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“Barátom, csudákat élünk!”
Széchenyi István lelkendezô szavai 1848. március
tizenötödikét éltetik. Azóta sincs Magyarországon
olyan kormány, párt vagy mozgalom, amely ne
tartotta volna magát március folytatójának.
Vajon miért? Mert ez a nap a modern, az
európai, a nagykorú Magyarország születésnapja.
Katona Tamás szerint valami olyanra emlékezünk, amit mi csináltunk, és nem olyanra, ami
csak történt velünk.
1846-ban Petôfi körül jött létre a Tizek Társasága, amelynek tagjai Fiatal Magyarországnak nevezték magukat. 1848 elején egyesültek a néhány
hónappal korábban megalakult Ellenzéki Körrel.
Ôk lettek a márciusi ifjak.
Kik is voltak ôk? Petôfi, Vasvári, Jókai és a
többiek… Például a huszonegy éves Bulyovszky
Gyula, a már ismert újságíró, költô. Petôfi a Pilvaxban mutatta be Degré Alajosnak Vasvárit és
Nyáry Albertet, a húszéves joghallgatót is. Ott
volt a nagyokkal az ifjak közül Oroszhegyi Józsa
orvostanhallgató, Petôfi elmaradhatatlan társa;
Sükei Károly, a huszonnégy éves kritikus és
költô, Lisznyai Kálmán költô, Hamary Dániel
orvos, s ott van reggeltôl a fiatalokkal a negyvenéves Egressy Gábor, aki este a Nemzeti Színházban Petur szerepében lép fel. Talán jelen volt
Pálffy Albert is, aki késôbb a forradalom lapját, a
Március Tizenötödikét szerkesztette. Bozzai Pál,
a tehetséges költô szintén csak csendes szemlélôje
volt a nap eseményeinek. De megemlíthetjük
Vajda Jánost, a késôbbi nagy költôt, vagy Korányi Frigyest, aki a medikusokkal csatlakozik a
többiekhez.
Ezek a fiatalok már a párizsi forradalom hírére
a cselekvés útjára léptek. Készen volt egy mozgósító erejû irodalmi alkotásuk, és egy radikális politikai programtervezetük. A Nemzeti dal merített
Vörösmarty ekkortájt már országosan énekelt bordalából, a Fóti dalból, a Tizenkét pont pedig Kossuth híres felirati javaslatából.
Március 14-én kitûzték a vitát az Ellenzéki Kör
termében. A kitûnô statisztikus és földrajzos Fényes Elek elnökölt, és a szószékül szolgáló asztalra
felállva Irinyi József olvasta fel az általa szerkesztett
programot. Utána egy alig huszonegy éves, széles
homlokú, tüzes tekintetû fiatalember kért szót. A
körhöz nem tartozó fiatalok nevében azt ígérte,
hogy vele együtt minden barátja kész feláldozni va-

gyonát, szükség esetén életét is a szabadságért.
Ahogy befejezte, a tömeg, amely már a lépcsôházat
is megtöltötte, ütemesen kiáltozta a tegnap még ismeretlen nevet: “Vasvári! Éljen Vasvári!”
A Pilvax. Ma már nincs sehol. Az egykori Urak
utcájában, a mai Petôfi Sándor utcában, a Libasinszky-házban mûködött, amelynek helyén utcát
nyitottak, a Pilvax-közt. Itt van most a Pilvax étterem, és egy nagy fekete kôtábla 1900-ból, rajta a
felírás: “Itt született a forradalom.” Színes márványasztala volt a Közvélemény Asztala. Bent a
négy biliárdasztal, amelyeken Jókai és Petôfi is szívesen játszott. Március 14-én az egyikre ugrott fel
a pozsonyi ifjúság küldötte, onnan kiáltotta: “Bécs!
Bécs felkelt!” Március 15-e után a kávéház nevet
változtatott: piros fatáblán, zölddel árnyalt fehér
betûkkel hirdette, hogy ez immár “A szabadság
csarnoka”. A Pilvaxból a mai Kossuth Lajos utca
túloldalára, a Landerer és Heckenast-féle nyomdához jött át a tömeg, és itt mondott beszédet Vasvári Pál: “Ha mi eddig imádkozni akartunk, nem
volt szabad egyenesen az Istenhez fohászkodnunk.
Köztünk és közötte jezsuita állott. Mintha biz az
imádságnak postaállomásokra volna szüksége.
Ezen imádkozókhoz hasonlítanánk mi, a szabad
eszmék, a szent elvek hirdetôi. De köztünk és a sajtó között ott áll a cenzor, a jezsuita, s meggyilkolá
az ébredô szellemet. Nálunk a cenzor a szellemek
vámszedôje.”
Ugye, nem véletlen, hogy a Tizenkét pont elsô
pontja a cenzúra eltörlését követeli?
Ma is áll a ház, de benne üzletek. Ha a kaputelefon segítségével a lépcsôházba jutunk, ott tábla
hirdeti, ez a “Szabadsajtó udvar”.
Délután három órára, az akkori pesti külvárosban, a Nemzeti Múzeum elôtt, a szakadó esôben
tízezres tömeg gyûlt össze. Kivonultak ide Löwei
Klára vezetésével a Teleki Blanka-féle nônevelde
kisasszonyai is, hisz Vasvári volt a tanáruk. Petôfi
aznap csak itt nem szavalta el a Nemzeti dalt, bár
emléktábla állítja ma is az ellenkezôjét. A városházai “látogatás” után a tömeg a hajóhídon át a várba, az Úri utcába nyomult, ahol a Helytartótanács
“sápadt vala és reszketni méltóztatott”. Ma ebben
az épületben mûködik az MTA Történettudományi Intézete.
Táncsics börtöne a ma róla elnevezett utca 9.
szám alatt volt, ahol emléktábla hirdeti, hogy itt

Petôfi Sándor

1848

Ezernyolcszáznegyvennyolc! Az égen
Egy új csillag vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségben
Meghalványult szabadság arcára.
Szent szabadság újabb megváltója
A másodszor sûlyedt embereknek,
Drága élted miljom s miljom ója,
Ne félj, téged nem feszítnek meg.
Elbuvék a békeség galambja,
Fészke mélyén turbékolni sem mer;
Háborúnak ölyve csattogtatja
Szárnyait a légben vad örömmel.
Hah, ti gyávák, ti már is remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték…
Hátha mindazok beteljesednek,
Amiket én álmaimban láték!
Eljön, eljön az ítélet napja,
A nagy isten véritéletet tart,
S míg jutalmát jó, rossz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard!
Pest, 1848. február

raboskodott 1847. III. 7-tôl 1848. III. 15-ig, és ráadásul 1860. III. 15-tôl 1867. III. 17-ig.
Bächer Iván írt cikket néhány éve Szegény Táncsics címmel. Március tizenötödike az ô nagy napja is volt. Kiszabadulása után kifogta kocsijából az
azt húzó, lelkes hazafiakat; lelkendezte a városatyákat, és hazament aludni. Majd 1851-ben a Habsburgok távollétében – saját háza vermében vakoskodott – jelképesen felakasztják.
Estére a kivilágított Nemzeti Színházat valósággal megszállják a polgárok, és a nagy nap véget ér.
Petôfi írta a naplójába: “Késô éj van. Jó éjszakát,
szép csecsemô, szép vagy te, szebb minden országbeli testvéreidnél, mert nem fürödtél vérben, mint
azok, téged tiszta örömkönnyek mostak; és bölcsôd párnái nem hideg, merev holttestek, hanem
forró, dobogó szívek. Jó éjszakát! ..”
Kiss István
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Március 15-én megérkezett a tavasz

Fotók: Karlik Dóra

Hosszú és hideg téli napok után váratlanul ragyogó
napsütés köszöntött ránk március 15-e reggelén,
mintha a tavasz is megérezte volna, hogy ünnep van,
a magyar szabadság ünnepe, és kötelessége díszbe
öltöztetni a várost ezen a jeles napon.
Március 15-e reggelén a Kossuth Ház Galéria udvarán gyülekeztek az ünneplô dabasiak, kicsik és nagyok. A reggeli programok a Himnusz hangjaival
kezdôdtek, majd Kalecz József és Ligetvári Csenge
(mindketten a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói)
szónoklattal és verssel köszöntötték az ünnepet.
Majd következett a várva várt díjkiosztás. Kecskésné
Harmincz Jolán vezetô óvónô ismertette a rajzpályázatot, majd Kôszegi Zoltán polgármester átadta a díjakat az óvodásoknak.
Hagyományainkhoz híven, Tapodi Katalin, a Kossuth Mûvelôdési Központ igazgatója és városunk polgármestere megkoszorúzta a Kossuth László emléktáblát, majd a dabasi hagyományôrzô tüzércsapat felvezetésével az ünneplôk menete elindult a református
templom irányába. A templomkertben a Kossuth Lajos Általános Iskola negyedikesei Kossuth-nótákkal
fogadták a menetet, majd Csontos József tiszteletes
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úr mondott ünnepi beszédet. Révész Károly, az Oktatási és Mûvelôdési Bizottság elnöke felkötötte a nemzeti színû szalagot a szabadság fájára, majd az ünneplôk lerótták kegyeletüket a templomban ôrzött
Kossuth-koszorú elôtt.
A délelôtt programjai a szokásos módon a Szent
István téren folytatódtak. A Kossuth Lajos Általános
Iskola 6–7. osztályos tanulói igényes és mozgalmas
mûsorral teremtettek ünnepi hangulatot, szépen
összeválogatott irodalmi és zenei anyagra épített
elôadásukkal. A mûsort szerkesztette és betanította
Batuskáné Kiss Katalin tanárnô. Ezt követôen sor került az ünnepi szónoklatra, amelyet idén dr. Zlinszky
János professzor, városunk díszpolgára mondott el.
Szûcs Lajos országgyûlési képviselô rövid beszédben
méltatta a nap eseményét.
Már évek óta ezen a napon kerül átadásra Dabas
Város Önkormányzatának két kitüntetô díja, a Dabas
Város Díszpolgára cím, valamint a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díj. Idén sajátos módon alakult
a díjátadás, ugyanis a díszpolgári címet Czagányi
László, dabasi születésû, Inárcson élô helytörténésznek adományozta a képviselô-testület. Czagányi
László nem vehette át személyesen az elismerést,
ezért 12-én, szombaton délután Kôszegi Zoltán polgármester maga vitte el és adta át a kitüntetô címet
az író otthonában, a Dabas tv jelenlétében. A kulturális díjat ebben az esztendôben Ferenczi Margit, a
Halász Boldizsár Könyvtár igazgatója kapta, aki több
évtizede nagy szakértelemmel vezeti az intézményt,
amely nagyrészt neki köszönhetôen vált egy egész
település apraját-nagyját kiszolgáló, korszerû és minden igényt kielégítô, valóban „városi” könyvtárrá.
A délelôtt programjai koszorúzással zárultak. Évrôl
évre egyre több intézmény tartja fontosnak, hogy lerója kegyeletét Kossuth Lajos szobra elôtt. Idén még
egy fontos helyszínen, a régi református temetôben
is koszorúzott Kôszegi Zoltán polgármester, dr.
Zlinszky János professzor és a dabasi hagyományôrzô
tüzércsapat. A Zlinszky család egyik tagja, Zlinszky
Elek honvéd életét áldozta a magyar szabadságért,
ôróla emlékeztek meg a családtagok és a fent említett személyek a koszorú elhelyezésével és a
díszôrséggel.
Az ünnepség este hatkor folytatódott a Szent István téren, ahol a fáklyásmenet résztvevôi gyülekeztek, köztük nagyon sok fiatal. A mûsort Suhajda Tibor
és a New Sense együttes hazafias dalokkal nyitotta

meg, majd Dori Barbara, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója Vörösmarty Mihály Szózatát mondta el
az egybegyûlteknek. Ezt követôen a fáklyásmenet elindult a református köztemetô felé, és a megemlékezés a Kossuth László-sírnál folytatódott. Ambrus Lehel Sándor József Talpra magyar! címû klarinétszólójával indította a megemlékezést, majd Csontos József
tiszteletes úr és Kôszegi Zoltán polgármester mondott ünnepi beszédet. Az este koszorúzással, a fáklyák
és gyertyák elhelyezésével zárult.
Kapui
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Dabas város díszpolgára: Czagányi László
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete idén Czagányi Lászlónak adományozta a Dabas Város Díszpolgára kitûntetô címet. A díjazott erôs szálakkal kötôdik városunkhoz, hiszen dabasi születésû, sokáig itt élt, és helytörténészként is érdeklôdéssel fordult szülôvárosa történelmi, kultúrtörténeti értékei felé, kiapadhatatlan forrást jelentett és jelent számára Dabas gazdag múltja. Czagányi László megírta már a Dabas
környékén lévô települések monográfiáit, és magához Dabasoz kötôdô munkái is vannak, ilyen például a Halász család története. A díszpolgári
díj átadása Czagányi László inárcsi lakásán történt meg, ünnepélyes keretek között, a Dabas Tv jelenlétében. A kitüntetést Dabas város polgármestere, Kôszegi Zoltán adta át, aki méltatta a díjazott munkásságát, emberi és szakírói értékeit. Czagányi László a díj átvétele után szót kért,
ezeket a gondolatokat osztjuk meg most itt a Dabasi Újság olvasóival lapunk hasábjain.
Nehéz megszólalni akkor, amikor az embernek fejére
olvassák a „bûneit”, mert gondolkodásra és önvizsgálatra késztet. Talán még nehezebb akkor, amikor
szemtôl szembe mondanak dicsérô szavakat az embernek, mert ez is gondolkodásra késztet. Nevezetesen arra, hogy vajon az illetô személy esetében én vagyok-e az, aki itt és most leginkább érdemesnek találtatott a város döntéshozó testülete részérôl erre a kimagasló kitüntetésre. Az elmúlt évtizedekben munkámat különbözô szinten sokszor elismerték, és ezekben az elismerésekben – legyen az városi szintû kitüntetés, vagy a megyei közgyûlés elnöke által átadott
díj, – tudom, hogy egykori szülôhelyem, Dabas döntéshozó testületének a véleménye mindezekben benne foglaltatott.
Tudom azt is, hogy a Dabasi Önkormányzat igen
magasan húzta meg a Dabas Város Díszpolgára cím
elérésének mércéjét, amit egyebek között azok a személyek is bizonyítanak, akik ezt a címet az Önkormányzattól az utóbbi idôben megkapták. Olyan személyekre gondolok én, mint Zlinszky professzor úr,
aki a rendszerváltást követô évtized alkotmánybírájaként a harmadik köztársaság jogrendjének a kidolgozásában és biztosításában szerzett elévülhetetlen érdemeket, közéleti emberként tevékenységét ma is országszerte ismerik, és jogtudósként pedig a legnagyobb tisztelet hangján szól róla a szakma is. De gondolok én azokra a személyekre is, akik ma a politika, a
tudomány, vagy a mûvészetek területén tevékenykednek és érnek el kimagasló eredményeket, olyanok,
akiknek a munkája valamikor Dabashoz kötötte ôket,
akiknek a pályája Dabasról indult, ma oktatnak, tudományos munkát végeznek egyetemi katedrán. De
gondolok itt azokra a magas színvonalú munkát
végzô szakorvosokra, orvosokra, feladatukat hivatástudatuknak megfelelôen magas szinten ellátó pedagógusokra, népmûvelôkre, városépítô közéleti emberekre, akik közül bizony szép számmal lehet választani. Ilyenkor felvetôdik bennem a kérdés, hogy az ô teljesítményükhöz képest az a tevékenység, amelyet évtizedek óta végzek, valóban méltó-e az általuk képviselt értékrendhez és szinthez.
Kétségtelen tény, hogy most már 27 éve annak,
hogy egy váratlan fordulat arra késztetett, hogy hivatásom gyakorlását abbahagyjam. Bár tanítani egyesek szerint nem középiskolai fokon is lehet, más formában láttam el ezt a hivatást, és más formában végeztem a munkámat. Ez alatt az idô alatt végül mintegy 15 kötet készült el, ezek részben saját magam által, részben társszerzôként írt helyi tanulmánykötetek. Írtam cikksorozatokat, amelyek a Tájszóban, esetenként az Odafigyelôben, az utóbbi idôben pedig a

