérném, hogy az általam a korábbiak folyamán kiválasztott
rendezvények közül melyek a valóban kivitelezhetôek, valamint az érintettekkel szükséges elôzetes megbeszélésekre is lenne lehetôség ezáltal.
Ezt követôen pedig az egyes események közeledtével újabb, immáron
még rövidebb látogatások keretében zajlanának le a végsô egyeztetések
az adott alkalommal kapcsolatban. Természetesen, ha párhuzamosan
több testvérvárosi esemény ellehetetlenítené a személyes jelenlétet, akkor itthonról igyekeznék a szükséges kérdéseket megoldani, de az elôzetes ütemterv megfelelô összeállítása a legtöbb esetben lehetôvé teszi, a
leghatékonyabb, személyes kinttartózkodáson alapuló szervezômunkát.
Jelenleg az ilyen formában történô folytatással kapcsolatban zajlanak
tárgyalások mindhárom várossal. Barót nem csupán támogatja elképzeléseinket, de arról is döntést hozott, hogy Tôkés Lehel utódjaként újabb
ifjúsági nagykövetet küld három hónapra városunkba Fazakas Kinga személyében, akivel ugyanebben a lapszámban külön interjút is olvashatnak.

Igaz, hogy az ô jelenléte folyamatos lesz ezen idôszak alatt, de ez azért is
indokolt, mivel ilyen módon az én külföldi tartózkodásom közben ô
mindhárom város estében hatékonyan tudja majd támogatni a munkámat. Ahogyan ezt Lehel barátom is tette az elsô év során.
Ami Besztercebányát, valamint Tråiœet illeti, itt a konkrét megegyezési folyamat hosszabb idôt vesz igénybe, mivel Szlovéniában november
közepén, Szlovákiában pedig december elején zajlanak majd le a helyhatósági választások. Így a közös ügyünkre vonatkozó döntés megszületése
idôbe telik, hiszen ezeken a helyeken új képviselô-testületnek kell megalakulnia, de meggyôzôdésem, hogy minden esetben a folytatást támogató állásfoglalás fog születni.
Annak ellenére azonban, hogy ez az idôszak némileg átmenetinek tekinthetô a projekt szempontjából, természetesen ezekben a hónapokban
is zajlottak közös rendezvények.
Szeptemberben a dabasi nyugdíjas klubok képviselôi látogattak Besztercebányára az ottani Senior Napokra, ahol is a rendezvényt egy teljes
napig csak a dabasi nyugdíjasokkal való kapcsolatépítésnek szentelték. El
kell mondjam, hogy a felszínen uralkodó igencsak feszült magyar–szlovák
politikai és etnikai viszony dacára, a kirándulás igen barátságos légkörben
zajlott, megmutatva, hogy nem szabad hagynunk, hogy az aktuálpolitika
minden esetben megmérgezzen egy sokkal fontosabb és ôszintébb színteret, az emberi kapcsolatokét.
Az október 23-i megemlékezésekre Barót városa egy olyan ünnepi
mûsorral készült, amelyen a dabasi Áldos Egyesület és a dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium is képviseltette magát. Errôl az eseményrôl ugyanebben a számban részletes beszámolót olvashatnak.
Sôt örömmel számolhatok be továbbá arról, hogy testvérvárosi kapcsolati hálónk kiterjesztéseként, elôzetes lépéseket tettünk a vajdasági
Zentával való kapcsolatfelvételre és a közeljövôben hasonló módon szeretnénk eljárni a kárpátaljai Munkács esetében is. Látható tehát, hogy a
munka továbbra is folyik és az eddigi tapasztalatokat összegezve, szilárd
meggyôzôdésem, hogy a fentiekben felvázolt módon még a tavalyinál is
hatékonyabban leszünk képesek folytatni a megkezdett nemzetközi kapcsolatépítési folyamatokat.
Kancsár Krisztián

Kamaszkori bandázás Dabason
„Az úgy kezdôdött, hogy visszaütött”, hallottuk
már sokszor. Kicsit közhelynek is érzem ezt a
mondatot, így én másképp kezdeném.
Egy nyugodt nyári éjjel arra riadtam fel, hogy
valaki járkál az udvarunkban. Felkeltettem a férjemet, aki mint a dúvad kirohant, és próbálta elkapni a betolakodót… ô azonban meg sem mozdult, kezét széttárva várta a folytatást. Ettôl a
férjem is meghökkent, mert hát a normál reakció
a menekülés lett volna. A fiú viselkedése viszont
azt jelezte, hogy nem normális a helyzet. Én ezt
átlátva még abban a másodpercben hangos kiáltással próbáltam közbelépni:
– Ne bántsd, hiszen ez XY!
Tényleg XY volt, aki kiskorú rokongyerek. Innentôl kezdve már másképp néztük a dolgot. Mi
van vele? Hogy került ide? Miért nem tud magáról? Miért tág a pupillája? – merült fel bennünk
számtalan kérdés. Normális kielégítô választ
nem kaptunk, hisz a gyerek olyan állapotban
volt, hogy egyik pillanatban ezt, a másikban azt
válaszolta. Segítôkészen beültette férjem az

autóba, és hazaszállította. Lelkifurdalás gyötört
jó pár napig, hogy mégsem jól cselekedtünk. Talán orvost kellett volna hívni? Másnap persze beszéltünk a szülôkkel, akik persze maguk sem tudtak mit kezdeni a helyzettel. Ezt a fiút, akit szándékosan XY-nak neveztem, ebben az állapotában
más is látta, hiszen kiderült, hogy a közeli bálból
tévedt hozzánk.
Azt gondoltam, itt véget ért részünkrôl a történet. De nem.
Egy nyugodt ôszi vasárnap késô délutánján
önkívületi állapotban rohant haza a fiam.
– Mi a baj? – kérdeztem. Válasz helyett csak
ôrjöngés, haj- és ruhatépés a gyerek reakciója.
Néhány perc múlva, ami akkor óráknak tûnt, jött
a válasz:
– Lerángattak a biciklimrôl, megvertek és
megfenyegettek!
– Kik? Hol? Mikor? Miért?
XY és barátai úgy gondolták, helyre kell billenteni a kis „srácot”, aki azt terjeszti róluk, hogy
drogoznak. Lehet, hogy terjesztette, lehet, hogy

nem, az is lehet, hogy más mondta ezt. A pletykának már nem lehet a végére érni. Én azt gondolom, nem ez a fô probléma. Inkább az, hogy
2006-ban Dabason is megtörténhet olyan eset,
amikor torokelvágással és egyéb szörnyûséggel
fenyegetôzhet néhány kamasz.
Persze a serdülôkori hierarchiát ki kell alakítani, de ennek ez a módja??! Nem értem.
Véleményem szerint nekünk, szülôknek a feladatunk, hogy észrevegyük, ha baj van gyermekünk körül és segítsünk neki, álljunk mögé és
még csírájában nyomjuk el a bajt. Csak közös
összefogással tudunk bármit tenni az erôszak
ellen.
(A vasárnapi „megmutatom ki vagyok” akcióból lett egy kulcscsontrepedés, ami kisebb gondnak számít, mint az a mérhetetlen lelki sérülés,
ami a fiamat és minket ért.)
Hát azt kérdezem, hová tart ez a világ?
Meddig avatkozhat bele egy szülô a kamaszok
ügyeibe?
Hogyan tud egy szülô segíteni féltett gyermekének?
Mindenki gondolkodjon el ezen! Ha valakinek
jó ötlete támad, ossza meg az aggódó anyákkal!
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Testületi hírek
2006. október 11-én megtartotta alakuló ülését az új Képviselô-testület, és döntött arról,
hogy mûködésének idejére 2006. október 11tôl alpolgármesternek megválasztja Pálinkásné Balázs Tünde képviselô asszonyt, aki hivatalát fôállású alpolgármesterként látja el,
Szandhofer János képviselô urat, aki hivatalát
társadalmi megbízatású alpolgármesterként
látja el.
***
A Képviselô-testület az alábbi bizottságokat
alakította meg:
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, az alábbi
tagokkal: Bennárik Ferenc, Zelenák András,
dr. Ács Ferenc, Pucsinszki Miklósné, Krállné Malecz Julianna. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökévé Bennárik Ferenc képviselô
urat választotta meg.
Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, az
alábbi tagokkal: Révész Károly, Tokai László,
dr. Ács Ferenc, Pucsinszki Miklósné, Pásztor Gergely. A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnökévé Révész Károly képviselô urat választotta meg.
Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, az alábbi tagokkal: Zelenák András,
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Sós Gábor, Újvári Miklósné, Tokai László, Monori Alfréd, Krállné Malecz Julianna, Rácz Nándor.
A Városépítési, Gazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé Zelenák András képviselô urat választotta meg.
Oktatási és Kulturális Bizottság, az alábbi tagokkal: Pásztor Gergely, Révész Károly, Zelenák
András, Kuli Imre, Monori Alfréd, Sikariné Cserkész Erzsébet, Zsitva Norbert. Az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnökévé Pásztor Gergely
képviselô urat választotta meg.
Szociális és Esélyegyenlôségi Bizottság, az
alábbi tagokkal: Tokai László, Újvári Miklósné,
Sós Gábor, Sikariné Cserkész Erzsébet. A Szociális és Esélyegyenlôségi Bizottság elnökévé Tokai László képviselô urat választotta meg.
Ijfúsági, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság,
az alábbi tagokkal: Kuli Imre, Révész Károly,
Pásztor Gergely, Bennárik Ferenc, Rácz Nándor,
Zsitva Norbert. Az Ifjúsági, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság elnökévé Kuli Imre képviselô
urat választotta meg.
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, az alábbi
tagokkal: Bennárik Ferenc, Zelenák András,
dr. Ács Ferenc, Pucsinszki Miklósné, Krállné Malecz Julianna. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökévé Bennárik Ferenc képviselô
urat választotta meg.

A testület határozott arról, hogy minden dabasi családot nemzeti lobogóval ajándékoz meg.
***
Az Önkormányzat 7 millió Ft támogatást
nyújt az FC Dabas Sportegyesületnek mûfüves
pálya építéséhez.
A Képviselô-testület október 25-én tartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Pályázatot nyújt be GKM-ÖTM közös pályázatára a közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárút építésének támogatására.
A Dabas, Szent János és Fô úton (5202 j.út)
(Bercsényi u. és Zrínyi u. között szakaszon) kerékpárút és járda építéséhez az önkormányzat
2007. évben 45 238 380 Ft saját forrást biztosít, melyet a költségvetési rendeletben erre a
célra elkülönít.
***
A Képviselô-testület határozatot hozott arról,
hogy a tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
által, a Tiszavasvári Takarékszövetkezetnél, Szögi
Lajos gyermekei javára megnyitott 6870001610136757 számlára 160 000 Ft-ot befizet.
***
A Képviselô-testület október 25-én tartott
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Pályázatot nyújt be GKM-ÖTM közös pályázatára a közlekedésbiztonsági célú önálló kerékpárút építésének támogatására.
A Dabas, Szent János és Fô úton (5202 j.út)
(Bercsényi u. és Zrínyi u. között szakaszon) kerékpárút és járda építéséhez az önkormányzat
2007. évben 45 238 380 Ft saját forrást biztosít, melyet a költségvetési rendeletben erre a
célra elkülönít.
Az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának támogatására a testület a benyújtott
pályázatok közül – az állami támogatás elnyerése esetén – az alábbiakat támogatja:
1. Hrsz.: 2272/33, Semmelweis u. 10.
A–B lépcsôház
2. Hrsz.: 2272/33, Semmelweis u. 10.
C–D–E lépcsôház
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3. Hrsz.: 2272/34, Semmelweis u. 10.
F lépcsôház
4. Hrsz.: 2272/34, Semmelweis u. 10.
G lépcsôház
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati támogatás összegét a költségvetésében elkülöníti.
Az iparosított technológiával épült lakóházak korszerûsítésére, tetôtérbeépítésére benyújtott pályázatokkal kapcsolatban – a 276279/2006. sz. határozatok tárgyában – hozott
döntését a testület ahhoz a feltételhez kötötte,
hogy a támogatott társasházak az önkormányzat többségi tulajdonában lévô Castrum Kft.vel kössenek megállapodást a projekt megvalósítására.
Ebben az esetben az Önkormányzat szerzôdéssel is megerôsíti ezt a szándékát.
Kezdeményezi a Castrum Kft.-nél – mint
többségi tulajdonos –, hogy amennyiben nyernek a társasházak az állami pályázaton, a kivitelezési tenderen vegyen részt.
***
A tûzoltó parancsnoki álláshely betöltésére
kiírt pályázat elbírálásig, illetve a parancsnoki poszt betöltésének idôpontjáig Velikovszki
Zoltánt – mint a jelenleg parancsnoki feladatokat ellátó tûzoltó tisztet – bízza meg a Képviselô-testület a parancsnoki feladatok és teendôk teljes jogkörben, jogszabályoknak
megfelelô betöltésével, illetve ellátásával.

