V. évfolyam 2. szám. 2005. február

A március 15-i megemlékezés
programjai
9.00 Gyülekezô a Kossuth Ház Galériában
9.30 „Rajzolok egy szép világot” óvodás rajzpályázat
eredményhirdetése
Koszorúzás az emléktáblánál
10.30 Megemlékezés a református templomkertben
Ünnepi szónok Csontos József református lelkész
11.00 Ünnepi mûsor a Szent István téren a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanulóinak elôadásában
Ünnepi szónok: dr. Zlinszky János professzor,
Dabas város díszpolgára
A Dabas Díszpolgára és a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díj átadása – az elismerést
átnyújtja Kôszegi Zoltán polgármester
Koszorúzás Kossuth Lajos szobránál
18.00 Gyülekezés a Szent István téren
az esti programokban közremûködik
Suhajda Tibor és a NEW SENSE, valamint
a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói
Fáklyás felvonulás Kossuth László sírjához,
a dabasi köztemetôbe
A nap folyamán közremûködik a Sugár Rezsô Zeneiskola.

Ünnepeljük együtt március 15-ét!
A szellem rab, s mi fönn tartjuk nyakunkat,
S szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat!
Szolgák vagyunk, rabszolgánál szolgábbak
Megvetésére a kerek világnak!
Petôfi Sándor

Kedves Dabasi Polgárok!
Hagyományainkhoz híven, idén is megemlékezünk az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc évfordulójáról a szokásos módon és helyszíneken. Ünnepi
együttlétünkkel emléket szeretnénk állítani mindazoknak a hôsöknek, akik, ha
rövid idôre is, de megvalósították a magyar nép szabadságtörekvéseit, egy olyan
korban, amikor a legmélyebb kilátástalanság uralta a társadalmi és politikai életet. Ezen a napon szeretettel várjuk a családokat, a nagyszülôktôl a legapróbb
unokákig, hogy együtt éljük át a nemzeti összetartozás felemelô érzését, itt a
Szent István téren, ahol méltó körülmények között emlékezhetünk, és róhatjuk
le kegyeletünket a Kossuth-szobor elôtt.
A szívünk fölé kitûzött kokárdák, a Himnusz hangjai erôsítsék meg bennünk
az összetartozás tudatát, azt a felemelô érzést, hogy egy nemzethez tartozunk.
Ünnepeljük ismét együtt március 15-ét !
Kôszegi Zoltán polgármester

Tavaszköszöntô Ifjúsági Napok Dabas 2005.
Március 11. (péntek)
– Dabasi Diákok Találkozója a DS-ben 16 óra
• Iskolák játékos vetélkedôje és bemutatkozó mûsorok
• Tinidiszkó
– Filmklub indító elôadása a Kossuth Mûvelôdési Központban, 19 órakor
Március 12. (szombat) 10 óra
– Kistérségi vers- és mesemondó verseny alsótagozatos gyerekek részére a
Kossuth Mûvelôdési Központban
Március 13. (vasárnap) 10 óra
– Kistérségi vers- és prózamondó verseny felsô tagozatos, középiskolás és
felnôtt kategória a Kossuth Mûvelôdési Központban
– József Attila verselemzô pályázat (középiskolás) eredményhirdetése a
Kossuth Mûvelôdési Központban
Március 14. (hétfô) 19 óra
– Blues Archív koncert a Kossuth Mûvelôdési Központban
Március 15. (kedd)
– Városi ünnepség
Március 16. (szerda) 18 óra
– Táncbemutató a Kossuth Mûvelôdési Központban a Concordance Táncegyesület és a Cziffra György Mûvészeti Iskola közremûködésével

Március 17. (csütörtök) 15 óra
– Vízkincskeresô kerékpáros akadályverseny 7–8. osztályos tanulók részvételével
Március 18. (péntek) 17 óra
– Húsvéti kézmûves foglalkozás a Kossuth Mûvelôdési Központban
Március 19. (szombat)
– Tavaszköszöntô Városházi este a Szent István téren a Tavasz ébredése és a
Víz Világnapja jegyében
– 19.30-tól Omega-koncert a DS-ben (lásd 2.. oldal)
Kiegészítô programok:
– „Nyitnikék” kistérségi szakmai nap a Bóbita Óvodában, a mozgásfejlesztés jegyében
– Diáknap a Táncsics Mihály Gimnáziumban (március 10-én, csütörtökön)
– „Cserebere fogadom” foglalkozás a Városi Halász Boldizsár Könyvtár
szervezésében (március 11-én, pénteken)
– A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola szakmai napja (március 19-én,
szombaton)

Önkormányzati hírek

Egy 21. századi épület az Ipari Parkban
A dabasi Ipari Park eddigi legnagyobb beruházása zárult
le január hónapban. Aki az 5-ös úton autózik, a körforgalommal átelenben láthatja azt az impozáns iroda- és
raktárépületet, amely a szemünk láttára nôtt ki a földbôl
és alakult át a 21. századi építészet letisztult formavilágát és korszerûségét sugárzó cégszékhellyé. Az egészséges
életmódot és a természetközeli életstílust hirdetô ÖKONET cég épületének átadására és avatóünnepségére
2005. január 27-én került sor. A vállalat dabasi jelenlétérôl, az idekerülés körülményeirôl és a jövôbeni célokról
beszélgettem Kovács Zoltánnal, a cég igazgatójával.
R.: Hogyan került az ÖKONET városunkba, miért pont a dabasi Ipari Parkot választották a cég székhelyéül?
K. Z.: 1994-ben költöztünk Dabasra,
azelôtt Kecskeméten éltünk, ott volt a
vállalkozásunk is. Feleségem dabasi, így
ismertem a várost, megtetszett a nyugalma és biztonsága. A mi tevékenységünk nem feltétlenül köthetô nagyvároshoz, ezért ideálisnak tûnt Dabas jó
földrajzi elhelyezkedése, központi fekvése. Nekünk az ország minden pontján vannak irodáink, az összes vidéki
nagyvárosban és Budapesten is. Dabas
mindenhonnan jól megközelíthetô és a
fôvároshoz is közel van. Ez nagyban
megkönnyíti az ügyintézést és a kapcsolattartást, hiszen köztudott, hogy
Magyarországon a legtöbb hivatalos
ügyet csak Pesten lehet elintézni.
R.: Az újonnan elkészült épület igazán impozáns látványt nyújt, és árulkodik arról,
hogy ez a nemzetközileg is elismert cég
minôséget produkál és forgalmaz. Jót tesz
városunk megítélésének, hogy egy ilyen tekintélyes vállalkozás települt az Ipari
Parkba!
K. Z.: Örülök, hogy így gondolja, hiszen
sok pozitív visszajelzést kaptunk azoktól a szakhatóságoktól, akik itt voltak
az épület mûszaki átadásánál és a megnyitóünnepségen megjelent vendégektôl is. Ez a létesítmény a 21. század
építési technológiájának eredménye.
Az a tapasztalom, hogy Dabason már
évek óta ilyen igényes és minôségi építkezés folyik. Az Ipari Parkban, a szomszédságunkban épülô többi beruházás
is hasonló magas mûszaki színvonalat
képvisel.
R.: Mi a cég fô profilja?
K. Z.: Elsôsorban a kereskedelem. Az általunk forgalmazott termékek skálája
nagyon széles. A táplálékkiegészítôktôl
kezdve a családi házra méretezett tisztí-
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tóberendezésekig minden termékünk
az egészséges életmódot célozza meg,
innen származik a cég neve is: ÖKONET.
R.: A belsô berendezési tárgyak igényességébôl és harmóniájából látszik, hogy fontos Önöknek a dolgozók komfortérzete.
Mi az a többlet, amit ez a cég a dolgozóinak nyújt?
K. Z.: Tudjuk, hogy csak akkor fognak a
dolgozóink igazán jól teljesíteni, ha
megfelelô munkakörülményeket teremtünk számukra. Ez nem kerül sokkal többe, mint egy átlagos munkahely
kialakítása, de ezt a befektetést bôven
visszahozza az a tény, hogy az alkalmazottak nagyobb munkakedvvel, több
energiával dolgoznak, jobb teljesítményt nyújtanak. Az épület 21. századi
munkakörülményeket nyújt, gépkocsiparkunk modern, teherautóink légkondicionáltak, ami nagyban megkönnyíti a sofôrök munkáját. A dolgozóink a legmodernebb, szemkímélô, lapos monitoros számítógépeken dolgoznak, az irodák bútorzata teljesen új be-

ruházás, formatervezett, a székek állíthatóak, kényelmesek, ami nagyban
megkönnyíti a munkavégzést.
R.: Az Ön cége új munkahelyeket teremtett
a városnak. Hány dolgozót foglalkoztat?
K. Z.: Az alkalmazottak mind dabasiak,
jelenleg 19 fôt foglalkoztatunk. A dolgozók zöme az utóbbi három évben került hozzánk, de január óta, amióta az
Ipari Parkba költöztünk, újabb két
fôvel egészült ki a csapat, és további létszámbôvítést is tervezünk.
R.: Partnerre talált-e az Önkormányzatban, jó ötletnek tartja-e az Ipari Parkot
mint kezdeményezést?
K. Z.: Örülök hogy Dabas Város Önkormányzata jó idôben kapcsolt, és felfedezte az Ipari Park létrehozásában rejlô
lehetôséget, s ezáltal fontos beruházásokat hozott a városba. Mi is köszönjük
a jutányos területhez jutás lehetôségét,
és a támogatást, amelyet a beruházás
kezdetétôl a megvalósítás pillanatáig
nekünk nyújtott. Úgy érzem, igazi
partnerre találtuk!
Kapui Ágota

Intézményeink hírei

Múzsák bemutató a Kossuth Mûvelôdési Központban
Az év eleji locspocs idô ellenére két estén is százak gyülekeztek a
dabasi Kossuth Lajos Mûvelôdési Központban. Kint fagy, bent
meleg. Nevelôink munkáját, növendékeink teljesítményét
nézôink elégedettsége tette teljessé. A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény félévi bemutatóit a mûvészeti ágak és
mûfajok sokszínûsége jellemezte.
Tánc és dráma, társas- és moderntánc, színjáték. Népmese,
ballada, szerkesztett játék egyaránt szerepelt a színjátszók repertoárjában. A kicsiknél szerep-játék-varázs, a nagyoknál mû-forma-alakítás. Ötletgazdag játék örömteli kivitelben. A stúdiumok, fellépések hatása lassan színpadi biztonságot ad a gyerekeknek. Elragadó volt a társastánc fegyelmezett könnyedsége,
kedves eleganciája. Légies és döngölôs táncot, hibátlan, és teltkarcsú alakot egyaránt láthattunk. A moderntánc csoportként
mûködik: mindenkinek megvan a helye. A gyerekek azt teszik,
ami jól áll nekik.
Az iskola legnagyobb érdeme, hogy mindenki számára biztosítja, elérhetôvé teszi a mûvészeti képzés lehetôségét: helyi közösség- és értékformáló. Ha a gyerek egyre jobb, ügyesebb, az nemcsak a tanár, az iskola érdeme, öröme, az nem csak az iskola
munkája. Az eredmény, a siker, a boldog pillanatok mögött ott
van a szülô, aki figyel, segít, biztat, átlendít a holtponton.
A mûvészeti képzés, az alkotás, a pedagógia, a gyermeknevelés
minden bája jelen van ezeken a bemutatókon. A csoportok
éves/féléves munkája élvezhetô, tetszetôs produkcióvá érett.
Többen szerepeltek már sikerrel idegen közegben is. A városi intézmények, rendezvényszervezôk meghívásait köszönjük: s a
késôbbiekben is örömmel várjuk. A félévi bemutató programjából csupán a festészet tanszak hiányzott: ôk egy késôbbi idôpontban, önálló programmal jelentkeznek.

Végezetül tanszakaink és csoportvezetô tanáraink:
színjáték tanszak:
Kotán Sándorné, Keresztes Mária Erzsébet, Szalóky B. Dániel
moderntánc:
Kovács Norbert, Szoboszlay Csilla
társastánc:
Ópoczky János, Kaldenecker Ágnes Dóra
festészet tanszak:
Závodszky Ferenc, Háda Csaba, Szilvási Gabriella
videoismeret:
Hernádi Melitta
Köszönjük a felkészítô munkát, a gyerekeknek pedig a színvonalas elôadást!
Gáspár Sándor

Felvételi a Táncsics Mihály Gimnáziumban
A központi írásbeli felvételi vizsgák megírásával
január 28-án kezdetét vette a felvételiztetés a
Táncsics Mihály Gimnáziumban. A szóbeli felvételi beszélgetésekre február 28-án kerül sor,
az értesítést pedig április 27-ig kapják kézhez a
diákok.
A nyolcosztályos gimnáziumba a felvétel az
általános iskola 4. évfolyam félévi eredményeinek a figyelembevételével, a központi írásbelin
és a felvételi beszélgetésen elért pontszámok
alapján történik. A hozott pontok öt tantárgy 4.
félévi osztályzataiból tevôdnek össze, maximálisan 25 pont érhetô el. Matematikából és magyarból az írásbeli felvételin 10-10 pont szerezhetô, és a felvételi beszélgetésen még 5 pontot
lehet kapni, így a szerzett pontok összege is
maximálisan 25. Az elérhetô összpontszám tehát 50 pont. Idén kétszeres túljelentkezéssel
kell számolni az ide jelentkezôknek.
A központi írásbeli felvételi vizsgán nem a
tanulók tárgyi tudását mérik, hanem készségek
és képességek vizsgálata történik. A valódi kérdés tehát az, hogy tehetségük szerint mivé válhatnak a gyerekek késôbb. Összességében elmondható, hogy az elsôsorban logikus gondol-

kodást mérô matematika feladatlapokon kevesebb pontot szereznek a tanulók, mint a magyaron.
Az elmúlt évekhez képest örömmel tapasztaltuk, hogy a magyar írásbelin a gyerekek jobban gazdálkodnak a rendelkezésükre álló idôvel. Az elôzô években sajnos többször elôfordult, hogy azért nem nyújtották a diákok a tudásuknak megfelelô teljesítményt – s ez persze
a pontszámukban is megmutatkozott –, mert
kifutottak az idôbôl.
A kisgimnazistáknál a magyar írásbeli vizsga
és a felvételi beszélgetés fókuszában egyaránt
a szövegértési és a szövegalkotási készségek
vizsgálata áll, mivel az új típusú kétszintû érettségi vizsga is alapvetôen erre a két készségre
épül. Mindez jól beleillik a mai európai és magyar oktatáspolitika által hangoztatott életfogytig tartó tanulás vezérelvébe, hiszen az új
ismeretek befogadásának és visszaadásának
képessége ennek a két készségnek a meglétén
múlik.
A négyosztályos gimnáziumi képzés kétféle
tanterv szerint zajlik. A hagyományos tantervvel rendelkezô gimnáziumi osztály mellett a

2005–2006-os tanévben második alkalommal
indítjuk az egyedi tantervvel rendelkezô nyelvi
elôkészítô osztályt. A túljelentkezés mértékérôl
itt nincsen pontos képünk, hiszen a diákok
megírhatják helyben a központi írásbeli feladatlapot, de több helyre is beadhatják a jelentkezési lapjukat.
A nyelvi elôkészítô képzés különlegessége,
hogy a nulladik évfolyamon heti 16 órában tanulják a diákok a választott idegen nyelvet, annak érdekében, hogy a 10. évfolyam végén
emelt szintû elôrehozott érettségi vizsgát, vagy
középfokú C típusú nyelvvizsgát tehessenek.
Emellett szintén még a nulladik évben informatikából ECDL-vizsgát tehetnek. A nulladik évfolyamot követôen a normál négyosztályos gimnázium tantervének megfelelôen folytatják tanulmányaikat a tanulók.
A tizenharmadik évfolyam rendszerinformatikusi végzettséget nyújtó szakképzésére pedig
olyan jelentkezôket várunk, akik a sikeres érettségi vizsga után emelt szintû végzettséget adó
szakmát szeretnének elsajátítani. A képzés
23 éves korig ingyenes.
Hernádi Melitta
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Fotó: Karlik Dóra