Dabasi Újság hasábjain jelennek meg. Nem akarom
alábecsülni ezt a tevékenységet, tudom, hogy fontos,
de mégis csekélynek érzem ezt a teljesítményt az
elôbb említett és idézett szintekhez képest. Azt is el
kell mondanom, hogy erre a munkára tulajdonképpen
az inspirációt én valamikor Dabastól kaptam, azokból
az évekbôl, amikor Dabason éltem, ahol születtem,
ahol kisgyerek majd iskolás éveimet töltöttem el. A
helytörténet iránt elsôsorban talán a régi dabasi kúriák történelmi korokat idézô világa keltette fel az érdeklôdésemet, nevezetesen talán a 19. századi dabasi élet, amely olyan embereket adott a közéletnek, a
politikának, a tudománynak, akikre nemcsak Dabason
lehetnek büszkék, és akiknek az életmûve érdemes arra, hogy az utókor ápolja emléküket. Ezekrôl írok most
a Dabasi Újság hasábjain. De hozzájárult ehhez a
gyón-dabasi polgári-paraszti társadalom erôteljes lokálpatriotizmusa. Azoknak az embereknek a tevékenysége és élete, akik egyenes gerinccel és kemény
tartással viselték el adott esetben a diktatúra éveit és
évtizedeit, és Dabashoz való kötôdésük mindvégig
megmaradt, erôs maradt. De megemlíthetem ezek
között Sári néprajzi emlékekben gazdag részét is, amire gyerekkoromban mindig rácsodálkoztam. Vagy éppen azt, hogy Dabason delente valóban nyolc toronyban kondulnak meg a harangok és emlékeztetnek
Nándorfehérvárra, s bár különbözô felekezetek liturgiája szerint, de ugyanazt az Istent köszöntik benne.
Nem akarok megfeledkezni családomról sem, akikben
mindig is nagy és erôteljes volt a kötôdés a település
és a településen élô emberek iránt, akiktôl azt tanultam tulajdonképp, hogy fontos dolog az egyéni boldogulás, de az emberek szolgálata még ennél is fontosabb lehet. Amikor ezt mondtam, akkor Gyónon élt

nagyszüleimre és Dabason élt nagynénémre gondoltam, akiknek neveltetésem köszönhetem. És persze
gondolnom kell az egykori iskolára is, ahol az ötvenes
évek kemény világában, forradalomhoz vezetô
idôszakában is olyan kiváló tanárok éltek és dolgoztak, akiktôl talán egy hamis történelemszemlélet
alapján megfogalmazott tankönyvek továbbítása
mellett értékeket is el lehetett sajátítani. Az ott elsajátított alapismeretek és gondolkodás is hozzájárult
ahhoz, hogy végül két nagy lehetôség: egyrészt a jogi
pálya, ami iránt tulajdonképpen ma is egyfajta nosztalgiát érzek, másrészt a pedig a pedagógus pálya és
azon belül is a történelemtudomány iránt, végül az
utóbbi javára döntöttem. Azt hiszem, Dabasnak köszönhetem az ez iránti inspirációkat, ez segített átvészelni azt az idôszakot is, amikor az említett sorsforduló következtében pályát kellett módosítanom, és
azóta tulajdonképpen ezen a területen végzem a
munkámat. Olyan terület ez, ahol nem érzi az ember
közvetlenül a hatását, mint az élet más területein, de
így is nagyon sok visszajelzést kapok. Amikor Dabason
élô kiváló, történelemtanár kollégáim meglátogatnak,
és néhány órát elbeszélgetünk a történelemtanítás és
azon belül a helytörténeti tanítás-oktatás szerepérôl.
Ez azt bizonyítja, hogy a 21. század gyerekeiben is van
még érdeklôdés a történeti múlt értékei iránt, és kollégáim átérzik annak fontosságát, hogy foglakozzanak
vele. Azt tapasztalom, hogy az ifjúság különbözô korosztályaiban, akik esetenként az országos középiskolai
tanulmányi versenyek dolgozati témáját választják
helytörténetbôl, és keresnek meg szakmai tanácsokat
kérve, valamint minden évemben akad egy-egy diplomamunka is, amit ebben a témában választanak.
Akkor még nem beszéltem az idôsebb korosztályról,
hiszen amikor egy-egy írás vagy cikksorozat megjelenik a Dabasi Újságban, bizony gyakran kapok telefonhívásokat, és közük vannak nyugdíjas fôorvosok,
nyugdíjas katonák, egyszerû városi állampolgárok.
Volt már eset arra is, amikor egy barázdált arcú idôs
gyóni asszony odalépett hozzám és azt mondta: „tudja kérem, szoktuk olvasni a Dabasi Újságban a cikkeit,
várni szoktuk, hogy mikor jelenik meg, és el is szoktunk róla beszélgetni”. Melyik visszajelzés az értékesebb az említett példák közül, azt én nem tudom, de
kétségtelen, mindegyik azt bizonyítja, hogy ebben a
gyorsan változó világban is van igény arra a munkára,
amit én végzek.
Hadd mondjam el azt is végezetül, ha jól számolom 33 éve annak, hogy én Dabasról eljöttem. Amikor besétáltam a dabasi tanácsháza épületébe és bekopogtam Dr. Nyári Miklósné ajtaján, akinek elmondtam, hogy miért is jöttem, ô pedig beírta a személy-
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igazolványomba, hogy állandó bejelentett lakása Dabas Táncsics Mihály út alatt megszûnt. Furcsa érzés
volt ez egy pillanatra, és bár a következô években sikerült beilleszkednem az inárcsi társadalomba, megtalálni a helyemet benne, ezek a pillanatok azonban
máig emlékezetesek. Az alatt a 33 év alatt Dabas várossá lett, más és részben mégis ugyanaz, mint amit
én annak idején elhagytam, mert munkám ideszólított. 33 év után megélhettem azt is, hogy a polgármester úr személyében a város jött el ide hozzám, és
ahogy a háború elôtti képviselô-testületi jegyzôkönyvekben esetenként olvasni lehet, hogy a város Képviselô-testületének döntése alapján a város kebelébe
visszavétetett. Akkor, amikor én Dabast elhagytam,
egy infrastruktúra nélküli, a háború és az ötvenes évek
nyomait viselô, erôsen megkopott település képe él
bennem azokról az évekrôl. Azóta Dabast várossá
nyilvánították, bár néhány éven keresztül lehet, hogy
csak papíron minôsült annak, az azt követô másfél évtizedben egy olyan hihetetlenül gyors fejlôdésen
ment keresztül, amit az ott élô lehet, talán nem is érzékel annyira, mint a külsô szemlélô. Kiépült egy
európai szintû infrastruktúra, egy modern európai intézményhálózat, és ma már joggal lehet büszke, s
tarthatja magát valódi városnak. Én úgy érzem, hogy
egy város erejét mégsem elsôsorban a címe, nem is a
falusitól eltérô településszerkezete, másfajta stílusban
megépült házai, vagy egyéb funkciókat ellátó intézményei teszik azzá. Egy város tulajdonképpeni értéke
a polgáraiban vagyon. Azokra a polgárokra gondolok,
akik – függetlenül attól, hogy évtizedek, nemzedékek
óta dabasiak, vagy beköltözve váltak azzá – magukénak érzik e városnak múltbéli értékeit, kötelességüknek érzik, hogy ezeket az értékeket gyerekeiknek továbbadják, hogy ezért a városért dolgozzanak, és felelôsséget éreznek a város jövôje iránt. Nekem sajnos
nem adatott meg az a lehetôség, ama 27 évvel
ezelôtt bekövetkezett fordulat óta, hogy ebben a közéletben – akár annak különbözô rendezvényein –
személyes szerepet is vállaljak. Az azonban örömömre szolgál, hogy a helytörténeti írásnál maradva legalább a múlthoz való kötôdésünket és a múltra vonatkozó ismereteink gyarapítását elôsegíthetve szolgálhatom ezt a települést, most már úgy, mint a városi polgárok elismert tagja. Minden évben figyelemmel kísérem a városi televízió adásait és a Dabasi Újság híradásait, amelyekbôl meg lehet ismerni a történéseket, és végig szoktam nézni a március 15-i rendezvényeket is. Talán most még inkább meghatottan
fogom gondolatban és lélekben végigjárni azt az utat,
amelyet a városukhoz hûséges polgárok végigjárnak,
és amelyet valaha Kossuth Lajos is végigjárt. Lélekben
szintén ott leszek Önökkel, veletek a Szent István téren, ahol évrôl évre színvonalas rendezvényekkel ünnepli a város március 15-ét.
Nagy tisztelettel szeretném ismételten megköszönni a képviselô-testület döntését, és igyekszem rászolgálni a díszpolgári címre. Ezek után talán feljogosítva érzem magam arra, hogy egyik legnagyobb történelmi sorsfordulónk – március 15-e, legnagyobb
nemzeti ünnepünk – alkalmával, mint polgártársaimat köszöntsem Dabas város valamennyi lakóját.
Köszönöm szépen.
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Büszkén és meghatódottan mutatta beszélgetésünk
elôtt Ferenczi Margit, a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár igazgatónôje a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat és a vele járó oklevelet. A könyvtártagok Margit nénije vehette át idén ezt az elismerést, aki több évtizedes munkája során elévülhetetlen
érdemeket szerzett az intézmény életében és fejlôdésében.
– Mit jelent Önnek ez a díj?
– Nagyon sokat! Tulajdonképpen a pályám koronája. Bár kaptam már különbözô kitüntetéseket
még a rendszerváltás elôtt, de ez annyival több, és
annyival személyesebb, hogy ezt a várostól kaptam,
ez menthetetlenül dabasi. Olyan, amiben mindig is
hittem, és amiért érdemes ezt csinálni.
– Mi sem bizonyítja jobban, hogy érdemes, mint
az, hogy úgy tudom, elég régóta ezzel foglalkozik.
– Nagyon régen! Rögtön az érettségi után egészen véletlenül, úgymond belecsöppentem a gyáli
könyvtárba egy üresedésnek köszönhetôen. Akkor
még nagyon fiatal voltam, de a könyveket és az irodalmat már akkor is szerettem, többnyire középiskolai magyartanáromnak köszönhetôen, aki megszerettette velem. Az olvasási kedvet édesanyámnak is
köszönhetem, ô is nagyon sokat olvasott, például
meséket még gyerekkoromban.
– Hogy került végül Dabasra?
– Az is a véletlen mûve. A dabasi könyvtár igazgatója távozott, és a megüresedett posztot sürgôsen
pótolni kellett. Ezért kerestek meg a város akkori vezetôi, amin én természetesen nagyon meglepôdtem.
Azt gondoltam, hogy jövök én ahhoz, hogy 22 évesen egy járási könyvtár igazgatója legyek. Talán a lelkes munkámnak és a fiatalos lendületemnek köszönhettem, hogy engem választottak. Elôször féltem
tôle, nem nagyon mertem elvállalni, de a családom
rábeszélésére mégis belevágtam.
– Mi az, amivel Ön hozzá tudott járulni a könyvtár fejlôdéséhez?
– A szakmai fejlesztés lehetôsége eléggé behatárolt, mert az többnyire pénz kérdése. Néhány sikeres
pályázatnak köszönhetôen tudtunk gépesíteni, és az
állományfejlesztésre szánt összegeket is pályázati
úton szereztük. A körülményeket mindig is nagyon
fontosnak tartottam, és ezután is szeretnék még a lehetôségeimhez mérten ezeken javítani.
– Milyen újítások várhatóak a jövôben?
– Álmaimban szerepel egy olyan információs
központ, ami már nem csak egy könyvtár, mert a
21. században az már önmagában nem állja meg a
helyét. Abban már nemcsak a könyvek lennének jelen, hanem az információhordozók minden fajtája
megtalálható lenne, és a lakosság rendelkezésére állna, megfelelô helyen feltárva és közvetítve.
– Rohamosan fejlôdô világunkban mennyire lehet
fenntartani a könyvtár népszerûségét, például az internettel szemben?
– A kettô nem zárja ki egymást. Vannak esetek,
amikor egyedülálló a világháló, de olyan is van, ami-

kor kizárólag könyvet kell használni. Például a szakirodalmat és a szépirodalmat nem tudja az internet
kiváltani. Nem beszélve arról, hogy sokkal kényelmesebb egy könyvvel ledôlni a kanapéra délután sziesztázni, mint egy monitor elôtt üldögélni. Továbbá
egy regénynek semmivel össze nem hasonlítható jellemformáló, érzelmi gazdagságot adó és szókincsfejlesztô tulajdonságai vannak, és ez, azt hiszem, hogy
rettentô lényeges dolog. Tisztelet a kivételnek, de
nagyon sokan nem tudnak beszélni, nem tudják helyesen a magyar nyelvet, pedig az csak és kizárólag a
könyvekben, a szépirodalomban van jelen. A nyelvünkhöz mereven kell ragaszkodnunk, mert csak
úgy tudjuk megôrizni identitásunkat.
– Az Ön nevéhez fûzôdik a gyermekkönyvtár létrehozása is, gondolom, ennek célja, hogy már gyerekkorban megszerettessék az olvasást. Gyakori látogatók a
kisiskolások?
– Igen, azt mondhatom, hogy a gyerekek nyitottak a könyvtárra, szeretnek a polcok között nézelôdni, bogarászni. Itt tudunk mi közbelépni, megfogni ôket a különbözô programjainkkal. Óvónôi és
tanárnôi segédlettel, úgy próbáljuk a figyelmüket
felhívni különbözô olvasmányokra, hogy ezt ôk ne
érezzék kényszernek, és talán nem is érzik annak,
ugyanis sokszor mesélnek egymásnak különbözô
könyvélményeikrôl.
– Ön szerint, aki életének jelentôs részét könyvekkel
és azok olvasásával töltötte, melyik az a regény, amelyiket ma Magyarországon minden embernek el kellene
olvasnia.
– Hát nagyon nehéz helyzetbe hozott. Szeretem
Mária Sándor könyveit, de hasonló nagy kedvencem
Fekete István, aki a felnôttek számára is számos remek regényt írt. Nem beszélve a külföldi írók mûveirôl, mint például Thomas Manntól A kiválasztott, Dosztojevszkijtôl a Megalázottak és megszomorítottak, vagy Cusacktól a Ketten a halál ellen.
– És ha ragaszkodom az egy legjobbhoz?
– Ha csak egyet mondhatok, akkor az A kiválasztott.
Szabó Róbert
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Felhívás vállalkozók számára
Dabas Város Önkormányzata szakmai utat szervez a Székelyföldre azzal a
szándékkal, hogy dabasi és környékbeli vállalkozók megismerkedjenek az
Erdôvidék üzleti befektetési lehetôségeivel és igény szerint, a Székelyföld
néhány jelentôs idegenforgalmi látnivalójával. Az utazás elsôdleges célja a
gazdasági, kereskedelmi, üzleti kapcsolatok építése.
Tervezett programok:
1. nap Dabas–Arad–Déva–Brassó–Sepsiszentgyörgy (kb.: 700 km)
Szállás Sepsiszentgyörgyön
2. nap Sepsiszentgyörgy–Barót
Egész napos látogatás Dabas testvértelepülésén: szakmai programok, találkozók, megbeszélések. Szállás Sepsiszentgyörgyön
3. nap Félnapos látogatás újból Baróton,
a szakmai programok folytatása.
Ebéd után indulás a Gyilkos-tóhoz. Útközben Csíksomlyó,
Madéfalva és Gyergyószentmiklós megtekintése. Szállás a Gyilkos-tónál.
4. nap Gyilkos-tó és Békás-szoros megtekintése
Székelyudvarhely, Szejkefürdô, Farkaslaka, Korond, Parajd.
Szállás Szováta-fürdôn
5. nap Indulás haza, útközben rövid városnézés Kolozsváron
Mint látható külön szakmai és turistaprogramok is szerepelnek a tervben. Természetesen, aki csak a szakmai részen szeretne részt venni, arra
is van lehetôség, ezért úgy szervezzük az utat, hogy ôk a harmadik napon haza tudjanak utazni.
Idôpont:
április 13–17-ig (szerda–vasárnap)
Részvételi költségek:
1. csak a szakmai programra: kb. 20 000 Ft
2. teljes programra: kb. 30 000 Ft
(A fenti költségek tartalmazzák az utazás, szállás és étkezések árait.)
Érdeklôdni, illetve jelentkezni a Polgármesteri Kabinetirodán, Kapui
Ágotánál lehet személyesen, vagy a (06-70) 319-2886-os telefonszámon.
A programokat rugalmasan kezeljük, igény szerint a változtatás lehetséges. Jelentkezéskor kérjük (ha van) a konkrét igényeket is jelezni (pl. ingatlanbefektetés, mezôgazdaság, nyomdaipar, idegenforgalom, stb.) A
jelentkezéseket legkésôbb március 31-ig tudjuk elfogadni.
Szandhofer János alpolgármester

Pályázatokkal a beruházásokért
Városunkban a beruházások jelentôs része pályázati támogatás segítségével valósul meg. A Polgármesteri Hivatal minden osztálya folyamatosan figyeli, követi a pályázati lehetôségeket saját szakterületén. A pályázatok elkészítéséhez alkalmanként külsô segítséget is igénybe veszünk. 2004-ben benyújtott Térségi
Integrált Szakképzô Központ létesítéséhez sajnos nem kaptunk támogatást.
2004-ben elnyert támogatás segítségével folyamatban van a komposztáló gépek beszerzése és a szelektív hulladékgyûjtô szigetek kialakítása, valamint a Rákóczi út fásítása az 5-ös út melletti szakaszon. Folyamatban van a Gyóni Géza
Általános Iskola bôvítésére és az Útfelújításokra vonatkozó pályázat készítése.
A Sári Általános Iskolák bôvítésének tervezését megrendeltük és pályázat benyújtását tervezzük. Ebben az évben szeretnénk folytatni a kerékpárút- és járdaépítést a Vásártér úttól Sári központja felé, erre még nem jelent meg az idén
pályázati kiírás. A pályázatok elôkészítését az elôzô évi és az elôzetes pályázati
felhívások alapján már megkezdjük.
Kôszegi Zoltán polgármester