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén az elmúlt idôszakban
összesen huszonkilenc bûncselekmény vált ismertté. A bûncselekmények túlnyomó többsége vagyon elleni volt, hiszen tizenhárom alkalommal történt lopás. Kiemelt bûncselekmény
(rablás) egy alkalommal történt.
***
Az egyenruhás állomány október hónapban Dabason tizenegy alkalommal anyagi kárral, két alkalommal könnyû és két alkalommal súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetnél intézkedett.
***
Felhívjuk figyelmüket, hogy a régi típusú személy- és vagyonôri, magánnyomozói vagy biztonságtechnikai szerelôi igazolványok, illetve az
ilyen tevékenység folytatására jogosító rendôrségi engedélyek érvényessége 2006. december
31-én lejár. Ezen tevékenységek folytatásához az
engedélyek megújítása elengedhetetlen, ezért a
megújítási eljárásokat minél elôbb kezdjék meg
Rendôrkapitányságunk Igazgatásrendészeti Osztályán.
Ügyfélfogadási idô:
Szerda 08.00–11.30-ig és 13.00–15.30-ig
Péntek 08.00–11.30-ig
Somodi Sándor r. fôhadnagy

Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete (2370 Dabas, Szent István tér 1/B) pályázatot hirdet Dabas Város Önkormányzat Hivatásos Tûzoltósága (2370 Dabas, Szent István
út 47.) parancsnoki álláshelyének betöltésére.
A parancsnok fô feladatai:
– a hivatásos önkormányzati tûzoltóság tûzoltási, mûszaki-mentési, katasztrófa-elhárítási,
tûzmegelôzési, tûzvizsgálati és munkavédelmi, tûzmegelôzési, minôsített idôszaki, gazdálkodási és személyügyi feladatok ellátásának megszervezése és felügyelete.
– mûködési, illetékességi területén kapcsolattartás a társszervekkel, önkormányzatokkal,
gazdálkodó szervezetekkel, lakossággal.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elôélet,
– hivatásos tûzoltó tiszti állományviszony
fennállása
– iskolai végzettség, képzettség: a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 8.)
BM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettség és szakmai iskolai
végzettség, illetve rendészeti szakvizsga, rendészeti vezetôképzô tanfolyami végzettség
megléte, vagy azok elôírt határidôre történô
elvégzésének vállalása,
– tûzvédelmi igazgatási, tûzoltási és tûzmegelôzési területen szerzett legalább 10 éves
gyakorlat,
– legalább 5 éves vezetôi gyakorlat tûzoltásmûszaki mentés, vagy tûzmegelôzés területen,
– foglalkozás-egészségügyi (fizikai és pszichológiai) alkalmasság
Elônyt jelent:
– közigazgatási ismeretek,
– munkavédelmi ismeretek,
– felhasználói szintû számítástechnikai ismeretek,
– idegen nyelv ismerete,

– legalább „B” kategóriás jogosítvány,
– a parancsnokság mûködési területén, illetve
annak közvetlen környezetében lévô lakóhely.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait is magában foglaló, kézzel írott szakmai önéletrajzot,
– parancsnoki beosztással kapcsolatos szakmai
programot,
– iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolatát,
– hivatásos tûzoltó állományban eltöltött idô
igazolását,
– nyilatkozat az elôírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
– rendészeti szakvizsga letételét igazoló irat, ennek hiányában nyilatkozat a kinevezést követô egy éven belül történô elvégzésérôl, illetve a rendészeti vezetô képzô, rendészeti mestervezetô képzô tanfolyamok elôírt határidôre
történô elvégzésérôl szóló nyilatkozat
Illetmény és egyéb juttatások megállapítása:
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény és végrehajtási rendeletei alapján.
A munkakör a pályázat elnyerése esetén
megegyezés szerinti idôponttól betölthetô. A
kinevezés határozatlan idôre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történô megjelenést követô
30 napon belül, zárt borítékban. A pályázatot
Dabas város jegyzôjéhez (2370 Dabas, Szent
István tér 1/B.) címezve „Pályázat tûzoltó parancsnoki beosztásra” jeligével ellátva kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázatok elbírálásáról Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete dönt a pályázat benyújtási határidôt követô 60 napon belül.
A pályázat elbírálását követô 15 napon belül a
pályázatok egyidejû visszaküldésével – a nyertes pályázó kivételével – minden pályázó írásbeli értesítést kap.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást
ad: Dabas város jegyzôje

A GYÓNI POSTA ÉS AZ „EGYÜTT” SEGÍTÔSZOLGÁLAT
ÉPÜLETÉNEK KIVITELEZÉSE
A dabas-gyóni városrészben, a volt Áchim utcai óvoda épületében az Önkormányzat
döntése alapján az “Együtt” Segítôszolgálat és a posta kerül elhelyezésre. A munkaterület átadása 2006. augusztus 24-én megtörtént.
A felméréseket követôen a tevékenységet a kivitelezô megkezdte, jelenleg a homlokzatátalakítás munkálatai zajlanak. Az átépítés ütemét az idôjárás határozza meg.
Az új létesítmények elkészültével mindkét intézmény nagyobb és komfortosabb körülmények között fogadja majd a lakosságot.
Reméljük, hogy a kialakításra kerülô új parkoló az épület biztonságosabb megközelíthetôségét teszi lehetôvé.
Városüzemeltetési Osztály
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Zászlók a Városháza
ügyfélszolgálatán
Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulója alkalmából Dabas Város Önkormányzata
nemzeti színû zászlóval ajándékozta
meg a település minden családját. Az
ünnep elôtti héten az Igazgatási Osztály dolgozói hordták ki a zászlókat
minden dabasi háztartásba, és adták
át, aláírás ellenében a dabasi polgároknak. Sajnos sokan nem tudták átvenni a zászlókat, mert éppen akkor
nem tartózkodtak otthon.
Dabas Város Önkormányzata nem
szeretné, ha a minden lakost megilletô ajándék nem jutna el minden
otthonba. Kérjük tehát azokat a Tisztelt Dabasi Polgárokat, akik nem tartózkodtak otthon, fáradjanak be a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára, ahol az ügyintézôtôl átvehetik a
nemzeti színû zászlót.

ISMÉT JÖN A MIKULÁS
Dabas Város Önkormányzata hagyományos Mikulás ünnepségét az iskolások számára december 14-én 14.00
órakor tartja a DDS-ben. Az Ötvös cir-

2006. október 16-án olyan sajnálatos esemény történt, amely a cigányság megítélését
olyan hátrányos helyzetbe hozza, amelyrôl illik szót ejteni. Együttérzésünket kell kifejeznünk az elhunyt tanár emlékére és hozzátartozóinak. Az történt, hogy az egyik településen (Olaszliszkán) egy magyar ember személygépkocsival elütött egy gyermek cigánylányt, aki könnyebben megsérült.
A cigány hozzátartozók brutális módon a
tanárt úgy összeverték, hogy belehalt sérüléseibe. Ennek a cselekménynek a megmagyarázására semmi sem elfogadható, mert egy
másik ember életét kioltani semmilyen körülmény nem indokolhatja. Mi is elítéljük ezt a
bûncselekményt, de az ügy társadalmi megítéléséhez és a híradásokban elmondott vélemény-nyilvánításokhoz egy-két gondolatot
hozzá szeretnék fûzni. A médiumokban azt
nyilatkozták, hogy tömegesen nézték és senki
sem avatkozott bele a két-három ember kegyetlenségébe. Vajon ez csak a cigányokra
jellemzô? Vajon miért általánosítanak? A magyarok nem gyilkolnak?

Az is kérdésként merülhet fel, hogy a település polgármestere félve mer hazamenni,
mert fél a cigányoktól. Itt is felmerülhet az a
kérdés, hogy milyen lehet a kapcsolat a település polgármestere és a helyi cigányok között.
A hírekben arról is kellene beszélni, vajon a
háttérben a településen élô roma és magyar
lakosság közt milyen lehet a kapcsolat.
Én arról is meg vagyok gyôzôdve, hogy Dabas városban ez nem történhetne meg. Mint
ahogy az elôbb mondtam, mélységesen elítélem az ilyen cselekményt, de ezek a kérdések
megfogalmazódtak bennem.
Nekünk, roma vezetôknek kötelességünk
arra ügyelni, hogy a mi városunkban ez ne
történhessen meg.
Ezt a törekvésünket megerôsíti, illetve alátámasztja az a megvalósításra váró célunk,
hogy létrehozzuk a városban mûködô Roma
Polgári Szövetséget. A szövetség sok meghatározásra váró feladata közül, többek között
az ilyen cselekmények megakadályozása is
szerepelni fog.
Rafael Gyula
a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

kusz mûvészei idén is elhozzák a diákoknak a Mi van a puttonyban címû
nagysikerû elôadásukat, amelyben a
Fôvárosi nagycirkusz mûvészei és neves
vendégmûvészek lépnek fel. Minden
dabasi diákot szeretettel várunk az

elôadásra a város összes iskolájából. Az
óvodások Mikulás napján, azaz december 6-án várhatják az Önkormányzat
Mikulását, aki krampuszai társaságában
kocsin érkezik az óvodákba ajándékcsomagokkal tele puttonnyal.

Nyilatkozat

ADÓTÖPRENGÔ, avagy mit jelentenek az adóváltozások
a gyakorlatban? – 2. rész
A telefonos érdeklôdés számából arra következtetek, hogy töprengtünk rendesen az elmúlt hónapban. Hát volt is min.
A minimális járulékalappal kapcsolatban már csak annyit, hogy állásfoglalást kértem az APEH és a Pénzügyminisztérium illetékes osztályaitól a magánszemély és a társaság jövedelmeinek összemosása
ügyében. Egyelôre azonban nem kaptam hivatalos állásfoglalást ez
ügyben. A mai cikkemben a korábban szolidaritási adóként emlegetett 4%-os különadóról lesz szó, amely magánszemélyekre, egyéni vállalkozókra és társaságokra egyaránt vonatkozó adónem. Magánszemély esetén 2007. január 1-jétôl alkalmazandó ez az adónem, itt az
éves összevont jövedelemnek a nyugdíjjárulék-alap felsô határát (ez
2006-ban 6 325 450 Ft.) meghaladó része után kell a 4%-os különadót megfizetni. Alkalmazottak esetében a munkáltató adóelôleget
von. Egyéni vállalkozók és társaságok esetében 2006. szeptember 1jétôl alkalmazandó ez az adónem.
Egyéni vállalkozóknál az adóalap a vállalkozói bevételeknek a vállalkozói költségeket meghaladó része, ill. az átalányadó-alap. Magyarul: a
vállalkozói személyi jövedelemadó emelkedik 4%-kal. A különadó
költségként nem számolható el. Adóelôleg-fizetés negyedévente történik, ha a negyedévi bevétel meghaladja a költségeket, a negyedévet kö-
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vetô hónap 12-éig, de a 2006. évi különadót csak 2007. február 15-ig
kell megfizetni. 2006-ra az éves adóalap 1/3-a után kell fizetni, ha egész
évben folytatta tevékenységét. Ha nem, akkor választhat, hogy vagy
arányosít, vagy az év utolsó 4 hónapjára esô bevétel után adózik. A társas vállalkozás számára az adóalap az adózás elôtti eredmény, tehát az ô
esetükben ez az adónem tulajdonképpen a társasági adó 16%-ról 20%ra való emelése. A különadó nem vonható le az eredménybôl.
Adóelôleg-fizetés negyedévente esedékes, a negyedévet követô hónap 20-áig. Figyelem, a negyedik adóelôleget dec. 20-ig kell megfizetni az elôzô adóévi különadó alapján! 2006. évre nincs adóelôleg, de
2006. december 20-ig 90%-os feltöltési kötelezettség van. 2006. évre
az adóalap meghatározására választható arányosítás vagy aug. 31-i
közbensô mérleg készíthetô. Az EVA-s egyéni, ill. társas vállalkozásokra nem vonatkozik ez az adónem. A 4%-os különadó olyan mértékben minimalizálható, ahogy a társasági, ill. vállalkozói adóalap. Vagyis nem nagyon, mivel egy meglévô adónemet emeltek meg ezzel más
néven. A következô lapszámban egy rázósabb témáról, a házipénztár
adóról töprengünk tovább. Várom kérdéseiket, hívjanak bátran!
Gergely Csaba regisztrált mérlegképes könyvelô
(06-30) 982-4624
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
október 5.
Somogyvári Sándor–Jarábik Anita
Varga Károly–Garajszki Erzsébet
október 19.
Nagy Antal–Fabók Zsuzsanna
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
október 3.
Jelenek Ferenc–Kocsis Zsuzsanna
október 4.
Tillinger Zoltán–Lakos Ildikó
Gombár László–Gogolák Erzsébet
Harmati Ferenc–Mohácsi Zsuzsanna
október 10.
Suhajda Tamás–Szlomonyecki Ágnes
Rutterschmid György–Precsinszki Mária
október 18.
Varga Pál–Podoba Piroska
október 24.
Majoros István–Sarafi Anikó
október 25.
Szabó István–Szmrek Ágnes
25 éve (1981-ben) kötöttek házaságot:
október 3.
Pacsirta Mátyás–Sári Irén
október 10.
Zadunajszki Imre–Gebura Erzsébet
Mráz Gábor–Surman Zsófia
Buzek József–Sallai Mária
Molnár Miklós Kálmán–Prauda Anna
október 24.
Lakos Sándor–Kovács Katalin
Ordasi Ferenc–Spissák Ágnes
Szabó István–Maczkó Éva
október 30.
Bálint János–Laja Erzsébet
október 31.
Opóczki János–Kakucsi Ibolya
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
Szlezák László–László Mária
október 2.
Gugyerás János–Sári Margit
Murárik Pál–Ficsor Margit
október 8.
Czimermann Ferenc–Bálint Anna
október 30.
Gebura Imre–Balázs Mária
Gyónfalvi László–Juhász Emília
Ujvári Imre–Szabados Ilona
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
Lakos Imre–Pecsenyi Irén
október 15.
Zsiros Pál–Szlezák Ilona
október 21.
Mráz Lénárd–Faldina Julianna
október 27.
Herbert József–Burián Kamilla
Mráz Ferenc–Kovács Mária
október 28.
Halengár László–Pacsirta Erzsébet
október 29.
Sefkó István–Vizer Zsuzsanna
Forczek István–Dombovári Mária
50 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
október 13.
Zsolnai Jenô–Kecskés Magdolna
Magyar József–Furi Erzsébet
október 20.
Nagy János–Sáska Erzsébet
október 23.
Garajszki István–Pasztyerik Mária
október 27.
Kancsár Ferenc–Kosztolányi Gizella
2006. szeptember hónapban kötöttek házasságot:
szeptember 2.
Kucsák Zoltán–Majeczki Szilvia
Zilai József–Böcsödi Alexandra
szeptember 9.
Mráz Gábor–Ordasi Anita
szeptember 16.
Zelovits Károly–Laja Éva
szeptember 23.
Nagyváradi Frigyes–Prigyeni Zita
szeptember 29.
Sisák Péter–Németh Adrienn
szeptember 30.
Janicsák Balázs–Gugyerás Márta
Horváth Tamás–Zsákai Éva
Szabó Zoltán–Krigel Gabriella

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Sztojka Mária
Nagy Kata
Kiss Lara
Pintér Búlcsú
Baráth Gábor
Serfel Janka
Czakó Csenge
Jászai Vivien
Gyócs-Németh Cintia
Ámon Szabina
Béres Attila
Farkas György

Születési ideje
2006. 09. 14.
2006. 09. 22.
2006. 10. 01.
2006. 10. 01.
2006. 10. 13.
2006. 10. 13.
2006. 10. 13.
2006. 10. 20.
2006. 10. 21.
2006. 10. 28.
2006. 10. 30.
2006. 10. 31.