A Magyar Kultúra Napja Dabason

Bálványos Huba

2005. január 22-én 11 órakor nyílt meg a
Magyar Kultúra Napja ünnepén a dabasi
kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotói kiállítása.
A megnyitón több mint kétszáz érdeklôdô hallgatta a Himnuszt Zsolnay
Richárd tolmácsolásában, a Somogyvári
Edit elôadásában elhangzott népdalokat,
és Suhajda Tibor, Kovács Nándor, Kecskés Zoltán és Lauter Csaba elôadásában
Máté Péter: Hazám és Homonyik–Menyhárt–Vikidál: Szegény Magyarország címû dalát.
Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész többek között arról beszélt,

hogy az alkotások legtöbbje a szépséget sugározza. Ahogy fogalmazott: ez így jó, “a
virág virágozzék”.
A kiállítást és a katalógust Kerekes
László grafikusmûvész, a Galéria Alapítvány kuratóriumának elnöke tervezte.
A Kossuth Mûvelôdési Központ és a
Galéria Alapítvány felhívására összesen
188 alkotás érkezett. A Kossuth Ház Galéria szûknek bizonyult, a képek 90%-át
tudtuk elhelyezni. A folytatás azonban
nem sokáig várat magára.
Bálványos Huba és Kerekes László szakmai vezetésével március 4-én, a kiállítás
dabasi zárásakor megalakul a Képzômûvészeti Baráti Kör, melynek munkájába minden képzô- és iparmûvészet iránt érdeklôdô bekapcsolódhat.
2005-ben a dabasi kistérség valamennyi településén bemutatásra kerül
majd a kiállítás egy része, hiszen a többi
település kisebb kiállítóhelyiséggel rendelkezik. A Kossuth Ház Galériában pedig év közben egy-egy hónapon keresztül
valamennyi dabasi mûkedvelô alkotó bemutathatja többi munkáját is.
Tapodi Katalin

Köszönet azoknak a szervezôknek,
akik a városban mindent megtesznek,
hogy felkeltsék az emberek érdeklôdését a kultúra iránt. Elindult egy folyamat – melyet támogatni kell – a kultúra megismertetésére, megszerettetésére.
Jólesô érzés volt, hogy a galéria zsúfolásig megtelt érdeklôdôkkel, hogy
ennyien kíváncsiak az amatôr munkákra. Szûknek bizonyult a Kossuth
Ház Galéria az összegyûlt alkotások
számára.
A Dabasi Újságban közzétett felhívásra 40 amatôr alkotó hozta el festményét, grafikáját, tûzzománcát, képregényét, gobelinjét, nemezmunkáját.
Közülük kevésnek volt már kiállítása,
a többségnek ez az elsô nyilvános bemutatkozása. Azt gondolom, mindnyájunk nevében mondhatom, nagyon örülünk a lehetôségnek, hogy
mások is megismerhették munkáinkat. Igaz, hogy elsôsorban a magunk
örömére hoztuk létre ôket, de jólesik
a dicséret, az elismerés.
Jó lenne személyesen is megismerni
egymást, nem csak a katalógusból.
Gudmon Lászlóné

Gondolatok az amatôr képzômûvészek kiállításához...

Fotó: Karlik Dóra

“A kultúra a mindennapi emberi létezés
minôsége.”
A fenti gondolatot Kerekes László grafikusmûvész, a Galéria Alapítvány kuratóriumának elnöke fogalmazta meg a kiállítás katalógusának ajánlásában.
Talán ezt érzi az a negyven alkotó, aki elhozta grafikáit, képeit és szobrait, legyôzve
bizonytalanságát, kétkedését, vagy éppen
büszkén, a siker reményében, vagy csak
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azért, hogy környezete egy másik oldaláról
is megismerhesse.
Ebben a sikerorientált társadalomban,
eszköz- és pénzközpontú világban az emberi méltóság már csak puszta frázis. Az
egyén a rázúduló mindennapok gondjaitól, ha csak kis idôre is, de meg akar szabadulni. Önálló, független szeretne lenni egy olyan világban, amely épp úgy az
övé is, mint az azt kisajátítóké.
Ilyen független pillanat
vagy idôszak a képzômûvészetben való alkotó elmélyülés. Megváltozik a
látásmód, eltávolodik a világ zaja, és elôtûnnek azok
a pici finom részletek, melyek egy tájban, egy csendéletben, vagy egy alkotó
gondolatban az igazi szépet és a harmóniát jelentik. Ezekben a pillanatokban csend van, ünnep és
öröm. A rácsodálkozás
öröme, a tiszta, érdek
nélküli világ öröme és a
természet közelségének

öröme. De ezek az idôszakok lehetnek a szomorúság, a lázadás, a tiltakozás mûvészi megnyilvánulásai is, az alkotó hangulatától, lelkiállapotától függôen.
Charlie Chaplin szerint “senki nem él
elég sokáig ahhoz, hogy az amatôrnél több
lehessen”.
Ez egy zseniális mûvész túl szerény, túl szigorú, de elgondolkodtató véleménye, és talán
az élet egyéb területére is igaz!
Köszönetet szeretnék mondani a kiállítók
nevében Kerekes László grafikusmûvésznek, a
Galéria Alapítvány kuratóriumi elnökének Tapodi Katalinnak, a Kossuth Mûvelôdési Központ igazgatójának a kiállítás gondolatáért,
megszervezéséért és a magas színvonalú kivitelezésért. Külön köszönetet mondok az összes
közremûködônek, a megnyitón fellépô elôadóknak és a kedves érdeklôdô közönségnek.
Az amatôr képzômûvészet elsôsorban az
alkotó öröme. Ha ez magas színvonallal párosul, a mûvészet elôszobája is lehet.
Ha alkotásaink másoknak is élményt tudnak nyújtani, az már igazi siker!
Ennek a gondolatnak jegyében ajánlom
Önöknek is a kiállítás megtekintését.
Dr. Kemény Zoltán

Intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 2005. februári programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek néptánccsoportok:
hétfô és csütörtök 17–18.30 óra
Óvodás néptánc: kedd 17–17.45 óra
Citeracsoportok: péntek 16 – 20 óra
Dabas Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
március 13. (vasárnap)
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
március 6. (vasárnap)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–20 óra
Együtt Könnyebb Klub rendezvénye:
március 1. (kedd)
Néptánc tanfolyam indul felnôtteknek,
csütörtökönként 19.00 órától
Oktató: Seregély Erika

KIÁLLÍTÁS
A dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és
iparmûvészeti alkotóinak kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô:
január 22.–március 4-ig
hétköznap 9–17 óráig,
hét végén elôre egyeztetett idôpontban
(telefonügyelet: 29/362-545)
A kiállítás 2005-ben bemutatásra kerül a kistérség valamennyi településén.
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR kezdi meg
mûködését március 4-én 17.00 órától.
A képzômûvész klub beindításában közremûködik Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikusmûvész, fôiskolai tanár és Kerekes László grafikusmûvész. A klub összejövetelein örömmel
várjuk a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és
iparmûvészeti alkotóit.
A baráti kör összejöveteleire minden hónap
elsô péntekén kerül sor.
BRIDZSKLUB
március 7., 14., 21. (hétfônként) 18.00 óra
Társasági és versenybridzs oktatása és játékoshoz partner biztosítása

A Halász Boldizsár Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

PÁLYÁZATOT HIRDET
DÍSZÍTSD A GYERMEKKÖNYVTÁRAT! címmel
A pályázatra beküldhetôk mese- és állatfigurák
bármilyen textil vagy más anyagok felhasználásával. A beküldött alkotásokat kiállítjuk, a
legszebb figurák díszítik majd a Gyermekkönyvtárat. A legszebb, legérdekesebb munkák
készítôi könyvjutalomban részesülnek.
József Attila 100. születésnapjának tiszteletére a Gyermekkönyvtár a költô verseinek illusztrálására:
RAJZJPÁLYÁZATOT HIRDET
Az alkotások bármely technikával, legfeljebb
A/3-as méretben készíthetôk. Beküldési határidô: 2005. április 11. A rajzokból kiállítást rendezünk a Gyermekkönyvtárban. A legjobban
sikerült mûvek könyvjutalomban részesülnek.

JÓZSEF ATTILA SZAVALÓVERSENY
A Gyermekkönyvtár József Attila szavalóversenyre várja a felsô tagozatos diákok jelentkezését.
A szavalóversenyen a körzet diákjai vesznek
részt Ócsán, s a legjobbak értékes jutalomban részesülnek, pl.: 1 hetes balatoni nyaralás.
A pályázatokra, és a szavalóversenyre a
Gyermekkönyvtárban várjuk jelentkezéseteket, ill. a (06-29) 363-079-es telefonon.

Tagsági díj: 500 Ft/hó
Jelentkezni lehet: 16 éves kortól
FILMKLUB
március 11. (péntek) 19 óra
Vetítésre kerülô filmrôl késôbb értesítjük az érdeklôdôket. A filmvetítést követô beszélgetést
vezeti: SEBJÁN EMESE.
Filmklub programunkat folytatjuk minden hónap második péntekén 19.00 órától
ADÓ KLUB
március 16. 16.30 óra
Várjuk havonta egy alkalommal a dabas és környezô településein könyvelési vállalkozással
foglalkozó szakembereket. Elsô alkalommal a
május 20-i személyi jövedelemadó bevallással
kapcsolatban hallgathatnak meg tájékoztató
elôadást. Téma: bevallás kitöltése, internetes
adóbevallás kitöltése, egyéni kérdések. Elôadó:
Jasper Györgyné
március 18. 18.00 óra
ZENÉSZKLUB
Minden könnyûzenét kedvelô, mûvelô, zenebarát érdeklôdôt szeretettel várunk.
A klub foglalkozásaira minden hónap utolsó
péntekén, 18 órától kerül sor.

Kedves Szülôk!
Kedves Érdeklôdôk!
Kedves Adózó Polgárok!
A Dabas-Sári óvodás gyermekek óvodai körülményeinek javítása érdekében
a “Napraforgó” Óvodai Alapítvány köszöni a 2003. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását, melynek
összege 58 919 Ft. Tisztelettel kérjük
az adózó állampolgárokat, hogy a
2004. évi kedvezményezettjük is alapítványunk legyen.
Adószámunk: 18680638-1-13
Köszönettel:
Garajszki Piroska
kuratóriumi elnök

Gardáné Solymos Dalma és
Barta Erzsébet
gyermekkönyvtárosok

A SERPICO KÖZBIZTONSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
kéri mindazokat a polgárokat, akiknek fontos városuk, családjuk és személyük biztonsága,
hogy adójuk 1%-ával járuljanak hozzá az alapítvány tõkéjének növeléséhez.
Számlaszámunk: 10103829-13266038-00000007 (Budapest Bank)
Segítségét köszöni: a kuratórium
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek

Közbiztonsági hírek

2005. január 31-én a Képviselô-testület elfogadta a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést.
A Képviselô-testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának Közmûvelôdési és
Közgyûjteményi Koncepcióját, valamint megalkotta Dabas város kulturális feladatairól
szóló rendeletét.
Ugyanezen az ülésen módosításra került a Dabas Város Díszpolgára cím és egyéb kitüntetésekrôl szóló rendelet is.
A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzata Bizottságainak 2004. évi munkájáról készült beszámolóját, valamint megalkotta az Önkormányzat 2005. évi munkatervét.
A Képviselô-testület elfogadta, hogy az eszközfejlesztésre rendelkezésre álló 2 289 000
Ft-os összeget (felhasználás 2005. június 30-ig) a következô módon ossza fel az intézmények között:

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete megalkotta a Város középtávú Ifjúsági bûnmegelôzési koncepcióját. A koncepció egy
helyzetelemzésre épül, és részletesen tartalmazza a város bûnmegelôzési politikáját, a bûnmegelôzésre vonatkozó alapelveket, az azzal kapcsolatos célkitûzéseit, a konkrét feladatokat. Részletek a koncepcióból:

1. sz. Napközi Otthonos Óvoda
2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
3. sz. Napközi Otthonos Óvoda
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Kossuth Lajos Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola

327 000 Ft
327 000 Ft
327 000 Ft
327 000 Ft
327 000 Ft
327 000 Ft
327 000 Ft

A testület jóváhagyta Dabas Város Önkormányzatának Középtávú Ifjúsági Bûnmegelôzési Koncepcióját, valamint elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2004. évben az ifjúsággal kapcsolatban végzett munkájáról készült beszámolóját.
A 2005. évi költségvetés terhére, a sportcélokra elkülönített keretbôl maximum 2
500 000 Ft kifizetését engedélyezi a testület, megelôlegezett támogatásként. Ebbôl az FC
Dabas Sport Kft. részére 2 000 000 Ft, a Dabas SE Kézilabda Szakosztály részére 500
000 Ft támogatás jut.
A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzata és Barót Város Önkormányzata
között a két település testvérvárosi kapcsolatának létrehozása tárgyában készült megállapodást.
R.R.R.

VÁLTOZNAK AZ ILLETÉKEK!!!
• Az elsôfokú államigazgatási eljárásért – ha az Illeték törvény, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabály másként nem rendelkezik – 2200 Ft illetéket kell fizetni (általános eljárási illeték).
• Az elsôfokú államigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke – ha e törvény
másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke megállapítható – a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000
Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5 000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 Ft.
Az államigazgatási eljárási illetéket, a törvény változását követôen is illetékbélyeggel az eljárás kezdeményezésekor az eljárást kezdeményezô iraton kell leróni. Ezzel egyidejûleg felhívjuk a Tisztelt Lakosság és Vállalkozók figyelmét
arra, hogy 2005. január 1-jétôl az adóügyekben illetékköteles eljárások után fizetendô illetéket nem illetékbélyegben kell leróni, hanem a Polgármesteri Hivatal illetékbeszedési számlájára kell készpénzben vagy átutalással teljesíteni.
Ezek az ügyek jellemzôen a következôk: helyi adóügyben méltányossági kérelem benyújtása, fizetési halasztásra és részletfizetésre irányuló kérelem benyújtása, fellebbezések, adóigazolás kiállítása, adó- és értékbizonyítvány kiállítása.
Ügyfeleink a kérelem benyújtásának idôpontjában kapnak tájékoztatást a
befizetéshez szükséges eljárásról, illetve csekket a teljesítés befizetéséhez.
A befizetett illetékek nem önkormányzati, hanem állami bevételt képeznek!
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A bûnmegelôzés három pillére
A korszerû bûnmegelôzési stratégiának olyan célkitûzéseket kell megfogalmaznia, illetve olyan cselekvési programra kell törekednie, ahol egyidejûleg alkalmazásra kerülnek olyan intézkedések, melyek csökkentik a
bûncselekményeket elôidézô okok hatását, csökkentik a sértetté válás
veszélyét, redukálják a bûnalkalmak számát. Az intézkedéseknek eme
hármas pillérére támaszkodva növelhetô az egész közösség biztonsága,
javítható az élet minôsége és egyben az emberi jogok érvényesülése.

Az Önkormányzat céljai, prioritásai
a bûnmegelôzéssel kapcsolatban
A célokat és a prioritásokat célszerû a bûnmegelôzés három pillérébe sorolva meghatározni, szem elôtt tartva azt a tényt, hogy a gyermek- és
fiatalkorúak esetében a legfontosabb a bûncselekmények elkövetésének
megelôzése.
Célkitûzések a bûncselekményeket elôidézô okok hatásának csökkentése érdekében a hátrányos, nehéz helyzetben lévô családok támogatása, erkölcsi alapjainak megerôsítése, annak érdekében, hogy a fiatalok
körében a deviáns életformák terjedésének esélyei csökkenjenek. Növelni kell az iskolák erkölcsi nevelésben, informálásban betöltött szerepét,
annak érdekében, hogy a fiatal generáció megtanulja a társadalmi
konfliktuskezelés erôszakmentes technikáit. Szükség van a gyermekvédelmi rendszer hatékonyságának növelésére, különösen a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek esetén (etnikailag és szociálisan is
hátrányos helyzetben lévôk), a szegénységi bûnözés kialakulásának megelôzése, csökkentése, az esélyegyenlôség elôsegítése érdekében. Az alkohol- és drogprevencióba valamennyi érintett szervezetet, intézményt be
kell vonni, annak érdekében, hogy az ifjúság felismerje ezen élvezeti cikkek káros hatásait. Bûnmegelôzést is szolgáló helyi szabadidôs, kulturális és sportprogramokat kell szervezni, támogatni annak érdekében, hogy
csökkenjen a kallódó fiatalok száma. A nehéz helyzetben lévô, lelki gondokkal küzdô fiatalokat folyamatosan kell tájékoztatni arról, hogy problémáikkal milyen szervekhez, intézményekhez, személyekhez fordulhatnak, annak érdekében, hogy konfliktusaik kezelésének ne egyetlen és kizárólagos „eszköze” legyen az alkohol- és drogfogyasztás.