Agrárfejlesztés, falusi turizmus,
új lehetôségek a vidék életében
Március 16-án a DS konferenciatermében sikerrel zajlott le a
FAO és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által
támogatott konferencia, amelynek fôszervezôje dr. Andrea Baggioli, a FAO munkatársa volt. A konferencia megrendezésének
jogát Dabas Város Önkormányzata pályázat benyújtása által
nyerte el. A konferencia látogatottságát sajnos a gazdatüntetés
nagyban befolyásolta, ezért a vártnál kisebb közönség érkezett
az eseményre. A Dabason és térségében élô mezôgazdasági vállalkozások mégis hasznosíthatják az elhangzottakat, mert a FAO
kiadvány formájában megjelenteti a konferencián elhangzottakat, a teljes tény- és képanyagot.
A konferencia vendégei az olaszországi Veneto tartományból érkeztek, ezek a mezôgazdasági szakemberek egy olyan
egyesületet hoztak létre a térségükben, amely megoldást és
lehetôséget kínál a gazdáknak, hogy a kevésbé jövedelmezô
mezôgazdasági tevékenységen kívül alternatív módszerekkel
fejlesszék fel vállalkozásukat és tegyék népszerûvé a vidéket a
turisták számára. A mezôgazdasági támogatás Olaszországban
is alacsony, ezért fontos az együttmûködés és a helyi kezdeményezés, valamint az innovatív megközelítés a mezôgazdasági fejlesztésben. Az egyesület neve GAL Prealpi e Dolomiti
Bellunesi. Az egyesület képviselôi ismertették a LEADER,
LEADER 2 és LEADER3 regionális fejlesztési programokat,
amelyek átfogóan tartalmazzák a fejlesztési lehetôségeket a
mezôgazdaság és falusi turizmus teljes területén. A programok
szem elôtt tartják az ökológiai egyensúly megôrzését, a természetes anyagok használatát, a helyi specifikus és biotermékek létrehozását, a környezetvédelmi hálózatok (pl. turistaösvények) kialakítását.
A konferencia szünetében a résztvevôk az elôtérben lévô kiállításon helyi hústermékeket, sütôipari termékeket, borokat,
sajtokat kóstolhattak. Az olasz
kiállítókon kívül Dabas testvérv v
városa, a szlovéniai TRZIC is elhozta egy kóstoló erejéig
minôségi és finom helyi specialitásait. A kiállításon a VITAFORT Rt. környezetkímélô termékei mellett az Újvári kertészet
színpompás virágaiban és a Virágpaletta Szövetkezet szépséges liliomaiban is gyönyörködhetett az érdeklôdô. Kiállított
még a térség gazdáinak képviseletében a tatárszentgyörgyi
Sponga család, és a környékbeli élelmiszergyártó cégek képviseletében a HER-CSI Hús Kft.
A konferencián jelen voltak Dabas testvérvárosainak delegáv v
ciói, a már említett Trzic, a szlovákiai Besztercebánya és az erdélyi Barót részérôl. A testvértelepülések mezôgazdasági szakemberei vázolták térségük mezôgazdasági adottságait, problémáit és lehetôségeit. A konferencia alatt a térségek képviselôi
eszmecserét folytattak, jó kapcsolatok alakultak ki, amelyek
hasznosak lehetnek a jövôben. A beszélgetések és az ismerkedés
jó kapcsolatok kialakítását eredményezte, számos meghívás született és új lehetôség nyílt egymás megismerésére.
Az elôadásokon kívül, a résztvevôk a gyakorlatban is megismerkedhettek a térség két prosperáló vállalkozásával, a dabasi
Virágpaletta Szövetkezettel és az IN NATURA KFT. pusztavacsi
struccfarmjával. A vendégek nagy érdeklôdéssel hallgatták a
liliomtermesztô dr. Eke Sándor és a struccfarm társtulajdonosa,
Mucsi Katalin elôadását és bemutatóját.
A kétnapos konferencia egy hangulatos vacsorával zárult,
amelyet az IN NATURA KFT. tulajdonosai ajánlottak fel az újlengyeli Akác tanyán.
(szerkesztô)
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Testületi hírek
A Képviselô-testület 15-i ülésén döntött arról, hogy
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola részére 1 db
számítógép és szoftverek beszerzésére 370 000 Ft
értékhatárig egyszeri beruházói jogkört engedélyez.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete pályázatot hirdet a 2. sz. Napközi
Otthonos Óvoda (2370 Dabas, Táncsics M. u.
2.), II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (2371
Dabas, Rákóczi u. 2.) és a Kossuth Lajos Általános Iskola (2370 Dabas, Iskola u. 1.) vezetôi
álláshelyének betöltésére. A pályázatok benyújtásának feltételei az Oktatási Közlönyben
kerülnek meghirdetésre.
***
A Képviselô-testület elfogadta a Dabasi Sportcsarnok Kft. Alapító Okiratának módosítását, valamint
a Javadalmazási Szabályzatot.
***
A testület hozzájárult az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás átalakulásához, és vállalja a Társulási Megállapodásban vállalt feladatok ellátását.
***
A Képviselô-testület megtárgyalta és visszaható hatállyal tudomásul vette, miszerint az Önkormányzat által létrehozott „Dabasi Kulturális
Közalapítvány – székhelye: 2370 Dabas, Szent
Istvánt tér 1/B – kuratóriumának elnöke, Kapui
Ágota – kuratóriumi tagsági viszonyának változatlanul hagyása mellett – 2004. évi szeptember hó 30. napjával lemondott, s ugyanakkor
Major Attila kuratóriumi tag 2006. év október
22. napjáig – mandátumidô vége – a Kuratórium elnöki tisztét elvállalta. A testületi ülések
között az alapítványi ügyekben az Önkormányzatot Kôszegi Zoltán polgármester képviselte. A
Pest Megyei Bíróság 1. Pk. 60. 404/1997/17. sz.
2004. december 10-én kelt végzésével az
Alapítvány új képviselôjét, Major Attilát, Kapui
Ágota képviseleti jogának megszûnése mellett – azonban tagságának változatlanul hagyásával – a nyilvántartásba bejegyezte.
***
A Képviselô-testület 2005. február 28-i ülésén
megvitatta és elfogadta a Dabasi Rendôrkapitány-

ság, a Tûzoltóság, DAKE és Dabas-Szôlôsi Polgárôr
Egyesület 2004. évi munkájáról készült beszámolót.
***
Szintén elfogadta a Halász Móricz Kúria, Sári Faluház, Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabas-Szôlôsi
Mûvelôdési Ház és a Városi Könyvtár 2004. évi beszámolóját, 2005. évi programtervét.
***
A Képviselô-testület elfogadta az „Együtt” Segítôszolgálat Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását és a
2004. évben végzett tevékenységérôl készült beszámolót.
***
Elfogadta a Dabas város nevelési, oktatási intézményeinek házirendjét.
***
Megvitatta és elfogadta a COMMITMENT Pedagógiai Intézet által készített szakértôi jelentést. Felkéri az intézményeket, hogy a jelentésben feltárt hiányosságokat 2005. március 31-ig pótolják.
***
A Képviselô-testület hozzájárul a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola által, az alábbi képzések beindításához, illetve az Alapító okirat szükséges módosításához:
– európai uniós üzleti szakügyintézô
(OKJ 55 3433 03)
– külgazdasági üzletkötô (OKJ 55 3433 02)
– nemzetközi szállítmányozási és logisztikai ügyintézô (OKJ 55 3433 04) OKJ-s bizonyítványban
szereplô megnevezés: nemzetközi szállítmányozási szakügyintézô
***
Egyetért azzal, hogy a sajátos nevelési, oktatási igényû gyermekek általános iskolai oktatását szolgáló
intézmény létrehozására a Dabas, Fô út 83. sz. alatti ingatlant ajánlja fel, illetve biztosítja a Kincsesház
Alapítványnak. Az ingatlanátadásnak, az együttmûködés részletes szabályainak elôkészítésére felhatalmazta a polgármestert.
***
A Halász Boldizsár Városi Könyvtár vezetésével a
Képviselô-testület 2005. március 1-jétôl 2010. február 28-ig Ferenczi Margitot bízta meg.

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Pest megyében az EGO Méréstechnikai
Kft. Debrecen, égéstermékek mérésével foglalkozik. A nevezett Kft. CO- és CO 2-mérését vállalja tüzelôberendezéseknél, de ez nem helyettesíti a kéményseprôt. Felhívom
a figyelmüket arra, hogy a Méréstechnikai Kft. nem kötelezô szolgáltatást végez, és
annak igénybevétele független a kéményseprô-ipari kötelezô közszolgáltatástól. Aki
saját megnyugtatása érdekében megrendeli a Méréstechnika Kft. szolgáltatását, az a
készülékrôl kap információt, nem a kéményrôl. A kémények ellenôrzése kötelezô, ezt
nem helyettesíti semmilyen másfajta mérés, s ehhez csak a Pest Megyei Kéményseprô
és Tüzeléstechnikai Önkormányzati Vállalat rendelkezik jogosítvánnyal.
Filó András igazgató
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Közbiztonsági hírek
A Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
2005. februári ülésén elfogadta a Dabasi
Rendôrkapitányság, a Tûzoltóság, a Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület és a DabasSzôlôsi Polgárôr Egyesület 2004. évi beszámolóját. A rendôrség beszámolója szerint Dabason
az ismertté vált bûncselekmények száma az elmúlt 5 évben folyamatosan csökkent. 2004-ben
339 bûncselekmény történt. Ez a kapitányság illetékességi területén elkövetett 2250 bûncselekmény 16%-a. A legjelentôsebb a vagyonelleni bûncselekmények száma. A városban bekövetkezett balesetek száma 2000-tôl 2003-ig folyamatosan emelkedett. A tavalyi évben viszont
jelentôs csökkenés figyelhetô meg. A rendôrkapitányság a 2004. évet sikeresen zárta. A tûzoltóság beszámolójából kitûnik, hogy 2004. évben a vonulások száma jelentôsen csökkent. Ez
a kedvezô idôjárásnak köszönhetô. A tavalyi évben azonban emelkedett a mûszaki mentések
száma, elsôsorban az 5-ös fôúton. Összegezve
Dabas tûzvédelmi helyzete és a tûzoltók operatív tevékenysége 2004. évben kedvezôen
alakult. A DAKE 2004 nyarán megalakulásának
5. évfordulóját ünnepelte. Az egyesület 90 fôs
tagsága éjszakai járôrözéssel végzi bûnmegelôzési tevékenységét Sári település részen és
Felsô-Dabason a Vásártéri útig. A körzeti megbízottal rendszeresen közösen járôröznek. Kapcsolatuk jónak mondható. A Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület 2004. évben is 61 fôvel járôrözött éjszakánként a település részen. A lakosság
nagy megelégedésére a polgárôrök segítséget
nyújtanak eltûnt gyerekek kereséséhez, az általuk észlelt meghibásodásokat jelzik az illetékesek felé. 2004. évben Dabas Közbiztonságáért
díjat alapító tagúk Presenszki József kapta.
***
2005. március 1-jén Gyálon a Dabasi Rendôrkapitányság lakossági, vagyonvédelmi fórumot rendezett, melyen Önkormányzatunk is képviseltette
magát. A fórumon szó volt a térség közbiztonságáról, vagyon elleni bûncselekményekrôl. Bemutatkozott a Gyáli Polgárôr Egyesület, és számos vagyonvédelmi cég. A konferencia minden résztvevô
számára hasznosnak bizonyult.
R.R.R.

FELHÍVÁS
Értesítjük a
Tisztelt Lakosságot,
hogy Dabas Város területén
a tavaszi lomtalanítás
idôpontja:
2005. április 2. és 3.

Önkormányzati hírek

Minden amit a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatokról tudni kell
Dabas Város Önkormányzata Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (továbbiakban GYIÖK) megalakítását tervezi. Fontos már az elején tisztázni, hogy a
gyermekönkormányzat nem azonos az iskolákban mûködô diákönkormányzatokkal, ugyanis kompetenciája nem csak egy intézményre vonatkozik. De akkor mi is az a GYIÖK?

Egy kis történelem
1992 januárjában a Közösségfejlesztôk Egyesületének országos találkozóján a
türjei polgármester a falujában rendezett gyermekönkormányzati játékokról
adott hírt, míg az egyesület elnöke, olyan ehhez hasonló franciaországi modellrôl beszélt, amely a fiatalok helyi közéletben való aktív részvételét segíti,
szolgálja. A példákat hallva a konferencia résztvevôi közül többen fellelkesültek,
és megalakították a Települési Gyermekönkormányzatokat Segítôk Egyesületét
(TGYSE). 1992 ôszén már le is zajlottak az elsô gyermekönkormányzati választások. Ezt követôen Nézsán és Terényben megtartották az elsô országos találkozót. Ma már Magyarországon is egyre több városban mûködik a GYIÖK. Ilyen
például Dombóvár.
A GYIÖK lényege, célja:
A települési gyermek és ifjúsági önkormányzat a helyben élô fiatalok érdekképviselete céljából alapított helyi társaság. Arra való, hogy a jövô polgárai
már fiatalkorukban elsajátítsák a település ügyeivel való felelôs foglakozást,
valamint az aktív fiatalok állampolgári képességeiket fejleszthetik. Tagjainak
gyakorlati kérdésekkel kell foglalkozniuk, hiszen közélettel kapcsolatos tennivalókat elhatározni és megvalósítani a település hétköznapi viszonyai között
élesben és életközelben kell. Ezért szorosan együttmûködik a település felnôtt
képviselô-testületéve, valamint az ifjúsággal foglalkozó helyi bizottságok aktív

Indulj Te is a GYIÖK
választáson!!!
Legyél Te is Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzati képviselô!
Ha érzel magadban akaraterôt és elszántságot arra,
hogy a Te is tegyél a Dabason élô fiatalokért,
akkor a GYIÖK tagjai között van a helyed!
Indulj tavasszal az ifjúsági képviselôválasztáson!!
Gyôzd meg a fiatalokat arról, hogy alkalmas vagy
a “nagy” feladat ellátására, gyûjts minél több ajánlást.
Kövesd figyelemmel a Dabas Tv, a Dabas Újság
tájékoztatóit, valamint keresd a városban
a plakátokat és szórólapokat.
Bôvebb felvilágosításért fordulj tanáraidhoz
vagy Dabas Város Polgármesteri Hivatalához!
Telefon: 29/561-200; 29/561-201

Választókörzetek

Határok

1.

Sári, Sári-Besnyô

Sári faluhatártól, Besnyôi u. +
Sári-Besnyô egész területe

2.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szent János Általános Iskola

3.

Dabas

4.

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola

5.

Táncsics Mihály Gimnázium

6.

Kossuth Lajos Általános Iskola

7.

Gyón, Dabasi-Szôlôk

8.

Gyóni Géza Általános Iskola

Besnyôi utcától, Dabas-Gyón
városhatárig, Dabasi u.–
Kölcsey u.–Tó u. vonala

Dabas-Gyón városhatártól
Dabasi u.–Kölcsey u.–Tó u.
vonala + Dabas-Szôlô egész
területe

résztvevôivé válnak. A fiatalokat érintô témákban a képviselô-testület tanácsadójának tekinthetô. Emellett számos helyi program és projekt révén játszhatnak aktív szerepet településünk mindennapjaiban: helyi újságot szerkeszthetnek, ifjúsági klubot vagy információs és tanácsadó irodát mûködtethetnek, figyelik a játszóterek állapotát, diszkót, tábort, kiállításokat szerveznek, segítenek a városi rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Tehát a településünk mindennapjainak alkotóivá válhatnak.
Kik segítik a GYIÖK munkáját?
Helyben természetesen mindenki, de elsôsorban a fiatalok maguk, hiszen a
GYIÖK ôértük van. De a település felnôtt testülete is segíti a fiatalokat. Fontos egy-egy olyan felnôtt segítô, aki folyamatosan mellettük – mögöttük áll,
aki segíti munkájukat, akihez tanácsért fordulhatnak, és aki képviseli ôket. A
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjait a helyben lakó fiatalok körébôl titkos módon választják. Választó és választható minden Dabason állandó bejelentett lakcímmel rendelkezô olyan fiatal, aki elmúlt már 12, de a 22. életévét
még nem töltötte be a választást megelôzô nap éjfélig, továbbá választási
joggal rendelkezik az adott intézmény olyan tanulója is, aki nem Dabason él.
Ajánlás és a kampány:
Jelöltek a Dabason lévô iskolákból, valamint a körzetekbôl kerülnek ki. Annak
a fiatalnak, aki szeretne bekerülni a GYIÖK tagjai közé elsô lépésként ajánlásokat kell gyûjtenie. Az a Dabasi fiatal aki elmúlt már 12, de a 22. életévét
még nem töltötte be és tanulmányait Dabas valamelyik oktatási intézményében folytatja, ajánlásokat csak az adott iskola tanulóitól (függetlenül, hogy
melyik településen él), míg az a fiatal, aki más város iskolájában tanul, de állandó lakhelye Dabason van, ajánlásokat csak a kerületében élô fiatalok körébôl gyûjthet. A szavazólapra iskolánként és kerületenként csak azok kerülnek fel, akik az 5 legtöbb ajánlást gyûjtötték. Az eredmények plakátokon, szórólapokon és a Dabas Tv-ben kerülnek kihirdetésre a választást megelôzôen
12 nappal. Az eredményhirdetés után a jelöltek megkezdhetik a kampányt. A
kampány ideje alatt fontos, hogy népszerûsítsék magukat, hogy minél több
fiatal szavazót meggyôzzenek arról, hogy alkalmasak a feladat ellátására,
ugyanis minden intézménybôl 2, és minden kerületbôl 1 jelölt kerül be a
GYIÖK tagjai közé, mandátumuk pedig 2 évre szól. A jelöltek plakátokat, szórólapokat terjeszthetnek, gyûléseket tarthatnak, valamint a helyi médiában is
lehetôséget kapnak a kampányra. Az iskolai jelöltek a plakátokat az iskolák
hirdetôtábláin, a kerületi jelöltek a város hirdetôtábláin helyezhetik el. A plakátok eltávolításáról a jelöltek a választást követôen 10 napon belül kötelesek
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gondoskodni. A kampánycsend a választást megelôzô nap éjféltôl kezdôdik,
melynek megszegése kizárást vonhat maga után.
A választás:
A választást a jegyzô felügyeli. Lebonyolítását a jegyzô által választott legalább
3 fô végzi a hivatal apparátusából A választás tisztaságát és a szavazatszámlálást intézményenként a 4 tagú Szavazatszámláló Bizottság (továbbiakban
SZSZB) végzi, melynek tagjai az adott intézmény diákönkormányzatának vezetô tanárából, az adott intézmény diákönkormányzatának 2 diák tagjából, valamint (1 fô) a Dabas Város Polgármesteri Hivatal képviselôjébôl áll össze. A
szavazás titkos módon történik. Szavazni csak személyesen, az iskolák épületeiben lehet, ahol urna kerül felállításra. Az urnát a szavazás kezdetekor az
SZSZB összes tagjának jelenlétében kell lezárni. Voksát csak az a fiatal adhatja le, akinek neve szerepel a névjegyzékben. Az SZSZB a választó diákigazolvány vagy személyi igazolvány alapján állapítja meg a személyazonosságot. A
szavazólapon érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplô jelöltek közül csak egyre lehet. Érvénytelennek számít a szavazat, ha több szavazatot, vagy egyetlen szavazatot sem tett a szavazó. Az urna zárását követôen az

SZSZB összeszámolja az érvényes és érvénytelen szavazatokat, majd azokat lezárt borítékban eljuttatja Dabas Város Polgármesteri Hivatalába. A választás
eredményét a jegyzô állapítja meg.
A választás után:
A választást követô 1 héten belül a képviselôk névjegyzéke kihirdetésre kerül.
Az alakuló ülést az eredmény kihirdetése után 30 napon belül kötelesek megtartani az ifjúsági képviselôk, ahol megalakítják bizottságaikat, maguk közül
vezetôket (polgármestert, alpolgármester) és bizottsági elnököket választanak. Elfogadják Szervezeti Mûködési Szabályzatukat, megalkotják költségvetésüket és megkezdik mûködésüket Dabas város ifjúságáért.
A választás lebonyolításának várható menetrendje:
Jelölôszelvények leadásának határideje: 2005. április 14.
A kampány kezdete:
2005. április 18.
A kampány vége:
2005. április 28. éjfél
Kampánycsend:
2005. április 28. éjfél
A választás:
2005. április 29. (péntek) 12.00–19.00

ANYAKÖNYVI HÍREK

HALOTTAINK

Városunk 90 év feletti lakói

Név

Szül. idô

Halálozás idôp.