Anyuka neve
Sztojka Mária
Turcsányi Katalin
Kovács Zsuzsanna
Máté Szilvia
Árvai Ilona
Balog Zsuzsa
László Szilvia
Jurinka Katalin
Karácsony Annamária
Mátyás Tünde
Csorba Renáta
Vajda Tünde

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Halottaink
Név
Szöllôsi Béláné (Boros Mária)
Kálmán Tiborné (Halastyik Gizella)
Bálint Józsefné (Juhász Veronika)
Seiben István
Ladányi Istvánné (Szmetana Mária Anna)
Nemes László
Kaposvári Sándorné (Szatmári Terézia)
Magyar Ferencné (Seregély Mária)
Balog Ferenc
Serfel János
Nyistyák Mihályné (Lengyel Rozália)
Laja Lénárdné (Fojta Julianna)
Berényi János
Molnár Péterné (Kancsár Mária)
Nagyváradi Frigyesné (Horváth Mária)
Bognár sándorné (Bálint Margit)

Születési idô Halálozás idôp.
1932. 12. 07. 2006. 06. 22.
1920. 04. 26. 2006. 08. 15.
1938. 04. 17. 2006. 08. 30.
1916. 06. 10. 2006. 09. 07.
1938. 10. 19. 2006. 09. 09.
1942. 06. 30. 2006. 09. 09.
1928. 05. 24. 2006. 09. 10.
1960. 05. 17. 2006. 09. 10.
1962. 06. 03. 2006. 09. 11.
1918. 03. 24. 2006. 09. 12.
1921. 08. 02. 2006. 09. 17.
1922. 03. 27. 2006. 09. 18.
1931. 08. 04. 2006. 09. 20.
1950. 06. 11. 2006. 09. 21.
1958. 02. 13. 2006. 09. 30.
1920. 03. 07. 2006. 10. 03.

Osztozunk a családok gyászában.

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Dobos István
Gattyán Istvánné (Kancsár Anna)
Barta Bertalan
Szabados Istvánné (Szmetana Kamilla)
Szatmári Ferencné (Gulyás Ilona)
Kiss Istvánné (Gulyás Ilona)
Mátyus Gyuláné (Papp Kamilla)
Fábián József

Születési idô
1913. 11. 20.
1913. 11. 22.
1914. 10. 01.
1914. 10. 10.
1914. 11. 17.
1914. 11. 29.
1916. 10. 20.
1916. 11. 20.

Életkor
93 éves
93 éves
92 éves
92 éves
92 éves
92 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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Tízéves a Kéknefelejcs Citeracsoport

Elérkezett ez az idô is, most ünnepelte 10.
születésnapját a dabasi Kéknefelejcs ifjúsági
citerazenekar. Ez nem kevés együtt töltött
esztendô, igazából együtt nôttünk fel. Én
nyolcéves voltam, amikor elkezdôdött a citera szakkör. Emlékszem az elsô próbára, apa is,
én is izgultunk, nem tudtuk, hogy vajon
hány ember lesz, kiket érdekel a citera. Végül
heten kezdtük el minden pénteken a tanulást. Ebbôl a hét emberbôl négyen még ma is
a zenekar tagjai vagyunk, ami szerintem nagyon nagy szó, hisz nemcsak egy zenekar vagyunk, hanem egy baráti kör, egy “kis család”
is. Azóta többen csatlakoztak hozzánk, akik
öt, hat éve, vagy csupán egy esztendeje tagjai
a zenekarnak. Idôközben felnôttünk, az alaptagok közül már csak én tartozom a tizenévesek közé, de a többiek is, akik késôbb csatlakoztak, szerencsére túl vannak a kamaszkoron, mikor esetleg “ciki” lehet az, hogy népi
hangszeren játszanak. Szerintem nagyon fontos manapság a hagyományok ôrzése, ápolása
és továbbadása. Ezt egyre többen felismerik
és szívesen járnak táncházakba, tanulnak meg
egy-egy népi hangszeren játszani, és Dabason
támogatnak is minden ilyen megmozdulást.
Számomra, és beszélhetek társaim nevében
is, azt hiszem, nagyon élménydús volt ez a tíz
év. Számos eredményt értünk el, versenyeken
helyezéseket, minôsítôkön különbözô fokozatokat, de ami a legfontosabb, hogy megbe-

csülést kaptunk. Ismernek, elismernek minket itt Dabason, büszkék ránk, támogatnak.
Ez a legnagyobb dolog, amit elérhettünk. Erdélybe is azért juthattunk el, ismerkedhettünk meg a baróti barátainkkal, mert az Önkormányzat és a mûvelôdési központ minden
évben támogatja a csapatot. Felejthetetlen élmény volt a tavalyi és az idei erdélyi kirándulás is, fôleg azért, mert a legtöbben még nem
voltunk azelôtt a régi Magyarország e szép tájain, és az ott élô embereket, hamar a szívünkbe zártuk. Ôk is már második éve jöttek
el hozzánk a nyáron, és talán ezt várjuk a legjobban az egész vakációban. Nem felejtem el
a hajnalig tartó énekelgetéseket a tábortûznél,
a borospincéket Ócsán, a közös fellépést a záró gálán. A citerázásunk által életreszóló barátságokat kötöttünk a határon túl és az
ország minden részén. Járunk népzenei táborokba, nekem az idei volt a nyolcadik táborom. Ezeket mindig nagyon élvezzük, és fantasztikus érzés, hogy mindenki ugyanazért
van ott, mert szereti a népzenét. Az ott szerzett barátokat is elhívjuk minden évben a
népzenei találkozónkra, amit idén is megrendeztünk, habár nem szokványos módon.
Én csak annyit tudtam, hogy annyival lesz
több az idei népzenei találkozó, hogy mi tízévesek lettünk és ezt a meghívókon is feltüntették a mûvelôdési ház dolgozói. Nem számítottam akkora ünneplésre, amellyel meg-

Dabas Város Önkormányzata is büszke a Kéknefelejcs Citeracsoport kimagasló teljesítményére, szép megyei és országos
eredményeire, ezért felsoroljuk ezeket az elismeréseket, hogy a
Dabasi Újság olvasói is tudják, milyen tehetséges, elkötelezett
fiatalok élnek városunkban. A csoport 2000-ben, az Országos
Népzenei Minôsítôn ezüst fokozatot, majd 2003-ban ugyanezen a rangos eseményen arany fokozatot kapott. 2005-ben elnyerték az Aranypáva-díjat, amely a szakma legnagyobb elismerése. 2006 augusztusában a citeracsoport meghívást kapott
Egerbe, a Nemzeti Szakmai Napokra, ahol csak Aranypáva-
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leptek minket. Többször felléptünk a nap folyamán, elôadtunk két csokrot a kezdeti
idôszakból, a közepérôl, a moldvaiból, amivel
másfél éve foglalkozunk, és végül eljátszottuk
azt a két csokrot, amellyel tavaly Aranypávadíjat nyertünk. Öröm volt látni, ahogy a közönség velünk együtt lelkesedett fel a dalok
hallatán. Utána a színpadon kellett maradnunk, ebbôl kezdtük sejteni, hogy itt még készül valami. Elôször Birinyi József, a KÓTA
társelnöke, akit a zsûribe hívtunk meg,
mondta el köszöntô szavait, amely semmiképpen sem volt hivatalos beszéd. Szívhez
szólóan szólt hozzánk, hiszen a nyári népzenei
táboroknak ô a házigazdája , így már évek óta
ismer minket. Kis ajándékkal készült nekünk,
a KÓTA nevében tízéves dísztagsági oklevelet
kaptunk. Utána Tapodi Katalin, a Kossuth
Mûvelôdési Központ vezetôje (nekünk csak
Kati néni) is mondott pár szót, és mindenki
kapott egy dísztányért, meg egy oklevelet.
Ezek után sorban az összes zenekar feljött a
színpadra és átadta ajándékát, nagyon furcsa,
de persze jó érzés volt. Hiszen mi, igaz tíz éve
járunk egy közösségbe és zenélünk, fellépésekre járunk, de mindezt azért tesszük, mert szeretjük, és ezért minket még köszöntenek is!...
Mindezek után Kôszegi Zoltán polgármester
megható beszéde következett. Azt hiszem
mindenki elérzékenyült szavai hallatán. Végül, mikor már úgy tûnt, hogy nem lehet fokozni ezt az érzést, leoltották a villanyt és a
mûvelôdési ház dolgozói behoztak egy hatemeletes tortát, tûzijátékkal. Mindenki felállt
és énekelte a “Boldog születésnapot” címû
dalt. Na itt már az is meghatódott, aki eddig
nem. Nekem is potyogtak a könnyeim. Nagyon szép gesztus volt mindenkitôl! Köszönjük!!!! Örültem, hogy mindezt látták a kis tanítványaim is, akik egy éve citeráznak, mert
ôk is lelkesebbek lettek. Egyik kislány mondta is, hogy: “De jó, már csak kilenc évet kell
várnunk és minket is így fognak ünnepelni!”
Még egyszer köszönjünk mindenkinek,
aki ott volt, aki valaha is megnézett minket,
aki támogatja vagy támogatta a csapatot, külön köszönet a polgármesternek, Kôszegi
Zoltánnak és a Kossuth Mûvelôdési Központ
igazgatónôjének, Tapodi Kati néninek, valamint a dolgozóknak!
Szlama Ildikó

díjasok lehetnek jelen. Bekerültek a rendezvény gálamûsorában, amelyrôl rádiófelvétel is készült. Szívbôl gratulálunk Szlama Lászlónak, a csoport vezetôjének, akinek lelkesedése, szakmai tudása és jó pedagógiai érzéke nélkül nem születhettek volna ilyen kimagasló eredmények. Köszönjük, hogy saját három
gyermekén kívül még sok gyereknek és fiatalnak adta át a
hangszer és a népi kultúra szeretetét, megbecsülését. Gratulálunk a Kéknefelejcs Citeracsoport tagjainak, és sok sikert, számos szép díjat és elismerést kívánunk a jövôben is!
A Dabasi Újság szerkesztôsége
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. november havi programjai
PEST MEGYEI NÉPMÛVELÔK
SZAKMAI TANÁCSKOZÁSA
Szervezôk: Kossuth Mûvelôdési Központ,
Pest Megyei Közmûvelôdési Intézet és
a Pest Megyei Népmûvelôk Egyesülete
Idôpont: 2006. november 21–23.
Helyszín: MEKÜF Továbbképzési Központ,
Balatonszemes
KIÁLLÍTÁS
Mayerné Erdélyi Ilona (Dabas) és Vizer István
Tibor (Dabas) munkáinak kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô: 2006. december 1-jéig,
hétköznapokon 9.00–17.00 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(telefon: 29/362-545)
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 néptánc oktatás
minden pénteken 18.00–20.00 óráig.
Oktató: Talabér István
Gyermek néptánc: csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika
Ovis néptánc: péntek 17.00–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika
Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport: péntek 16.00–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óra
ZENE KLUB
Fellép:
Praha (alter. Rock), Ankou (alter. Rock)
2006. november 24. (péntek) 21.00 óra
Belépô: 500 Ft/fô

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

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

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

A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
a 2006/2007-es tanévben a következô szakokon indít képzést
Szakiskolai képzés:
élelmiszer- és vegyiáru-kereskedô
fodrász, kômûves,
karosszérialakatos, szerkezetlakatos
9–10. évfolyamon általános
11–13. évfolyamon szakképzés

Szakközépiskolai szakmacsoportos képzés:
kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció
angol nyelvi elôkészítô évfolyam 1+4 év
közlekedés (logisztika) 4 év
angol és német nyelv oktatás

Gimnáziumi felnôttképzés:*
Nappali tagozat 3 év
Esti tagozat 4 év

Felsôfokú szakképzés: (érettségihez kötött)
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
ügyintézô 2 év

* A képzési idô az elôzô tanulmányok beszámításával rövidülhet.
Szakmai elôkészítô:
Egyéves képzés a 16. életévét betöltött és 8. osztályt nem végzett fiatalok részére.
Az elôkészítô évfolyam sikeres elvégzését követôen a tanulók tanulmányaikat
folytathatják a kômûves, kereskedô vagy nôiruha-készítô szakképzés 11. évfolyamán.

A Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola és
Kollégium Ökoiskolává vált
2006. június 10-én a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
képviselôi átvették Csepelen az Oktatási – és a Környezetvédelmi Minisztérium munkatársaitól az Ökoiskolai
Cím elnyerését tanúsító oklevelet.
Az ökoiskola hálózat egy nemzetközi projektként, 1986-ban indult útjára.
Azóta több mint tíz országban több
száz iskola lett a hálózat tagjává.
Az ökoiskola hálózat minden országban azonos elvek, módszerek alapján
épül fel.
Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek
mûködésük során a lehetô legnagyobb
mértékben igyekeznek figyelembe venni a természet és a környezet értékeit,
illetve azokban a lehetô legkisebb károsodást okozni.
Az emberiség jelenlegi legnagyobb
kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a
válsággal való megküzdés egyik fô eszköze.
Ehhez a célkitûzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövô generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvô állampolgár eszményképét tartják szem elôtt.
Iskolánk annyiban változott, hogy
nemcsak a tanításban érvényesülnek a
környezeti nevelés, a fenntarthatóság
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai
élet minden területén; az iskola mûködtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Igyekszünk takarékosan bánni az
energiaforrásokkal, csökkentjük a hulladékok mennyiségét (mûanyag palackok zsugorítása, folyamatos papír- és
elemgyûjtés), az iskola külsô és belsô
környezetét esztétikusan alakítjuk, és
megteremtjük az egészséges iskolai
munka feltételeit.
Halász-Máté Gabriella
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Dolgozni szaporán…
A szüret és a kukoricatörés gyermekkorunk
legszebb emlékét ébreszti fel bennünk.
A nagy család, a rokonok ilyenkor összejöttek és egymásnak segítve, együtt takarították be a termést. Közben beszélgettek,
énekeltek, tréfálkoztak. Mi gyerekek segítettünk, s ha meguntuk, játszottunk, fogócskáztunk, vagy csak lábatlankodtunk a felnôttek között.
A Kökényesi család kertjében is beérett a
kukorica, és mi is meghívást kaptunk a kukoricatörésre. Mivel Miklós közis, Milán
kiscsoportos óvodásunk, éltünk a lehetôséggel, és két csoporttal mentünk segédkezni.
Bár falusi környezetben élünk, ennek ellenére egyre kevesebben foglalkoznak mezôgazdasággal, a kertek megmûvelésével.
A gyerekek többsége még soha nem volt
kukoricatörésen, ezért nagy izgalommal várták már ezt a jeles napot. Péntek reggel kisvödrökkel, gumicsizmában érkeztek az óvodába.
Tízórai után sétáltunk át a közeli kertbe.
Miután megbeszéltük, hogy mi a dolgunk,
megmutattuk a gyerekeknek, hogy hogyan
lehet a legkönnyebben “levetkôztetni” a kukoricacsövet a “kabátjából” – a csuhéból, és
hogy kell kiszabadítani. A sok kis szorgos
hangya szempillantás alatt birtokba vette a
kukoricatáblát, és máris munkához láttak.
Kis vödreikbe rakták a csöveket és hordták
a zsákokba. Nem gyôztük a zsákokat tartani! Olyan lelkesedéssel és élvezettel végezték
a munkát, hogy öröm volt nézni! A háziaknak igazán nem sok böngésznivalójuk
akadt.
A kisebbek hamarabb elfáradtak, leültek
a vödröcskékre és megmutattuk nekik,
hogy hogyan lehet a kukoricaszemeket lemorzsolgatni a csutkáról. Közben beszélgettünk. Elôtörtek belôlünk a régi emlékek,
boldog gyermekkorunk emlékei – amikor a
téli estéken a nagyszülôkkel a sporhétnál ül-
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dögélve seprût készítettünk, vesszôbôl kosarat fontunk vagy éppen kukoricát morzsoltunk.
Elmeséltük gyermekeinknek, hogy menynyi mindent készítettek régen a kukoricacsuhéból: szatyrot, lábtörlôt, és a kukoricacsutka a gyerekek kedvenc játékai közé tartozott, mert nem csak építeni lehetett
belôle, hanem gyönyörû babát, csuhészoknyával, lovacskát stb.
“Hosszú téli estéken
Kukoricát morzsoltunk,
Közben vígan daloltunk,
Jókedvünk is megjött már,
Csutkájából, csuhéjából
Csutkababa táncot jár.”
Népköltés
Tágra nyílt szemmel csodálkozva hallgatták
a régi történeteket, és észre sem vették, hogy
pici ujjacskáikkal egy kis vödröt már tele is
morzsoltak. A lemorzsolt kukoricát hazahozhattuk az óvodába, csuhét és csutkát is
kaptunk. Télen amikor kevesebbet tudunk
az udvaron játszani, mi is készítünk belôle
mindenféle “csodadolgot”.
Felejthetetlen élményt nyújtott számunkra ez a délelôtt, de nem csak a kukoricatörés, hanem az a szeretettelje fogadtatás,
mellyel Ila mama várt bennünket. Mi, óvó
nénik, dadus nénik ismét csak nosztalgiáztunk az emlékeinkben – azt az élményt éltük át melyben, gyermekkorunkban olyan
sokszor volt részünk. Amikor nagyobb
munkák kapcsán összejött a család – szüret,
disznótor, kukoricatörés – a nagymama meleg pogácsával várt bennünket, és együtt ettünk kint, a határban, a földeken. Ezek az
emlékek a szeretet és az összetartozás érzetét
keltik fel bennünk. Ila mama is ilyen szeretettel fogadott. Forró pogácsával, meggyesalmás pitével, lepénnyel kínálta a “kis nap-

számosokat”. Mivel a házi sütemény nagyon ízletes volt, rá is jártak a gyerekek. Napokon át emlegettük azt a szép napot, nem
volt vita, veszekedés, sokan voltunk együtt
és mégis nagyon jól éreztük magunkat. A
szülôk, felnôttek gyakran esnek abba a hibába, hogy elvégzik a munkát, míg gyermekük alszik, míg nincs otthon, míg “nincs láb
alatt”.
Nincs idônk a gyermekeinkre?
Pedig az együtt eltöltött idô, a közösen
végzett munka vagy csak az egyszerû beszélgetések egy egész életre meghatározó szerepet tölthetnek be. Ne fosszuk meg ôket
ezektôl az együttlétektôl, ezektôl az élményektôl, mert akkor ôk majd mirôl fognak
mesélni a saját csemetéjüknek?!
Örülök, hogy az “IRÁNYTÛ” címû Helyi Óvodai Nevelési Programunkban nagy
szerepe van a hagyományok ápolásának –
ennek értelmében törekszünk a családokkal
való jó kapcsolat kialakítására, igyekszünk
minél több közös programot szervezni, ahol
együtt játszhatunk, dolgozhatunk, szórakozhatunk.
Mi, pedagógusok ne csak tárgyi tudással,
ismeretanyaggal halmozzuk el a kicsinyeinket, hanem nyújtsunk nekik minél több élményt, érzelmekben gazdag biztonságot,
hogy ôk is olyan szívesen emlékezzenek a saját gyermekkorukra, mint mi a sajátunkra.
Csernák Ferencné, Szabados Anna
Dabas-Sári, Napsugár óvoda
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Jól szerepeltek a Mamorettek
Komoly megmérettetés volt a Bátki János
Nyugdíjasklub Mamorett csoportjának
életében 2006. október 25-e.
A nyugdíjasklubok és az “Életet az éveknek” Országos Szövetség által megrendezett országos Ki-Mit-Tud verseny Budapesten a Láng Mûvelôdési Központban
zajlott le, amelyen a csoport is részt vett. A
verseny elsô napján a Pest, Fejér, Nógrád,
Vas, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
mérték össze tudásukat.
Nagy izgalommal várták a fellépést, s ezt
méginkább fokozta az is, hogy a háromnapos rendezvényen Pest megye kezdte a bemutatkozást, ezen belül is a Mamorett csoport volt az elsô “mûsorszám”. A táncosok
egyedül képviseltették a Dél-Pest megyei
régiót. Jólesô érzéssel és büszkeséggel töltött el bennünket a zsûri elismerô szava és
a kiváló munkáért kapott díszoklevél.
Kovács Istvánné klubvezetô

Sándor Gyula tanár úr
kiállítása a Halász Móricz-kúriában
december 1-jéig tekinthetô meg.
Idôpont egyeztetés a 06-20/955-7397-es telefonszámon.

Vendégségben
Besztercebányán
Október 7-én egy napfényes nyárvégi
szombaton vendégei voltunk szlovák testvérvárosunk – Besztercebánya – nyolc
nyugdíjasklubjának, a viszonzásként rendezett barátság-kapcsolat napján. A kirándulás a helyi nyugdíjasklubok, civil szervezetek képviselôinek életre szóló, megható emlék marad. Tíz órakor érkeztünk a nyugdíjasközpontba, ahol népviseletbe öltözött
gyerekek, felnôttek köszöntöttek, kenyérrel, sóval, énekkel vártak bennünket.
A klubvezetôk rövid bemutatkozása
után, bôséges ellátásban volt részünk, majd
a Polgármesteri Hivatalban fogadáson vettünk részt a Képviselô-testület tárgyalótermében, ahol a polgármester úr köszöntött minket. Délután, a városnézô séta
alkalmával, helyi idegenvezetô történész
mondta el a korábban német érdekeltségû
osztrák–magyar monarchiában mûködô
réz- és ezüstbányászat történetét, ismertette
a város patinás épületeit, templomait. A városközponti séta után tangóharmonika- és

népdalkísérettel buszoztunk egy szerpentines, erdôs úton, óriás fenyôk között egy régi bányászfaluba, ahol megcsodáltuk a
bányászemlékmûvet. Vendéglátóink figyelmes szervezésének köszönhetôen a nehezebben közlekedôket személyautóval vitték
fel a hegycsúcson lévô látnivalókhoz.
A hegyi fogadás uzsonnával, tánccal igen
jó hangulatban fejezôdött be. Indulás elôtt
még egy-két emlékmûvet tekintettünk
meg. A megrendítô monumentális holocaust emlékmûnél magyar vonatkozásra is
találtunk.
A gyönyörû napért a megható kedvességû vendéglátásért köszönetünket egy-egy
dabasi képeslapon írtuk meg a kluboknak,
a polgármester úrnak és a szervezô Mária
Filippovának az alábbi sorokkal:
“Besztercebányai nyugdíjas barátainkban
felleltük az egész világot! Köszönjük a Barátság napi találkozót, amely feledhetetlen
élményekben részesítette a dabasi nyugdíjasokat.
Baráti együttmûködés reményében: Dabas Város Nyugdíjasklubjai és civil szervezetei.”
Dr. Farkas Annamária

A Kenyér Világnapja
2006. október 16.
Magyarországon a tradicionális kenyérünnep
Szent István napjához tartozik, amelyet augusztus 20-án ünneplünk. A világnap azonban alkalmat ad arra, hogy adományainkkal segítsünk, és
egyben felhívjuk a nagyközönség figyelmét a
pékek áldozatos munkájára, és a kenyér jelentôségére mindennapjainkban. A svájci székhelyû
Pékek Világszövetsége 2001. évi kongresszusán
döntött úgy, hogy minden évben megünnepli a
Kenyér Világnapját (október 16-án) azzal a céllal, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének jelentôségét. A kenyér életfontosságú ásványi anyagokat tartalmaz, és fontos
energiaforrás, ezért fogyasztása nélkülözhetetlen. A Kenyér Világnapját közel 30 ország ünnepli világszerte, elsôsorban karitatív jelleggel. A
Halász Móricz-kúriában 2006. október 14-én
délután 14.00 órától vehettünk részt ennek a
jeles alkalomnak a megünneplésén. A pékek közremûködésével egy mobil kemencében sültek ki
azok a tésztaféleségek, amelyeket a rendezvényen megjelent fiatalok és idôsek készítettek. A
pogácsakészítés és a kalácsfonás rejtelmeibe betekintve gyakorolhatták a fiatalok a kenyértészta gyúrható és sodorható alapanyagával való
munkavégzés folyamatát.
A „Táncsics Alapítvány” tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a személyi jövedelemadó 1%át 477 000 Ft-ot az alapítvány célkitûzéseinek megfelelôen:
– a tanév végi Táncsics-plakett kiosztásának
pénzbeni, valamint könyvjutalmazásra,
– a tanév kezdetén kiosztott Szögi Ferenc-díjazottak jutalmazására,
– a kiemelkedô tanulmányi eredményt elért tanulóink számára jutalomkönyvek kiosztására,
– osztálykirándulások támogatására,
– az iskolarádió technikai felszereléseinek bôvítésére,
– szabadidôs programok, mint gólyabál, Karácsonyi ünnepség, Farsang, Táncsics Napok,
Diákolimpia támogatására,
– a rászoruló tanulók különbözô vizsgadíjainak
visszatérítésére
használta fel.
Köszönjük minden támogatónak, hogy felajánlását alapítványunkhoz jutatta el. A továbbiakban is kérjük felajánlásaikat fôbb céljaink eléréséhez, hogy diákjainkat ráneveljük szabadidejük építô jellegû eltöltéséhez, valamint tanulmányi sikereik elôsegítésére.
Táncsics Alapítvány Kuratóriuma
2370 Dabas, Szent István tér 2.
Adószám: 18674657-1-13
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Kedves Olvasók!
Játékra csábítjuk Önöket, a regények, vígjátékok és egyéb más
szépirodalmi mûvek világába. Ha kedvenc foglalatosságuk, szórakozásuk az olvasás, könnyûszerrel megfejthetik rejtvényeinket,
melyeket havi rendszerességgel a Dabasi Újság hasábjain fogunk
megjelentetni. Tesztlapok a könyvtárban is igényelhetôk és a
megfejtéseket is itt lehet leadni és ellenôrizni.
Határidô: minden hónap 30-a.
A játékban részt vehet minden regisztrált könyvtári tag.
Elsô díj: Családi hosszú hétvége, valamelyik magyarországi
üdülôhelyen.
Második díj: 10 000 Ft-os könyvutalvány.
Harmadik díj: 5 000 Ft-os könyvutalvány.
Negyedik-ötödik díj: Dabas természeti értékei c. könyv I–III.
kötete, a szerzôk dedikációjával.
Eredményhirdetés májusban az Ünnepi Könyvhét alkalmából.

Elsô játék:
Az elsô kérdéscsoport szereplôi hétköznapi asszonyok és történelmi személyek, akik eszesek, furfangosak, erkölcsösek, jellemesek, kikapósak. Csakúgy mint az életben. Találja ki az írót, és a
mû címét. Mindkét helyes válasz esetén 10 pontot adunk, ha
csak részben helyes a válasz, 5 pont jár.
A felnôtt részlegbe várjuk az elsô 7 kérdésre, a gyermekrészlegbe pedig az utolsó 3 kérdésre a válaszokat.
1. kérdés – A fôszereplôrôl ezt írja az író: “Halott anyám kezébôl
Emerenc munkától elformátlanodott ujjai vették át legjobb önmagam irányítását.”