Célkitûzések a sértetté válás veszélyének csökkentésére
Az önhibájából nem megfelelô (szülôi) nevelést és gondozást biztosító
szülôk, gyámok magatartásának szankcionálására van szükség, annak érdekében, hogy csökkenjenek a családon belüli erôszak és egyéb atrocitások
elôfordulásának esetei. Ezen kívül fontos a gyermek- és fiatalkorúak felvilágosítása a létezô bûncselekményekrôl, annak érdekében, hogy felismerjék, mikor váltak büntetendô cselekmények passzív alanyává (sértetté).
Abból a célból, hogy a veszélyhelyzet minél korábban felismerhetô legyen, elengedhetetlen az intézmények közötti kommunikáció megerôsítése.
A bûnalkalmak számának redukálása érdekében megfogalmazott célok a következôk: a bûnözési fertôzöttségi helyek fokozott ellenôrzése,
annak érdekében, hogy a bûnelkövetés megelôzhetô legyen, a kisközösségi – családi és iskolai – kontroll erôsítése, a fiatalok társadalmi integrációjának fokozása érdekében, feladatvállalás a bûncselekményt elkövetett fiatalok reintegrálásában, a bûnismétlés elkerülése, a bûnözôi életmód kialakulásának megelôzése érdekében.
R.R.R.
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Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési
Konferencia lesz Dabason
Március 5–6-án városunkban kerül sor a FAO által is támogatott mezôgazdasági konferenciára a Dabasi Sportcsarnokban, amelynek keretén belül olasz, szlovén, szlovákiai, erdélyi
és dabasi agrárdelegációk találkoznak, hogy kölcsönösen megvitassák régióik mezôgazdasági lehetôségeit. A kétnapos konferencia témája a mezôgazdasági termékek minôségi színvonalának emelése, kereskedelmi értékesítése, a bevételi források növelése, a környezetvédelem és tevékenységváltás lehetôsége, a falusi turizmus perspektívája. A LEADER II. és a
LEADER + programok keretén belül szó esik a környezet, a táj, a turizmus és a mezôgazdaság fejlesztésérôl helyi kezdeményezések felhasználásával, a versenyképesség növelésérôl,
a javak élelmiszer-ipari értékesítésérôl, a biogazdálkodás elônyeirôl, az életminôség növelésérôl, a piac bôvítésének lehetôségeirôl stb. A konferencia fôelôadói Olaszország legfejlettebb mezôgazdasági régiója, Veneto agrártanácsosai, szakemberei lesznek. A témakörök ismertetésében részt vesznek testvérvárosaink, TRŽIČ, Besztercebánya és Barót küldöttei is.
A konferencia alatt a Dabasi Sportcsarnokban az olaszok termékkiállítása tekinthetô meg,
ahol jelen lesznek a régió legjelentôsebb mezôgazdasági produktumai, a falusi turizmus
prospektusai, és szakemberek adnak felvilágosítást az érdeklôdôknek.
Minden mezôgazdasági és turisztikai céget szeretettel várunk az eseményre. A Polgármesteri Kabinetiroda az érintett vállalkozásokat az esemény elôtti héten levélben is értesíti.
A szerkesztô

Beszámoló

Dabas Város ifjúsággal kapcsolatos tevékenységérôl 2004-ben
A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2004. május 15-én megjelentetett, „helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátása” elnevezésû pályázati felhívásra Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be.
A pályázat célja ifjúságsegítô szakember foglakoztatása, valamint az ifjúsági párbeszédrendszer mûködtetése. A megpályázott összeg 2 565 100 Ft volt, melybôl településünk
1 500 000 Ft-ot nyert el. Dabas Város Önkormányzata 950 000 Ft-ot biztosít önrészként.
Az összeg elôadások, programok, tájékoztató kiadványok, valamint az Ifjúsági Parlament
megalakulására fordítható.
A pályázat keretén belül november 8-án megalakult a Kistérségi Ifjúsági Kerekasztal.
Az alakuló ülésen a következô települések vettek részt: Kakucs, Örkény, Dabas, Ócsa,
Táborfalva, Tatárszentgyörgy, valamint az OKÖT Iroda és a Mobilitás képviselôje. A kerekasztal a Pest Megye Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottsága által kiírt
pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be, melyet egy számunkra ismeretlen dabasi
egyesület nyert el.
December 3-án Sportgála, december 12-én pedig Kistérségi zenei találkozó került megrendezésre a Dabasi Sportcsarnokban. A zenei találkozón 13 együttes kapott lehetôséget
arra, hogy bemutassa tehetségét közönség elôtt is.
A Dabason és környékén élô fiatalok részére november 10-tôl december 13-ig a Kossuth
Lajos Általános Iskola tornatermében, témájában és eszközeiben rendhagyó, „Köztes átmenetek” – a drog – címû kiállítás került
Te is lehetsz polgármester!!! megrendezésre. A kiállításra szinte a környék minden középiskolája elhozta tanuTe is lehetsz ifjúsági polgármester, vagy lóit, remélve, hogy valamennyire sikerül
iskolád önkormányzati képviselôje!
elrettenteni a fiatalokat a legális, illetve
az illegális drogoktól. A Dabas Kistérségi
Hogy ehhez mit kell tenned?
Gyermek és Ifjúsági Kerekasztal mára
Csak indulnod kell tavasszal az ifjúsági
már önnáló jogi személlyé, egyesületté
képviselô-választáson!
vált. Tagságához bárki csatlakozhat, aki
egy kis elszántságot érez a környéken élô
Figyeld márciusban a Dabas TV és a
fiatalok segítésére, és bízik abban, hogy
Dabasi Újság felhívásait!
együtt, egy kis akarattal még szebbé és
További információt iskoládban és a
jobbá varázsolhatjuk az ifjúság életét kisPolgármesteri Hivatalban kaphatsz!
térségünkben.
Pávics Edina

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A “Dabasért” Közalapítvány kuratóriuma pályázatot ír ki “MUTASD MEG MAGAD”
címmel, kulturális vagy sportrendezvény megszervezésére a DS-ben, 2005 júniusában.
A pályázat célja: A DS-ben egy hagyományteremtô rendezvény megszervezése, amely lehetôséget kínál a dabasi és a vonzáskörzetben
élô fiatalok bemutatkozására a széles nyilvánosság elôtt, 6–18 éves korig.
A pályázat elbírálásánál elônyt élvez az a
szervezet, amely több mûvészeti ágnak,
sportágnak biztosít bemutatkozási lehetôséget, és a rendezvény idejére minél több látogatót vonz a csarnokba, továbbá az a pályázó,
aki a rendezvény szervezéséhez rendelkezik
saját forrással.
A pályázaton részt vehetnek azok a gazdasági társaságok, akiknek tevékenységi körében
szerepel a sport, vagy a kulturális tevékenység,
továbbá azok a civil szervezetek, akik az alapszabályuk értelmében foglalkozhatnak ezen tevékenységgel.
A kuratórium egy vagy két rendezvény megtartásához nyújt támogatást. A rendelkezésre
álló összeg 400 000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a rendezvény részletes tervezetét
• a rendezvény részletes forgatókönyvét
• a fellépô fiatalok tervezett létszámát
• a bevonni kívánt településeket
• a rendezvény részletes költségvetését
• a rendelkezésre álló saját erô bemutatását
• a rendezvény megtartásához szükséges pályázati összeg igényét
A pályázathoz csatolni kell:
• Civil szervezeteknél az alapszabály és a cégbe-

jegyzés fénymásolatát.
• Gazdasági társaságoknál az alapító okirat és a

cégbejegyzés fénymásolatát.
A pályázat benyújtásának határideje:
2005. március 31.
A pályázatokat a kuratórium a beadási határidô lejártát követôen 15 napon belül elbírálja
és értesíti a nyertes pályázót, pályázókat.
A pályázatok az alábbi címre nyújthatók be:
“Dabasért” Közalapítvány Kuratóriuma
2370 Dabas Szent István tér 1/B
A pályázattal kapcsolatos további információk
a 06-30/9151-470-es telefonszámon kérhetôk.
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Költségvetés

VÁROSUNK 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Az önkormányzat a 2005. évi költségvetését úgy állította össze,
hogy a kötelezô állami feladatok (köztük az intézmények színvonalas mûködtetése), minden eddig felvállalt feladat, valamint január 1-jétôl a 7,5%-os, szeptember 1-jétôl a 4,5%-os béremelés
fedezete biztosított legyen.
A képviselô-testület fontosnak tekinti, hogy az elôzô években
vállalt kötelezettségeket az önkormányzat finanszírozni tudja, valamint a város további fejlôdése töretlen legyen.

Bevételek
1.1. Saját bevételek
Helyi adók
Önkormányzatunknál 1997-tôl mûködik az iparûzési adó, amely meghatározó része bevételünknek, jelenleg a mértéke 2%.
A törvény adta keretek közt 2003. március elsejétôl bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója és a vállalkozók építményadója. A betervezett bevételnek a 2004-ben befolyt adóbevétel az alapja, ami még valószínûsíthetô, hogy
nem a teljes adózói kört fedi le, de a feltárásokat az adóhatóság folyamatosan
végzi.
Intézmények mûködési bevételei
Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott
helyiségek bérleti díjai, a mûvelôdési ház jegyeladás bevételei, kiscsoportos
foglalkozások térítési díjai, szakképzôiskola tanmûhelyi bevételei, a szakorvosi
rendelôintézet foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásának díjai, a könyvtár
beiratkozási díjai, a mezôôri járulék befizetések, lakbérbefizetések, közterülethasználati díjak, az okmányiroda bevételei, a különbözô hatósági díjak,
kamatbevételek.
A fenti bevételeknél különbözô növekedéssel számoltunk, az étkezési térítési díjaknál a tényleges növekedéssel, a bérleti díjaknál az infláció mértékével.
1.2. Átengedett megosztott bevételek
Személyi jövedelemadó:
Átengedett 10% 122 005 000 Ft, ami 2004-ben 126 458 000 Ft volt, a települések közötti jövedelemdifferenciálás miatt az idén 280 148 000 Ft-ot kapunk, ez a
bevétel tavaly 257 220 000 Ft volt, a normatívák fedezetére a személyi jövedelemadóból 30% kerül biztosításra.
Gépjármûadó:
A bevétel 100%-ban az önkormányzaté és 2004. január elsejétôl a mértéke országosan, egységesen 1200 Ft.
1.3. Átvett pénzeszközök
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Szakorvosi Rendelôintézet
mûködéséhez 508 673 000 Ft-ot kapunk, ami 38 873 000 Ft-tal növekedett az elôzô évihez képest, mely az intézmény teljesítménynövelésének
köszönhetô.
1.4. Állami hozzájárulás
A normatív támogatás összege 1 249 788 000 Ft, ami 71 429 000 Ft-tal több,
mint az elôzô évi.

Kiadások
2.1. Mûködési kiadások
Személyi juttatások
2005-ben 35 000 Ft a köztisztviselôi illetményalap. A közalkalmazotti bértábla
2005. január 1-jétôl 7,5%-os, 2005. szeptember 1-jétôl 4,5%-os béremelést tartalmaz, az illetménypótlék számítási alapja 2005. január 1-jétôl 18 900 Ft, a kiemelt
munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 5000 Ft/fô/hónap augusztus 31-ig, szeptember 1-jétôl pedig 5250 Ft/fô/hó.
A Személyi jövedelemadó törvény módosítása lehetôvé tette, hogy az adómentesen nyújtható étkezési hozzájárulás összege étkezési utalványok esetében 4000 Ft,
meleg étel fogyasztása esetén 8000 Ft legyen, amivel az önkormányzat a dolgozók szociális juttatásait emeli.
Munkaadót terhelô járulékok
2005-ben is a társadalombiztosítási járulék mértéke 29%, a munkaadói járulék
3%.
A tételes egészségügyi hozzájárulás 3450 Ft, november 1-jétôl 1950 Ft/fô/hó.
Dologi kiadások
Az élelmezési kiadások emelkedését finanszírozza az önkormányzat, az egyéb dologi kiadások emelkedésének fedezetét az intézménynek saját magának kell kigazdálkodni, ami remélhetôleg racionálisabb gazdálkodásra ösztönzi a vezetôket.
A szociális kiadások emelkedtek, mivel a minimum nyugdíj összege is emelkedett,
ami az ellátások alapja.
Ellátottak pénzbeli juttatása
Az intézményeinknél itt került megtervezésre a Gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. törvény alapján járó normatív
étkezési kedvezmény, az önkormányzat által biztosított szociális étkezési kedvezmény, a tankönyvpiac rendjérôl szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján járó ingyenes tankönyv, valamint az önkormányzat által a gyerekeknek biztosított ingyenes utazási bérlet.
2.2 Felhalmozási kiadások
Beruházás
A fejlesztésekkel kapcsolatosan az önkormányzatnak 368 504 000 Ft elôzô években vállalt kötelezettsége van.
Az intézményi fejlesztések 2005. évi összege 20 742 000 Ft.
Felújítás
Felújítások között szerepel az utak, a Martinovics téri szennyvízátemelô és a bérlakások felújítására szánt összeg.
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Ehhez kapcsolódik a Víziközmû Társulat részére átadandó támogatás összege, amelynél év elején a 2004. évi ütem jelentkezik. Az alapítványok fejlesztési támogatásai.
Egyéb fejlesztési célú kiadás
Fontos feladat a felvett fejlesztési hitelek és kölcsönök, valamint azok kamatainak
fizetése.
Az önkormányzat 30 000 000 Ft általános tartalékot képez az elôre nem
látható feladatok finanszírozására. Céltartalékon 2005-ben 160 444 000 Ft van,
amibôl 95 222 000 Ft a fejlesztési kiadásokra, 21 046 000 Ft a kötelezôen képzendô államháztartási tartalékra nyújt fedezetet.
Az önkormányzatnak ahhoz, hogy a fenti feladatokat maradéktalanul teljesíteni
tudja 100 000 E Ft hitel felvételére volna szükség.

2005-ben a béremelések hatásaként a személyi kiadásaink 123 470 000-Ft-tal, a munkaadót terhelô járulékok 31 733 000 Ft-tal nôttek. A dologi
kiadásoknálk csak az étkezési költségek emelkedése miatt nôtt a kiadásunk 91 502 000 Ft-tal.
A kiadás növekedések összes hatása 246 705 000 Ft, amelybôl az állam csak 89 904 000 Ft-ot finanszírozott és az önkormányzatnak kellett
156 801 000 Ft-ot hozzátenni. Ennek a fedezetét az önkormányzat csak úgy tudja elôteremteni, hogy az adó és egyéb saját bevételeibôl biztosítja a
fedezetet, amely bevételeket eddig a város fejlesztésére fordított.
Önkormányzatunknál folyamatos a hazai és uniós pályázatok elôkészítése.
Idén is több tervre nyújtunk be támogatási igényt. Pályázati sikerekkel és racionális, elôremutató gazdálkodással realitása van annak, hogy néhány
éven belül elfoglaljuk méltó helyünket a biztonságos, lehetôségeket nyújtó, rendezett, virágos európai kisvárosok között.
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MEGNEVEZÉS

2005. ÉVI TERV

I. Mûködési bevételek
1. Intézményi mûködési bevételek
2. Önkormányzati sajátos mûködési bevételek
– Átengedett központi adók:
SZJA
Gépjármûadó

778 405 000
224 252 000

II. Állami támogatások
1. Önkormányzati költségvetési támogatás
1.1. Normatív támogatás
1.2. Központosított elôirányzat (bérkiadáshoz)
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatás
1.4. Központosított támogatás (kisebbségi)

1 251 216 000

III. Véglegesen átvett pénzeszközök
1. Mûködési célú átvett pénzeszköz
ebbôl: – OEP
ebbôl: – OKÖT
ebbôl: – Reménysugár Fogy. Napk.