Gyóry Dénes Gyula

1941. 08. 29.

2005. 01. 09.

Csillik László

1954. 02. 12.

2005. 01. 13.

Kancsár János

1936. 10. 29.

2005. 01. 18.

Mráz János

1955. 08. 05.

2005. 01. 22.

Bálint István

1914. 08. 12.

2005. 01. 27.

Horváth Lászlóné (Mészáros Lídia)

1915. 01. 28.

2005. 01. 30.

Gyenes Sándor

1949. 06. 24.

2005. 01. 31.

Kecskés Mihályné (Farkas Erzsébet)

1937. 04. 09.

2005. 01. 31.

Petrányi József

1928. 01. 23.

2005. 02. 01.

Kasza Lajosné (Szeles Mária)

1923. 04. 19.

2005. 02. 02.

Petrovics Attila

1968. 03. 19.

2005. 02. 04.

Gombár Lénárdné (Bennárik Terézia)

1909. 11. 22.

2005. 02. 05.

Horváth Péter

1925. 10. 09.

2005. 02. 06.

Turcsán József

1972. 07. 04.

2005. 02. 06.

Jászfalvi Istvánné (Gogolák Kamilla)

1916. 04. 22.

2005. 02. 09.

Ludas László

1952. 07. 06.

2005. 02. 17.

Bognár Ferencné (Domonkos Mária)

1928. 07. 03.

2005. 02. 17.

Forczek Miklós

1930. 07. 11.

2005. 02. 21.

Buncsák Pálné (Janicsák Ilona)

1931. 09. 20.

2005. 02. 22.

Majoros Józsefné (Garajszki Anna)

1931. 10. 20.

2005. 02. 22.

Kaszala Istvánné (Bódi Margit)

1926. 03. 15.

2005. 02. 27.

Garajszki Mihályné (Tóth Ágnes)

1919. 05. 23.

2005. 02. 28.

Osztozunk a családok gyászában.
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Név
Strupka Józsefné
Kovács Margit
Kummer Lászlóné
Zelenák János

Születési dátum
1915. 03. 20.
1914. 03. 10.
1913. 03. 29.
1906. 03. 23.

Életkor
90 éves
91 éves
92 éves
98 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
2005 februárjában kötöttek házasságot
február 4.
Agárdi Gábor – Lénárt Mónika Katalin
Jelinek János Attila – Bereczki Anikó
február 26.
Buzás Sándor – Szabados Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Kucsák Miklós
Talapka Barnabás
Bognár Anna
Kovács Sebastian
Uram Éva
Szeidenléder László
Gáll Martin

Születési ideje
2005. 02. 15.
2005. 02. 16.
2005. 02. 18.
2005. 02. 18.
2005. 02. 21.
2005. 02. 26.
2005. 02. 28.

Anyuka neve
Kalenyicsenko Nadja
Galkó Mariann
Balog Magdolna
Tóth Brigitta
Csanádi Erzsébet
Tóth Irén
Kovács Zsuzsa

Üdvözöljük városunk új lakóit!
Helyesbítés
Újságunk februári számának Anyakönyvi Hírek c. rovatában tévesen jelentettük meg Duka Amanda Anna nevét. Az elírásért elnézést kérünk.

Intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 2005. áprilisi 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 17.00–18.30 óra
Óvodás néptánc: kedd 17.00–17.45 óra
Citeracsoportok: péntek 16.00–20.00 óra
Dabas Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
április 10. (vasárnap) 16.00 óra
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
április 3. (vasárnap) 16.00 óra
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17.00– 20.00 óra
Együtt Könnyebb Klub rendezvénye: április 5. (kedd)
NÉPTÁNC tanfolyam indul felnôtteknek, elsô
alkalom április 7-én (csütörtökön) 18.00 órától
Oktató: Seregély Erika
KIÁLLÍTÁS
Óvodások képzômûvészeti munkáinak bemutatása
”Rajzolok egy szép világot” címmel
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô: március 15.–április 22-ig
hétköznap 9.00–17.00 óráig
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)

KEDVES SZÜLÔK!

Hagyományainkhoz híven idén is
megrendezzük az Újszülöttek Köszöntését a 2004. esztendô második
félévében született babák számára. Az
ünnepségre április 9-én, szombaton
10.00 órától kerül sor a Városháza
nagytermében.
Délután 13.30-kor programjaink a
sári Csati-parton található Újszülöttek
Ligetében folytatódik, ahol a babák
tiszteletére facsemetéket ültetünk a
szülôkkel és nagyobb testvérekkel közösen.
Minden érintett családot szeretettel
várunk!
Kôszegi Zoltán
polgármester

KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
április 1-jén, 17.00 órától
Téma: A fák
– A fa mint esztétikum
– A fa mint szimbólum, mint jelentéshordozó motívum
a közel és távol mûvészetében
Elôadó: Bálványos Huba grafikusmûvész
Szakmai vezetô: Kerekes László grafikusmûvész
A klub tagságába örömmel várjuk a dabasi kistérség
mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotóit.
A további klubösszejövetelekre minden hónap elsô
péntekén kerül sor.
BRIDZSKLUB
április 4., 11., 18., 25. (hétfônként) 18.00 óra
Társasági és versenybridzs oktatása és játékoshoz partner biztosítás. Tagsági díj: 500 Ft/hó.
Jelentkezni lehet: 16 éves kortól
FILMKLUB
április 8. (péntek) 18.00
Vetítésre kerülô film: Csocsó, avagy Éljen május elseje
Forgatókönyv: Koltay Róbert, Nógrádi Gábor
Operatôr: Máthé Tibor, Zene: Dés László
A filmet követô beszélgetést vezeti SEBJÁN EMESE.
Filmklub programunkat folytatjuk minden hónap második péntekén.
ADÓKLUB
április 13. (szerda) 18.00 óra
Várjuk havonta egy alkalommal a dabas és környezô
településein könyvelési vállalkozással foglalkozó szakembereket. Téma: a május 20-i személyi jövedelemadó bevallás, internetes adóbevallás kitöltése, kötetlen
beszélgetés.
VERSKLUB
április 16. (szombat) 16.00 óra
Irodalom és költészetszeretôk Klubja
Téma: Móricz Zsigmond novellái (Virtus, A betyár)
ZENÉSZKLUB
április 29. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és haladó zenekarok számára.
Koncert a Kossuth Mûvelôdési Központban
Az igényes könnyûzene rajongóit látta vendégül a
Kossuth Mûvelôdési Központ a Tavaszköszöntô Ifjúsági Napok keretében. Magát a rendezvénysorozatot
a fiataloknak szánta az intézmény, a BLUES ARCHÍV
koncerten mégis a tizenéves fiataloktól egészen a
szépkorúakig minden korosztály (nem kis létszámban)
képviseltette magát. A Rhythm And Blues mûfajban
tevékenykedô fiatal zenekar mindenki számára hatalmas élményt nyújtott. Ez eredménye annak, hogy felkészült, profi zenészekrôl van szó. A zenekar tagjai:
Kiss Zoltán – gitár, Lang Erik – dob, Fajt Zsolt – billentyû és Kovács Nándor – basszusgitár. A kétszer
egyórás elôadás osztatlan sikert aratott, meglepôen
sok embert vonzott az esemény. Többen még a kör-

nyezô településekrôl is eljöttek, hiszen mind a zenészek nevei, mind maga a BLUES ARCHÍV nem ismeretlen fogalom a környék ilyen érdeklôdésû zeneszeretôi között. A koncert programját többnyire az ütemességével és dallamosságával fülbemászó Ryhthm
And Blues dalok jellemezték, de szerepeltek a repertoárban lassabb, melankolikus dallamú és témájú szerzemények, többek között Totótól és Eric Claptontól.
Mindent összevetve egy profi, de nem hivatásos fiatal zenekarnak lehettek szem- és fültanúi azon szerencsés emberek, akik nem hagyták ki ezt a jó hangulatban eltelt estét. Reméljük, még sok ilyen estében
és ilyen színvonalas mûsorban lesz részünk.
Scheitz András
„Nem csak a húszéveseké a világ”
…a dabasi Kékibolya népdalkör ezt az örök slágert így
is érzi, hiszen szebbnél szebb dalokat jókedvûen énekelve tartjuk énekpróbáinkat a Kossuth Mûvelôdési
Központban. Szorgalmas munkánk eredményeképpen sok meghívást kapunk különbözô rendezvényekre. 2004-ben számos meghívásnak sikerült eleget
tennünk, ugyanis nagy öröm számunkra, hogy az önkormányzat Oktatási és Mûvelôdési bizottsága közremûködésével 2004. decemberben támogatásban
részesült népdalkörünk, így az utazásokat meg tudtuk oldani. A támogatást hálásan köszönjük. Vendégszerepeltünk februárban a STEFÁNIA-PALOTÁBAN
egy fergeteges farsangi mûsorban, május 22-re
újabb meghívást kaptunk. Április 2-án az Almási téri
Szabadidô Központban, június 2-án pedig Cserkeszôlôn az Országos Nyugdíjas Találkozón lép fel
népdalkörünk. Fellépéseinkre minden dabasi lakost
sok szeretettel várunk.
Szarvák Lajosné
a Kékibolya Népdalkör vezetôje

MEGHÍVÓ
2005. április 8-án, pénteken 16.00 órára
szeretettel meghívok egy baráti beszélgetésre minden olyan fiatalt, akit Dabas Város Önkormányzata Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatott vagy jelenleg is támogat. Rövid beszámolótok alapján a találkozón tájékoztatnátok arról, hogy milyen mértékben tudott hozzásegíteni benneteket ez az ösztöndíj céljaitok eléréséhez, vagy mennyire könnyítette meg szüleitek továbbtanulásotokkal kapcsolatos
anyagi terheit.
Megjelenésetekre feltétlenül számítok,
Kôszegi Zoltán
polgármester
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Könyvbemutató volt a könyvtárban...

Fotó: Stavinovszky Gyôzô

Február 22-én délután zsúfolásig megtelt a
könyvtár elôtti parkoló. A szemerkélô esô ellenére percenként érkeztek a vendégek Mitták Ferenc és Mitták Péter legújabb könyvé-

nek bemutatójára. Mire elérkezett az öt óra,
már csak állóhely maradt. A háziasszonyi üdvözlés után Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte Mitták Ferencet és a jelenlévôket,
majd Sztavinovszky Gyôzôné helytörténésztanár beszélgetett az íróval.
SZ. GY.NÉ.: – Szeretettel köszöntünk itthon,
földijeid között. Ugyanúgy köszöntenénk
szerzôtársadat is, kisebbik fiadat, Pétert –
aki immár néhány hete dr. Mitták Péter.
M. F.: – Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ha Dabasra jövök, én mindig haza jövök, barátok, jó ismerôsök közé. Kisebbik
fiam munkája miatt nem jöhetett, de általam köszönt mindenkit. A napokban volt
doktorrá avatása, és ennek feleségemmel
együtt nagyon örülünk. Jogász a fiam, de
emellett elkötelezett történelemkedvelô is.
SZ. GY.NÉ.: – Tizenegyedik köteted a “Haj
hôs Rákóczi népe…” társszerzôje nagyobbik fiad, Zoltán. Róla is hallhatnánk?
M. F.: – Zoltán fiam közgazdász, de a história szeretete tôle sem idegen. Ha elfoglaltsága engedi, szívesen közremûködik a különféle témák feldolgozásában.
SZ. GY.NÉ.: – Gratulálunk munkátokhoz, s
számunkra külön öröm, hogy most kerülhetett sor ennek a tartalmában jelentôs, külsô megjelenésében is szemet
gyönyörködtetô könyvnek a bemutatására. Az apropó Alma Matered 40. éves évfordulója, ahol te elsôs gimnazista, én pedig latint és történelmet tanító tanárod
voltam. Errôl írsz a Morzsákban. Fölolvasnád?
M. F.: – Nagyon szívesen: “Diákemlékeimbôl I. egy furcsa tanévkezdés. Az
1964–65-ös tanév kezdetén, szeptember
1-jén, szorongó szívvel érkeztünk… az évnyitóra. Mi voltunk az 1964-ben megnyíló gimnázium elsôsei, a Dabasi Gimnázi-
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um elsô “gólyái”. Szeptember 1-jén megtörtént az évnyitó…, de a tanévkezdésre
csak szeptember közepén került sor…
Ugyanis a zavartalan tanulás érdekében
egy kicsit be kellett segíteni az
építôiparnak... A diákok osztályfônökük vezetésével súroltak… termeket tisztítottak…
SZ. GY.NÉ.: – Most, 40 évvel
késôbb olvasóiddal együtt örülhetünk könyveidnek. Ez a
12-ként megjelent köteted tartalmilag kiváló, mert az ismeretek gazdag tárházát adja diákoknak, tanároknak és minden
történelem iránt érdeklôdônek
egyaránt. Kitûnô bibliográfia
tartozik hozzá, amely tovább
bôvíti a könyv használhatóságát. Jó kézbe
venni, szépek a betûi, az illusztrációi és a kötése. Ez a könyv gyönyörû!
M. F.: – Számomra is öröm és meglepetés
volt, amikor elôször kézbe vehettem a legújabb könyvemet. Valóban jól sikerült
munka, amikor a több kilónyi kézirat elkészült, nem is gondoltam, hogy ez lesz
belôle! A Tóth kiadót dicséri a kivitelezés.
SZ. GY.NÉ.: – “Ötezer év, ezer híres történelmi személy”– ez a cím önmagáért beszél.
Az elôszóban szándékaitokról is olvashatunk, de szeretnék tôled is hallani errôl!