2. kérdés – Az egyik asszony Mária, a másik Villô. Mária az elvált feleség, Villô az új. Az író a hatvanas évek végén jelentette meg
elsô mûvét, ez a regénye az utóbbi évek termése. Élet, halál, félelem,
e gondolatok köré csoportosítható izgalmas témája.
3. kérdés – Marie, Aranka, Edit. Szeretô, hûséges, engedelmes hitvesek és anyák. Segítik fiaikat, kedvesüket, a saját és a nemzet szabadságának kivívásában. De az azt követô súlyos megtorlást és veszteséget is el kell szenvedniük.
4. kérdés – Margaret, a francia romantikus regények egyik népszerû alakja. A megható történet meghódította a világot. Híres opera,
színpadi mû, film is készült belôle.
5. kérdés – Eszter jellegzetes alakja egy aprólékosan finom, lélektanilag elmélyült regénynek. Az író ezt a mûvét 1905-ben jelentette
meg. Eszter és szerelme sorsukba beletörôdô áldozatok.
6. kérdés – Katalin minden kérôjében talál valami kivetnivalót,
Petruchió személyében azonban emberére akad. “Érts szót, tehát.
Nôm leszel, a hozomány-alku áll. Kellek, nem kellek: Hitvesem leszel. Mert éppen hozzádillô férj vagyok.”
7. kérdés – Angyalka, a nemes kisasszony, nem sokat gondolkodik
öregedô, de pénzes férje fölszarvazásán. Megcsúfolását Katival,
belsô szobalányával tervelik ki. Természetesen bárhogy is igyekszik a gazdag paraszt férj, felesége kicsapongását nem sikerül bizonyítania.

Gyerekeknek:
8. kérdés – Jeles ifjúsági írónô állít emléket az elsô magyar orvosnônek, akinek Vilma a keresztneve.
9. kérdés – Dabas helytörténetével is kapcsolatba hozható, Zsuzsanna munkássága, amely érinti a 1848-as szabadságharcot is.
10. kérdés – A kisregény a fényes jövôjû törökverô vitéz, és szerelme, Erzsébet szép históriáját beszéli el.
Jó rejtvényfejtést kívánunk:

A könyvtárosok

Bemutattuk a Dabas természeti értékei
címû könyvsorozat harmadik kötetét

A könyv alcíme: Ôseink ösvényén,
régiónk gerinces állatai
Sztevinovszky Gyôzô, a könyv szerzôje
az elsô részben az ember megjelenését
írja le a különbözô földtörténeti korokban, különös tekintettel a Kárpát-
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medence területére. Ha magyar vonatkozása is ismert a régészeti leletnek, a
könyv szerzôi ezt magyar zászlóval jelzik. Ez segíti az áttekinthetôséget. A
második rész az ôsember és az állatvilág
kapcsolatáról szól. Itt is megjelennek a
magyar vonatkozást kiemelô jelzések.
Közben illusztrációkat láthatunk a Rudapithecus hungaricusról, a Homo
erectus sapiens paleohungaricusról, a
mamutról és az óriás gímszarvasról, melyek Zsolnai Brigitta tehetségét dicsérik.
A honfoglalás koráról szóló leírás gazdag történelmi ismereteket is ad, továbbá részletesen ír az ôsi eredetmondánk
két totem-állatáról, a csodaszarvasról és
a turulmadárról. Leírja a Közép-Dunavölgy és a Duna–Tisza közti lápok (Dabas területe is) állatvilágát. A háziállatok
tartásáról régi statisztikai adatokat is közöl, ezzel is bôvítve a korról és lakóhelyünkrôl szóló ismereteket.

A következô fejezet, Régiónk gerinces
állatai címmel, a társszerzô, Czeróczki
András munkája. Az elsô kötetben megjelenô halak után most a kétéltûek, hüllôk, madarak következnek – ezen belül
külön kiemelve a Dabas-Kunadacsi Turjános, az Ócsai Tájvédelmi Körzet és a
Kiskunsági Puszta állatvilágát. Folytatva
a régióban elôforduló madarak rendszerével, részletesen leírja A madarak Dabas
környékén c. részt. Ezt követik a szép fotók, Bese Józseftôl és Bese Zoltántól.
Utána itt ír a ma élô emlôs fajokról. A
jövôrôl szóló “szorongó meditáció” és az
in memoriam részben közölt dr. Halász
Mihályné, Szánthó Erzsébet visszaemlékezése olyan kuriózum, amitôl ez a kötet
is ízig-vérig dabasi lesz. Ezzel járul hozzá
a helyi emberek természeti ismeretének
bôvítéséhez, természeti értékeink tiszteletéhez és szeretetéhez.
Ferenczi Margit igazgató

Környezetünk

Védelemre szorulnak a dabasi erdôk
Mozgalmas, hosszú tél vár a helyi erdôtulajdonosokra. A tûzifának
mindig volt kereslete a környékünkön, de az idei energiaár-emelések
miatt “a helyzet fokozódott”. A folyamatosan dráguló földgázzal
ugyan a hagyományos fûtôanyagok ára is jelentôsen emelkedett, de
még mindig fával fûteni a legolcsóbb. Egyre több lakásba építenek
kandallót, felújítják a régi cserépkályhákat, kiegészítô fatüzeléssel mérséklik a magas gázszámlákat.
A bôvülô piac, a megnövekedett kereslet öröm helyett inkább gondot jelent a tulajdonosaknak, ugyanis a gazdasági lehetôséget üzletszerû falopásból élô szervezett bandák használják ki. Ezek az illegális fakitermelôk általában egyszerre 2-3 motoros fûrésszel dolgoznak, több
tonnás jármû-tétellel rövidítik meg az erdôk gazdáit. A szállítójármû
közelében gyorsan kivágják a szükséges famennyiséget, természetesen a
javából. A rakodás szintén tempósan, összehangoltan történik. Szinte
csak a törzset viszik el, az ágakkal nem bajlódnak. Valóságos csatatér
marad utánuk, a szakszerûtlen beavatkozás rendbetétele sok munkával
jár és a környezeti károkozás is jelentôs. Az akció helyérôl elôzetes terepszemlén döntenek. A fák minôségén, mennyiségén kívül a zavartalan “munkavégzés” feltételei döntô fontosságúak. A “profik” nem állnak le az erdô szélén, hanem az erdô belsejébe-takarásába húzódnak, itt
nehezebben fedezi fel a tulajdonos a kárt. Az elrabolt fa méretre vágva
kerül a feketepiacra, némiképp olcsóbban, mint a hivatalos ár. A fizetô
súlyt bemondással állapítják meg, ha a vevô mérlegeléshez ragaszkodik,
már mennek is tovább. Így gyakran az alkalmi vétel jóval többe kerül,
mint a hivatalos ár, ráadásul a vevô orgazdává válik.
A szervezett bûnbandák mellett sajnos nagy számmal vannak olyan
tolvajok is, akik saját tûzifaszükségletüket szerzik be illegálisan. Ôk is
elôzetes tájékozódás után, és gyakran többen társulva, összehangoltan
“dolgoznak”. A szállítóeszköz változatos: személygépkocsi-utánfutó,
lovaskocsi mellett kézikocsival, kerékpárral is találkozhatunk.
A károsult tulajdonosok bosszúságát az teszi teljessé, hogy ôk még
egy egészségügyi tisztítást is csak hosszadalmas engedélyezési eljárás
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)

A „TRAFIK” RENESZÁNSZA
Beszélgetés Ligetvári István építésszel, aki
arra készül, hogy hamvaiból feltámassza a
Martinovics téri elfeledett trafikot.
– Ki gondolta volna, hogy ez az elhagyatott épület új funkciót kaphat egyszer, és megmenekül az
enyészettôl, vagy a lebontás általi haláltól!
– Az idei építész kiállítás egyik fôszereplôje a
Martinovics téri – már majdnem halálra ítélt –
TRAFIK volt. A rekviem eredményeként egy fiatal csapat alakult, aki fantáziát látott benne,
és akikkel végre hasznosításra kerül ez a nem
mindennapi épület.
– Milyen lehetôséget rejt magában ez az
építmény?
– Tervünk egy „olyan városbútor” létrehozása, ami egyfajta „Kultúr Kápolna”-ként funkcionál, folyamatosan helyet adva a különbözô mû-

után végezhetnek el a saját erdôjükben. Továbbá szintén a tulajdonosok felelnek az erdô védelméért, így a lopások erdôhatósági szankcióját is nekik kell viselni. Sok kellemetlenséget elôzhetünk meg, ha ebben a kritikus idôszakban nem hagyjuk magára az erdônket. Aki csak
a tél végén látogatja meg a birtokát, az semmi jóra ne számítson. A
szervezett tolvajlások minden eddiginél korábban, már szeptemberben, zöldlombos állapotban elkezdôdtek. A gyóni határban magánerdôben százezres, állami területen jóval nagyobb, milliós nagyságrendû károkozások történtek. A legjobb védelmet a saját gyakori jelenlétünk jelenti, ez a terepszemlézô fatolvajokat visszatartja. Tanácsos
minden felesleges utat megszüntetni, az illetékes mezôôrrel kapcsolatot tartani. Társult erdôgazdálkodás esetén célszerû, ha a tulajdonosok
összehangolt, szervezett ellenôrzésrôl gondoskodnak. A mobiltelefon,
papír és toll jó, ha kézközelben van. Az erdô mellett, az adott dûlôben
illetéktelenül közlekedô jármû rendszámának jól látható leolvasása és
feljegyzése elriaszthatja a terepszemlézô fatolvajokat. Tettenérés esetén
tanácsos telefonon értesíteni a mezôôröket vagy a rendôrséget. A szervezett bandák a tettlegességtôl sem riadnak vissza, ezért a közvetlen
konfliktust kerülni kell. A határozott egyéni fellépés egyes helyzeteket
megoldhat, de jogos felháborodásunk ellenére a helyszíni igazságosztástól tartózkodni kell (önbíráskodás). Számítsunk rá, hogy a
rendôrség épületét belülrôl láthatóan jól ismerô, nyilvánvalóan bûnözô életmódot folytató fatolvajok is csak most az egyszer, a tettenéréskor jártak elôször az erdônkben. Az egyértelmû tettenérés, károkozás, a lefoglalt szerszámok és jármûvek ellenére a legképtelenebb dolgokat jelölnek meg ottani tartózkodásuk okaként. Az esetleges korábbi károkhoz természetesen nincs közük. Ez azonban az eseményeknek
már végképp az a része, mely az illetékes rendvédelmi szakemberek feladata. Az okozott kárt is a kirendelt szakértô méri fel, nem a mi becslésünk a döntô.
A sûrû köd, az esô, a havazás a fatolvajoknak kedvez. Ne gondoljuk, hogy a rossz idô visszatartja ôket, ilyenkor pontosan a tulajdonosi figyelem lazulására építenek. Tavaly télen már a közel félméteres hó
sem volt akadály, fôként lovaskocsival jártak be az erdôkbe. A tolvajlás nyomása a tél végén enyhül, ezért – a saját fûtésszámlánk mellett –
az erdônk érdekében is bízzunk az enyhe télben és a minél elôbbi kitavaszodásban.
Valentyik Ferenc

vészeti, kulturális megnyilvánulásoknak. Elképzelésünk szerint egy kortárs mûvészeti alapítványt hozunk létre, amely a felújításhoz szükséges pénzt adományok gyûjtésével elôteremti, illetve azt követôen mûködteti. Az épületet felújítjuk, nyílászáróit eltávolítjuk, és üvegportált
rakunk a helyére. Belül egy kis kiállító teret rendezünk be egy folyamatosan mûködô monitorral és világítással. A portálon keresztül éjjel nappal látható lesz az adott kiállítás, amelyben helyi vagy meghívott kortárs mûvészek munkái
mellett, építészeti és egyéb értékek kerülnek bemutatásra. A monitoron végtelenített filmek kihangosított effektekkel teszik interaktívvá a látványt. Szándékaink szerint a városnak ez egy
olyan pontja lesz, amit nem arra járva kell észre
venni, hanem el kell menni oda. Levédettük a
www.trafik.hu domain nevet, ami útján az éppen aktuális programot küldhetjük a világhálón
át különbözô – hazai és külföldi- kulturális orgá-

numoknak, így ezáltal is bekerülhet Dabas e kis
izzó ponton keresztül a világ vérkeringésébe.
– Talán az épület egyszerûsége mozgatta
meg a csapat fantáziáját?
– Rá akarunk világítani arra, hogy az érték
nem méret és reklám kérdése. Egy ellenpontot
szeretnénk a „pöffeszkedô”, tartalom nélküli
formák világában. Pofont a globális „megalokultúrmegnyilvánulásnak” (pl Dubai pazarló
tartalmat nélkülözô formaépítészete). Mi így
látjuk a TRAFIK jövôjét.
A TRAFIK ürügyén létrehozandó alapítvány
egy elôadássorozatot indít el, amelynek elsô
részére december 7-én 17.30-kor kerül sor a
Kisgyermek Alapítvány Tájházban.
Elôadó: Vukoszávlyev Zorán.
Az elôadás címe: Beszélgetés a kortárs templomépítészetrôl.
Kapui
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Egészség

Osteoporosis
Október 18-án,a Csontritkulás Világnapján hasznos elôadásokkal, táplálkozási és a testmozgás szükségességét
szorgalmazó tanácsokkal látták el az orvosok és gyógytornászok az érdeklôdôket. Az elôadás-sorozatnak a Halász Móricz-kúria adott otthont, ahol az elméleti tudnivalókon kívül csontsûrûségmérés is rendelkezésére állt
mindazoknak, akik kíváncsiak voltak csontjaik állapotára. Mostani számunkban dr. Klemencz Hajnalka írását közöljük, amelyben a táplálkozás és a csontritkulás elkerülésének összefüggéseire derít fényt.