402 153 000
152 000 000

1 001 670 000
8 819 000
239 299 000
1 428 000
523 948 000
508 673 000
12 395 000
2 880 000

MÛKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK:

2 553 569 000

IV. Felhalmozási és tôke jellegû bevételek
1. Helyi adók:
– Iparûzési adó
– Kommunális adó
– Építményadó

671 956 000

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
– 2004-rôl áthúzódó
– 2005-re tervezett
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
ebbôl: – OKÖT
FELHALMOZÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK:
TERVEZETT HITEL
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

360 000 000
60 000 000
50 000 000
196 720 000
146 720 000
50 000 000
5 236 000
5 236 000
671 956 000
100 000 000
3 325 525 000

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2005. ÉVI KIADÁSI TERVE
MEGNEVEZÉS

2005. ÉVI TERV

1. Polgármesteri Hivatal
2. 1. számú Óvoda
3. 2. számú Óvoda
4. 3. számú Óvoda
5. II. Rákóczi F. Általános Iskola
6. Kossuth L. Általános Iskola
7. Gyóni G. Általános Iskola
8. Kossuth Zs. Szakképzô Iskola
9. Kossuth Mûvelôdési Központ
10. Kossuth Ház
11. Dabas-Szôlô Mûvelôdési Ház
12. Városi Tûzoltóság
13. Halász G. Szakorvosi Rendelôintézet
14. Ország Közepe Önkormányzati Társulás
15. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
16. Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Mûködési kiadások összesen:

689 648 000
97 664 000
114 780 000
114 472 000
104 003 000
239 634 000
224 395 000
293 852 000
15 093 000
3 705 000
1 226 000
220 560 000
525 312 000
15 270 000
1 214 000
1 014 000
2 661 842 000

Beruházási és fejlesztési kiadások
Intézményi fejlesztések
Felújítási kiadások
Fejlesztési kiadások összesen:

368 504 000
20 742 000
83 993 000
473 239 000

Általános tartalék
Céltartalék:
– polgármesteri keret
– alpolgármesteri keret
– intézményvezetôi jutalmazási keret
– pályázati önrész
– oktatási céltartalék
– nagycsaládosok, nyugdíjasok üdültetése, napközis tábor
– vállalkozások pályázati alapja
– állami kötelezô államháztartási tartalék
Fejlesztési tartalék összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 000 000
5 000 000
1 000 000
2 000 000
30 000 000
2 676 000
2 500 000
1 000 000
21 046 000
95 222 000

3 325 525 000

Fotó: Karlik Dóra

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2005. ÉVI BEVÉTELI TERVE
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SZAKFELADAT ELLÁTÁS
2005. ÉVI TERVE
Szakfeladat megnevezése
01. Kisegítô mg.-i szolgáltatás
02. Helyi közutak fenntartása
03. Kabinetiroda (nemzetközi kapcsolatok,
ünnepek, kiadványok)
04. Ingatlankezelés
05. Önkormányzati igazgatás
06. Polgárvédelem
07. Közbiztonsági feladatok
08. Városgazdálkodás
09. Közvilágítás
10. Háziorvosi szolgálat
11. Állat-egészségügyi tevékenység
12. Szociális otthoni férôhely
13. Házi szociális gondozás
Családsegítô szolgálat
Szociális étkezés
14. Fogyatékosok nappali ellátása
15. Rendszeres szociális pénzbeli ellátás
16. Eseti szociális pénzbeli ellátás
17. Köztisztasági tevékenység
18. Közmûvelôdési könyvtár
19. Családi ünnepek szervezése

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2005. ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI
2005. évi terv
25 407 000
750 000
21 000 000
1 404 000
308 769 000
500 000
12 896 000
11 343 000
22 000 000
4 509 000
2 094 000
2 592 000
9 094 000
22 136 000
7 800 000
24 844 000
43 300 000
38 500 000
4 870 000
15 608 000
447 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT
INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK, TEVÉKENYSÉGEK
Megnevezés

2005. évi terv

Ifjúsági és Sport és Idegenforgalmi Bizottság kerete
Oktatási és Közmûvelôdési Bizottság kerete
Egyetemisták, fôiskolások támogatása (Bursa Hungarica)
DASZOFE Kht. támogatása
Sportcsarnok
FC Dabas támogatása
Dabas TV támogatása
Sári Faluház támogatása
Gyóni Faluház támogatása
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatása
Dabasért Közalapítvány támogatása
Citeraegyüttes támogatása
Rozmaring népdalkör támogatása
Ország Közepe Önkormányzati Társulás támogatása

19 320 000
4 100 000
3 800 000
20 800 000
20 000 000
12 000 000
7 000 000
2 000 000
2 400 000
1 014 000
1 214 000
200 000
500 000
500 000
1 937 000

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2005. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI
Megnevezés

2005. évi terv

DAKÖV felújítása
– Martinovics téri szennyvízátemelô
Útfelújítás
– városi úthálózat felújítása
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5 926 000
77 567 000

Megnevezés

2005. évi
elôirányzat

Víziközmû Társulat részére fejlesztési támogatás
II. Rákóczi F. Általános Iskola nyílászáró cseréi (2004-rôl)
Rendôrlakás megvásárlása (utolsó részlet)
Rendezési terv módosítása
Bartók Béla út tehermentesítés (úttervezés)
Szent János úti járda- és kerékpárút-tervezés
Inárcsi úti kerékpárút-tervezés (2. részlet)
Oktatási Központ – uszodatervezés

97 990 000
2 172 000
1 254 000
5 000 000
4 375 000
2 375 000
1 125 000
2 000 000

Járdaépítés (2004. évi)
– Rákóczi úti
– Szent János úti
A Kossuth Zsuzsanna iskola elôtti csapadékvíz-elvezetés
Tüdôszûrô gép és hasi ultrahang pályázati önrész
Tûzoltó gépjármû-fecskendô pályázati önrész

500 000
1 000 000
600 000
23 900 000
18 000 000

Polgármesteri Hivatal
– személyautó vásárlás/részletek
– szociális program
– szoc. prog-hoz szükséges technika
– új kazánház kialakítása
Hiteltörlesztés
– tôke
– kamat
Multifunkcionális csarnok építési kölcsön törlesztés
Révfülöpi Üdülôtábor Alapítvány fejlesztési támogatása
Elsô lakást teremtô fiatalok támogatása
Idôskorúak lakáskorszerûsítésének támogatása
Dancsó kerti ingatlanok megvásárlása
Út kialakításához területvásárlás
Kiadások összesen:

1 872 000
1 224 000
1 300 000
9 450 000

70 400 000
31 735 000
70 000 000
2 310 000
5 000 000
1 000 000
10 022 000
3 900 000
368 504 000

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2005. ÉVI INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI
Megnevezés

2005. évi
elôirányzat

Kossuth Mûvelôdési Központ
– pályázati önrész
Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
– egészségügyi gép- és mûszer beszerzés: LOGIG 5. ultrahang készülék
és digitális röntgenfelvételt készítô berendezés 2005. évi lízingdíja
Ország Közepe Önkormányzati Társulás

11 656 000
8 086 000

Intézményi fejlesztési kiadások összesen:

20 742 000

1 000 000

Önkormányzati hírek

“A Földet unokáinktól csak kölcsönkaptuk”
Nobel-díjas tudósok állítják: „az emberiség gondatlan környezethasznosítása során rohanó léptekkel
halad az önmegsemmisítés szakadéka felé. Elérkezett az utolsó pillanat, amikor összefogás nélkül
nem mentheti meg saját jövôjét”.
Ijesztô gondolatok, de talán nem megijedni kellene, hanem félnünk, s hogyha a félelem tenni akarással párosul, akkor elôbb-utóbb sem ijedségre,
sem pedig félelemre nem lesz okunk.
Nézzünk körül a házunk táján!
Bizonyára sokaknak szemet szúr városunkban a
rengeteg fölragasztott plakát, hirdetmény, melynek
többségét nem az arra kijelölt helyen láthatjuk.
Kedves hirdetô, plakátragasztó, felhívom a figyelmét, hogy az alábbi rendeletekbe ütközô módon
helyez ki az esetek nagy többségében plakátot. Ne
tegye!
Dabas Város Önkormányzatának 25/1999.
(VI. 28.) számú rendelete városunk közigazgatási területén a közterület-használat rendjérôl
szól. A 13. § (1) bekezdés szerint:
„Nem helyezhetô el hirdetmény, plakát:
– az Önkormányzat tulajdonában lévô, illetve
– állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére
szolgáló épületben vagy azon belül,
– mûemléki, mûemlék jellegû, városképi jelentôségû
épületek falán, kapuján, kerítésén és tartozékain,
– a város közterületein lévô közüzemi berendezésen, építményen, mûtárgyon.”
A 14. § (1) bekezdése szerint:
„Aki a közterületet az e rendeletben elôírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérô módon, illetve azt
meghaladó mértékben használja, a rendeletben
megfogalmazott kötelezettségeket megszegi, szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.”

Az egyes szabálysértésekrôl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 8. § (1)
bekezdése szerint: „Aki
a) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja,
b) hirdetôberendezést, hirdetôtáblát, illetôleg
hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki
nem jelölt helyen létesít vagy helyez el,
c) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszûnését követôen haladéktalanul nem távolítja el, ötvenezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható.
A fenti szabálysértés miatt a helyi önkormányzat képviselô-testülete hivatalának ügyintézôje, valamint a közterület-felügyelô helyszíni bírságot szabhat ki.”

TÁJÉKOZTATÁS

– Mentes, akinek a családjában az 1 fôre jutó jövedelem a minimum nyugdíj alatt van (jelenleg
24 700 Ft).
– Mentes az elsô lakáshoz jutó magánszemély tulajdonában lévô épített vagy vásárolt (egy) lakás a
használatbavételi engedély, illetve az adásvételi
szerzôdés dátumától 5 évig.
A mentesség vonatkozik az 1998. évtôl kiadott
használatbavételi engedély, illetve az adásvételi
szerzôdés dátumát követô év január 1-jétôl. Kérjük,
hogy akiket érintenek a mentességek, szíveskedjenek
a jogosultságukat igazolni, a rokkantságot igazoló határozat, a jövedelemigazolás, a lakhatási engedély,
illetve az adásvételi szerzôdés fénymásolatával, amit
a hivatal adócsoportjához faxon, levélben vagy személyesen tudnak eljuttatni. Ennek hiányában a mentességet nem tudjuk megadni az adózó részére.
Kommunális adó ügyben kérdéseiket a 561-247-es
számon tehetik fel. Faxot az 560-412-es számra
küldhetnek. Köszönjük segítô közremûködésüket!
Pénzügyi Fôosztály

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kommunális adóval
kapcsolatos változásokat az adóhatóság csak úgy
tudja átvezetni a nyilvántartáson, amennyiben Önök
az adóbevallást benyújtják, és a változást bejelentik.
Amennyiben ingatlant vásárolnak, örökölnek, stb.
illetve eladják, elajándékozzák ingatlanukat, akkor
kérjük hogy ezt az okirat fénymásolatával jelezzék a
Polgármesteri Hivatal felé a változást követô 15 napon belül.
A kommunális adónál a Képviselô-testület mentességeket állapított meg a következôk szerint:
– Mentes az önálló beépítésre nem alkalmas terület,
amennyiben az nem rendelkezik az érvényes beépítési elôírásokkal.
– Mentes a legalább 67%-os csökkent munkaképességû, illetve akinek a családjában 100%-os csökkent munkaképességû eltartott van, egy ingatlan
esetében.

Az idei télen is jelentôs csapadék hullott. Városunk minden lakójának kötelessége – s nem
utolsósorban saját jól felfogott érdeke –, hogy a
háza, telke elôtti járdaszakaszt tisztán tartsa,
hótól és jégtôl mentesítse. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy embertársaink testi épsége ily módon ne kerüljön veszélybe.
Dabas Város Önkormányzatának 38/2004.
(IX. 28.) számú rendelete a helyi környezet
védelmérôl és a köztisztaságról szól. A rendelet 9. § (1) bekezdése szerint:
„A tulajdonos, használó köteles az ingatlan
elôtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedô teljes területet), továbbá a járda és az úttest közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, szemét- és

gyommentesítésérôl, kaszálásáról, hó eltakarításáról, és a síkosság mentesítésérôl gondoskodni.”
A rendelet 13. § (1) bekezdése alapján:
„Az, aki a jelen rendelet 9. § (1) bekezdésében
foglalt rendelkezést megszegi, szabálysértést
követ el, és 30 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal
sújtható.”
Tisztelt Olvasó! Nem csak azért kell a fent
leírt kötelezettségeknek eleget tenni, mert ha
nem a jogszabályoknak megfelelôen járunk el,
akkor szankció fenyeget bennünket, hanem
igény kell arra, hogy a környezet, amelyben
élünk, rendezett, tiszta, biztonságos legyen.
Nem a másikra kell várni, illetve mutogatni,
hogy megtegyük az elsô lépéseket azért, hogy
tisztább, szebb, élhetôbb kisvárosban éljünk.
Nem elég csak a saját házunk táján óvni a tisztaságot, a rendet, tenni kell azért, hogy a tágabb környezetünk is szeméttôl mentes legyen.
Bátran szóljunk rá arra, aki szemetet dob el az
utcán, illetve sittet, háztartási hulladékot helyez
el erdôben, mezôn, út mellett.
Önkormányzatunk fokozott figyelmet fordít
idén a környezetvédelemre, szépítésre. Kéri a
város lakosságát arra, hogy közösen tegyünk
meg mindent annak érdekében, hogy az ide látogató, illetve átutazó embereket ne a szemét,
gaz, hanem egy szép, tiszta környezet fogadja.
Ültessünk ingatlanunk elé virágokat, növényeket; gondozzuk azokat, s rájövünk arra, hogy
mennyivel szebb lesz így a városunk képe.
R-né B. Á.

A REMÉNYSUGÁR
Dabas és Kistérsége
Fogyatékosokat Támogató
Közalapítvány kéri
a segíteni szándékozó
polgárokat, hogy
adójuk 1%-ával támogassák
az alapítvány céljainak
megvalósítását.

Számlaszámunk:
64400099-30068041-61100008
(Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet)

Segítségüket köszöni:
a kuratórium
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK

Házasságkötések
10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
február 25.
Kozma-Bognár Jenô–Hamar Ildikó
Ardelean Dorel–Csorba Katalin Ibolya
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
február 15.
Csernák József–Faul Éva
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
február 8.
Hornyák Ferenc–Kecskés Julianna
Bukovszki István–Serfôzô Erzsébet
február 15.
Bardócz István János–Babicz Anna
Dr. Lelik Ferenc–Deák Anna
50 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
február 26.
Kiss László–Somogyi Rozália
2005. januárban kötött házasságot:
január 8.
Bottlik József Csaba–Csizmadia Ildikó

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

HALOTTAINK
Név
Lauter Csaba
Szabó László Béla
Rábai Tamás
Kolompár Lászlóné (Dóri Margit)
Kátai Ferencné (Kálvin Gizella)
Opóczki Jánosné (Gebura Mária)
Kozma Sándorné (Csik Erzsébet Gizella)
Reményi Magda
Zsolnai József
Barta Pál
Farkas Gáborné (Mráz Kamilla)
Pucsinszki Gábor
Szabó Gyula
Kelemen Csongor Szilárdné (Potoczki Teréz)
Thámm Lászlóné (Pázsi Ilona)

Szül. idô
Halálozás idôp.
1953. 07. 16. 2004. 11. 27.
1939. 02. 03. 2004. 12. 27.
1937. 08. 06. 2005. 01. 01.
1920. 05. 03. 2005. 01. 04.
1926. 02. 04. 2005. 01. 05.
1930. 09. 12. 2005. 01. 05.
1946. 01. 04. 2005. 01. 07.
1914. 09. 11. 2005. 01. 10.
1932. 02. 07. 2005. 01. 12.
1932. 07. 26. 2005. 01. 15.
1938. 10. 22. 2005. 01. 15.
1943. 02. 10. 2005. 01. 15.
1950. 03. 25. 2005. 01. 15.
1950. 03. 17. 2005. 01. 17.
1914. 02. 25. 2005. 01. 17.

Osztozunk a családok gyászában.

Újszülötteink
Újszülött neve
Prigyeni Charlotte
Funk Zoltán Zalán
Lakatos Petra Alexa
Szegedi Botond
Gogolák Sára
Simon Katalin
Mráz Ákos
Fecsó Mariann
Maris Petra
Langó Dóra
Gombkötô Zsombor
Janicsák Maja
Duka Alexandra
Szarvas Anna Virág
Petrányi Gábor

Születési ideje
2004. 09. 15.
2005. 01. 01.
2005. 01. 02.
2005. 01. 06.
2005. 01. 06.
2005. 01. 09.
2005. 01. 14.
2005. 01. 16.
2005. 01. 16.
2005. 01. 20.
2005. 01. 22.
2005. 01. 23.
2005. 01. 27.
2005. 01. 29.
2005. 01. 29.