M. F.: – Már az anyaggyûjtés legelején a
lehetetlenre vállalkoztunk. Ötezer év
történelmébôl csak önkéntesen lehet kiválasztani ezer olyan személyt, akinek
életútja betekintést adhat a világtörténelmi eseményekbe. Fontosnak tartottuk, hogy olyan híres embereket válogassunk ki, akik a tankönyvek hasábjain
is megjelennek. Segítséget nyújtva ezáltal a diákoknak és az érdeklôdô olvasóknak. A mû négy nagy részre tagolódik, a
történelmi koroknak megfelelôen. Külön figyelmesség a kiadótól, hogy ezt a
könyv kinyitása nélkül is pontokkal jelzi. A fejezeteken belül szoros betûrend
könnyíti meg a keresést. A magyarok
közül csak azok a személyiségek kerülhettek be ebbe a válogatásba, akiknek
világtörténelmi hatása megkérdôjelezhetetlen.
SZ. GY.NÉ.: – Az évek során úgy tûnik, kialakult az olvasótáborod. Majdnem biztos,
hogy ebbôl is utánnyomásra lesz igény.
Tudom, hogy jóformán még meg sem száradt a nyomdafesték a könyveden, de te
már a következôt tervezed. Mi késztet írásra, alkotásra?
M. F.: – Nekem már a könyv ötletének a
megszületése, az anyaggyûjtés is örömet
okoz. A kész mû további kellemes érzésekkel tölt el. De a legnagyobb boldogság
számomra, ha másokat is megörvendeztethetek.
Lejegyezte: Ferenczi Margit

NÍVÓDÍJ EGY NÍVÓS ÉPÜLETNEK
Március 18-án adták át Budapesten a VÁTI Kft. székházában az „ÉV AKADÁLYMENTES ÉPÜLETE
2004” nevet viselô építészetei nívódíjat, amelyet a Dabas Város Önkormányzata által építtetett és
a tavalyi évben átadott Átrium Idôsek Otthona nyert el. Az akadálymentesség fogalma a mozgássérültek által is jól bejárható tereket, könnyen megközelíthetô és használható helyiségeket jelenti,
amely Horváth Zoltán átgondolt és funkcionális tervei alapján valósult meg a MERK-BAU Kft. szakszerû kivitelezésében. A díjátadáson jelen volt Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere, dr. Csernusné Máté Éva, az otthon vezetôje, az épület tervezôje és kivitelezôje.
(szerk.)
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Dabasi Diáktalálkozó
A Táncsics Mihály Gimnázium életében a negyvenedik jubileumi tanév
egyik kiemelt rendezvénysorozatát jelentették a Táncsics-hét eseményei
március hetedike és tizenegyedike között. Ennek a programsorozatnak
volt a legfontosabb állomása a Dabasi Diáktalálkozó, amelyre március
11-én került sor a Dabasi Sportcsarnokban.
A DDT-n a dabasi általános iskolások lelkes sportcsapatai számára rendeztünk játékos akadályversenyt és ügyességi sportvetélkedôket. A találkozó ötletével és megrendezésével hagyományt kívánunk teremteni, szeretnénk közelebb hozni egymáshoz a dabasi diákokat.
S hogy ötletünk mennyire idôszerûnek bizonyult a város koncepciójában, azt Kôszegi Zoltán polgármester úr erôsítette meg a beszédében: felvázolta ugyanis egy a jövôben létrehozandó Ifjúsági Önkormányzat tervét. Ennek a testületnek a megalakításához és mûködéséhez pedig elengedhetetlen a fiatalok városi szintû együttmûködése, amelynek alapját az
ilyen és hasonló rendezvények adhatják.
A rendezvényen Kôszegi Zoltán polgármester úr köszöntötte a tanulókat, tanáraikat és szüleiket, majd Nagy Ferencné a Táncsics Mihály Gimnázium igazgatónôje mondott köszöntô beszédet.
A négy ügyességi versenyt követôen a Szent János Katolikus Általános
Iskola kedveskedett egy rövid mûsorral, majd az 5.–6. évfolyam kötélhúzó versenye következett, aztán a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola ze-

A „Ki-mit-tud?”-on iskolánk tehetséges diákjainak lehetôségük nyílott
képességeik megcsillogtatására társaik és tanáraik elôtt. A március tizedikei tanítás nélküli Diáknapon pedig ki-ki saját érdeklôdési körének megfelelôen választhatott programot, 12 órakor pedig az aulában a Monori Telefontársaság támogatásával lezajlott több fordulóból álló verseny informatika verseny gyôzteseinek ünnepélyes köszöntésére és az értékes nyeremények átadására került sor. Ez úton is köszönjük a Monori Telefontársaság felajánlását.
H. M.

Miénk minden babér!

nés mûsorát láthattuk. A csapatok utolsó nagy erôpróbája a 7.–8. évfolyamosok kötélhúzása volt. Az eredményhirdetés elôtt a Cziffra György
Mûvészeti Iskola táncos mûsorát élvezhettük.
A délután versenyeit Kovács László tanár úr vezette és értékelte, valamint kihirdette a végeredményt. Elsôként a Gyóni Géza Általános Iskola lelkes és ügyes csapatának tapsolhattunk, a második helyezést mi
házigazdák szereztük meg. Harmadik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapata lett, a sereghajtó pedig az egyébként igen szoros versenyben a Kossuth Lajos Általános Iskola csapata volt. A versenybíróság
tagjai voltak még Lorántfyné Horváth Ildikó és Szandhoferné Ihászi
Tünde tanárnôk, Kovács László tanár úr mellett.
A sok móka, kacagás és lelkes szurkolás jegyében eltelt délutánt
tini-diszkó követte az átrendezett küzdôtéren. Reméljük, hogy minden
résztvevô jól érezte magát a Dabasi Diáktalálkozón, s bízunk benne,
hogy kezdeményezésünkkel sikerült összehoznunk városunk tanulóit, s
a délután sikerén felbuzdulva több hasonló kezdeményezés is létrejöhet a jövôben.
Hernádi Melitta
A Táncsics-hetet hagyományainkhoz hûen a március 15-ét megelôzô tanítási héten rendezzük meg. Ezzel a programsorozattal a diákéletet kívánjuk
színesíteni, valamint a régi és jelenlegi diákjaink közötti kapcsolatfelvételt
és tapasztalatcserét szeretnénk elôsegíteni.

Iskolánk lelkes kémikusai minden kémia tantárgyi vetélkedôn az összes évfolyamon dobogós és továbbjutó helyezéseket értek el a megyei iskolák, valamint a budapestiek versenyében.
A Curie Kémia Emlékversenyen a területi forduló alapján a
hetedik évfolyamon Bognár Barbara a negyedik, Laczkó Eszter ötödik, és Nagy Viktória a tizedik helyezést érte el. A nyolcadikosok versenyét Lorántfy Tibor és Rajsch Gábor holtversenyben megnyerte, a két további dobogós Újvári Barbara és
Gubányi Gábor, és a tizenkettedik helyezett Szûcs Szilvia is
dolgozata alapján bejuthat az országos döntôbe. A kilencedik
évfolyamosok mezônyét Bartus Évánk verte toronymagasan,
mellette országos döntôs lehet még az ötödik helyezett Bartha
Zsófia is. A tizedikeseknél Lorántfy László aratott hasonló
gyôzelmet, és döntôs lehet még a harmadik Mencel Edina és
a negyedik Nagy Judit is.
Az idén is Lorántfy Bettina nyerte meg a végzôs évfolyamon a Curie Kémia Emlékversenyt a megyei és Budapest
részvételével megtartott fordulóban, Bettina a kémia OKTV-n
is az országos döntôbe jutott.
Az Irinyi-verseny megyei döntôjébe jutott a kilencedik évfolyamon Bartus Éva, a tizedik évfolyamon Lorántfy László és
Nagy Judit.
Baranyi Ilona tanárnô szaktudásának és több évtizedes tapasztalatának, valamint a diákok páratlan lelkesedésének,
szorgalmának és tehetségének köszönhetô az országos szinten
is egyedülálló tanulmányi siker.
Hernádi
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Munkácson jártunk!
Azt mondják, sosem szabad elfelejteni, hogy honnan jöttél és ki is vagy valójában. Ez gyakran eszembe jut, mivel elég korán otthagytam szülôvárosom.
Amikor a II. Rákóczi Ferenc Középiskolába jártam, és az érettségi vizsgákig már
csak pár nap volt hátra, sokaknak eszébe jutott, köztük nekem is, hogy milyen
fura lesz 11 év után itthagyni ezt az öreg épületet. Az iskolánk már akkor sem
tartozott a „fiatalkorú” épületek közé, és a szemünk elôtt öregedett és egyre
rosszabb állapotban volt, de belül nagyszerû embereket nevelt. Akkor határoztam el, hogy ha lesz bármilyen lehetôség és mód, segíteni fogok, hisz ez
volt a második otthonom.
Érettségi után úgy döntöttem, hogy Magyarországon folytatom tanulmányaim. Tiszavasvári volt az elsô állomás, itt alapoztam meg informatikai tudásom. Ezután következett Eger, az Eszterházy Károly Fôiskola. Esti tagozaton tanultam, hétköznap pedig egy nyomdában dolgoztam. Nem volt könnyû, fôleg
így, távol az otthontól és a családtagoktól, de túléltem. Miután megkaptam a
tanári diplomám, úgy döntöttem, hogy lépni kell. Rengeteg (szám szerint 42)
önéletrajzot küldtem el az ország minden pontjára, ahol informatika tanárt keresnek. Július közepe táján felhívtak telefonon, Dabasról. A Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola igazgatója keresett fel. Idôpontot egyeztettünk, hogy mikor
tudnék leutazni Dabasra egy meghallgatásra, mert az iskolának pont szüksége
van egy informatikatanárra. Hát valahogy így kerültem én ide, és már fél éve
igyekszem továbbítani informatikai tudásom a diákoknak. Az iskola sok okta-

tási intézménnyel tartja a kapcsolatot. Nekem csak az tûnt fel, hogy egy kárpátaljai sincs köztük, és nem sokat habozva ajánlottam egy magyar iskolát,
amely szívesen felvenné a kapcsolatot a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolával. Telefonon keresztül az igazgatók felvették egymással a kapcsolatot, és
december közepén a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatónôje, Ács
Béláné, Sink István (igazgatóhelyettes), és Legeza István (testneveléstanár) látogatást tettek itt, Dabason. Rengeteg tapasztalatot és információt vittek magukkal Munkácsra, és ezen kívül néhány hasznos dolgot is (tûzoltó készüléket,
könyveket, táblát), amiket a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola ajándékozott
a munkácsi iskolának. Hihetetlen, de ilyen alapvetô dolgok is hiányoznak az iskolából, és ilyen nehézségek árán is próbálnak gyerekeket tanítani, oktatni és
életre nevelni. Kárpátaljai vendégeinket Dabas polgármestere, Kôszegi Zoltán
is vendégül látta, és akkor döntött úgy, hogy Dabas város is megpróbál segítséget nyújtani a kárpátaljai magyar gyerekeknek.
A január hónap elég zsúfolt volt mindenki számára, így február végére
tûztük ki a kárpátaljai út idejét. Február 24-én, egy csütörtök reggelen, indultunk Munkácsra. Természetesen már napokkal ezelôtt megkezdôdött a
készülôdés. Próbáltunk összegyûjteni minél több, az oktatást segítô, tárgyakat. Szandhoffer János alpolgármester rengeteg könyvvel állt elô. A Kossuth
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Zsuzsanna Szakképzô Iskolától földrajzi térképeket, írásvetítôt, könyveket és
még sok más apró ajándékot vittünk Munkácsra. Az utat elég gyorsan megjártuk. Munkács a Kárpátok lábánál fekszik kb. 400 km-re Dabastól. Nagyon
szeretetteljes, barátságos és örömteli fogadtatásban volt részünk. A megérkezés után nekiláttunk kipakolni a sok ajándékot, ezután csillapítottuk éhségünket. A délutáni ebéd után egy körsétára invitáltak bennünket a II. Rákóczi Ferenc Iskolában. Természetesen ilyenkor az iskolában síri csend és
nyugalom uralkodott. Fura volt látni üresen az osztálytermeket, amelyek
délelôttönként tele vannak élettel. Minden teremnek volt valamilyen jellegzetessége. Többnyire a diákok saját kezû munkái díszítették a termeket.
Másnap reggel bepillanthattunk az iskola hétköznapjaiba. Benéztünk néhány tanórára. Amint beléptünk, a gyerekek felálltak és hangos köszönéssel
fogadtak bennünket. Volt valami varázslatos az osztály kis közösségében.
Mint késôbb kiderült, egy osztályban tanult együtt ukrán, orosz, ruszin, magyar és még grúz kisgyerek is. Öröm volt látni, hogy ennyiféle nemzetiségû
ember mennyire jól megfér egymás mellett, sôt együtt tanul, játszik, beszélget és barátkozik. Több közös dolog van bennük, de ami számunkra a legkedvesebb volt az, hogy mind magyar nyelvet beszélnek, és tanulnak, függetlenül attól, hogy a történelem elszakította ôket anyaországuktól. Örömteli pillanatokat éltünk át, és boldogok voltunk, hogy ilyenben volt részünk.
Az iskolának több kitûzött célja van a közeljövôre tekintve, az egyik legfontosabb egy tanári terem kialakítása. A tanárok csak a délután kiürült tantermekben tudnak gyülekezni és értekezleteket tartani. Az ötlet már elôállt,
csak a megvalósítás van hátra, ami természetesen anyagi akadályokba ütközött. Mivel az állam nem nyújt anyagi támogatást ilyen célokra, az iskola
önköltséges módon próbálja megvalósítani e célt. A tantermek is rászorulnak „némi” felújításra, ha enyhén akarom kifejezni magam. Egyelôre, mindez csak távoli cél, amiben hisznek a munkájukat végzô pedagógusok.
A reggeli iskolalátogatás után a magyar óvoda volt a következô állomás. Az idônk szorosan be volt osztva, hisz a délelôtti órákra volt betervezve a munkácsi Zrínyi Ilona vár látogatása, és a munkácsi polgármesterhez is be voltunk jelentve, így csak rövidre terveztük az óvodai látogatást. Hát nem így történt. Majd 3 órát töltöttünk itt. Ez az egyetlen magyar óvoda Munkácson, és ez az óvoda táplálja a magyar iskola nemzedékét is, szerény körülmények közt. Most pont nagy munkák elôtt állnak.
Egy raktárhelyiséget szeretnének átalakítani és felújítani, hogy még több
gyerek számára teremtsenek otthonos környezetet. Nincs annál nagyobb
öröm, mint egy gyereket boldognak látni, és ezek a gyerekek azok. Ha
nem is európai színvonalú körülmények közt nevelkednek, de magyar környezetben, és látjuk bennük a reményt, hogy a magyar nyelv és kultúra
tovább fog élni ezen a vidéken.
Az óvodalátogatás után elindultunk Munkács polgármesteréhez. A polgármester fogadóórát tartott a város polgárai számára, így az alpolgármester fogadott minket. Késôbb ô is csatlakozott hozzánk és rövid idôt töltött
társaságunkban. A beszélgetés alatt rengeteg mindenrôl szó esett, leginkább
a oktatás, azon belül pedig a magyar oktatás volt a fô téma. Ezen kívül szó
esett Dabas város és Munkács együttmûködésérôl, amit Kôszegi Zoltán polgármester ajánlott fel Munkács polgármesterének, Petyovka Vaszilnak.
Másnap reggel kilátogattunk egy Munkácshoz közeli sípályára, Szinyákra.
Gyönyörû tájakat rejtenek a Kárpátok, csak felfedezésre várnak. Munkácstól
mindössze 25 km-re fekszik ez gyönyörû vidék, ahol egy kisebb (300 m) pálya és egy nagyobb (1 km) pálya várja a síelésre vágyókat.
Ezen események után éreztem igazán, hogy milyen lehetôségek rejlenek
a két város közti kapcsolat mögött. Hisz az információ az egyik legnagyobb
érték, és ha összefogunk, mi magyarok, akkor sokkal többre vagyunk képesek. A határokat nem tudjuk eltörölni, de az összefogással észre sem vesszük
ôket, hisz a vér nem válik vízzé.
Két nap alatt rengeteg szép emlékkel gazdagodtunk és örömmel tapasztaltuk, hogy a magyar nyelv és kultúra tovább virágzik, ez köszönhetô a városban lévô egyetlen magyar nyelvû II. Rákóczi Ferenc Középiskolának. Ilyen
szerény körülmények között sem adják fel egykönnyen, sôt magyar embereket nevelnek a gyerekekbôl, akik büszkék arra, hogy magyarok.
Boruzs Zoltán

Egészség

Új ultrahang géppel gyarapodott a
Szakorvosi Rendelôintézet mûszerparkja
Területünk egészségügyi ellátásában újabb elôrelépés történt. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet Röntgenosztályán üzembe helyezték
az új ultrahang gépet. A gép beszerzése az önkormányzat, a rendelôintézet, és az Egészségügyi
Minisztérium összefogásával vált lehetségessé.
A minisztérium pályázatot írt ki gép beszerzésre, amelyhez 40% önrészt az önkormányzatnak, a többit a rendelôintézetnek kell biztosítania. A rendelôintézet ötéves részletfizetési lehetôséget kap, melynek kamatait a minisztérium
vállalja. Az elsô pillanatban bonyolultnak látszó
konstrukció azt jelenti, hogy a terhek megoszlanak a felhasználó intézmény, a tulajdonos önkormányzat és a központi költségvetés között. Az
önkormányzat a pályázat kiírásakor azonnal vállalta a ráesô 40% önrészt, ezzel megnyitva a lehetôséget a rendelôintézetnek a gép beszerzésére és a költségvetési támogatás igénybe vételére. Az új gépet december végén kaptuk, és azonnal üzembe helyeztük. Munkánkban komoly
elôrelépést jelent, két okból. Elôször azért, mert
mindazokat a vizsgálatokat, amelyeket eddig is
végeztünk, jobb minôségben tehetjük ezután,
jobb képalkotással több lehetôségünk van a kóros elváltozások felismerésére.
Másodszor: az új gép új vizsgálatok bevezetését teszi lehetôvé. Ezek közül a legfontosabbak a
gyermekcsípôk vizsgálata, csípôficam kimutatására. Az ilyen célú vizsgálatokat eddig röntgenfelvétellel végeztük. Az ultrahang a gyermek számára veszélytelenebb, ugyanakkor hatékonysága
jobb.
Nagyon lényeges még, hogy lehetôségünk
lesz az erek vizsgálatára, ún. Color Dopplervizsgálatokra – ezeket eddig csak Budapesten
vagy Kecskeméten végezték. Ezzel a módszerrel

elsôsorban a nyaki ereket szokták vizsgálni,
agyi keringészavarok eredetének tisztázására,
de vizsgálhatók például a láb vénái, trombózis
kimutatása céljából. Az öröm mellett szót kell
ejteni gondjainkról is. Az ultrahang iránt eddig
is nagy volt az érdeklôdés, a vizsgálatokra gyakran csak 2-3 hetes elôjegyzéssel lehetett sort
keríteni. Az új lehetôségek új igényeket ébresztenek az orvosokban és a betegekben is – ki kell
még dolgoznunk azokat a szervezési megoldásokat, amelyekkel az igényeket ki tudjuk elégíteni.
Mindenesetre el kell mondanunk, hogy a röntgenosztályon szinte évente teremtünk lehetôséget újabb és újabb vizsgálatokra (az eddigi legnagyobb fejlesztés a mammográfia bevezetése
volt, öt éve), ez viszont azzal jár, hogy a megnövekedett forgalom leterheli a gépeket és a dolgozókat egyaránt. Ezért a betegektôl türelmet és
megértést kérünk!