Az életmód és a táplálkozás szerepe
Életmódunk döntôen meghatározza a csontritkulás kialakulásának valószínûségét. Életmód alatt számos dolog értendô, a táplálkozástól az élvezeti cikkeken át a mozgásig sok minden. Táplálkozásunkban döntô, hogy biztosít-e elegendô mennyiségû
kalciumot és D-vitamint. Ha nem megfelelô a kalciumbevitel,
nem tud normális mennyiségû csont felépülni. A D-vitamin pedig segíti a kalcium felszívódását a bélbôl és beépülését a csontokba.
A vérünkben lévô kalciumszint viszonylag állandó, az állandóság fenntartásában szerepe van a szervezetbe bevitt kalcium
mennyiségének, azaz a táplálék kalciumtartalmának és a csontokban elraktározott kalcium mennyiségének. Csontjaink a legfontosabb kalciumraktáraink, a szervezet kalciumtartalmának
99%-a itt tárolódik, ha kevés a vérben található kalcium, a csontokból mint raktárakból szabadul fel ez az ásványi anyag. A szervezet helyes kalciumforgalmának fenntartásában fontos a kiegyensúlyozott fehérje, szénhidrát és zsiradék fogyasztása. Ezen
alapvetô tápanyagok egymáshoz viszonyított aránya normális
esetben 1:1:1.
Fiatalabb életkorban a napi 800–1000 mg kalciumbevitel elegendô lehet. Nagyobb kalciumszükséglete van a fiatalabbak közül a terhes kismamáknak és a szoptató anyáknak. Ha a táplálék
kalciumtartalma hosszú éveken át alacsonyabb a kívánatosnál,
máris megnô a valószínûsége a csontritkulásnak, a szervezet a
hiányzó ásványi anyagot a csontokból vonja ki. Így csökken a
csontok tömege, megváltozik a csontok szerkezete, szivacsossá
válnak, azaz könnyebben törnek. Többnyire nem jutnak elegendô kalciumhoz a tartósan alacsony kalóriatartalmú diétát tartó fogyókúrázók és a csak növényi eredetû ételeket fogyasztó vegetáriánusok. Ilyenkor gondoskodni kell a kalciumpótlásról tabletták formájában. A csontritkulástól veszélyeztetett idôsebb
korosztálynak a jellegzetessége, hogy az étrend ijesztôen alacsony

kalciumtartalmú, átlagosan 500 mg, a szükséglet pedig 1200 mg
lenne. Ebben az esetben szintén gyógyszeres formában pótolhatjuk a kalciumot.
Mely élelmiszerek tartalmaznak több kalciumot?
– Tej (1 liter tej fedezné a napi kalciumszükségletet)
– Tejtermékek, joghurtok, sajtok
– Halak (busa, fogas, olajos halkonzervek)
– Zöldségek, gyümölcsök (spenót, sóska, mák, kelkáposzta, brokkoli,
karalábé, banán, narancs)
– Olajos magvak (dió, mandula, mogyoró)
– Rozskenyér
– Rizs
– Ásványvíz
Ha az étrendünk mellett kalciumpótlásra van szükség, sokféle
kalciumtabletta áll rendelkezésünkre. Ezek közös sajátossága,
hogy éhgyomorra elfogyasztva ideálisabban szívódnak fel, mint
étkezés közben vagy utána bevéve.
Rontja viszont a kalcium bélbôl történô felszívódását és beépülését a csontokba a rendszeres alkoholfogyasztás és egyes
üdítôitalok fogyasztása. Kiemelhetjük a kólaféléket, ezekbôl napi 1-2 liter elfogyasztásakor már számolni kell a csontrendszeri
károsító hatásokkal. Köztudott, hogy a kávé és a koffeintartalmú
italok is kedvezôtlen hatásúak a csontrendszerünkre, ez a kedvezôtlen hatás szerencsére csak igen nagy mennyiségû kávé elfogyasztása után érvényesül, így a napi 1-2 csészényi feketekávénkról nem kell lemondanunk.
Fokozza a csontritkulás valószínûségét a rendszeres cigarettázás, olyan egyéneknél, akik dohányoznak, hamarabb veszíti el a
csontrendszer szilárdságát. Hasonlóképpen hat a kábítószerhasználat is. Bizonyos gyógyszerek (pl. szteroidok) rendszeres
használata is hozzájárul a fokozott csontvesztéshez.
Kiemelkedô szerepe van az egészséges csontrendszer kialakulásában még a D-vitaminnak. A D-vitamin a bôrünkben napsugárzás hatására keletkezik. Ezért hangsúlyozzuk a szabad levegôn
történô mozgás fontosságát, a természetes napfény jótékony hatása is így érvényesül. Fôbb D-vitaminforrásaink: tej, tojás, vaj
húsok, belsôségek, máj.
A testedzés, a csontok fizikai terhelése szintén elengedhetetlen az
egészséges csontrendszer kialakulásában és a csontritkulás megelôzésében. Csontvázunk az évmilliók során a gravitáció terhe
alatt fejlôdött, Így érthetô módon nélkülözhetetlen a megfelelô
napi mozgásmennyiség. Csökkenti a csontvesztést a kerékpározás, az atlétika, a kocogás, a könnyû labdajátékok, de az egyszerû séta is. Napi félórányi séta elegendô csontjaink egészségének
megôrzésében. Szakemberek összeállítottak speciális gyógytorna-gyakorlatokat, ezek szintén könnyen elsajátíthatóak.
Dr. Klemencz Hajnalka háziorvos
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Hitélet

Politika és vallás
A különbözô történelmi korokban folyamatosan változott a politika és vallás
viszonya. A legrégebbi idôkben magától
értetôdô volt, hogy minden uralkodó
gyakorolt valamilyen vallást és ezt a maga hatalmi súlyával támogatta is. Szûkebb környezetünkben – Európában – a
keresztyénség területén, idôszámításunk
elsô tizenhét–tizennyolc évszázadában
az egyház és az államvezetés elválaszthatatlanul összefonódott.
Az egyház a maga gazdasági súlyával
és hatalmi pozíciójával meghatározó tényezô volt a politikai jellegû döntésekben is. A felvilágosodás kora után ez a
szerep egyre gyengült. Ezen belül kialakultak olyan országok, ahol a vallást és
politikát saját elhatározásból, törvényekkel szabályozva teljesen elválasztották egymástól.
Voltak olyan országok – mint a miénk is – ahol egy diktatorikus politikai
vezetés döntése nyomán, egyoldalúan
történt meg a szétválasztás. Ugyanakkor
ma is van olyan ország Európában, ahol
államilag szedik be az egyházi adókat és

Dabasi református
események
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor a templomban
Bibliaórák szerda este 17.00 órakor a parókián
Ifjúsági órák péntek délután 16.00 órakor a
parókián
Az alkalmi programokról a templomi hirdetôtáblán lehet olvasni
***
December 3-án, advent elsô vasárnapján ünnepi, úrvacsorai istentisztelet lesz a református templomban

A dabas-gyóni református
egyházközség hírei
Az elmúlt hónapban halottunk volt: Sipos
Lajos atyánkfia, aki 80 esztendôs korában
hunyt el.
Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló
családon!
***
Felnôtt keresztségben és konfirmációban részesül: Kiss Éva fiatalasszony-testvérünk. Erre az
ünnepélyes alkalomra november 19-én délelôtt
10 órakor kerül sor Istentisztelet keretében.

a befolyt összegbôl az államkasszából
tartják fent az egyházat.
Napjaink Magyarországán a politika
úgy döntött, hogy anyagilag támogatja
az egyházak közfeladatokat ellátó szerepét (iskolák, kórházak, öregotthonok,
stb. mûködtetése). Az egyházak pedig
úgy döntöttek, hogy papjaiknak és lelkészeiknek nem engedik meg politikai
pozíciók betöltését. Magánéletében pedig mindenki azt hisz, amit akar és úgy
politizál, ahogyan akar. Az idei választások idôszakában gyakorló lelkészként
azt láttam, hogy egyházunk tagjait is
megosztotta a politikai hovatartozás.
Egy-egy egyház tagjai között minden
politikai irányzat szimpatizánsai megtalálhatók. Ebbôl a ténybôl következôen
idônként összejövetelek és találkozások
alkalmával indulatos viták is keletkeztek.
Azzal a szándékkal, hogy oldjuk ezeket a feszültségeket és nyilvános beszélgetés keretében ismerjük meg egymás
eltérô politikai véleményét, összejövetelt kezdeményeztünk.
A beszélgetés elôre megadott témája
ez volt: “mit jelent számomra egy egyházba tartozni azokkal, akik más politi-

kai nézetet vallanak”. A beszélgetés
résztvevôi egyetértettek abban, hogy hitünkbôl fakadó megértéssel felül kell
emelkednünk a politikai nézetkülönbségeken, és az eltérô nézeteket is meg lehet vitatni kulturált módon.
Érdekessége volt az összejövetelnek,
hogy az érdeklôdô, de a beszélgetésen
részt nem vevô egyháztagok azzal indokolták távolmaradásukat, hogy “kiderülhet párthovatartozásuk”.
Szomorúan hallottam ezt az érvet,
mert én úgy értelmeztem ezt, hogy ezek
az emberek félnek valamitôl, vagy valakitôl. Itt tartunk 2006-ban, Magyarországon. Ezzel együtt hasznosnak tartom
a kezdeményezést.
A beszélgetés példaadó lehet más közösségek számára is, ahol a politika szintén indulatgerjesztô és megosztó tényezôvé vált.
Úgy gondolom ez egy olyan összejövetel volt, ami reményt ébreszthetett arra nézve, hogy az indulatokat gerjesztô
politikát és politikusokat is meg lehet
szelídíteni, ha elôzetesen megtanuljuk
saját indulatainkat kezelni.
Csontos József
református lelkész

Isten áldását kérjük fiatal testvérünk hitvallásés fogadalomtételére!
***
November 11-én 14 órakor került sor a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, Fekete
Lászlónak a beiktatására. Az ünnepi alkalmon
igét hirdetett Komlósi Péter, a Délpesti Református Egyházmegye esperese.
Isten áldása legyen az ünnepélyes alkalmunkon!
***
Rendszeres Istentiszteleti alkalmaink:
vasárnap:
d. e. 10 órakor Istentisztelet
d. e. 10 órakor Gyermek Istentisztelet (a gyülekezeti teremben)
minden alkalommal kézmûves foglalkozások,
vezeti: Fekete Lászlóné
***
Konfirmáció elôkészítô:
kedd 17.00–18.00 óráig, 6. osztály
szerda 17.00–18.00 óráig, 7. és 8. osztály
csütörtök 13:45–14:30, 8. osztály (Tatárszentgyörgy)
***
Gyülekezeti hittanóra:
Szerda 14:15–15.00 óráig
A hittanórák rendje:
hétfô
2. osztály – 5. óra
4. osztály – 6. óra
8. osztály – 7. óra

kedd
3. osztály – 5. óra
5. osztály – 6. óra
7. osztály – 7. óra
(Táncsics Mihály Gimnázium)
szerda
1. osztály – 5. óra
6. osztály – 6. óra
7. osztály – 7. óra (Tatárszentgyörgy)
5–8. osztály – 7. óra
csütörtök
1–4. osztály – 6. óra
nagycsoport (óvoda) – 10.30–11.00 óráig
***
November 15-tôl, hetente egyszer (szerdai
napokon): HÁZI BIBLIAÓRA délutánonként 15
órakor.
Havonta egyszer GYERMEKDÉLUTÁN.
***
Karácsonyi vásár: Adventi koszorúk és karácsonyi képeslapok vásárolhatóak a gyülekezeti teremben.

A gyóni evangélikus
egyházközség hírei
Ifjúsági csendesnap
November 4-én, szombaton 9 órától egyházmegyei csendesnap volt Tápiószentmártonban, ahol sok fiatal vett részt.
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Megtorlás
A forradalom vérbe fojtása után a megszálló szovjet csapatok hetekig komoly fegyveres ellenállásba ütköztek. A törvénytelen Kádár-kormány, mely
eleinte ki sem mert mozdulni a tankok által túlbiztosított hivatali épületekbôl, és eredménytelenül
próbált egyezkedni a sztrájkoló munkástanácsokkal. Azokkal a munkástanácsokkal, amelyek végsô
soron a szocialista propaganda szüleményei voltak, és csupán annyi volt a bûnük, hogy komolyan
vették azt: „Tiéd a gyár, magadnak építed.” Kádárék 1957 januárjában érezték úgy, hogy elérkezett
az idô a taktika megváltoztatására.
„Január 11-én reggel 8 óra körül mentem be a
gyárba. Körülbelül 10 órára hatalmas tömeg gyûlt
össze a vezérigazgatósági épület köré a lemondásunk miatt” – így emlékezett a történtekre Bácsi
József, aki 1956-ban tagja volt a Csepel Vas- és
Fémmûvek Ideiglenes Munkástanácsának, majd
november 29-én, a végleges központi munkástanács megalakulásakor elnökhelyettesnek választották. Posztjukról azért mondtak le, mert Kádár

Jánossal folytatott megbeszéléseik kudarcba fúltak, a tömeg követeléseit nem tudták érvényesíteni a karhatalmista hatalommal szemben. „Mindenki borzasztó elégedetlen volt. Elszabadult a
pokol, követelték, hogy szóljon valaki. Nagy Elek
mondott pár szót, de az egész nem tartott öt percig, mert lehurrogták, és a tömeg elkezdett az
épületbe nyomulni. A rendôrt, aki az ajtóban állt,
benyomták a folyosóra, és a dulakodás hevében a
géppisztoly, amely a nyakába volt akasztva, elsült.
Egy lövés volt csak, de a visszapattanó golyó egy
motorkerékpár-gyári fiatalembert tarkón talált.
Szerencsétlen rögtön elvérzett, nem lehetett segíteni rajta. A rendôrt megfogták, végighúzták a folyosón, a géppisztolyát elvették tôle, kettétörték,
és a kettétört fegyvert az épület elôtt lévô hirdetôtáblára akasztották. Ezt követôen a munkások
felborított vagonnal, dömperekkel elbarikádozták
az 1-es kaput. Közben teherautón megérkeztek a
pufajkások, rengetegen voltak, elözönlötték a gyárat. (…) Akit értek, lôttek, öregeket, nôket egyaránt.
Fél óra alatt szétverték a Fô utcát és a Templom
teret, azután a gyárat is. Reménytelen volt az ellenállás. Mindenki menekült, amerre látott.”