Anyuka neve
Kmetyó Magdolna
Kohan Márta
Hanyu Gyöngyi
Tihanyi Ildikó
Pucsinszki Anikó
Bukovszki Zsuzsanna
Kecskés Ilona
Fiderle Ágnes
Nagy Veronika
Tóth Ágnes
Túróczy Tünde
Opóczki Ilona
Vámos Annamária
Dabasi Erika
Csörgô Éva

Üdvözöljük városunk új lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Laczi Józsefné (Kokál Ilona)
Gerencsér Károlyné (Szíjártó Mária)
Harmincz Istvánné (Fabók Mária)
Varga Péter
Nagy Ferencné (Petrányi Margit)
Regensburger Károlyné (Gyurics Gizella)
Bércesi Antal

Születési dátum
1907. 02. 13.
1913. 02. 11.
1913. 02. 20.
1913. 02. 26.
1913. 02. 27.
1914. 02. 15.
1915. 02. 05.

Életkor
98 éves
92 éves
92 éves
92 éves
92 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. február 23-tól 2005. március 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Faluvégi Zsolt

2005. február 23.
2005. február 24.
2005. február 25.
2005. február 26.
2005. február 27.
2005. február 28.
2005. március 01.
2005. március 02.
2005. március 03.
2005. március 04.
2005. március 05.

15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
24 órás
24 órás
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
24 órás

Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Pintér Andrea
Dr. Pintér Andrea
Dr. Bende Zoltán
Dr. Tar Zoltán

2005. március 06.
2005. március 07.
2005. március 08.
2005. március 09.
2005. március 10.
2005. március 11.
2005. március 12.
2005. március 13.
2005. március 14.
2005. március 15.

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.

12 DABASI ÚJSÁG

2005. február

24 órás
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
15 h-tól – 07 h-ig
24 órás
24 órás
24 órás
24 órás

Intézményeink hírei

Változások az SZMK mûködésében

A 2004/2005-ös tanévben jelentôs változás történt a Kossuth Lajos
Általános Iskola Iskolaszékének és Szülôi Munkaközösségének (továbbiakban: SZMK) mûködésében. Az Iskolaszék elnöke, Králl Béla és az
SZMK elnöke, dr. Kollárné dr. Burom Anikó más elfoglaltságaik miatt
az elnöki tisztségrôl lemondtak.
Ezúton is köszönjük nekik az iskolát segítô, áldozatos munkát!

Az SZMK 2004. novemberi, az Iskolaszék 2005. januári ülésén a tagok mindkét szervezet élére Burikné Lázár Mónikát választották. Mint
ismeretes, az Iskolaszék jelenleg 8 tagból áll: 3 fô pedagógus, 3 fô a
szülôk részérôl, 1 fô önkormányzati képviselô és 1 fô a diákönkormányzatból. A Közoktatási törvény iránymutatása szerint az Iskolaszék 5 éves mandátuma az idén jár le, ezért a megalakításának elôkészítéséhez az iskola igazgatója, az érdekeltek által delegált, azonos
számú képviselôkbôl álló bizottságot hoz létre.
Az iskola Szülôi Munkaközössége 57 tagból áll, akik aktívan tevékenykednek az iskoláért, a gyermekekért. Az elmúlt ülésükön egyhangúlag szavazták meg a 2003/2004-es Szülôk bálja rendezvényen
összegyûlt összegbôl vásárolt mûszaki cikkeket, melyek az iskola oktató-nevelô munkáját segítik.
Ezáltal az iskola gazdagodott 4 db televízióval, 2 db DVD-lejátszóval, 2 db videomagnóval, 2 db írásvetítôvel és 1 db hifi-toronnyal,
összesen 465 000 Ft értékben. Továbbá a gyerekek farsangi mulatságát támogatta 160 000 Ft-tal.
A fotón az Iskolaszék és SZMK elnökétôl a tanulók nevében Kocsír
Csilla, a Diákönkormányzat elnöke „veszi át” az értékes ajándékokat.

Iskolánk életébôl….
Színvonalas verseny színhelye volt a dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola könyvtárszobája,
ahol a „Szép Magyar Beszéd” iskolai fordulóját
rendezte meg a magyar munkaközösség 2005.
február 2-án délután. Bár nem volt túl népes a
mezôny, a versenyzôk ugyancsak kitettek magukért, élvezetes perceket, sok-sok izgalmat
szerezve egymásnak, szaktanáraiknak és a zsûrinek. Az ötödik osztályosokat Szekeres Enikô és
Czene Adrienn, a hatodikosokat Juhász Edina,
Halengár Anett, Navratyil Tímea és Szendrei
Zsuzsa képviselte, a hetedikesek közül pedig
Dori Barbara, Gecser Barbara, Juhász Dorina és
Regdony Dóra versenyzett a továbbjutásért.
Nagy örömünkre szolgált, hogy Garajszki István igazgató úr is együtt izgulta végig a versenyt, a gyerekek jólesô érzéssel nyugtázták,
hogy nemcsak tanáraiknak, hanem az igazgató
bácsinak is fontos ez az esemény. A háromtagú
zsûri munkájában Beséné Lakatos Éva, Mrázné
Kosztolányi Judit és volt tanítványunk, Zsolnai
Richárd vett részt, akinek ezúton is megköszönöm, hogy a felkérést elfogadta, és jó tanácsok-

kal látta el versenyzôinket. A rövid megnyitó
után a szabadon választott szövegek bemutatása következett. Mindenkin látszott, hogy alaposan felkészült, és legjobb tudása szerint igyekezett elôadni a produkciót. A versenyt azonban a
második forduló döntötte el, ahol ismeretlen
szöveget kellett tolmácsolni, mindenkinek
ugyanazt. Ezt azonban csak a felolvasás elôtt
néhány perccel kapták kezükbe a versenyzôk.
A szoros versenyben végül harmadik helyezést ért el Regdony Dóra – felkészítô tanára Batuskáné Kiss Katain –, második lett Navratyil Tímea – felkészítô tanára Garajszki Éva –, a
gyôzelmet pedig Gecser Barbara mondhatta
magáénak. ô ugyancsak Batuskáné Kiss Katalin
tanítványa.
A február 12-én Gyálon megrendezett körzeti versenyen sajnos tanulóink nem vehettek
részt, mert odautazásukat megakadályozta a
csúszós út, az ónos esô, a rossz idôjárás. Sajnáljuk, hogy kimaradtunk a magasabb szintû megmérettetésbôl, amelyre diákjaink oly lelkesen
készültek.
Batuskáné Kiss Katalin

ALAPÍTVÁNYI
HÍR
A dabasi 2. sz Napközi Otthonos
Óvoda “APRÓNÉPÉRT” nevelési
és oktatási alapítványának kuratóriuma köszöni mindazoknak, akik
adójuk 1%-ával támogatták
az alapítványt.
Az adók 1%-ából befolyt
160 000 Ft összeget a törzstôke
emelésére fordítottuk.
Kérjük, az idei évben is támogassák alapítványunkat,
hogy óvodaudvaraink
felszereltsége hatékonyan segítse
gyermekeink mozgásfejlesztését.

ADÓSZÁM: 18685750-1-13
Köszönettel:
az alapítvány kuratóriuma
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Hitélet

Az Istennek tetszô böjtrôl
“Nekem az olyan böjt tetszik...” (Ézsaiás 58,6–12)
A Húsvét, a Feltámadás ünnepét 40 napos böjti
idôszak elôzi meg. A böjt minden keresztyén felekezetben az önvizsgálat, a bûnbánat, az Istenre
figyelés, az elmélyedés idôszaka. Az ember ilyenkor végiggondolja életét, viselt dolgait, Istenhez
és az emberekhez való viszonyát. Ha mindezt
ôszintén teszi, meg kell látnia vétkes és esendô
mivoltát. S így nyer igazán értelmet a hívô ember számára Nagypéntek, Húsvét üzenete, a
megváltás jó híre, evangéliuma.
Azonban a böjt sajnos egyre kevesebbet jelent a ma emberének. Sokak számára a böjt
csupán annyit jelent, hogy fogyókúrát, vagy
egészségügyi méregtelenítô kúrát tartunk. De
vajon a böjt lelki értelmével, jelentôségével
tisztában vagyunk-e? Van-e böjtünk ilyen értelemben?
Az Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetének
böjtre vonatkozó idézete ezzel az isteni kijelentéssel kezdôdik: „Nekem az olyan böjt tetszik...”
Vagyis nem mindenféle böjt kedves Istennek.
Nem mindegy, hogyan s miképpen böjtölünk.
Milyen hát az Istennek tetszô böjt? Milyen
böjt az, amelyet valóban tartanunk kellene?
Ézsaiás próféciájában (1) szociális, (2) erkölcsi,
(3) lelki és (4) jövôbe mutató válaszokat ad Isten
erre a kérdésre.
(1) A szociális kérdések vonatkozásában olyan
„tükröt” tart elénk Isten, melynek hallatán csak
pironkodnunk lehet. Mert ezt olvassuk az igében:
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a
bûnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom
köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és
összetörsz minden jármot! Oszd meg kenyeredet
az éhezôvel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz
el testvéred elôl!”
Ezt hallva és olvasva nem tehetünk mást,
mint mélyen magunkba nézünk és bûnbánattal
valljuk meg Isten elôtt, hogy bizony ebben a kérdésben alulmaradtunk. Mert igazi böjt alatt Isten
egyrészt azt érti, hogy segíteni kellene azoknak,
akik elnyomásban, éhezésben, bujdosásban, nélkülözésben, szenvedések közepette vagy magányban élnek. Mi azonban gyakran nem vesszük
tudomásul, hogy feladatunk, küldetésünk és
szolgálatunk lenne érzô szívvel, segítô kézzel mások szenvedése felé fordulunk.
Igaz ugyan, hogy a segítôkészség, a felebaráti
szeretet szép példája volt az a segítségnyújtás,
amit Délkelet-Ázsia szökôár sújtotta vidékei, lakosai számára a magyar emberek is nyújtottak.
Ugyanakkor meg kellene látni, hogy a magunk környezetében is vannak olyan szegények,
idôsek, olyan elesett sorsú családok, emberek,
akiken bizony ugyanilyen önzetlenül kellene segíteni!
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S ha így cselekszünk, akkor megtapasztaljuk az Ézsaiási próféciában adott isteni ígéret
valóságát:
„... ha kenyeret adsz az éhezônek, és jól tartod
a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli
napfény. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed.”
(2) Erkölcsi kérdésekben is rendkívül idôszerû
módon tart tükröt elénk Isten igéje és mutat rá
az Isten szerint való böjt másik jellemvonására,
amikor így szólít meg:
„Senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul...”
Az Isten szerint való böjt tekintetében tehát a
másik emberrel való kapcsolattartásunk erkölcsi
kötelezettségei is szóba kerülnek! S ez megint
olyan területe mindennapi életünknek, melynek
említésekor van miért kényelmetlenül éreznünk
magunkat! Mert az egymásra való ujjal mutogatásról, az álnok és bántó beszédrôl, a szeretetlenségrôl és az ehhez hasonló dolgokról van szó Isten igéjében.
Mennyire aktuális, idôszerû ez az isteni szó a
mi korunkban! Mert manapság az építô, egészséges kritikán túl – azt sokszor elmellôzve – olyan
szinten kommunikálunk mi emberek egymással,
hogy abból mindenkinek csak sebe, sérülése és
bánata lesz. Milyen sokat kellene még gyakorolnunk azt a jézusi szeretetet, ami nem bánt, hanem megbékéltet, nem sebez, hanem begyógyít.
Vajon hány ember választotta céljául az idei
böjti fogyókúra helyett azt, hogy több szeretettel, több türelemmel, nagyobb elfogadással lesz
családtagjai, munkatársai, embertársai felé? Pedig micsoda böjti gyakorlat lehetne ez! S micsoda áldásai lennének ennek családi, és tágabb közösségi életünkre nézve!
(3) Az Isten szerint való böjttel kapcsolatosan elhangzó „lelki” válasz, útmutatás így hangzik:
„Ha segítségül hívod az Urat, ô válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!”
A böjt idôszakában azt a nagytakarítást, amit
a lakásban, a házban, a kertben elvégzünk, a mi
lelkünkben is el kellene végeznünk!
Azaz meg kellene szabadulnunk attól a régi
rossz szokástól, hogy kivonjuk magunkat az ige
üzenete alól, és mindig csak másokra vonatkoztatva hallgatjuk Isten szavát. Életünkben nekünk
is segítségül kellene hívni az Urat, nekünk is Hozzá kellene kiáltanunk!
Milyen sok helyen számol be a Biblia arról, hogyan hallgatja meg Isten a hozzá fordulókat, hogyan hallja meg kiáltásukat, hogyan szabadítja
meg ôket a legnehezebb helyzetekbôl is! Mi talán nem hallottuk az Egyiptomból való szabadu-

lás történetét, melyben Isten kimenekíti népét a
rabszolgaságból? Nem emlékszünk már azokra
az evangéliumi történetekre, amelyekben Jézus
olyanokat gyógyít meg, akiket már mindenki leírt és gyógyíthatatlannak vélt? Nem azonosultunk még soha azokkal a bûnösökkel, akiknek bûneit Jézus megbocsátotta és új emberként, új lapot nyitva kezdhettek új életet?
Böjtölésünk akkor lesz kedves Istennek, ha ebben az idôszakban – és ezen kívül is – segítségül
hívjuk ôt, beavatjuk ôt dolgainkba. S meg fogjuk
látni: Isten segítségül hívása, a hozzá való kiáltás
nem marad válasz nélkül!
(4) A lelki önvizsgálat lehetôsége elvezet ahhoz
is, hogy ígéretes és reményteljes jövôt lássunk
magunk elôtt. Sok ember azért sem fordul a hit
felé, mert nem foglalkozik a holnap, a jövô kérdésével. Pedig életmentô és biztonságot adó
gondolatok fogalmazódnak itt meg: Isten elhozza világosságát és a sötétben járás helyett
tudhatjuk, hogy merre megyünk, tudjuk hová
vezet az utunk. Micsoda vigasztalás van azokban a szavakban is, melyekben Isten megígéri,
hogy hamar behegednek a sebek. Azok a sebek,
amelyek minden testi sebnél mélyebbek és fájdalmasabbak: a lelki sebek. Ezeket a sebeket
gyógyítja be Isten. „Az Úr vezet majd szüntelen,
kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerôsíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert,
mint a forrás, amelybôl nem fogy ki a víz” – olvassuk. Isten soha el nem múló, gondoskodó
szeretetével, erôt adó kegyelmével veszi körül a
benne hivô ember életét, és olyan békével, biztonsággal ajándékozza meg, melyet e világon
senki más meg nem adhat!
A böjti elcsendesedéshez ez az isteni szavakból megszólaló reménység is hozzá tartozik. Hiszen maga a böjt a reménység konkrét megtapasztalásához vezet el bennünket: mert Jézus
húsvéti feltámadása a kiáltásainkat és segélykérésünket meghalló Isten válasza.
Így a böjt üzenete nem ítéletképpen szól a bûneit Isten elôtt ôszintén feltáró ember felé, hanem az ébredés, az újat kezdés lehetôségeképpen. Isten kegyelme szüntelenül árad felénk –
nincs kiáltás, amit ne hallana meg, nincs sóhaj,
ami ne jutna el hozzá.
Milyen böjt tetszik Istennek? Az a böjt, ami tud
Istenre és tud a másik emberre is figyelni.
Amelyben jelen van a felebaráti, segítô szeretet
gyakorlása. Amelyben megjelenik az a jézusi
szeretetet, ami nem bánt, nem sebez, hanem
begyógyít. Amelyben az ember kitárulkozik a
Mindenható Isten felé, és bizalommal megszólítja ôt.
Mi ennek áldása, haszna? Isten jelenléte életünkben, s az ebbôl fakadó áldások, melyekben
Isten földi s majd örök életünkben részesít minket! Ilyen – Istentôl megáldott – böjti idôszakot
kívánok mindannyiunk számára!
Barta Károly református lelkész