A MAMMOGRÁFIÁRÓL
A mammográfiás rendelés intézetünkben
2000 márciusában indult, azóta kb. 11 000
vizsgálatot végeztünk. A vizsgálat elvégzése
elsôsorban a 45–65 év közötti nôknél javasolt,
de panaszok esetén ennél fiatalabb vagy
idôsebb életkorban is elvégezhetô. A fiatalabb
korosztálynál elôfordul, hogy panasz esetén
inkább ultrahangvizsgálat végzése célszerû.
Szûrô jellegû emlôvizsgálat 35 éves kor alatt
nem indokolt. A vizsgálatot elôjegyzésre végezzük, a röntgenfelvételeket esetenként ultrahangvizsgálattal egészítjük ki. Ritkán, de férfiaknál is szükség lehet emlôvizsgálatokra. Lehetôség van mintavétel elvégzésére is, így be-

tegeinket – ha szükséges – teljesen kivizsgálva
tudjuk mûtétre küldeni. Több mint 100
emlômûtött betegünk van már, tudomásunk
szerint döntô többségük a szükséges beavatkozásokon túl jól van, ellenôrzô vizsgálataik során találkozunk velük.

AZ ULTRAHANGRÓL
Ultrahangvizsgálatokat több mint 15 éve végzünk
itt a Rendelôintézetben. A kezdeti évi 1000-2000rôl az utóbbi évekre 6000-7000 körülire emelkedett az ultrahang rendelésen jelentkezô betegek
száma. Ez azért nagyon elônyös, mert egy teljesen
ártalmatlan vizsgálatról van szó, amely gyakran ad
a további kezelést meghatározó fontos információkat a kezelôorvosnak. Leggyakoribb – az összes
vizsgálatnak kb. fele – a hasi ultrahangvizsgálat.
Eredményességének feltétele: üres gyomor, telt
húgyhólyag. Vagyis a vizsgálat elôtt 4–5 órával
nem szabad enni, és vizelni sem. A szokásos gyógyszereket viszont mindenki nyugodtan beveheti pár
korty vízzel vagy teával.
Végzünk ezen kívül:
• nyaki és pajzsmirigyvizsgálatokat – a pajzsmirigy betegségeit, nyaki nyirokcsomókat
keresünk.
• szülészeti UH-vizsgálatokat – a magzat
fejlôdését követjük, az esetleges fejlôdési
rendellenességeket igyekszünk korán felismerni
• nôgyógyászati vizsgálatokat – a petefészek,
ill. a méh betegségeit vizsgáljuk
• emlô UH-vizsgálat – a mammográfia értékes
kiegészítése
• prostata és here UH-vizsgálatokat – urológiai kivizsgálás részeként
• ízületi UH-vizsgálatokat – a fájdalmas izületi, illetve izületkörnyéki folyamatok kimutatása lehetséges
• idén lehetôvé válik az erek UH-vizsgálata is,
ezzel az erek keringési zavart okozó szûkületeinek vagy tágulatainak kimutatása
Dr. Tolnai Katalin

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

2004. március 23.
2004. március 24.
2004. március 25.
2004. március 26.
2004. március 27.
2004. március 28.
2004. március 29.
2004. március 30.
2004. március 31.
2005. április 01.
2005. április 02.
2005. április 03.

15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
24 órás
24 órás
24 órás
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
24 órás
24 órás

Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Pintér Andrea
Dr. Pintér Andrea
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre

2005. április 04.
2005. április 05.
2005. április 06.
2005. április 07.
2005. április 08.
2005. április 09.
2005. április 10.
2005. április 11.
2005. április 12.
2005. április 13.
2005. április 14.
2005. április 15.

15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig
15.00–7.00-ig

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
2005. március DABASI ÚJSÁG
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Intézményeink hírei

“RAJZOLOK EGY SZÉP VILÁGOT!”
Rajz-és gyermekmunka kiállítás a Kossuth Ház Galériában
Immár hetedik alkalommal került megrendezésre a
dabasi óvodások rajz- és gyermekmunka kiállítása
legszebbik nemzeti ünnepünk alkalmából. Az idei
évben is igyekeztünk a kiállítás tartalmának meghatározásánál figyelembe venni a város célkitûzéseit.
Mivel a 2005. évet a város Önkormányzatának
Képviselô-testülete a “KÖRNYEZETÉPÍTÉS,
KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS” évének nyilvánította,
ezért választottuk az idei kiállítás témájául a “Rajzolok egy szép világot” mottót. Úgy érezzük, hogy ennek a mottónak a kisgyermekek sajátos gondolkodásmódja és képzeletvilága is tág teret adott, ugyanis 368 pályamû érkezett felhívásunkra. Szemet, lelket gyönyörködtetô kompozíciók, több mint húszféle technika alkalmazásával készült egyéni és kollektív munka színesíti és adja meg az idei kiállítás
hangulatát. Hogy milyen is egy óvodás gyermek
képzeletében egy “szép világ”? Csupa virág, csupa
gyönyörû fa és bokor, csupa vidámság, csupa kedves, mosolygós arc, csupa napfény, csupa kedves állat, rend, ritmikusság, tisztaság! Szívleljük meg mi
is, felnôttek ezt a képzelôerôt és tegyünk azért, hogy
valóban ilyen szép színes világ vegye körül gyermekeinket, mindannyiunkat, az egész várost, és ahogy
az egyik díjnyertes kollektív munkában is megfogalmazódott, az egész világot, mert csak “együtt kerek a világ”. Hagyományaink szerint a legértékesebb munkák készítôi tárgyi jutalomban is részesültek, de csak kilenc egyéni és négy kollektív munka
díjazására volt lehetôségünk. Nagy csalódás volt
azon gyerekek számára, akik több és nagyon különleges technika (pl.: vaxolás, viaszolás...) felhasználásával készítettek egészen különleges és dekoratív
munkákat, mégsem lettek a díjnyertesek között. A
jövôre vonatkozóan talán jobb lenne minden egyes

kis alkotót apró jutalommal ösztönözni újabb és
újabb munkák megalkotására?!
Díjnyerteseink az idei évben a következôk:
3–4 évesek korosztálya:
Balogh Dominika
MESEVÁR óvoda
Kecskés Hajnalka
KIPP-KOPP óvoda
Kôszegi Zolika
TÁTIKA óvoda
5–6 évesek korosztálya:
Boglár Boglárka
SZIVÁRVÁNY óvoda
Szabó Henriette
LURKÓ óvoda
Szilágyi Dóra
BÓBITA óvoda
6–7 évesek korosztálya:
Erdész Áron
TÁTIKA óvoda
Bolla Krisztina
SZIVÁRVÁNY óvoda
Dori Mária
SZÔLÔKERT óvoda
Kollektív munkák kategória:
“Együtt kerek a világ!”
LURKÓ óvoda
Kis sárkányok csoportja
Óvodapedagógusok: Faragóné Mráz Márta
Petrányiné Garajszki Ildikó
“Cinegék”
SZIVÁRVÁNY óvoda
Pipacs csoport
Óvodapedagógusok: Kecskésné Vadkerti Mária
Jurácsik Gáborné
“Álmodtam egy szép világot!”
TÁTIKA óvoda
Manócska csoport
Óvodapedagógusok: Kovalik Lászlóné
Pelikán Zsuzsanna
“Egy szép világ!”
NAPSUGÁR óvoda
Tulipán csoport
Óvodapedagógusok: Krígelné Bálint Éva
Csernák Ferencné
Kecskésné Harmincz Jolán
óvodavezetô

Dabas neve az elmúlt idôszakban igen sokat szerepelt a médiában. A sok elismerô és dicsérô nyilatkozat mellett kiugróan magas volt a közlekedési
balesetekrôl és tragédiákról szóló híradás. Többek
között az elhúzódó tél okozta körülmények miatt
rengeteg baleset történt a térségben, és sajnos sok
tehetséges, életerôs fiatalt veszített el a város.
Ezek okairól és körülményeirôl beszélgettem Csontos Ferenccel, a dabasi mentôszolgálat vezetôjével.
– Az elmúlt idôszakban történt balesetek tekintetében én visszanyúlnék december 26-ig, amikor a Dabasról Újhartyán felé vezetô úton az
Öregországút keresztezôdésénél történt egy
baleset, ahol két személy vesztette életét. Itt
két gépkocsi karambolozott, és valószínûsíthetô, hogy vezetéstechnikai hiba állhatott a
történtek hátterében. Nem tényként, de feltételezésként megjegyezném, hogy a vezetô, aki
okozta ezt a balesetet, nem volt túl járatos ezen
környéken, kevés a veszélyjelzô tábla is ezen az
útszakaszon, valamint csúszott is ekkor az út,
így ezen tényezôk erôsen közrejátszottak a tragédiában. Ilyen jellegû tömeges baleset januárban volt Alsónémedi határában az 50-es fôúton, ahol három fiatal halt meg a helyszínen, itt
valószínûleg a román személygépkocsit vezetô
férfi elalhatott a volán mögött, átsodródott a
szemközti sávba, ezt a Lada vezetôje észlelte és
jobbra rántotta a kormányt, de már nem tudta
elkerülni a frontális ütközést. A vétlen autó utasai – köztük egy dabasi férfi – életüket vesztették, míg a másik autóban utazók könnyebben
sérültek. Ez a két tömeges baleset történt ez
idáig. Tömeges balesetnek nevezi az Országos
Mentôszolgálat, amikor egy helyen, egy idôben
öt vagy annál több sérült van egy helyszínen.
Szintén egy dabasi fiatalember halt meg még a
mentôk kiérkezése elôtt abban a balesetben,
ami Alsónémedi és Soroksár között történt. A
tragédia pontos okai még tisztázatlanok, ám akkor is csúszós volt az út és rosszak voltak a látási viszonyok is. Egy másik eset szintén az 50-es
fôúton történt a 18-as ôrháznál lévô vasúti átkelônél, ahol egy kamion a fôútra fordult ki és
azt találta el oldalról egy személygépkocsi. A
balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette és egy súlyos sérültet láttak el a mentôk.
Február végén szintén az 50-es fôúton Táborfal-

Pályázati kiírás a Városi strand vendéglátóegységeinek üzemeltetésére
A pályázatok elbírálásának megkönnyítése végett kérjük
A DASZOFE Kht. pályázatot ír ki a Városi strand terü- Bérleti alternatívák :
a)
egy
egységként
üzemeltetve
a pályázókat több lehetséges alternatíva kidolgozására.
letén lévô vendéglátóegységek üzemeltetésére (4 db):
b) négy egységre felosztva
A pályázat benyújtásának határideje:
• Melegkonyhás rész
c) két egységre osztva
2005. április 15. péntek 12.00 óra
• Nádfedeles nyitott bár
1. egység: melegkonyhás rész és a nádfedeles nyitott bár,
• 2 db gomba-büfé
2. egység: a nagy medence melletti 2 db gomba-büfé
A pályázat benyújtásának címe:
vagy
Dabas
Város Polgármesteri Hivatal
A vendéglátók üzemeltetését egységenként kívánja meg2370 DABAS
oldani, amely nem zárja ki az egységek együttes megpá- 1. egység: melegkonyhás rész és 1 db gomba-büfé
Szent Isván tér 1/B
2. egység: nádfedeles nyitott bár és 1 db gomba-büfé
lyázásának lehetôségét sem.
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Intézményeink hírei

Balesetek egy mentôs szemével
va magasságában történt egy közúti baleset,
ahol szintén a figyelmetlenség okozott
tragédiát. Egy személygépkocsikat szállító teherautó sodródott le a fôútról és hajtott az út
menti vízelvezetô-árokba. A sérült kimentése
több mint 70 percet vett igénybe ennél a balesetnél. Sajnos nem kaptunk visszajelzést arról,
hogy ez a sérült túlélte-e a szerencsétlenséget.
– Mire vezethetôk vissza a leggyakrabban
ezek a tragédiák?
– Összegezve, ezeket a szomorú történéseket a figyelmetlenségre, a relatív gyorshajtásra,
sok esetben a fiatal vezetôk részérôl a rutintalanságra, a vakmerôségre lehet visszavezetni.
Sokszor az autósok nem ismerik fel a csúszós út
veszélyeit, a legrosszabb, amikor szakaszokban
csúszik az aszfalt. Ahol nem csúszik, ott felbátorodnak, majd ráfutnak a csúszós útszakaszra, és
ott már gyakorlatilag uralhatatlan a gépkocsi.
Nagyon ritka az, amikor mûszaki hiba okoz balesetet, legtöbbször az emberi tényezô a felelôs.
– Elméletben, azt hiszem, mindenki jól tudja,
mit és hogyan kellene csinálnia, sajnos a gyakorlat és a statisztika szomorú képet fest a hazai balesetekrôl. Hamarosan vége a télnek és a velejáró
csúszós utaknak, ködnek, milyen veszélyeket tartogat számunkra a tavasz?

– Az idôjárás nagyban befolyásolja a koncentráló képességünket. A melegfrontoktól, a
hidegfrontok betöréséig nagyon sok mindent
lehetne említeni. Figyelni kell arra, hogy ki milyen frontra érzékeny, mennyire fáradtan ül a
volánhoz, és még egyszer kihangsúlyoznám a
vezetés rutinjának a fontosságát. Még egy dolog, ami sokszor hiányzik a fiatal vezetôknél, az
a veszélyérzet és a jó helyzetfelismerés. Többet
kellene hangsúlyozni, hogy a frontális ütközést
mindenképpen el kell kerülni, lehetôleg jobbra
el kell rántani a kormányt, és inkább az árokba
vagy a szántóföldre hajtson a sofôr, hiszen az
még mindig a kisebbik rossz. Vegyünk egy példát: ha csak 30 km/óra sebességgel halad két
autó és frontálisan összeütköznek, az már annyi,
mintha hatvannal nekicsapódnánk egy betonpillérnek. Gondoljunk bele, ha csak a megengedett sebességgel haladunk egy fôúton és úgy
ütköznek frontálisan, azt már 120–180 km/órás
ütközésre lehet átszámítani, és akkor még nem
beszéltünk a visszaverôdéskor a szervezetre ható negatív gyorsulásról. Hiába volt bekötve a
december 26-án történt baleset áldozata, hiába
nyílt ki a légzsák, nem tudta megmenteni az
életét, mert itt egy oldalirányú becsapódás érte
az utasokat. Az ilyen oldalirányú becsapódásnál,

ha nincs oldal-légzsák, akkor a test tehetetlenségénél fogva rögtön oldalra vágódik a fej, a
nyak. Az ilyen irányú erôbehatásoknál olyan létfontosságú szervek sérülhetnek, mint például a
szív és a nagy erek. Ilyenkor a szív a tehetetlenség miatt elôrelendül és leszakítja tapadási helyérôl az aortát és gyakorlatilag azonnali halált
okoz.
– Sok kritika éri az autókba szerelt biztonsági
berendezéseket, mert néha súlyosbítják a sérüléseket.
– Egy bizonyos erôbehatásig védenek ezek a
biztonsági felszerelések, és onnantól valóban
károsak is lehetnek. Két évtizedes mentôs pályafutással a hátam mögött mégis azt mondom, hogy használjuk ezeket, mert az esetek
nagy többségében életet mentenek. Arra azonban figyeljünk, hogy az autógyárak milyen biztonsági felhívásokat, matricákat raknak az
autókba, például ha gyerekülést rakunk az jobb
elsô ülésre, akkor ki kell kapcsolni a légzsákot. A
légzsák ugyanis 300 km/órás sebességgel nyílik
ki, ez iszonyatos erôvel szorítja az utast az ülésbe, légzsákot csak biztonsági övvel együtt használjuk, mert a kinyíló légzsák súlyos sérüléseket
okozhat.
– Köszönjük a tájékoztatást, mindannyiunk
számára megszívlelendô tanácsokat adott. Reméljük, egyre többen megfogadják ezeket és
jobban odafigyelünk egymásra!
Karlik Dóra