Bácsit 1957. január 12-én letartóztatták, és
1958. február 7-én tíz év börtönbüntetésre ítélték. 1960 áprilisában részt vett a Váci Országos
Börtön elítéltjeinek éhségsztrájkjában. 1963 márciusában szabadult.
„Amikor kijöttem, rendkívüli állapotokat tapasztaltam. Hat éven keresztül úgy éltem benn,
hogy odakinn elfojtott indulat dühöng az emberekben, alig várják, hogy lehessen valamit csinálni. Majdnem elsírtam magam, amikor rájöttem,
hogy Kádár Jánost úgy emlegetik, mint a nemzet
atyját, aki az országot megmentette, és felszámolta a fehérterrort. Mindenki jól élt, mindenki
twistet járt. Az évek múlásával az emberek egyre inkább meg voltak elégedve a helyzettel.
Mellbevágott az, amikor Kádár János megjelent
a nyílt utcán, az emberek odamentek hozzá, és
csókolták meg szorongatták a kezét. Borzalmas
volt arra rádöbbenni, hogy a tömeg csak azon
keresztül mérlegel, hogy tele van-e a hasa, fel
tud-e venni valamit, és van-e munkahelye – jellemezte a Kádár-korszak tudathasadásos Magyarországát Bácsi.”
Pásztor Gergely

Félévszázados forradalmi évforduló Baróton
Még szeptemberben a VIII. Dabasi Napok
rendezvénysorozat alkalmával merült fel az
ötlet László Jutka részérôl, aki a baróti mûvelôdési központ igazgatója, hogy a forradalom ötvenedik évfordulójára készülô nagyszabású ünnepi mûsort némi testvérvárosi részvétellel szeretné színesíteni.
Az Áldos Egyesület 3 taggal képviseltette
magát, Litavszky Zsolt, Bereczki Barnabás és
Zsolnai Zoltán személyében. A Táncsics Mihály Gimnázium részérôl a baróti kapcsolattartó Kôszegi Margó tanárnô, valamint Foky
Krisztián (aki egyébként az Áldos Egyesületnek is tagja) képviselte az oktatási intézményt.
A program kissé feszített ütemûre sikeredett. Vasárnap a reggeli órákban érkeztünk
meg, amikor is kis csapatunk egy része megpihent, a másik elszántabb része pedig a 12
órás út dacára Kisbaconba ment, hogy részt
vegyen László Jutka édesapja, Varga László
nyugalmazott lelkipásztor által celebrált istentiszteleten. Délután ellátogattunk Bodosba,
Józsa József baróti alpolgármesterhez is, ahol a
baráti hangulatú beszélgetés keretében szó
esett többek között az ifjúsági nagyköveti
program folytatásáról is.
Az esti órákban pedig nagy érdeklôdéssel
hallgattuk Varga László egész magyar történelmünkön átívelô, de mégis 56-ra fókuszáló
elôadását, amely a magyar nép örökös küzdelmének és az összetartás fontosságára hívta fel
a figyelmet ezekben a belsô széthúzásoktól
tarkított idôkben. A hétfôi nap nekünk és a
kinti magyaroknak szintúgy nemzeti ünnep,
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de természetesen a román államnak a legkevésbé sem az, hanem csupán egyszerû munkanap az összes többi jeles magyar évfordulóhoz
hasonlóan. Ennek a szomorú ténynek azonban számunkra ekkor megvolt a nem túl vigasztaló, de mégiscsak létezô elônye. Ugyanis
így a gimnázium kéttagú delegációjával volt
alkalmunk ellátogatni a Baróti Szabó Dávid
Iskolaközpont igazgatójához, Dimény Jánoshoz. Sôt a találkozó keretében sor került a
testvérvárosi gimnáziumok közötti együttmûködési szerzôdés aláírására is. Ez nem csupán
azért hasznos, mert lefekteti a késôbbi együttmûködési folyamatok általános irányvonalait
és alapelveit, hanem azért is, mert a majdani
közös pályázatoknál rendkívül hasznos egy
ilyen közös alapdokumentum megléte.
Ezt követôen ez egész délután izgatott próbával telt, amelynek szünetében egy rövid
egyeztetô megbeszélés erejéig találkozhattam
Barót következô ifjúsági nagykövetével Fazakas Kingával is. Ezután este hétkor immáron
élesben vette kezdetét az elôadás. A három
órás ünnepi mûsor “A magyar történelem
hullámvölgyei irodalomban , zenében és táncban” címet viselte. Ennek során dalokkal,
táncokkal, versekkel valamint prózával került
megidézésre történelmünk minden fontosabb
idôszaka. Az egyes korszakhatárok között pedig Kôszegi Margó tanárnô néhány fontosabb
esemény felvázolásán keresztül adta meg a keretet a különbözô történelmi korhoz. Az
összekötôszövegekhez szerény személyem
igyekezett némi gitárkíséretet biztosítani.

Az elsô jelentben az Áldos Egyesület képviselôi az ôsmagyar hangulatvilág megjelenítésére vállalkoztak sámándobjaik és néhány régi
dal segítségével, hozzáteszem igencsak sikeresen. Külön örömünkre szolgált, hogy a dobosokhoz Tôkés Lehel volt baróti ifjúsági nagykövet is csatlakozott. A következô dabasi
“vendégjáték” a török idôket tarkította, amikor is “hobby-hangszáltépô diplomataként”
igyekeztem Tinódi Lantos Sebestyén “Summáját írom Eger várának” címû dalából egy
részletet elôvezetni, Nagy Gergô gitárkíséretével. Végül sorainkat az Áldos két tagja, Litavszky Zsolt, valamint Bereczki Barnabás
zárta, akik I. világháborús kosztümben büszkén énekelték el a szívszorító “Kimegyek a doberdói nagy hegyre” címû dalt. Az elôadás keretében a szavalatok mellett Erdôvidék szinte
minden fontosabb néptáncos, valamint zenei
csoportja (akiket sajnos most a helyszûke
miatt nem áll módomban felsorolni, amiért
minden érintettôl ezúton is elnézést kérek)
ízelítôt adott méltán irigyelt tudásából.
A 2006. március 15-i baróti ünnepi részvétel után, szinte már hagyományteremtôvé lett
a testvérvárosi részvétel az erdôvidéki ünnepélyeken. Ennek folytatásaképpen szeretnénk,
ha jövôre baróti barátaink látogatnának el
hozzánk valamilyen ünnepi mûsorral. Immáron anyaországi keretek között is ízelítôt adtak
sokrétû tehetségükbôl, kreativitásukból, és a
számunkra, itthoni magyarok számára igencsak megszívlelendô, jó értelemben vett nemzeti hevületükbôl is.
Kancsár Krisztián

Kultúra

“A tudomány és az élet embere”

Dr. Halász Géza (2.)

Azt, hogy a „kopogtatás és hallgatódzás” alapelveinek rendszerbe foglalására Bene professzor
tanításai inspirálták Halász Gézát, orvostudori
értekezésének bevezetôjében is kiemelte. Szakmailag fôleg bécsi professzora, „a mellbetegségek gyógyítására különösen fényes érdemekkel” bíró dr. Skoda hatott rá, írja, aki a „közönséges kórházban az elsôbb rendû orvosok egyike” volt, s szakmai képzését és gyakorlatát vezette a császárvárosban. Halász Géza munkájának célja a tüdôbetegség diagnosztizálásának
rendszerbe foglalása volt. Ez önmagában is jelentôs, értékét azonban tovább növelte, egyúttal meg is nehezítette az a tény, hogy „ezen
tárgyról anyanyelvünkön munka még nem létezvén, a' mûszavak fordításával 's részint csinálásával kellett bajlódnia”. Munkája elsô részében Hippokratésztôl saját koráig tekintette
át azok tanait (eredményeit és tévedéseit), akik
az orvostudományban e két témával foglalkoztak, részletesen is vázolva benne dr. Skoda e
tárgyban 1839-ben megjelent tanulmányának
téziseit. Ezt követôen a kopogtatás és hallgatódzás hasznát, szabályait és egyes részleteit elemezte a „mellbetegségek” terén. A második részében a „végkeringés életmûveinek hallgatódzási jeleneteirôl” értekezett – s a módszer kardiológiai alkalmazásának lehetôségeit foglalta
össze –, végül a téma irodalmát ismertette.
A disszertáció Halász Géza tudományos
munkásságának nyitányát jelentette csupán, s
mint említettük, pályája más területein is Bene
Ferenc nyomdokain haladt. Bene professzor az
értekezés megjelenése idején hívta életre a
„Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyûlése”-it, és készítette elô az elsô, 1841.
május 20-án tartott tudományos találkozót,
amit évrôl évre újabb követett. A rendezvénysorozat születésénél Halász Géza is ott bábáskodott, s a szervezésben is professzorának segítôtársai közé tartozott. Ezt azok a publikációk
is igazolják, melyeket az 1840-es években sorozatban jelentetett meg az orvosi szaklapokban.
Nevezetesen: „A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Besztercén tartott nagygyûlése
Besztercén” 1842-ben (Orv. Tár. II/3-4. sz.), a
IV. Temesvárott 1843-ban (II/8. sz.), az V. Kolozsvárott 1844-ben (II/13–14. sz.), a VI. pedig
Pécsett 1846-ban (I/8-9. sz.).
A pécsi gyûlés publikációi között törekvéseik eredményeit is összegezte „A magyar orvosok és természetvizsgáló eddigi gyûléseinek
története és haszna” címmel. Eközben nyomtatásban is kiadták a „Vázlatos elôadás a pesti
egyetemen orvosok kiképzésére rendeltetett
kórodáról az 1841/2. iskolai évben” címû dolgozatát (1843. II/3–4. sz.), továbbá a kolozsvá-

ri nagygyûlésen elhangzott egyik tudományos
elôadását (1845. I/13-14. sz.). 1848-ban az
egyetemi oktatással kapcsolatban jelent meg
két tanulmánya. Az egyik az „Orvoskari
jegyzôkönyv” (II/1. sz.), a másik „A magyar orvos-sebész tanári kar 1848. évben tartott üléseinek jegyzôkönyve” (II/7, 24. sz.). A publikációk sora itt egy idôre megszakadt. A forradalom eseményei ugyanis Halász Gézát sem
hagyhatták hidegen, s hamarosan katonaorvosként vett részt a szabadságharcban.
A disszertációjában és publikációiban is
megmutatkozó tudományos felkészültségénél,
tehetségénél és szolgálatkészségénél fogva Halász Géza hamar felhívta magára kortársai figyelmét. Éspedig Pesten, az ország fôvárosában, „ahol annyi jelesek között oly nehéz dolog
ismertebb nevet kivívni”, s ahol „nevét nemsokára mégis a legkitûnôbb országos hírû orvostudorok között emlegették”. Mielôtt azonban e pálya kiteljesedett, családi állapotában is
változás következett be. Az ifjú doktor Végh
Karolinával kötött házasságot, melybôl két fiú
született: 1849-ben Olivér, 1852-ben pedig
Hugó. Neki csak négy év adatott meg (†1852.
nov. 25.), Olivér ágán viszont négy unokával
szaporodott a család: Olga (Issekutz Mártonné), Géza, Olivér és Vanda (Biegner Józsefné). A
családalapítás mellett az ô figyelmét is lekötötték a politika egyre nagyobb sebességgel rohanó eseményei, amelyre alighanem sógora (példája) is ösztönözhette.
Három évvel fiatalabb húga, Eleonóra
(*1820. márc. 19. †1902. márc. 13.) ugyanis
1841. július 29-én távoli unokatestvérükkel,
Halász Boldizsár táblabíróval kötött házasságot, akit tehetsége épp ebben az évtizedben repített Dabasról az országos politika csúcsára, a
radikális nemesség élére. Így tehát természetesnek találjuk azt is, hogy nagyívû karrierje
kezdetén Halász Géza is félretette szakmai és
tudományos ambícióit. Amikor a nemzet a császári és cári seregekkel vívta harcát a szabadságért, ô a honvédsereg dandárorvosaként vállalt
részt a sebesült honvédek gyógyításában. Halálra ítélt, majd bebörtönzött férjének sorsa
miatt húgának kétségbeesését látva, Világos
után hosszú idôre elfordult a politikától, s ismét
orvosi hivatásának és a tudománynak szentelte
életét.
Halász Géza figyelme elsôsorban a ragályos
betegségekre, különösen a kolerára irányult. Érdeklôdési körének kialakulásában szakmailag
szintén Bene professzor példája játszott szerepet, aki – mint említettük – az 1831-es kolerajárvány elleni küzdelem egyik meghatározó
egyénisége volt.. A koleráról azonban közvetlen

tapasztalatai, sôt megrázó élményei is lehettek,
hiszen tizennégy éves volt már, amikor a Pesti
alsójárást, s benne Dabast is elérte a járvány.
Mindehhez tudni kell, hogy 1831-ben a tudomány még nem ismert hatékony eljárást a kolera gyógyítására és a járvány megállítására. A
vékonybél teljes hosszára kiterjedô – súlyos vizes hasmenéssel, hányással, kiszáradással, vesefunkció-romlással, végül a keringés teljes összeomlásával járó – heveny fertôzés tünetei
egy–három nap lappangás után jelennek meg.
Okozója a Vibrio cholerae nevû Gram-negatív
baktérium, mely fôleg fertôzött élelmiszerek útján terjed. Csakhogy ebben a korban a kolera, ill.
a fertôzés (mely lehet enyhe, szövôdménymentes hasmenés, vagy halálhoz vezetô gyorsan lezajló betegség) kórokait ekkor még nem ismerték, csak tüneteirôl alkothattak képet.
A kolera tüneteit 1831. július 8-i vármegyei
jelentésében Nagy József járási orvos a következôk szerint írta le: „Fôszédülés, melyet nem
soká az egész test bágyadtsága követ. A kezek
és lábak görcsös öszvehúzó, hasogató fájdalmaival, e' mellett hébe-korba – lélegzetvétel[lel] vagy sóhajtással a' gyomortájon görcsös
és égetô fájdalmakkal – egyszerre hányás áll
elô, melyet nemsoká hasmenés is követ”. Hamarosan „kínzó szomjúság, leginkább hideg víz
után való vágyakozás nyugtalanítják a' beteget,
a' midôn a' kezek és lábak takarói jéghidegségûek lesznek, vizeleti ingere kevés vagy éppen
semmi. Az elébb megnevezett görcsös fájdalmak szaporodnak”, végül e súlyos szenvedés
után „sokszor hat–tíz óra, legfeljebb két nap
alatt eljô a' jótévô halál”. Mielôtt folytatnánk a
kolera elleni küzdelmet egyik életcéljának tekintô Halász doktor pályájának ismertetését, az
1831-es járvány Dabas környéki hatásait mutatjuk be, mely ifjúkori élményei közé tartozott.
(Folytatjuk!)
Czagányi László
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Sport