Hitélet – Kultúra

Csillagok útján

Honterus, az erdélyi reformátor
“A
legnagyobb
szász ünnep a reformátor tiszteletére tartott Honterus-ünnep.(…) Ezt a brassói ünnepet az
egész város tartja.(…) Ez a felséges nap seregszemléje az egész szász népnek, mely ôsi
alakjában gyülekezik össze erre a pompát
méltóságos komolysággal egyesítô királyi
színjátékra. (…) Most felcseng a szent
nemzeti ének, az Erdélyország, áldás földje,
a templomudvar öreg hársfáinak zöld
lombja megreszket népének felharsanó
hangjára, és a menet megindul (…) a magyar és román nézôk sorfala között…”– írja Adolf Meschendörfer brassói író Kós
Károly fordításában Corona címû regényében. Luther által a “magyarok apostolának” nevezett erdélyi szász író, humanista
tudós, nyomdász, evangélikus prédikátor,
az erdélyi szászok reformátora, Honter János szellemisége országhatárokat átívelve is

tovább él. Honter földrajzi-csillagászati vonatkozású tevékenységét tekintjük át abból
az apropóból, hogy az e szakterülethez kapcsolódó fô mûvének elsô kiadása 475 esztendeje jelent meg.
...
Honter János (Johannes) valószínûleg
1498-ban született, Brassóban. Már
szülôvárosában igen alapos iskolai képzésben részesült a dominikánusoknál, a biztos
családi háttér pedig lehetôvé tette számára,
hogy Európa kiváló egyetemein képezhesse
magát. Bécsben, Krakkóban, Bázelben tanult, de más nagyobb európai városában is
megfordult. Tanulmányai mellett oktatott
és tudományos munkái jelentek meg.
Brassóban, a híres Fekete-templom káplánjaként, majd plébánosaként mûködött.
Szülôföldjén elôször terjesztette a lutheri
tanokat. Nagy szerepe volt abban, hogy
Brassó lakossága áttért az evangélikus hitre.
1544-tôl Brassó vezetô lelkészeként tevé-

A farsang diadala?
„Van az évnek egy bizonyos része, midôn a francziáknak elmegy az eszök;
és néhány hét múlva, egy arra rendelt napon, port hintenek fejökre, melly
által eszöket ismét szerencsésen visszanyerik.”
A hagyomány szerint a párizsi török követ írta ezeket a szavakat Konstantinápolyban élô barátjának valamikor a 17. század derekán, miután saját szemével is
megtapasztalta a párizsi karnevál féktelen jókedvét és a Szajna-parti polgárok
hamvazószerdai alázatát.
Valóban, az ôszinte megfogalmazásból kitûnik: a mûvelt keletit erôsen megbotránkoztatták a barbár nyugat furcsa szokásai. Nem értette a „húsevô Európa” – évszázadokkal korábban kiérdemelt elnevezése ez kontinensünknek – számára cseppet sem szokványos szórakozását. De mi is történhetett azon a gigantikus színielôadáson, melyhez a francia fôváros szolgált díszletül – egyébként
bármelyik európai városban fordult volna meg, ez a látvány fogadta volna farsangfarkán – , fôszereplôi pedig a város polgárai voltak? Mit láthatott a szultán
követe az erkélyérôl?
Elôször is jelmezesek sokaságát láthatta, hiszen az emberek álarcot öltöttek,
volt, aki egy hosszú csôrrel megelégedett, de volt, aki tetôtôl talpig jelmezben
járt. „…a pápák, kardinálisok, a szerzetesek, az ördögök, az udvaroncok, a harlekinek, a jogászok, egyetlen tarka-barka tömeggé olvadtak össze” – írja egy másik szemtanú. A tekintély, a hatalom, a világi és egyházi méltóság, a rend ilyen
mértékû kicsúfolása, a porban, sárban megfürdetett, megszaggatott királyi köntösök, papi reverendák láttán joggal gondolhatta az „érinthetetlen szultán”, a
„megrendíthetetlen rend” embere, hogy itt tényleg mindenkinek menthetetlenül elment az esze: feleennyi szemtelenségért Konstantinápolyban a tiszteletlenek a fejükkel lakolnának.
Értetlensége csak fokozódott, amikor azt látta, hogy a bolondnak, vagy vadembernek öltözött alakok a kezükben lévô disznóhólyaggal, vagy pálcával jól fejbe veregetik a közelükben levô gyanútlan járókelôket, a nôk pedig az erkélyekrôl
vödörszámra öntik a vizet az alattuk elhaladó férfiakra. Azt pedig végképp felhá-

kenykedett egészen haláláig, 1549-ig. A
hazai földrajzi irodalom kezdetének és
Honterus egyik fô mûvének tekinthetô
Rudimenta Cosmographica (A kozmográfiai alapismeretei), legelsô kiadása 1530ban jelent meg Krakkóban. A természettudományos ismereteket tartalmazó és egyben oktatást elôsegítô földrajztankönyv két
fô ágat tárgyal, a csillagászatot és a geometriát. A földrajzi fejezet Európát, Ázsiát, Afrikát és Amerikát térképpel és ábrákkal illusztrálva tárgyalta. Ez lett a világ elsô zsebatlasza. Honterus 1532-ben szerkesztette a
mai elveknek megfelelô csillagtérképet. A
polihisztor nagy érdeme, hogy valódi állásukban mutatta a csillagképeket.
A kiadvány fontosságát jelzi az is, hogy a
görög tudós, Ptolemaiosz “Almagest” címû
alapmûvében is napvilágot látott. A térkép
öt további kiadást is megért.
Rezsabek Nándor írása alapján
(Evangélikus Élet)

borítónak tarthatta, hogy az utcákon nagyokat visongva nôk kergetik a férfiakat.
Az éles szemû diplomata azt is kiszúrta ugyanis, hogy a nôk valójában férfiak, a
férfiak pedig nôk, bár nem tudta miért, de látta, hogy a tisztes polgárok öltözéket cseréltek, és az öltözékkel együtt szerepet is a karneváli forgatagban.
Nem véletlen, hogy a derék követ a hamvazószerdai látványt olyan nagy
megnyugvással fogadta. Levélben ugyanis a nagyböjt kezdetére utal, ekkor
hintenek a fejükre „port” a keresztények, azaz hamvazkodnak a hamvazószerdai rítus szerint, emlékezvén a halálra, arra, hogy „porból lettünk és azzá
leszünk”.
Megnyugvását fokozhatta, hogy kissé otthonossá is vált számára egyszeriben
a világ, hiszen ramadánkor, a Hidzsra-naptár 9. hónapjában hajnalhasadtától –
„amikor egy fehér cérna és egy fekete cérna színe elválik egymástól” – napnyugtáig ô is böjtölt. Éppúgy, mint a negyvenelést tartó keresztények, akik naponta
egyszer ettek naplemente után, tartózkodtak az ivástól, a dohányzástól és természetesen a vigalmaktól, a táncolástól is.
Arról nem szól a fáma, hogy törökföldön miként bírták fegyelemre a rakoncátlankodókat, nem tudjuk, hogy leleményük megütötte-e a szigorú háziasszonyét, aki akár a kemencébe is befalazta húsvétig az ételt, vagy – igaz, csak jelképesen –, a kútba dobta a kamrakulcsot, a gyenge akaratúak nehogy elcsábuljanak. Ennek a kérlelhetetlenségnek nálunk hagyománya van: elsô királyunk, Szent
István a böjtöt megszegôket egy hét elzárással büntette.
Ma már kevéssé érthetô, sokak számára pedig egyenesen felfoghatatlan,
hogy a kényszeren túl más oka is lehetett az önmegtartóztatás nagyhéti formáinak. Márpedig ennek elfogadása nélkül valóban felfoghatatlan, hogy hogyan volt
képes a farsangban mindent a feje tetejére állító ember egy nap leforgása alatt
szigorú rendet teremteni: a mértéktelen evés után böjtölni, a féktelen mulatozás után elcsendesedni, az írott és íratlan szabályok áthágása után fegyelmet
tartani. Pedig higgyük el: nemcsak az öröm lehet önfeledt, hanem a bûnbánat is
lehet ôszinte.
Ma, amikor egész évben farsangot ülünk: eszünk, iszunk, mulatozunk, a nôi és
férfi szerepek pedig felcserélôdni látszanak, mintha a feje tetejére táncoló világ
nem is akarna a talpára állni. Pedig ahhoz, hogy eszünket ismét szerencsésen
visszanyerjük, egy arra rendelt napon port kellene hinteni a fejünkre.
Pásztor Gergely
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Kitekintô

Tragédia után
Kora nyár óta új napirend van jelen a magyar médiában. Az írott és elektronikus médiumok többé-kevésbé rendszeresen beszámoltak a Szerbia-Montenegrói Köztársaság magyar kisebbségével szemben elkövetett atrocitásokról. Ezek
az atrocitások azonban sajnos nem újkeletûek.
Az 1999-es Koszovói NATO-intervenciót
megelôzôen és azután is szerb menekültek
tömegei kerestek az ország központi területein otthont és menedéket, a hatalom pedig többségüket Vajdaságban kívánta elhelyezni, ahol a legnagyobb kisebbség a magyar, de élnek itt románok, szlovákok, horvátok és ruszinok is. A 2000-es parlamenti
választások és a hetekig húzódó idegek harca végül véget vetett, papíron legalábbis, a
milosevicsi érának, de a fejekben, úgy tûnik, nem ment végbe a korszakváltás. A
gazdasági reformok elmaradtak, az életszínvonal már nyomokban sem emlékeztet
a hidegháború nyugatias Jugoszláviájára, és
a nyomor rosszat szül. Az új évezredben
felnövô szerb nemzetiségû új generáció változatlanul abban a tudatban él, hogy minden rosszért, a tovatûnt jólétet jelképezô
szövetségi állam széthullásáért, az embargóért, a katonai vereségekért, a szegénységért végsô soron az etnikai kissebségek a felelôsek. Szemben a II. világháborút követô
német államokkal, Szerbiában elmaradt a
politikum “nácitlanítása” és a “nemzeti
szocializmusnak”, esetünkben a szélsôséges nacionalizmusnak a fejekbôl való kiirtása.
A 2004-es parlamenti választásokon a
legtöbb mandátumot a háborús bûnökkel
vádolt Seselj nevével fémjelzett Radikális
Párt szerezte, akinek a kormányalakítását
csak a többi párt elzárkózása akadályozta
meg, majd az ôsszel lefolyt tartományiparlamenti és helyhatósági választásokon
szintén a radikálisok szerezték meg a legtöbb helyet Vajdaságban is, ahol jellemzô
az etnikai alapon történô szavazás. A
VMSZ a választások során sokat veszített
négy évvel ezelôtti pozíciójából, ahol nemcsak a betelepültek által támogatott radikálisokkal, hanem elsô számú politikai
szövetségesével, a Demokrata Párttal is
meg kellett küzdenie, akik a legnépesebb
délvidéki város, Szabadka esetében egy apró választási szabálytalanság miatt egy ideig óvással is borzolták a gyôztes magyarok
idegeit.
A magyar média és diplomácia “rákapcsolása” minimum visszásnak bizonyult. A
Sötét család nagy nyilvánosságot kapott
kálváriája magyarázkodásra kényszerítette
a miniszterelnök Kostunicát, akinek a saját
pártja, a Szerb Demokrata Párt népszerûsége a választások elôtti felmérések és az ered-
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mények szerint is a padlón van és a nacionalista húrok pendítésével, az atrocitások
elbagatellizálásával a helyhatósági és tartományi választásokon a nagyon erôs radikális táborból szavazókat lehet átcsábítani.
A nagy nyilvánosságot kapott események tulajdonképpen Seseljék malmára
hajtották a vizet. Kostunica okkal lehetett
dühös, hogy a magyar diplomácia az ügyet
nemzetközi szintre emelte, hiszen szemben
a koszovói albánokkal, magyarok megfélemlítése és elvándorlásra kényszerítése
nem volt kormányzati cél, és most sem az!
Sôt, ennek a látszata is kifejezetten rosszul
jött itthon a radikálisokkal és a romló gazdasági helyzettel, külföldön a rossz nemzetközi megítéléssel küszködô “vészkormánynak”. Igaznak bizonyult a régi mondás, hogy ahol nyomor van, ott sok az
egyenruhás. A szerb menekültek közül,
akiknek máskülönben érdeke a magyarok
elvándorlása, lakó- és munkahelyeikrôl való kiszorítása, számosan álltak rendôrnek
az elmúlt évek folyamán, hisz az biztos
megélhetést jelent, de már magában ez a
jelenség is magyarázatot adhat a hatóságok
elmismásoló intézkedéseire.
Ne feledjük el azt sem, hogy egy halállal
fenyegetô falfirka, a feldúlt sírok, egy megvert fiatal, még ha nem is nevezhetô általános jelenségnek, félelmet, az érintettekben
pedig lassan, talán soha be nem gyógyuló
lelki sebeket okoz. A magyar kisebbség pedig azt teszi, amit a legnehezebb megtenni,
a semmit, a “nem ütni visszá”-t. Kevésbé
ismert tény, hogy a szerb polgári lakosságnál, különösen a menekültek háztartásai
zömében van fegyver, a magyaroknál semmi nincs. Egy pillanatig úgy tûnt, ismét
vér fog folyni a Balkánon, egy meggyilkolt
rendôr haláláért elôször magyarokat tettek
felelôssé, és talán az utolsó pillanatban derült ki, hogy az ügyben mégsem magyarokat terhel felelôsség. Így kezdôdött a vérontás Horvátországban, Boszniában, Koszovóban, egy etnikum visszavág az ôt ért
sérelmekért. A nemzetközi diplomácia
malmai hagyományosan lassan ôrölnek, a
vajdasági magyarverések ügye elôször eljutott ugyan az Európa Tanácshoz, ami
azonban még csak nem is uniós szerv, és
mivel csak ajánlásokat adhat és a politikai
palettája rendkívül sokszínû, kikényszerítô
ereje vajmi kevés van. A vajdasági magyarok pedig egyvalamiben reménykedhet-

nek, hogy nem történik valami nagy baj,
és nem indul el újra a balkáni erôszakspirál. Ha Montenegró jövôre a tervezett
népszavazáson az elszakadás mellett dönt,
és esetleg Koszovó is követi a példáját, a
szerbek magukra maradnak és csak a magyarok maradnak nekik, akiket a legkevésbé terhel bármilyen felelôsség Jugoszlávia
széteséséért.
A körülmények és az elôzmények fényében ezután már érthetô, hogy a szerb hatóságok a Szalma család tragédiájával kapcsolatos nyomozásnál az elsô pillanattól
kezdve kizárták az etnikai indíttatást (a
szerb médiában pedig a család nemzetiségét sem nevezték meg) és – nem megalapozatlanul – maffiaügyként kezelik. Az,
hogy az ügy pont az európai parlamenti
vizsgálóbizottság beszámolójának napján
pattant ki, legfeljebb találgatásokra adhat
okot. A temetésen megjelent 1500 gyászoló azonban egy dolgot mindenképpen jelez, a vészesen fogyó és öregedô délvidéki
magyar közösség a saját halottainak tekinti a Szalma család tagjait, akik így vagy
úgy, de magyar létükre is sikeresek lehettek egy – egyre fojtogatóbb légkörû és egyre kevesebb életlehetôséget kínáló, jövôjét
még megválasztani képtelen, csonka és
instabil országban. Az európai parlamenti
vizsgálóbizottság vajdasági körútja azonban mindenképpen jelzi, hogy a szerbiai
magyar kisebbség ügye felkerült az uniós
diplomácia politikai térképére, és a szerb
hatóságok gyors reagálása és figyelme is eltölthet némi reménnyel.
Bálint Attila Kristóf

A HÓNAP VERSE

Hit és vélt való
Valahol mindig ragyog a fény,
Az ellenpontokon pedig sötétség honol
– csak egy nem változik a millió években
mérhetôen,
az égô középszerû csillag idôtlen magánya –
és a tudatra ébredt állat balga hite,
hogy mindez érte van.
Döbbenetes az emberi lét,
olyan mint egy iszapvulkán,
förtelmes bûzt okád ki magából,
mégis minden pillanatban újat,
egy buboréknyi világot teremt.
Játszva a múló semmi idôvel,
Sárból és kôbôl katedrálist emel,
Majd mívével együtt belesimul a semmibe.
Sz. Gy.

Kultúra – Kitekintô

Az elfelejtett kétszázezer
“Kivagonírozásunk óta csak gyalogoltunk, kocsin semmit nem utaztunk. 1942. július 9-én értük el a Dont. Kisebb pihenôkkel 70 napot gyalogoltunk teljes felszereléssel, a létminimum alatti ellátással. Helyenként harcolva állandó életveszélyben.
Durván 1000 km-es távot tettünk meg a szélsôséges idôjárás minden szeszélyének
kiszolgáltatva. Nem csoda, hogy erônk a nélkülözések miatt a végét járta.”