A Gyóni Géza
Nyugdíjasklub
rendezvényei
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub idén már több
nagy sikerû rendezvénnyel nyitotta az évet. Az
aktív tagság mindig változatos programokról
gondoskodik, így a gyóni nyugdíjasok élénk
társadalmi életet élnek, mindig számíthatnak
egymás segítségére, fontos számukra, hogy
egy közösséghez tartozhatnak. A klub vezetôje
és a társas élet mozgató rugója, Péli Lászlóné
beszámolt az elsô negyedév fontos eseményeirôl. Az elsô ilyen lényeges mozzanat a
szervezet életében a 600 kötetes klubkönyvtár
megnyitása volt február hónapban. A könyvek
katalogizálva vannak, és kölcsönzés is folyik,
mint egy igazi könyvtárban. Nemcsak a klubtagok kölcsönözhetnek mûveket, hanem bárki,
aki olvasni szeret, és betartja a kölcsönzési szabályokat. Március 5-én, szombaton a klubtagok megrendezték hagyományteremtô borversenyüket. A rendezvény iránt nagy volt az
érdeklôdés, 14 nevezés érkezett. A helyi gazdák borait szakavatott zsûri bírálta el, és a bortermelôk hozzáértését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a bírák 5 aranyérmet
adományoztak. A Gyóni Géza Nyugdíjasklub

minden évben megrendezi március 15-i ünnepségét, amelynek során a nyugdíjasok mûsorral emlékeznek az 1848-as magyar forradalomra és szabadságharcra. Idén, március 13án, vasárnap 17.00 órától tartották ünnepségüket a Gyóni Géza Nyugdíjasházban. A rendezvénynek vendégei is voltak, a gyóni körzetek képviselôi és Kôszegi Zoltán polgármester.
A klubterem dekorációja, a kokárdák és a nemzeti színû szalagok az ünnep hangulatát idézték fel. A Himnusz elhangzása után Péli Lászlóné klubvezetô nyitotta meg a rendezvényt ün-

nepi beköszöntôjével, majd Karsza Lászlóné,
Petróczy Attiláné Petôfi-versekkel, Huja Pálné
pedig egy Wass Albert verssel tette emlékezetessé a mûsort. A férfiak a Nemzeti dalra egy
kis jelenetet mutattak be, Opoczki László szavalatát a refrén közös ismétlésével erôsítették,
majd zászlólengetéssel a Kossuth-nóta közös
éneklése közben vonultak, ezzel idézték fel a
forradalmi hangulatot. Az eseményt Kôszegi
Zoltán polgármester köszöntôbeszédében
méltatta. Az est egy finom és jó hangulatú túrós csusza vacsorával zárult.
a szerkesztô
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Hitélet

REMÉNYSÉG
Húsvét a feltámadás és ezért a reménység ünnepe. Az élet persze nem engedi meg,
hogy ilyen állítások csak úgy egyszerûen valóságossá és személyessé váljanak számunkra. Ezért Jézus feltámadása és egyáltalán a feltámadás gondolata botrányos a
józan ész számára. De a józan eszûnek nevezett racionális gondolkodásmód csak az
elmúlt két és fél évszázadban uralta ennyire szellemi és lelki beállítottságunkat. Én
úgy látom, hogy a napja lassan leáldozóban van. Manapság egyes munkahelyeken
még az úgynevezett IQ teszttel mérik fel a jelölt értelmi képességeit. Vagyis
elsôsorban az intelligencia hányadosára kíváncsiak, mert attól várják az eredményes munkavégzést. Ugyanakkor hiába magas az IQ-ja egy embernek, ha alacsony
az EQ-ja, vagyis az érzelmi hányadosa. Ezt ugyan – tudomásom szerint – egyelôre
még nem mérik tesztekkel, de meglétét igenis próbára teszik a mindennapok. Ha
nem vagyunk tisztában érzelmeinkkel és nincs legalább egy minimális érzelmi kultúránk, akkor elôbb-utóbb zsákutcába jutnak a legfontosabb emberi kapcsolataink. Személyes véleményem szerint pedig ezeknél az értékeknél is fontosabb az
SQ, vagyis a spirituális hányados. Ez az a világlátás, ami nem csak a halálon innen
gondolkodik az életrôl, hanem azon túl is. Saját tapasztalataim szerint, ha életem
legnagyobb szenvedéseit és kudarcait nem spirituális megközelítésben értékeltem
és dolgoztam volna fel, akkor az ilyen jellegû események után könnyen vehetett
volna életutam – lelkiekben – negatív fordulatot.
Amikor a Biblia Jézus feltámadásáról szól, akkor nem akarja olvasóit meggyôzni
tudományosan annak valóságosságáról. Ehelyett csak bemutatja azoknak az embereknek az életét, akik közelrôl tapasztalták meg a feltámadást. Olyan ez, mintha a
tûz kémiája és fizikája helyett megkérdezzük a körülötte ülôket, hogy milyen is az?
És akkor megtudjuk, hogy a tûz világít, melegít és hangulatos közösséget képes teremteni maga körül. A feltámadás mindenkor hit kérdése marad. Számomra a húsvét egyik üzenete, hogy Isten által a legreménytelenebbnek tûnô helyzeteknek is
van megoldása. Amikor tanítványai látták Jézust kiszenvedni a kereszten, akkor
utána ezt mondták “pedig mi abban reménykedtünk, hogy ô fogja megváltani Izraelt”. Úgy látták, hogy szeretett mesterük halálával reménységük kútba esett. De
húsvét után rádöbbentek, hogy többet kaptak annál mint, amit korábban reméltek. Isten közelében újra és újra ezt élem át a magam életében és ezt tapasztalom
mások életében is, hogy többet kapunk annál, mint amit remélünk. Sokféle reménység él és hull hamvába az emberi lelkekben. Folytathatnánk a tanítványok keserû megállapítását életünk aktualitásaival eként: pedig azt reméltem, hogy nem leszek beteg, hogy boldog lesz a házasságom, hogy szeretni fognak a gyerekeim, hogy
békében fog zajlani életem... Ilyen és ehhez hasonló reményeinkbôl sok minden
nem válik valóra. De húsvét üzenete az, hogy a legreménytelenebb emberi élethelyzeteknek is van megoldása. Húsvét, vagyis a feltámadás tisztán racionális megközelítése lehet szellemileg érdekes kérdés, de ha hittel próbálunk meg közeledni hozzá, akkor a REMÉNYSÉGET kapjuk ajándékba.
Csontos József református lelkész

Valóban föltámadt!
Az Úr Jézust Pontius Pilátus alatt keresztre feszítették. Ez a
szégyenletes halálnem mélyen megingatta a tanítványok hitét Jézusban, de ez a hit nem omlott össze bennük, hiszen röviddel halála után ugyanezek a tanítványok meghirdetik Jézus föltámadását. Nemcsak azt, hogy tanítása, személye és
„ügye” örökérvényû, mint egy nagy tanítóé vagy vallásalapítóé, személyes, testben való föltámadását állítják. A keresztre feszített Názáreti Jézus megdicsôült testében új életre támadt – hirdetik.
A tanítványok „a Tizenegy” Péterrel az élen, Jakab, az „Úr
testvére”, több mint 500 tanítvány és Pál, az Egyház kezdeti
üldözôje azt tanúsítják, hogy a Föltámadt Jézus valóban
megjelent nekik. Azt állítják, hogy egyedül a Föltámadottal
való találkozás ûzte el kétségeiket.
Jézus sírját üresen találták. A tapasztalat döbbenetes lehetett, de ez a döbbenet elégséges volt ahhoz, hogy a tanítvány szívében összeálljon a kép, hogy az általuk ismert Jézus
a Krisztus. Az üres sír természetesen önmagában nem bizonyítéka a föltámadásnak, csak arra utaló jel. Az üres sír a föltámadás mikéntjét világítja meg: Jézus Krisztus testi módon
támadt fel. A föltámadásba vetett hit gyökeresen megváltoztatta a tanítványok gondolkodását és életét. Jézus tragikus sorsát új fényben látják: megértik, hogy mindennek „így
kellett” történnie az Írásokban megtalálható örök üdvösségterv szerint. A szétzilált, rejtôzködô kis csapat egyszerre nyugodt biztonsággal kezdi hirdetni a növekvô üldözés ellenére,
hogy a Názáreti Jézus valóban föltámadt. A Föltámadott tanúi közül sokan, Péter, Pál, Jakab „az Úr testvére” történelmileg biztosan életüket adták hitükért.
A történelembôl tudjuk, hogy rövidesen milliók fogadták
el a Föltámadt Jézust. Minden üldözés, minden igényes követelmény ellenére és fogadják el azóta is, ma is, szerte a világon. A kérdés az: hogyan tudjuk az összes fönt említett
tényt kielégítôen megmagyarázni?
A mi válaszunk az Egyház 2000 éves hite, amit Antiochiai
Szt. Ignác így foglalt össze: „Jézus valóban feltámadt halottaiból, mert Atyja feltámasztotta ôt, aki hasonlóképpen feltámaszt minket is, benne hívôket, így támaszt fel az Atya
Krisztus Jézusban, aki nélkül nincs igazi életünk.”
Tibay László plébános

Gulácsy Lajos – Isten szolgája
„…egy olyan ember élettörténetével, gondolataival és hálaadásával találjuk magunkat szembe,
aki hitelessé tudott válni, és annak maradni, mert
sorsát, szenvedéseit, döntéseit Istenre bízta teljes egészében” – írja róla Szilágyi Lajos.
Az idén 80 éves Gulácsy Lajos kárpátaljai püspök
életét Isten országának építése, az egyház javának
gyarapodása motiválta. 1925. január 8-án a kárpátaljai Tivadarfalván született. Egy vasutas családban nevelkedett hét testvérével. Az élet korán
megtanította a kitartó munkára és a felelôsségvállalásra. A háború kitörésével az ô sorsa is megpecsételôdött. A reménytelenségben vívódó embert
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az istentiszteletek, a bibliaórák emelték ki a mélybôl. „Elvesztettem a világot, terveimet, földi álmaimat, de találtam helyette igazi értéket.” Több lelkipásztor mellett végzett kisegítô munkát Munkácson. Mindezek mellett mindenhol szolgált, ahol
segítségre szükség volt. 1948-ban az akkori hatalom megtiltotta a fiatalok hittanítását, ezért 1949ben letartóztatták. Gulácsy 1956 tavaszán szabadult, visszaemlékezései alapján a fogságban eltöltött idô élete legtartalmasabb ideje volt. „Ott volt
a helyünk, mert ott volt legjobban szükség az evangélium megtartó erejére, annak hirdetésére.” Szabadulása után sem folyatathatta szolgálatát, az államhatalom ugyanis mintául szánta Kárpátalját ar-

Hitélet – Kultúra

Emlékezés a régiekrôl
Jeles személyiségek a 18–19. századi Dabason (5)
A DABASI BIRTOKOSOK nem csupán
alapítványokkal, hanem végrendeletileg is támogatták kisebb-nagyobb összegekkel a gimnáziumokat és fôiskolákat. Erdôbényei Bényey László táblabíró, akinek házában a Kossuth család lakott, 1844-ben Erzsébet húgát
bízta meg javai egy részének elárverezésével.
A pénz ezután “tétessen a tek. Pest pártfogása alatt lévô takarékpénztárba”, s öt percentes
kamattal 8000 pengô forintra növeljék, és ezt
“a pesti vagy miskolci református egyházi tanács ügyelete alá adják által”. Ha húga “vagy
gyermekei mag nélkül halnának el”, a pénz
egy adott része “a Pesten építendô református
fôiskolára adassék alapítványul”. A többit “a
miskolci református iskolában egy jó tanuló
ifjú segedelmére” fordítsák, egy részét pedig
“a miskolci református ispotályra alapítványul” hagyta. Szalay Sándor a kunszentmiklósi gimnázium könyvtárát támogatta jelentôs összeggel.
A LEGISMERTEBB ALAPÍTVÁNY Dabasról Szalay János és neje, Tasnády Székely
Katalin nevéhez fûzôdik. (A család a mai Lakos doktor utcában lakott, abban a kúriában,
ahol jelenleg a Kisgyermek Alapítvány központja és egy fazekasmûhely is mûködik.)
Mivel a “házassági életben már tsaknem 28
esztendôket jó Istenünk kegyelmibôl egész
tsendességgel ugyan, de magtalanul eltöltöttünk”, 1802. február 20-án egy fôiskolai alapítvány tételét határozták el. A “bölts Istennek ezen szent tetszésén megnyugvó békességes tûrô lélekkel”, és “egy hathatós belsô érzékenység által erôsen ösztönöztettünk arra –
írták –, hogyha ô szent Felségének bennünket magzatokkal megáldani tsakugyan nem
tetszene”, “a jótevô Isten áldásából nyert vilá-

gi kegyes javatskáinkból” az ô dicsôségére,
“ha tsak egy hajszálnyira lehetô elômozdításában is, hadd lehetnénk eszközök”.
A SZALAY HÁZASPÁR “ezen mi magyar
hazánknak” a debreceni “helvética confessiot
tartó... egyik anyaoskolája vagy kollégiuma
számára örökös és megváltoztathatatlan fundációul” 2000 rénes forintot kötött le, melynek 120 Ft kamata “hat tanulni kívánó árva
és igen szegény szüléjû gyermekeknek felsegéllésekre fordíttasson”. E húsz-húsz forintot
évente négy részletben kellett kiadni, amíg e
“szegény gyermekek oly karban nem találtattak, hogy már magok erejekkel is élhetnének
és tanulhatnának”. Elôfordulhatott persze,
hogy “az ilyetén árva vagy tehetetlen szegény
szüléjû gyermekek egyszerre feles számmal jelentetnének bé”. Ezért elôírták, ha közöttük
szegény sorsra jutott rokonaik lennének,
elôször a hozzájuk legközelebb esô “vér szerinti atyafit” részesítsék elônyben. Ha rokonok nem vagy “arra érdemtelenek lennének”,
akkor a református “prédikátorok árva, de
szegény gyermekeié legyen az elsôség”. Ezek
sem lévén, a jótéteményt “a városi gyermekek, de a legtehetetlenebbek”, s “ha tsak vidékiek volnának, ezek közül is a legszegényebbek” kapják.
A KEDVEZMÉNYEZETTEK közül tehát “tsak a legszegényebbek vétessenek bé
mindenkor, mivel ezen fundatiónak egyátallyában az árva, avagy igen szegény tanulni akaró, de jó igyekeztû ’s józan erköltsû
gyermekeknek felsegéllése egyedül a célja”.
Ezért “holmi rossz erköltsû, dibdáb 's rossz
igyekezetû gyermekek” nem, csak “árva vagy
igen szegény szüléjûek” jöhettek szóba, “akár
nemes, akár nemtelen születésûek légyenek is

ra, hogyan kell új társadalmat Isten nélkül felépíteni. 1979 óta látja el lelkipásztori szolgálatát Beregrákos és Kajdonó községekben, valamint Munkácson. 1987 végétôl Bereg megye esperese, 1991-tôl egyházkerületi fôjegyzô, 1994 májusától püspökké választották.
Gulácsy Lajos életében megismerte a mélységeket és magasságokat, de sosem szûnt meg
Isten hû szolgája lenni. „Kemény körülmények
között formál a Mester, de biztonságot ad az,
hogy a vésôt ô tartja a kezében. (…) emberi
szemmel nézve a csúcsra érvén sem akarok
más lenni, mint Isten eszköze református egyházunk, magyar népünk és az egyetemes embervilág számára, szolgálni a megbékélést, jóakaratot, utat mutatni az üdvösség felé.”
(szerkesztô)

Pilinszky János

Harmadnapon
És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.
Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszünhetett dobogni szive –
Harmadnapra legyôzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
1958

azok”, miután “jó magok viseletekrôl, jó erköltsökrôl 's a' tanulásban való serény iparkodásokról” a tanúsítványt felmutatták.
AZ ALAPÍTÓLEVELET SÁRVÁRI PÁL
(1765–1846), a kollégium nótáriusa és kimagasló tehetségû professzora vette kézhez
ezúttal is. Az 1805. és 1816. évi kiegészítésekben Szalayék pénzromlás esetére az ösztöndíjasok számának átmeneti csökkentését
rendelték el, amíg a tôke a kamatokkal
bôvülve elérte az eredeti szintet. A pontos elszámolások szerint “szalayánus” diákként tanulhatott Debrecenben a 19. század elején
Dabasról Gereh József, Takáts János, Fonód
János, Kalmár Benjámin, Gyöngyösi Joel,
Vas István, Kovács Mihály, Csepi Zsigmond. 1816-tól Kazinczy Sámuel, Kiss István és Lóczy János és Tóth Lajos, késôbb
Darótzy János veteránus rhetor, Dobozi Károly és Halász Móricz filozófus, Pálfi Antal
rhetor, Lévay Benjámin és Balogh Zsigmond
sintxista. Az ösztöndíjasoknak legfeljebb fele
volt dabasi (Sebestyén, Mészöly, Parragh,
Szalay, Szûcs, Révész, Dinnyés és számos
Halász), a többi az ország más részébôl való,
ill. polgári származású ifjú volt.
A SZABÁLYZAT BETARTÁSÁRA az
alapítvány debreceni és alsódabasi igazgatósága ügyelt. Kivételt csak az 1831-es járvány
idején tettek. A kolerajárvány “alatt a collégiumban bennszorult 76 tanuló ifjakra és szolga gyermekekre az alumnusok cassájának
rendes költségein felül” tudniillik 1085 váltócédula Ft és 36 krajcár kiadásra volt szükség.
Ebbôl a Szalay-alapítványra 49 Ft 29 és fél
krajcár esett, “amit a tekintetes familia kegyesen vállalni méltóztatott”. Ennek volt köszönhetô, hogy a “kollégiumban maradt ifjúság közül csak egy is a dühöngô veszély áldozata nem lett, midôn a városon lévôk vagy
onnan is elszakadtak közül többen elhaltak”
(tegyük hozzá: mint oly sokan, Dabason is!).
A szigorú szabályzatnak pedig azt köszönhették, hogy az alapítvány az elsô világháború végéig mûködött, s végül csak a háború
utáni inflálció pecsételte meg sorsát. A támogatottak közül végül kettôt érdemes kiemelnünk. Az egyik 1859-bôl Szentgyörgyi István, a gyóni református tanító fia, aki késôbb
Alsódabas helyettes tanítója lett, majd színészként vált híressé. A másik dr. Szokody
Gyula, aki szintént szalayánus diákként végezte tanulmányait Debrecenben, késôbb pedig (1963–1980) lelkészként szolgált Dabason. Ôt sújtotta a sors azzal, hogy az “ótemetetô” sírkertjét, benne Halász Imre, egykori
jótéteményese, Szalay János és – Kossuth
László kivételével – a többi híresség sírját
minden igyekezete ellenére sem tudta megmenteni, s valamennyit a szeme láttára semmisítették meg. Ha sírjukat már nem lehet,
legalább emléküket ápoljuk!
Czagányi László
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Kitekintô
Február 25.: a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Az ártatlanság védelmében
Elválasztható-e a színtiszta elmélet, a pompás gondolat, a ragyogó eszme attól, amit az élet hús-vér
valósággá gyúr belôle? És: ha a megteremtett valóság húsbavágó, akkor valóban tiszta, pompás és ragyogó-e mindaz, ami mindennek alapjául szolgál:
az eszme maga?
A válasz egyértelmû: nem.
Miért fontos ezt tisztáznunk? Azért, mert a
XX. század matuzsálemi kort megélt diktatórikus politikai rendszerének, a kommunizmusnak
százmillió lelket számláló áldozata nem a véletlen mûve volt, nem egyszerû “mûhiba”, nem is
könnyen kiigazítható kisiklás. A terror, a megfélemlítés, az egész emberi közösségek elleni gyûlöletkeltés az ideológia lényegébôl, annak velejébôl következett, a világhódító eszme elválaszthatatlan részét képezte.
Így, hát nem is lényeges, hogy Marx és Engels
gondolta-e, vagy sem – nyilván nem –, hogy az általuk nemcsak kívánatosnak és megvalósíthatónak
vélt, de elméletük szerint szükségszerûen be is következô, a magántulajdont végleg felszámoló
“egyenlôség birodalma”, olyan lesz-e, amilyen végül is lett. Mindenesetre lángelméjükrôl és gondolataik életre valóságáról, sokat elárul már önmagában az a tény is, hogy jóslatuk – az osztályharc
eredményeképpen a magántulajdonon alapuló, az
egyenlôtlenséget fenntartó állam lebontása – nem
a munkásság akaratából, és még csak nem is a proletariátus ôshazájában, Angliában teljesedett be,
hanem kisszámú értelmiségi és számos nincstelen
akciójának köszönhetôen Oroszországában.
A marxizmus, tehát mint eszme már születése
pillanatában megbukott, ráadásul azok buktatták
meg, akik érdekében létrehozták: az angol mun-