Postagalamb… Postagalamb… Postagalamb...
Starthely
2006. 05. 07. Gyôr – H
2006. 05. 14. Rajka – H
2006. 05. 21. Rajka – H
2006. 05. 28. Melk – A
2006. 06. 05. Haág – A
2006. 06. 11. Schending
2006. 07. 02. Rajka – H
2006. 07. 09. Haág – A
2006. 07. 15. Regensburg – D
2006. 07. 22. Nürnberg – D

km
139
181
181
329
371
462
180
371
572
650

startidô
08.00
07.00
06.45
06.35
06.30
06.15
07.00
05.30
05.45
05.30

érkezési idô
10.02
08.57
08.49
10.18
09.53
12.21
09.43
10.02
12.52
15.17

I. Turcsán Sándor
I. Kancsár Ferenc
I. Kancsár Ferenc
I. Zsolnai Mihály
I. Horváth Jenô
I. Horváth Jenô
I. Szemzô János
I. Horváth Jenô
I. Horváth Jenô
I. Kulcsár László

2006. rövid távú csapatbajnoka:
2006. középtávú csapatbajnoka:
2006. általános csapatbajnoka:
2006. sprint csapatbajnoka:
2006. fiatal galambok csapatbajnoka:

Horváth Jenô
Horváth Jenô
Horváth Jenô
Kancsár Ferenc
Kancsár Ferenc

Véget ért az idei versenyszezon a Postagalamb Sportegyesület részére. A
madárinfluenza jelenléte nagyban gátolta a versenyek lebonyolítását. Míg
rövid és középtávon sikerült a versenyprogramnak megfelelôen versenyezni,
addig a hosszú távú programok foghíjasak maradtak. Versenyzôink így is
szép eredményeket produkáltak 2006ban is.
Az 1956-os forradalom 50 éves évfordulójáról Országos Szövetségünk is
méltóképpen emlékezett meg. Belgiumból közel 1200 kilométerrôl
Arendonkból rendezte meg a fent említett emlékversenyt. Arendonkról
annyit kell tudni, hogy a belgiumi kisváros a postagalambászok Mekkájának
számít. Nincs postagalambász a “világon”, aki e helyrôl ne hallott volna. Az
itt élô Janssen fivérek minden idôk
legnagyobb postagalambászai voltak.
Nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a

világ postagalambjainak közel 50%-a
hordozza magában a Janssen galambok vérét. Érdekesség, hogy a hat testvér csak a galambászattal foglalkozott,
abból és annak éltek. Soha egyikük
sem házasodott meg, az öt férfit egyetlen lánytestvérük, Irma gondozta. Hihetetlenül népszerûek voltak. Japántól
az Egyesült Államokig mindenhol keresettek voltak galambjaik. Az innen
rendezett versenyünk nemcsak forradalmunk elismerésének szólt, hanem
egyúttal ennek a családnak is! Versenyünk idején már sajnos csak egy férfiú él, aki 94 éves.
E kis kitérô után térjünk vissza magára a versenyre. Országos szinten
1724 darab postagalamb startolt a versenyen, ebbôl 30 darab dabasi versenyzô volt. A galambokat augusztus
4-én pénteken 12:45-kor engedték fel.
Azért napközben, hogy a távolságot
egyetlen galamb se tudja megtenni az-

nap. Rá legyenek kényszerítve az éjszakázásra mindannyian. Reggeli start
esetén fôleg az ország nyugati részén
érkezhetett volna galamb még aznap
estefelé. Így nagy hátrányba került
volna az ország keleti része, melynek
galambjai rá lettek volna kényszerítve
a kint éjszakázásra. Dabas galambjai
kitûnôen helytálltak ezen a nem mindennapi kemény küzdeni tudást
igénylô versenyen. Szemzô Péter 5 darab küldött galambjából szombaton
15.01-kor érkezett a dabasi elsô,
amely országos 21. helyezett lett.
Kancsár Ferenc 10 darab küldött
galambjából szombaton 15:47-kor érkezett a dabasi második, ami országos
29. helyezett lett. Horváth Jenô 3 darab küldött galambjából szombaton
18.27-kor érkezett a dabasi harmadik,
országos 63. helyezett. Aznap már
több galamb nem érkezett Dabasra. A
többi galamb napok múlva szétszórtan
érkezett, de sok hiány is van. Ezek sajnos nem tudtak megbirkózni az elôttük álló nagy-nagy feladattal.
Most pedig ismerjük meg a 2006-os
versenyév fô programjának gyôzteseit.
Érdekesség kedvéért közöljük a start
idejét, valamint az elsô díjas galamb
érkezési idejét. Minden esetben az érkezés a feleresztés napján volt. Azt hiszem, lehet csemegézni a teljesítményeken.
Végezetül: a 2006-os versenyév sem
telt el dabasi versenyzô kiemelkedô országos eredménye nélkül. Magyar Kupa középtávú csapatbajnokságban,
melyen közel ezerháromszáz tenyésztô
van rangsorolva, Horváth Jenô a nyolcadik helyen végzett.
Kulcsár László
a versenybizottság elnöke

Kézilabda
NBI/B férfi nyugati csoport
Dabas-DIEGO KC eredményei:
Október 7. Tököl KSK–Dabas-DIEGO KC 38–25
ifi: 13-48
Október 15. Dabas-DIEGO KC–PLER-Airport II. 28–22 ifi: 30–35
Október 21. Tatai HAC–Dabas-DIEGO KC 27–26
ifi: 36–32
November 3. Pécsi KK–Dabas-DIEGO KC 34–28
Következô hazai mérkôzések (helyszín DDS):
November 10. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Szentendre KC
November 26. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Balatoni KC
December 9. 18.00 Dabas-DIEGO KC–Elmax Vasas SE Pápa
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NBII nôi déli csoport
DANKE eredményei:
Október 8. Taksony SE–DANKE 41–21
Október 15. DANKE–Érdi VSE 0–10
Október 23. DANKE–Szigetszentmiklósi NKSE 27–33
Október 29. Kistarcsai KE–DANKE 22–22
Következô hazai mérkôzések (helyszín DDS):
November 11. 14.00 DANKE–XVII. ker. SE
November 26. 14.00 DANKE–Gyömrô VSK

ifi: 14–21
ifi: 13–30
ifi: 17–31
ifi: 24–16

Sport

Lósport
Megvédte bajnoki címét Bartha Barnabás
A Biotop Gyermek Ügyességi Lovasversenyben kezdô, könnyû és nehéz
kategóriában avattak országos bajnokokat a szeptember 30-i inárcsi
döntôn. Nagy volt a kihívás az országos fordulókon, az év folyamán

DS-WELLNESS
Novemberi ajánlatunk
Immuntréning
Amikor sok teher nehezedik ránk, könnyen
megbetegszünk. Immunrendszerünk védettséget biztosít számunkra a kívülrôl jövô vírusok, balktériumok, gombák és mérgek ellen.
Belülrôl sérült sejtek, szétroncsolódott szövetek próbálják áttörni a védôfalat. Nem kedvez az egészségnek a rohamosan növekvô
elektroszmog, a stressz és a napi hajsza a megélhetésért. Sokunkat a foglalkozásunkból
eredô méreganyagok is veszélyeztetik. Majdnem minden ezek közül a csecsemôket sem
kíméli. Szerencsére az immunrendszer, akárcsak a test, edzhetô, így vállalhatjuk a kihívásokat. A Ds-Wellness hatékony megoldásokat kínál az immunrendszer téli elôtti formába hozására.
Méregtelenítés SPA méregtelenítô géppel
Ma már majdnem mindenkinek elsavasodott

csak 182 versenyzônek sikerült minôsülni az országos döntôre. A Biotop
Gyermek Ügyességi Lovasverseny nehéz kategória országos bajnoka,
Bartha Barnabás megvédte bajnoki címét, és ismét elnyerte az „Év
ügyességi lovasának” járó serleget és a vele járó fôdíjat, egy teljes származású welsh B póni csikót. Az „Év ügyességi lova” vándorszalagot Barnus Dáma nevû lova kapta. Gratulálunk!

a szervezete. A savakból nagy mennyiségû salakanyag keletkezhet észrevétlenül.Változatos
problémákat okozhat, mint pl. a depresszió,
tanulási nehézség, cellulitisz, szívroham, allergia, asztma, meddôség, gyomorsav, pszoriázis, teljesítményromlás, állandó fáradtság
stb. A SPA gép a legkényelmesebb és leggyorsabb méregtelenítô eljárás. Kb. 30 perc alatt a
vízben áztatott lábakon keresztül távozik
szerveztünkbôl a salakanyag. A kioldódott
anyagokból lehet következtetni arra, honnan
származik a salakanyag. Az elsô jele a szervezet tisztításának a lábak megkönnyebbülésén
érezhetô, ugyanez játszódik le belül is, és javulnak a sokszor makacs problémák. Kevesebb gyógyszerre van szükség. Korhatár nélkül kedvezményes feltételekkel igénybehetô a
D-D Sportcsarnokban elôzetes egyeztetés
alapján.
Tehermentesítô napok
A méregtelenítést és a fittséget fokozza ez a
program, hosszabb-rövidebb lúgosító diéták
végzését jelenti egyéni tûrôképesség szerint,

szakszerû felügyelet mellett. Akinek eddig
nem volt bátorsága egyedül belevágni, most
itt a lehetôség.
Szauna
A rendelkezésre álló, korszerû és színvonalas
finn szauna a legjobb eljárás az imunrendszer
edzéséhez. Elôre egyeztetett idôpontban vehetô igénybe, szakszerû felügyelet mellett.
Jógagyakorlatok
Az immunrendszert támogató, feszültségoldó
mozgásprogram folyamatosan rendelkezésre
áll, relaxációval fejezôdik be.
Egyéb folyamatos program:
Agytorna gyermekeknek, az írás-olvasási és
kifejezôkészség fejlesztésére.
A programokat életmódtanácadó és
terapeuta vezeti.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Bôvebb ismertetés található
a www.dabas-ds.hu weoldalon is.
Érdeklôdés esetén kérem hívja
a 06-20/313-2355 telefonszámot!

Sportgála
a Dabas-Diego
Sportcsarnokban
December 15-én (pénteken)
19 órától újra megrendezésre kerül
a Sportgála, amelynek keretén belül
átadásra kerül
az ÉV SPORTOLÓJA és
a DABAS VÁROS SPORTJÁÉRT díj.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Mi is a fitnesz?
A fitnesz több puszta testépítésnél. Olyan rendszer, amely átalakítja egész életvitelünket, javítja közérzetünket, formálja
a testünket és mi tagadás, eddigi nyugodt napjainkat néha
feje tetejére is állítja.
A testedzés elônyei: a testedzés fiatal és idôsebb korban
egyaránt fontos dolog. A hiedelmekkel ellentétben a fitnesz
életmód sem a fiatalok kizárólagos kiváltsága csupán. A
rendszeres mozgás erôsíti az izomzatot, javítja állóképességünket, karbantartja a testünket és segít elkerülni az elhízással járó lelki és fizikai problémákat is.
Nem csupán izomzatunk, de immunrendszerünk, sôt lelki
egyensúlyunk erôsítésével is szolgálja az egészségünket.
A fitnesz életmód: olyan módszerek gyûjteménye, amelyek
közül bárki választhat a saját ízlésének, habitusának, lehetôségeinek megfelelôt, s amely ha mindennapi életünk
részévé válik, könnyebbé, kellemesebbé és nem utolsósorban
egészségesebbé teheti a hétköznapjainkat.
Várja önöket a XXX Fitness
Hétköznap: 8.00–21.00-ig
Hét végén: 10.00–20.00-ig
Elsô alkalommal ingyenesen állunk rendelkezésre!

SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ: (30) 903-4987
Fax: (29) 360-982
NAGY KÁROLY: (30) 941-2282

Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510
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SVÁSÁRLÁSI, -ÉPÍTÉSI, -BÔVÍTÉSI HITELAKCIÓ
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AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL
Nem jogosult államilag támogatott hitelre? Mi segítünk Önnek!
Kamat:
Kezelési költség:
Hitel-elôkészítési díj:
Futamidô:
Hitel összege:

évi 10%
évi 1%
egyszeri 1%, min. 10 000 Ft
maximum 20 év
a megvásárolt ingatlan max. 70%-a, max. 15 millió Ft
Törlesztôtábla (példa)

Igényelhetô hitel összege
(Ft)

Futamidô
(hó)

Havi törlesztô
részlet (Ft)

THM
(%)

5 000 000

240

51 960

11,95

8 000 000

240

83 050

11,90

10 000 000

240

103 770

11,89

A teljes hiteldíj mutató az alábbiakat tartalmazza: kamat, kezelési költség, hitel-elôkészítési díj, értékbecslési díj.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt
és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

Az akció 2006. április 3-tól visszavonásig tart!
A részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinkben!
Alsónémedi, Fô út 66/A
Dabas I., Szent János u. 108.
Dabas II., Szent István tér 1/D
Dabas II., Bartók Béla u. 92.
Dabas III., Vasút u. 2.

29/537-015
29/564-072
29/562-060
29/560-160
29/567-154

Bugyi, Templom u. 6.
Gyál, Kôrösi u. 116.
Gyál II., Déryné u. 1–3.
Budapest V., Képíró u. 9.
Dunaharaszti, Baktay tér 1.

29/547-082
29/540-045
29/541-270
1/266-6624
24/526-001

E-mail: titkarsag@alsonemeditksz.hu

Gyors ügyintézés, udvarias kiszolgálás az
ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