Magyarország a II. világháborúban a legsúlyosabb vereségeket a Don-kanyarnál
szenvedte el. A 2. királyi magyar hadsereg
sorsa, szenvedése, helytállása és megsemmisülése évtizedekig tabu téma volt. A világháborút követôen egyszerûen csak súlyos vereségnek minôsítették, a kommunizmus ideje alatt pedig végképp tilos volt
a Szovjetunió ellen harcoló katonákról
megemlékezni. 62 évvel a tragédia után a
mai napig nem tudni pontosan, hány magyar életet követelt a doni hadmûvelet,
egyes adatok 93 500 fôrôl szólnak, más
adatok szerint viszont 120 ezer, illetve
147 971 fô volt a veszteség, egyes források
pedig 200 ezer halottról számolnak be. A
vérveszteségek egyértelmû meghatározását
az eltûntek rendkívül magas száma teszi lehetetlenné.
A II. világháború idején ahhoz, hogy valakit halottá nyilvánítsanak, szükség volt az
elesett “azonossági jegybetétlapján” (dögcédula) kívül még két tanú aláírására is,
akik igazolták a halálesetet. Erre a hosszadalmas procedúrára a szörnyû körülmények és visszavonulás miatt nem kerülhetett sor, így a hôsi halottak és fogságba
esettek az “eltûnt kategóriába” kerültek.
Kategóriák, számok és képletek helyett
azonban azokra az egyszerû emberekre kell
emlékezni, akik rettegve a haláltól és tudatában annak, hogy hamvaik valószínûleg
egy idegen ország jeltelen sírjában fognak
nyugodni, tették a dolgukat és csak mentek elôre.

“Egy hosszú emelkedôn már harmadszor tartunk pihenôt, mikor eszembe jutott, egy szibériai könyvbôl olvastam, az
igazi hidegben a köpés megfagy, mire a
földre ér. Most kipróbálom. Két méterrôl
köpök a rádiólemez tetejére, kis koppanás
és jégcsapként legurul a hóban. Elcsodálkozunk, ez majdnem mínusz ötven fokot
jelent.”
Január 28-án a környékbeli falvak után
Dabasra is megérkezett a Magyar Tartalékosok Szövetségének (MATASZ) hagyományôrzô csoportja, hogy lerója tiszteletét
a II. világháborúban részt vevô és elesett
dabasi katonák emléke elôtt.
A “Doni túra” célja többek között a hagyományôrzés és a lakosság figyelmének
felhívása. Mindhárom városrészben megemlékezésekre került sor.
A korhû ruhákba öltözött masírozó katonák látványa igazi élmény volt a fiataloknak, az idôsekben pedig felidézték a fájdalmas emlékeket. A túra részvevôinek jó
közérzetérôl, hôérzetük emelésérôl a dabasi hidegben Major Attila vállalkozó gondoskodott.
Vitathatatlanul szüksége van korunknak a hasonló hagyományôrzôkre és megemlékezésekre, hogy méltóképpen tudjunk tisztelegni történelmünk nagyjai és
névtelen hôsei elôtt.

Kiállítás
a Halász Móricz-kúriában
Február 11-én a Halász Móricz-kúriában megnyílt
Nagy László és Oláh Lajos festészeti kiállítása.
Mindkét festô dabasi lakos, Nagy László a Gyóni
Géza Általános Iskola rajztanára, Oláh Lajos eredeti
foglalkozását tekintve nôi fodrász. A rossz idô ellenére nagyszámú közönség gyûlt össze a kúriában. A
kiállítást Szandhofer János alpolgármester nyitotta
meg, és a mûsorban Varga Ágota, a Sugár Rezsô Zeneiskola zongoratanára és tanítványa, Rigó Melitta
zongoramûveket adott elô. Nagy László egy Adyverset és Kölcsey Ferenc Parainesisésébôl egy részletet mondott el, amely a festô ars poeticáját, mûvészi üzenetét közvetítette a résztvevôk felé.

Oláh Lajost tájképfestôként ismerhette meg a
dabasi közönség. Alföldi és hegyvidéki tájakat fest
képzeletbôl, emlékei és fantáziája alapján. A festô a
realisztikus ábrázolásmód híve, élettel teli, intenzív
színeket használ képein. A kiállított anyagát két év
mûvészi termésébôl válogatta össze. Nagy László
festményei megdöbbentôek, erôteljes szatirikus látásmód érvényesül bennük, amely élénk erôvel párosul. Fôleg portréiban az olasz, de méginkább a németalföldi reneszánsz látásmódot eleveníti fel, az
arcokon torz mosoly, erôs érzelem, a szájak ábrázolásában szitok, fájdalom, gúny és elmorzsolt blaszfémia jelenik meg.
A kiállítás mottója a meghívón lévô karikatúra,
amelyben társadalomkritika, önirónia és sorsszerûség jelenik meg szarkasztikus hangnemben: „Szintén munkanélküli hajléktalan? – Nem… Pedagógus!” hangzik el a vitriolos párbeszéd az ingyenkonyhán. Ez lenne a mûvész és a tanár sorsa, osztályrésze a 21. században Magyarországon? Reméljük, ez a kiállítás egy lépés afelé, hogy helyzete és
megítélése megváltozzon.
– ui –

Idézetek: Boda Gyula: Itthagy-lak
(A Donig és vissza)
Karlik Dóra
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Környezetvédelem az EU-ban
(Történelmi áttekintés, bevezetô)
Az 1960-as évek végén, az 1970-es évek elején merült fel elôször az unióban, hogy a
környezetvédelem érdekében szabályozással,
finanszírozással beavatkozzanak a környezeti
folyamatokba.
Az 1970-es években ugyanis a nagy világégések, az erdôk savasodása, egyéb környezeti károk világossá tették, hogy ezeket a folyamatokat kordában kell tartani. Ekkor
megindult a környezetvédelmi együttmûködés, közösségi szinten közös programokat, akcióterveket dolgoztak ki. Ez a folyamat nem állt meg, mára már a környezetvédelmi szabályozás önálló jogterületté nôtte
ki magát az unióban.
1986-ban felmérték a környezet állapotát a tagállamokban. Ekkor világossá vált,
hogy a környezeti tudatosság szintje igen
eltérô az egyes tagállamokban, magas a
skandináv és az észak-nyugati tagállamokban, viszont alacsony a mediterrán országokban. Ebben az idôszakban alakultak az
elsô zöld pártok a nemzeti parlamentekben,
s egyre több civil szervezet jött létre a kör-

nyezetvédelem érdekében. A Római
Szerzôdés nem rendelkezett a közös környezetvédelmi politika szükségességérôl, ezt
az Egységes Európai Okmány iktatta be az
alapszerzôdés rendelkezései közé, szintén
1986-ban.
A közös környezetvédelmi politika alapvetô célként tûzte ki a környezet megóvását
az ember érdekében, az egészség védelmét, a
gazdálkodás során a környezeti erôforrások
racionális felhasználásának megvalósítását, illetve a felmerülô problémák nemzetközi
szinten történô kezelését.
Az unióban a környezetvédelem három
legfontosabb alapelve igazodik a célokhoz.
Eszerint a környezetkárosítást lehetôleg
meg kell elôzni. Ez azonban teljes mértékben nem lehetséges, s ezért a környezeti károkat a keletkezésüknél kell orvosolni. A
harmadik alapelv pedig a “szennyezô fizet”
elve, mely kimondja, hogy ha a szennyezés
már megtörtént, és azt nem lehet orvosolni,
akkor mindenképpen felelôsségre kell vonni a károkozót.

Az unióban a környezetvédelem két módon valósul meg: egyrészt közös szabályozást
fogadnak el, másrészt pénzügyi támogatással
konkrét programokat finanszíroznak. A közös szabályozás eszközei az akcióprogramok,
illetve a másodlagos jogforrásokból fôként az
irányelvek.
Az elsô akcióprogramot 1973-ban fogadták el, jelenleg a hatodik akcióprogram van
érvényben. A környezetvédelem két módját
mindig kombinálva alkalmazzák a tagállamokban. Az északi és a nyugati államok a
közös jogi szabályozás útján megvalósuló
környezetvédelmet preferálják, azazhogy
mindenki a saját költségén valósítsa meg a
célokat, elôírásokat. A mediterrán és a keleti
országokban azonban anyagi hozzájárulás
nélkül aligha lenne megvalósítható egyetlen
közös rendelkezés sem, itt szükség van a finanszírozásra is.
Az uniós szabályozás részletesebb bemutatására a következôkben kerül sor. Talán azért
is megéri egy kicsit részletesebben bepillantani az “EU-s szabványokba”, mivel hazánkat
elég sok elmarasztalás érte a csatlakozási folyamat során a környezetvédelem vonatkozásában (lásd Országjelentések), s magas elvárásokkal kell szembenéznünk tagállamként is.
Dr. Kozák Beatrix

Tudom, hogy nem leszek túl népszerû a következô kijelentésemmel, de ôszintén szólva nekem nagyon is kedvemre való ez a fagyos, téli idôjárás. Az elmúlt napokban éjszakánként mínusz tizenöt–húsz fok volt, és napközben sem sûrûn emelkedett nulla fok
fölé a hômérséklet.
Ez nagyon sok ember számára állandó fagyoskodást, csúszós utakat, lefagyott szélvédôket, és nem utolsósorban megemelkedett gázszámlákat jelent. És ha én ennek még örülök is, hát joggal küldhetnek el melegebb éghajlatra.
De a nagy hidegnek van azért pozitív oldala is. Ilyen pozitívum
például a tiszta, egészséges, baktériumoktól mentes levegô, és a téli
sportok kedvelôi is önfeledten élvezhetik a természet adta lehetôségeket. Városunkban ezeket a lehetôségeket a gyóni strand tava és a
sári csatorna szolgáltatta. Számos család, és még több gyerek húzott
korcsolyát, sôt olyanok is voltak, akik ennek hiányában szánkóval
vagy biciklivel vágtak neki a jégpáncélnak. Azok a szülôk sem unatkoztak, akik csak nézôként vettek részt a “gálán”, ugyanis gyermekük gyakorlatát olykor ôszinte, szívbôl jövô kacagással jutalmazták.
Egy felmérés szerint a lakosság 25%-a tud csak korcsolyázni, és
ez talán annak is köszönhetô, hogy az országban elég kevés az egy
városra, településre jutó jégpályák száma. A szülôk pedig nem szívesen engedik ki a gyerekeket a természetes vizekre, és alighanem igazuk is van, mert ez egy cseppet sem veszélytelen. Nem beszélve arról, hogy a tavakon, folyókon való korcsolyázás szigorú szabályokhoz van kötve. Ilyen szabály például a legalább 10 cm vastag összefüggô jégtakaró.
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Jég veled

Dabason az általános iskola sportpályája alkalmas lenne arra,
hogy télen jégpályaként üzemeljen, ezt úgy hiszem, sok dabasi huszonéves tudja bizonyítani, akik még itt tanultak meg gyerekkorukban korcsolyázni. Talán ha újra lenne egy hely, ahol biztonságosan
lehetne télen korizni, sok gyerekkel és felnôttel lehetne megszerettetni a zord, hideg idôjárást.
Errôl idén nagyon úgy néz ki, hogy lecsúsztunk, hiszen nyakunkon a tavasz, de jövôre is lesz fagy és lesznek majd sportolni vágyó
emberek, és ki tudja, talán lesz jégpályánk is. Egy híres pszichológus
szerint, meg kell tanulni örülni annak is, ha fúj a szél, vagy ha esik
az esô, vagy ha éppen mínuszok röpködnek, mert ha nem örülünk,
azok akkor is röpködnek.
Egy jégpálya talán megkönnyítené számunkra ennek megtanulását.
Szabó Róbert

Kitekintô – Sport

MIT, MIKOR ÉS HOL?

Hétfô:
8.30–9.30
10.00–11.00

Megdöbbentô adatokat olvastam az „Együtt”
Segítôszolgálat által készített felmérésben,
amely többek közt a dabasi fiatalok szabadidôs
szokásait szondázta meg. Számomra a legérdekesebb adat a csoportosan, céltalanul csellengô
fiatalok nagy számaránya volt. Értetlenül szemlélem, hogy a fiataljaink nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel abban a kisvárosban,
ahol számtalan intézmény és egyesület kínál
számukra tartalmas szabadidôs elfoglaltságot
(mûvészeti iskola, zeneiskola, asztalitenisz, labdarúgás, kézilabda, röplabda, néptánc stb.).
Hosszas tûnôdés után feltettem magamnak
a kérdést, hogy MI, egyesületi vezetôk, intézményvezetôk, SZÜLÔK mindent megteszünk
vajon azért, hogy fiataljaink értesülhessenek a
városban kínálkozó szabadidôs lehetôségekrôl,
és azokat igénybe is vegyék?
A kérdésemre a válasz is megfogalmazódott.
Az eddigi próbálkozások sajnos nem voltak elegendôek, mert nem jutottak el a fiatalok többségéhez. Éppen ezért a Szimultán Sport és Kulturális Egyesület kezdeményezni fogja a város
illetékes bizottságánál egy olyan anyag elkészítését, amelybôl tájékozódni lehet a szabadidô
eltöltésével kapcsolatos információkról.
A Szimultán Sport és Kulturális Egyesület
addig is megragadva a városi újság nyújtotta
nyilvánosságot, röviden szeretné bemutatni az
általa kínált szabadidôs és sportolási lehetôségeket. Egyesületünk az óvodáskortól egészen a
felnôttkorig kínál tartalmas szabadidô eltöltésére lehetôséget Dabason a Bartók Béla út 31.
szám alatt található tornatermében, ahol az
alábbi foglalkozásokon vehetnek részt az érdeklôdôk:

16.00–17.00
17.00–18.30

19.00–20.00
20.00–21.00

Kedd:
15.30–16.30

16.30–17.30
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

Szerda:
8.30– 9.30
10.00–11.00
16.00–17.00
17.00–18.30

18.30–20.30

Príma torna
Oktató: Szilágyi Kata
Kondicionáló torna
Oktató: Szilágyi Kata
Ovis torna
Oktató: Varró Erika
Kisiskolás torna
Oktató:
Varró Erika–Kôszegi Judit
Príma torna
Oktató: Spanyiel Krisztina
Aerobik
Oktató: Kôszegi Judit

Csütörtök:
15.30–16.30
16.30–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

Péntek:
8.30– 9.30
10.00–11.00

Fiú torna
Oktató:
Kovács László–Kuli Imre
Modern tánc
Oktató: Nagy Katalin
Príma torna
Oktató: Varró Erika
Príma torna
Oktató: Spanyiel Krisztina
Príma torna
Oktató: Szilágyi Kata

Príma torna
Oktató: Szilágyi Kata
Kondicionáló torna
Oktató: Szilágyi Kata
Ovis torna
Oktató: Varró Erika
Kisiskolás torna
Oktató:
Varró Erika–Kôszegi Judit
Akrobatika
Oktató: Janik Pál

16.00–17.00
17.00–19.00
19.00–20.00
20.00–21.00

Szombat:
9.00–10.30

Ovis torna kezdôknek
Oktató: Varró Erika
Felzárkóztató fitnesz
Oktató: Varró Erika
Príma torna
Oktató: Varró Erika
Intim torna
Oktató: Kátai Ferencné
Príma torna
Oktató: Szilágyi Kata

Príma torna
Oktató: Szilágyi Kata
Kondicionáló torna
Oktató: Szilágyi Kata
Felzárkóztató fitnesz
Oktató: Sôregi Krisztina
Fitnesz
Oktató: Sôregi Krisztina
Príma torna
Oktató: Spanyiel Krisztina
Aerobik
Oktató: Kôszegi Judit

Fiú torna 6-tól 12 éves korig
Oktató:
Kovács László–Kuli Imre

A tornafoglalkozásokon kívül a kondicionálóterem is várja a sportolni vágyókat.
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig:
14.00–21.00
szombaton:
16.00–20.00
Érdeklôdni lehet: a helyszínen, vagy a (06-29)
562-142-es telefonszámon a nyitva tartás ideje
alatt. Bôvebb információ: a szimultan.atw.hu
web-oldalon.

Egy dabasi fiú
a magyar bobválogatottban
Hegyi Viktor január közepén a svájci St. Moritzban a bobosok Európa-kupa futamában erôsítette a válogatott kettes és
négyes bobcsapatát.
Kettesben Gyulai Mártonnal – aki egyben a csapat vezetôje
és szervezôje – egyre javuló edzésidejük ellenére, egy kis
technikai hiba miatt a 21. helyre szorultak a 37 csapat közül.
A négyesek versenyében 14. legjobb idôeredményt érték el.
Annak ellenére, hogy a magyar csapat felkészülési lehetôségei meg sem közelítik az esélyes országokét, a 134 km/óra
végsebesség elérése is szép teljesítmény a nemzetközi
mezônyben.
Szerkesztô
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Sport

Új lendülettel, új reményekkel indul a BOZSIK-program!

Sokan emlékezhetnek rá, hogy 2-3 éve igen jó
kezdeményezésként, Bozsik-program néven
központilag irányított labdarúgóképzés indult
Magyarországon. Annak mikéntjérôl, hogy ez
miért és hogyan szûnt meg, ne vesztegessünk
felesleges szavakat, inkább beszéljünk arról,
hogyan indul újra útjára.
Aki labdarúgással foglalkozik, vagy csak érdeklôdik iránta, tudja, hogy a Mol és az OTP
összefogásának (és nem mellékesen 500 millió
Ft-os tôkéjének) köszönhetôen nagy lendülettel újraindult a Bozsik-program. Ha valaki
pontosan nem tudja, akkor két-három mon-

datban álljon itt, mirôl is szól az egész. Magyarországon a labdarúgás az utóbbi 10-20 évben
nem igazán színvonalas. Ezen színvonal emelése érdekében több szervezet összefogásával a
gyermeklabdarúgás képzését elôtérbe helyezve
kell hosszú évek alatt fejlôdést elérni. Mivel az
igazolt focisták száma soha ilyen kevés nem
volt, ezért rengeteg fiatalt próbáltak behozni a
labdarúgópályákra. Ez most is folyik, és 2-3 hetente szervezett tornákon mérhetik össze tudásukat az iskolák, sportegyesületek.
Február 12-én egy ilyen torna színhelye volt
a DABAS SPORTCSARNOK. U-7 és U-9

korosztályok mérték össze erôiket. Kb. 80
résztvevôvel zajlottak a mérkôzések, játékvezetô nélkül, az eredmények figyelmen kívül
hagyásával, ami a Bozsik-program sajátossága.
Igen sok tehetséget láthattunk, de azt is észre
lehetett venni, hogy már 8-9 éves korban is különbségek figyelhetôk meg a fiatal labdarúgók
közt a képzéstôl függôen.
Szeretnénk, ha a jövôben a dabasi alközpont
irányításával minél több környékbeli település
utánpótláscsapata, esetleg a települések iskoláinak részvételével rengeteg fiatalnak biztosíthatnánk lehetôséget a szervezett játékra.
Az elmúlt hétvégén nem csak a gyermekek
vettek részt a Bozsik-programon, ugyanis reggel 8 órától másfél órán át a megyei Bozsikprogramban részt vevôk számára továbbképzés,
edzôkonferencia helyszíne volt a DS konferenciaterme. 50 fô részvételével hallhattak régi és
új információkat az érdeklôdôk, Endrész Pál
megyei instruktortól. Ha az elmondottak szerint alakulnak a dolgok, talán van remény arra,
hogy a gyermekek szervezett körülmények között sportolhassanak és szakképzett edzôk
kövessék figyelemmel a pályafutásukat.
A Bozsik-programmal kapcsolatban szívesen állunk az érdeklôdôk rendelkezésére, a kérdésekkel Sziráki Mihályt és Kucsák Istvánt kereshetik.
Kucsák István

Mint minden télen, amikor a kinti labdarúgópályák a hó, a fagy és
a csapadék miatt játékra, edzésre alkalmatlanok, az idén is a teremtornáké a fôszerep.
Mivel Dabas városa igen jó utánpótlással büszkélkedhet, sok
helyrôl meghívást kapunk. 2004 decemberében az 1989-es korosztály Tökölön nyert meg egy 8 csapatos teremtornát, a legjobb
játékos a nap folyamán Kocsis Tamás lett. Szintén decemberben
az 1991-92 -es korosztály Kunszentmiklóson nyert labdarúgótornát, a torna legjobb játékosa Teiringer Dénes volt. Az idén is több
tornán vettünk részt, igen jó eredményekkel. Szintén az 1991-92es korosztály csapata nyert tornát Bugyi községben, a legjobb kapusnak Birizdó Istvánt választották. Február 6-án a Deli Attila emléktornával egy idôben a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzô
Iskola tornacsarnokában 1993. január 1-je után született labdarúgóknak rendeztünk teremtornát. Az 1. és 2. helyet Kecskemét csapata szerezte meg, Dabas csapatának a 3. hely jutott. A legjobb
kapus díját Zsákai Lénárd érdemelte ki. A legjobb dabasi játékosnak Teiringer Mátét választották.
Az ifjúsági csapatunk Dömsödön szerepelt teremtornán, ahol
szintén az 1. helyet szereztük meg, bár itt a torna lebonyolítása és
szervezése kissé érdekesen zárult. Hasonló cikkekben értesülhet-
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Gyermeklabdarúgás
télvíz idején

tek a Deli Attila emléktorna résztvevôirôl és eredményeirôl, ahol
a dabasi fiatalok szintén szerepeltek.
Február 20-án a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában az
1991-92-es korosztály szerepel teremtornán. Február 26-án újabb
meghívásnak eleget téve, Tökölön igen rangos rendezésû bajnokságban szerepelhetünk az 1989-es és az 1991-es korosztályokkal.
Másnap, február 27-én szintén a DABAS FC szervezésében az iskola tornacsarnokában 8 csapat részvételével az 1989-90-es születésûek csaphatnak össze más labdarúgócsapatokkal.
Várunk minden kedves látogatót február 20-án és 27-én a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában. Reméljük, hogy hasonlóan jó
eredményekben lesz része Dabas város csapatainak!
Kucsák

Sport

Szaller Zoltán idén a 30. helyen fejezte be az embert
próbáló 27. Dakar rallyt. Immár rutinos rókának számít a mezônyben, aki több tucat remek világkupát és
két kevésbé sikeres Dakart tudhat a háta mögött.
Idén végre teljesült a régi álom: fantasztikus versenyzés után Zoliék végre megcsodálhatták a híres dakari rózsaszín tavat.
– Minek köszönhetô ez a remek teljesítmény?
– Idén nagyon jól felkészülten vágtunk neki a versenynek, A-tól Z-ig minden a helyén volt. Egész évben részt vettünk a világkupákon Marokkóban, Tunéziában, Törökországban, majd Egyiptomban. Ezeken
a versenyeken a jó helyezések mellett rengeteg tapasztalatot gyûjtöttünk, aminek nagy hasznát vettük
az idei Dakaron. A borulásoknak is kezdek szakértôje
lenni, ugyanis az egyiptomi kupán sikerült megborítanom a kamiont, de valamikor ezt is kell gyakorolni!
– Technikailag szinte teljesen fel lehet készülni egy
Dakarra, de mi a helyzet az emberi oldalával?
– Én mentálisan nagyon-nagyon felkészültem erre a
versenyre. Féltem attól, hogy az éjszakát hogy fogjuk
elviselni, de szerencsére nem történt semmi probléma.
Érdekes volt, hogy nappal rengeteget ástunk, éjszaka
pedig mindössze egyszer kellett a lapátot használnunk.
– Éjszaka óvatosabban vezetsz?
– Nem, érdekes módon pont fordítva. Sokkal bátrabb
vagyok éjjel, talán azért, mert a sötétben nem látom,
hogy mibe eshetek bele. Nappal például nem merek
a homokgerincen autózni, mert félek, hogy borulunk.
Éjszakára azonban a homok állaga megváltozik, a pára, a hômérséklet-zuhanás miatt keményebb lesz.
– A tragédiák özöne mennyire visel meg benneteket?
– Mindenki tudja, hogy nem babazsúrra megy. Talán
hasonlíthatom a helyzetünket a vadászrepülô-pilótákéhoz. Amikor a vacsoránál valaki hiányzik, ki van
hagyva a helye és egy szál gyertya ég az emlékére.
Persze sajnálatosak az ilyen tragédiák, de mindenki
tudja, hogy hova megy és milyen kockázatot vállal
ezzel. Amikor elmegyünk egy-egy baleset mellett,
nekünk is összeszorul a szívünk, de mi ott már segíteni nem tudunk, hiszen az orvosok, helikopterek né-

hány perc alatt a helyszínre érnek és mindent megtesznek egy versenyzôért.
– Mekkora volt a legnagyobb napi hôingadozás?
– Ha jól emlékszem, akkor Szenegálban volt, hogy 36
fokot ingadozott.
– Az idei Dakaron 5 országot érinttettetek, Spanyolországot, Marokkót, Mauritániát, Malit és Szenegált. Egy
igazi világjáró is megirigyelné ezt a teljesítményt, de te
mennyit látsz ezekbôl az országokból, kultúrákból?
– Sajnos nem sokat. Kevés olyan alkalom van, amikor jobban szét tudunk nézni valahol. Az viszont igaz,
hogy én úgy találkozom ezekkel a kultúrákkal és népekkel, ahogy egy turista talán soha.
– Tudom, minden újságíró ezzel jön, de én sem tudom
megállni: hogy is volt ez az affér a laprugókkal?
– 9-én reggel észrevettük, hogy 4-5 laprugó eltört.
Elindultunk Atarba laprugót venni néhány helyi vezetôvel, igen ám, de alig hagytuk el a tábort, máris letartóztatták ôket. Nem volt mit tenni, saját autón
bementünk a városba, ott találtunk egy utazási irodát, ahonnan elvittek minket egy bontószerûségbe.
Nekünk 10-es laprugóra lett volna szükségünk, de
csak 9-est találtunk, aminek az ára a Dakarra való tekintettel az egekbe szökött. Visszamentünk a kamionhoz és a frissen szerzett laprugóból segédrugót
barkácsoltunk, majd a segédrugóból beletoldottunk a
fôrugóba. 10-én reggel elrajtoltunk, majd este megállapítottuk, hogy újabb 4 rugó tört el. Túlzás nélkül
mondhatom, hogy tojáshéjon kamionoztunk végig a
sivatagon. Úgy fejeztük be a Dakart, hogy minden
nap letört egy újabb lap. Murphy törvénye is életbe
lépett, mert minél jobban vigyáztam, annál nagyobbakat estünk. Nem kellemes úgy vezetni, hogy folyton az kattog az ember agyában, hogy ha egy kis gödörbe is rosszul érkezik, vége az egész versenynek.
– A feszültséget, a vitákat mennyire tudjátok kontrollálni?
– Alapjában véve egy nyugodt, higgadt ember vagyok, de elôfordul, hogy néha bizony nálam is elszakad a cérna és üvöltünk egyet. Azután elnézést kérünk egymástól és folytatjuk a munkát.
– Unalom ellen milyen módszert fejlesztettetek ki?
– Sokat beszélgetünk, de az is elôfordul, hogy a Peti
elalszik mellettem, Nándi, a navigátor néha elbambul
és elfelejti mondani, hogy merre járunk, én meg csak
vezetek. Egyik nap mindenkinek kifogyott a gázolaja
és a második ellenôrzôpontnál ott állt a fél mezôny a
totális kiborulás szélén. Egyszer csak jön be reflektorral egy kamion, megáll, kicsapódik az ajtó, bömböl
belôle az AC/DC, kiugrik belôle Darázsi és megkérdi,
hogy mi a pálya? Jövôre én is szerelek be egy kis zenét az unalom ellen, igaz, azt nem fogom hallani,
hogy hogy megy a kamion, de legalább nem idegeskedek, majd, hogy mikor esik szét alattunk!
– Eddig mindig azt mondtad, hogy az a célod beérni
Dakarba. Most mi az álmod, még egyszer befejezni a
versenyt?
– Valami olyasmi, és ha lehet, egy picit elôrébb végezni. A következô Dakarnak úgy fogok nekivágni,
hogy az elsô számú célom az természetesen az, hogy
befejezzem a versenyt, a második pedig, hogy egy kicsit jobb helyezést érjek el.
– Tavaly mikor beszélgettünk a Dakar után, elmond-

tad, hogy nem igazán élvezted a versenyt. Idén nekem
úgy tûnt, minden együtt volt. A jókedv sem hiányzott,
és most is csak úgy csillog a szemed, ahogy mesélsz!
– Jók voltak a részeredmények, jók voltak az autók,
nem volt sok probléma, a fáradtság ellenére teljesíteni tudtuk a napi szakaszt, ilyenkor persze, hogy jó a
hangulat. Talán azért is volt minden ennyire jó, mert
profik voltunk, persze csak önmagunkhoz képest. Az
pedig, hogy az elindult 16 fôbôl 15-en célba értünk,
az egy fantasztikus dolog. Jó volt magyarnak lenni,
mert a sok kis csapat egy igazi nagy közösséget alkotott. Büszke vagyok arra, hogy Palik Laci megszerezte Magyarország eddigi legjobb eredményét a Dakaron, és hogy én is részese lehettem ennek a sikernek.
Végre beért a munkánk gyümölcse, amire nagyon
büszkék vagyunk, és újult erôvel már most készülôdünk a következô Dakarra. Bizakodással tölt el,
hogy talán jövô ilyenkor a mostani érmem mellett
lesz egy másik is.
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Sivatagi róka

DABAS NÔI KÉZILABDA-MÉRKÔZÉS
FELKÉSZÜLÉSI RENDJE
Február 5. KECSKEMÉT
NB II. felkészülési torna (résztvevôk)
Kecskemét NKE (NB II. Déli csoport)
Orosháza SE (NB II. Keleti csoport)
Jászberény KSE (NB II. Észak-keleti csoport)
Dabas NKE (Pestmegye I. o.)
végeredmény:
1. OROSHÁZA DABAS–KECSKEMÉT: 19-18
2. JÁSZBERÉNY DABAS–JÁSZBERÉNY: 24-31
3. DABAS
DABAS–OROSHÁZA: 26-38
4. KECSKEMÉT
További felkészülési mérkôzések
Február 22. DABAS
SE-DABAS felkészülési mérkôzés
Február 26. DÖMSÖD
Pest megyei téli teremtorna
Résztvevôk: DUNAVARSÁNY SE,
TÖRÖKBÁLINT SE, TÁPIÓSZENTMÁRTON SE,
DÖMSÖD SE, DABAS NKE
Március 12. SZÁZHALOMBATTA
Résztvevôk: ÉRD SE NB II., ERCSI SE NB II.
DABAS NKE, SZÁZHALOMBATTA SE
Március 15. GYÖNGYÖS
Résztvevôk: LÁGYMÁNYOSI TC, SZENTENDRE
SE, GYÖNGYÖS SE, DABAS NKE
Május végén kezdôdik a bajnoki visszavágó a Pestmegyei I . osztályban. A cél: a feljutás.
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Hirdetések

Jegyek kaphatók a DS-ben
megrendezendô élô OMEGA-koncertre!
SZERVÁL
AMI-VÍZ-GÁZ Kft.
Alsónémedi, Fô út 41.
Sportegyesület
T./F.: 29/337-929
Hernád, Csatorna köz
Kakucsi
Könyvtár
T.: 30/98-65-728
Hôsök
tere 7.
Ócsai Tourinform
kedd-csüt.:
16–20
óráig
Iroda
T.:
29/376-836
Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
KONDI-FITT
Polgármesteri Hivatal
Szépségpark
(ügyfélszolgálati
Újhartyán, Pipacs u. 35.
épületében)
T.: 29/372-424
T./F.: 29/578-751
Várdai Fitnesz
Örkényi Szabadidô
Centrum
Központ
Dabas-Gyón, D. Szabó
Örkény, Fô út 20.
Károly u. 11.
T.: 29/310-021
T.: 29/367-919
ALKAT Villanyszerelés
Sári Faluház
& Szakbolt
Dabas-Sári,
Inárcs, Bajcsy-Zs. u. 57.
Szent János út 112.
T.: 30/9-638-648
T./F.: 29/370-074

hirdetési tarifái áfa (25%) nélkül
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

2 000 Ft/hó
3 000 Ft/hó
7 000 Ft/hó
12 000 Ft/hó
20 000 Ft/hó
35 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

3 000 Ft/hó (3,5 x 5 cm)
5 000 Ft/hó (7 x 5,5 cm)
8 000 Ft/hó (7,5 x 10,5 cm)
14 000 Ft/hó (10,5 x 15 cm)
25 000 Ft/hó (14,5 x 21 cm)
49 000 Ft/hó (A4 oldal)

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