Paul Verlaine:

Álmodom egy nôrôl
Álmodom egy nôrôl, akit nem ismerek,
forró és különös, áldott, nagy látomás,
aki sohasem egy s aki sohase más,
aki engem magáért, aki engem szeret.
Mert ô megért. Neki, óh, jaj, csupán neki,
bús, áttetszô szívem többé már nem talány,
sápadt homlokomnak verejték-patakán
frissítve omolnak az ô szent könnyei.
Barna, szôke, vörös? Óh, nem tudom én, nem.
A neve? Emlékszem: lágyan zendül, mélyen,
mint kedveseinké ott lenn, a sírban lenn.
Nézése hallgatag szobrokénak mása,
szava messzirôl jön, komoly, bús, fénytelen,
mint elnémult drága szavak suhanása.
Ady Endre fordítása
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kások. Miért? Mert ellentmondott a valóságnak,
és ellentmondott az alapvetô emberi természetnek
is. Ez volt talán az elsô bûne. A második pedig az
– mivel e nélkül minden bizonnyal eltûnt volna a
történelem süllyesztôjében –, hogy nem puszta elmélet volt csupán, hanem cselekvésre buzdító akcióprogram is. De a harmadik bûnébôl fakadt a
legtöbb fájdalom: a történelmet, az emberi közösségek viszonyát végtelenül leegyszerûsítve folyamatos harc formájában látta és láttatta. Ez nevezték tudományos megfogalmazással osztályharcnak, amely az emberi kapcsolatok helyébe a gyanakvást, az egymás méricskélését, a mindig lesben
állást, az irigykedést és a képmutatást, de mindenekelôtt a gyûlöletet ültette.
“…arra a megmásíthatatlan következtetésre jutottam, hogy éppen ebben a pillanatban kell megütköznünk a feketeszázas klérussal a leghatározottabb és legkönyörtelenebb módon. És olyan brutalitással törnünk meg az ellenállását, hogy azt évtizedekig ne tudja elfelejteni. (…) Minél több
képviselôjét sikerül ebbôl az okból kivégezni a
reakciós papságnak, és a reakciós burzsoáziának,
annál jobb.” Az idézett sorokat Lenin írta, akirôl a
legutóbbi idôkig tartotta magát a mítosz: Sztálin
gonoszságával szemben ô az “igaz” eszme “igaz”
bajnoka, a bölcs tanító, a félreértett lángelme, akinek egyetlen bûne, hogy megtéveszthetô volt,
mondhatni naiv, hiszen az “igaz eszme” lerombolóját, Sztálint jelölte ki utódjául. De ez a Lenin
azonos azzal is, aki írásos utasításban kérte, hogy
naponta tájékoztassák ôt a “feketeszázas klérus”
agyonlôtt papjainak számáról, és ugyanaz a személy, akirôl közeli barátja, Gorkij, aki ezt írta:
“úgy általában” szerette az embereket, de “meg is

tagadta ôket. Az ô szeretete messze elôre tekintett,
a gyûlölet ködén keresztül.” Megvilágító erejû ez a
mondat, ugyanis a kommunizmus egyik legnagyobb tévedésére derít fényt. Arra tudniillik, hogy
annyira fanatikusan hitt a fejlôdésben, annyira fanatikusan hitt a jövôben, a saját jövôjében, hogy a
múltat – nemcsak szólamaiban, de a valóságban is
– “végképp eltörölte”. Legalábbis azt gondolta,
hogy még erre is képes. Ezért volt biztos abban,
hogy minden bûnére bocsánatot nyerhet a felejtés
által. A gyilkosságokra éppúgy, mint a GULAG
poklára, az ÁVÓ pincebörtöneire, az ügynökké –
saját apjuk, feleségük, tanáruk – besúgóivá kényszerített emberek gyötrelmeire. Elvégre a felejtés
mindent átváltoztat meg nem történtté.
Kis híja volt annak, hogy ez sikerül is neki.
Csak egyvalami akadályozta meg ebben a szándékában, végsô soron a diadalban: az ember. Az ember, akin átnézett, akit megvetett, akit jelentéktelen porszemként söpört félre. Ne higgyük hát,
hogy mindenki fogaskerék volt a rendszerben, és
ezzel együtt ne feledjük, hogy az ördögi szerkezet
létezett, miként voltak gépkezelôk is, akik azt
mozgásban tartották. De mindenekelôtt emlékezzünk a porszemekre. Azokra, akikrôl 1919 Húsvét
vasárnapján Szamuely Tibor, az elsô magyar proletárforradalom mindenható népbiztosa, Lenin
hû követôje így beszélt:
“A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja,
hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi gyôzelme nem került különös áldozatokba.
Most azonban szükség van arra, hogy vér folyjon.
A vértôl nem kell félni. A vér acél. Erôsíti a szívet,
erôsíti a proletár öntudatot. Hatalmassá fog tenni
bennünket a vér. A vér lesz, mely igaz jövôhöz vezet bennünket.”
Pásztor Gergely

A NÔNAP ELMÚLT, DE SZELLEME TOVÁBBGONDOLHATÓ

A 21. század a nôk évszázada lesz, így szól a prognózis, amely valószínûleg be is igazolódik, hiszen a jelek arra mutatnak. A nôi társadalom sokezer éves háttérbe szorítottság után felnôtt, felelôsen cselekszik, kiáll saját sorsáért.
Határozottan visszautasítja a bántalmazást, a munkahelyi zaklatást és lassan a családon belüli
erôszakot is. A sufrajette-mozgalom valaha nevetségesnek tûnt a férfiközpontú társadalomban, és
a kiküzdött egyenlôség lépésrôl lépésre valósulhatott csak meg. A munkához való jog, a választójog, a tanuláshoz való jog, a vezetô pozíciók betöltéséhez való jog határozottságot, bátorságot kölcsönzött a nôknek, ami a szerepek megváltozásában, gyakran felcserélôdésében mutatkozik meg.
Sajnáljuk-e ezt a radikálisnak mondható átváltozást, vagy örüljünk a szerepcserének? Nebáncsvirág vagy profi ökölvívó? Családanya vagy eltökélt szingli? Háziasszony vagy bankigazgató?
Konyhatündér vagy rendôrnô, esetleg katonatiszt?
Lehet, hogy az ellentétek túlzónak érezhetôk, de tény, hogy a sokszínûség, a változatosság
szebbé, boldogabbá teszi a világot. A dabasi nôk boldogabb, teljesebb életéért halaszthatatlanul
tennünk kell! A gyereket nevelô anyák, az aktív korú nagymamák számára itt helyben kell
megteremteni a lehetôséget arra, hogy anya- és mamaszerepük harmonikus egységben legyen a
munkavállalással, szakmai karrierrel, hivatással.
A férfiak szívük szerint választhatnak, és a nôk is eldönthetik, hogy anyaság vagy karrier, esetleg a megfelelô idôben mindkettôre szükségük van, és akkor az év mind a 365 napja ünnep lehet.
Kôszegi Zoltán polgármester

Kitekintô – Sport

KÖRNYEZETVÉDELEM
Az eurokraták ülésén, a 6. Akcióprogram elfogadásakor, jelen lehetett a „Globális Felmelegedés Mumusa” is, hiszen az Akcióprogram egyik
kiemelt célkitûzése, hogy lassítsa bolygónk felmelegedését, és tagországaiban elérje az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.
A 2001–2010-es idôszakra vonatkozó EU-Akcióprogram éghajlatváltozással kapcsolatos
elôírásai egybecsengnek a Kiotói Jegyzôkönyv
prioritásaival.
Az üvegházhatás lényegét Jean-Baptiste
Fourier francia matematikus fogalmazta meg
1824-ben, miszerint a Föld légköre egy edényt
lefedô üveglaphoz hasonlóan viselkedik: a bejövô fényt átengedi, a kimenô hô egy részét
visszatartja. 1896-ban Svante Arrhenius –
késôbbi Nobel-díjas svéd kémikus – arra a megállapításra jutott, hogy az emberi tevékenység
által a légkörbe juttatott szén-dioxid melegíti a
földfelszínt.
A legtöbben úgy gondolják, hogy a globális
felmelegedésért ez az üvegházhatás felelôs, melyet az emberi tevékenység által légkörbe bocsátott bizonyos gázok, többek között a széndioxid, okoznak.
Bár az említettek még nem nyertek minden
kétséget kizáró tudományos bizonyítást, az
tény, hogy az utóbbi ötven évben a Föld átlaghômérséklete közel 0,6 fokkal emelkedett.
Ha a jelenlegi felmelegedési tendencia folytatódik, akkor századunk végére a szárazföldi és tengeri jég jelentôs része eltûnhet. A kutatók a globális felmelegedésnek nevezett folyamat eredményeként valószínûsítik a ciklontevékenység
fokozódását, pusztító viharok, árvizek, szárazságok és extrém hômérsékleti értékek gyakoribb
bekövetkeztét, esetleg a tengeráramlások megváltozását, s sokak szerint az idôjárás jelenlegi
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EU-BAN:

szeszélyei is a felmelegedés következményei. A
kutatók azt is megállapították, hogy van egy határ, amit nem lehet átlépni, ahonnan nincs
visszaút, mert a klímaváltozás folyamata öngerjesztôvé és önszabályozóvá válik.
A folyamat lassítása érdekében megszületett
a jog nemzetközi szintû reakciója, a Kiotói
Jegyzôkönyv, mely 2005. február 16-án lépett
életbe. A Kiotói Jegyzôkönyv tulajdonképpen az
1992-ben Rio de Janeiróban, az ENSZ égisze
alatt aláírt Éghajlat-változási Keretegyezmény
„melléklete”. A keretegyezmény célja, hogy
olyan szinten stabilizálja a légkörben az „üvegházi gázok” koncentrációját, amely még nem
vezet veszélyes mértékû klímaváltozáshoz. Arra
kötelezi tehát a szerzôdô államokat, hogy védelmezzék a légkör egészét a jelen és jövô generáció számára. Ennek érdekében stabilizálják az
üvegházi gázok mennyiségét, annak növekedését akadályozzák meg, dolgozzanak ki megelôzô
intézkedéseket, tudományos technológiákat,
anyagilag támogassák a fejlôdô államokat, és
minden tekintetben mûködjenek együtt. A riói
környezetvédelmi világkonferencia hagyománnyá vált.
A harmadik – Kiotóban megtartott – konferencián csatolták a keretegyezményhez a
Jegyzôkönyvet, melyben 141, köztük 38 fejlett
ipari ország kötelezettséget vállalt arra, hogy a
2008 és 2012 közötti idôszakra az 1990-es
szinthez képest átlagosan 5,2 százalékkal csökkenti az üvegházhatás kialakulásában szerepet
játszó gázok, mindenekelôtt a szén-dioxid kibocsátását. A Kiotói Jegyzôkönyv kedvezményeket
is beépít, ugyanis lehetôvé teszi azoknak az országoknak, melyek a számukra elôírt kibocsátási szint alatt teljesítenek, hogy ezt a mennyiséget tartalékolják, vagy más országok számára
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értékesítsék. S hogy ne maradjon mindez üres
szabályozás, szankciók érvényesítésére is lehetôség van az értéket meghaladókkal szemben, például környezeti beruházások finanszírozásával válthatják meg túllépésüket.
A jegyzôkönyv életbe lépése azonban sokáig
váratott magára. Szükség volt ehhez ugyanis
annyi ratifikációjára, hogy a csatlakozó országok
összes kibocsátása elérje a káros gázok összes
kibocsátásának 55 százalékát. Ez annak ellenére,
hogy a legtöbb állam csatlakozott, nagyon nehezen jött össze, hiszen az egyik legnagyobb kibocsátó, az USA végül kihátrált a megállapodásból. A szabályozás életbe léptetésének élharcosai az Európai Unió tagországai lettek. Az EU a
szén-dioxid-kibocsátás 8%-os csökkentését vállalta, s ezen elvek tükrözôdnek a) Akcióprogramban is.
Oroszország belépésével, több éves huzavona után, 2005 februárjától végre érvénybe lépett a Jegyzôkönyv.
Magyarország 2002 júniusában csatlakozott
az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez. A kiotói kritériumok az 1985–1987-es
idôszakhoz képest 6 százalékos kibocsátáscsökkentést tesznek kötelezôvé az üvegházhatást
okozó gázokra vonatkozóan, a 2008–2012-es
évek átlagában.
A gazdasági verseny lobbystái azt vallják,
hogy a felmelegedés, a klímaváltozás nem függ
össze a károsnak nevezett gázok kibocsátásával,
fölösleges korlátozásokkal lassítani az ipari
fejlôdést. Szerintük az idôjárás utóbbiakban tapasztalt különleges jelenségei csupán a véletlen
mûvének tekinthetôk, nem szükséges mögöttük
okot keresni. Vajon minden vihar, hurrikán, árvíz,
ami 2004-ben történt, a véletlen mûve volt?
dr. Kozák Beatrix

Indul a 2005-ös tavaszi bajnokság
Az FC Dabas NB II-es labdarúgócsapata január 17-én kezdte el az alapozást a 2005 évi tavaszi bajnokságra. A keret 50 %-ban kicserélôdött az
ôszihez képest. 8 labdarúgó távozott a csapatból: (Urai, Kilik, Ócsai,
Domján, Kuti L., Kuti A., Simon, Hamar, Ugo), ugyanakkor 6 játékos érkezett és így 19 fôs kerettel kezdjük el a bajnoki küzdelmeket: Végh Gábor, Nagy Gyula kapusok, Bozsik G., Pacsirta L., Gáspár E., Blaskó J., Sziráki M., Danyis J. védôk, Csendes P., Zabundu, Morvai R., Volenszki Z., Ordasi Zs., Szabó Z., Gál K., Nyúl F. középpályások és Feczesin I., Danyis A.,
Kaldenecker G. csatárok.
Az ôszi szezont a 9. helyen zárta a csapat és csak az elvett 3 ponttal
vagyunk lemaradva a feljutást jelentô 6. helytôl, melyet szeretnénk elérni a bajnokság befejezésére. Az elsô két forduló a pályák használhatatlansága miatt elmaradt, és így március 20-án kezdôdik a bajnokság
amikor a Kazincbarcika csapatát fogadjuk.
A csapat sorsolása a következô:
18. ford.
március 20.
15.00 óra
19. ford.
március 27.
16.00 óra

FC Dabas–Kazincbarcika
Mátészalka–FC Dabas

20. ford.
21. ford.
22. ford.
16. ford.
23. ford.
24. ford.
17. ford.
25. ford.
26. ford.
27. ford.
28. ford.
29. ford.
30. ford.

április 3.
április 10.
április 17.
április 20.
április 24.
május 1.
május 4.
május 8.
május 14.
május 22.
május 29.
június 5.
június 12.

16.30 óra
16.30 óra
17.00 óra
17.30 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra
17.00 óra

FC Dabas–Kistarcsa
Jászapáti–FC Dabas
FC Dabas–GYULA
FC Dabas–ESMTK
FC Dabas–Bôcs
Karcag–FC Dabas
Hajdúböszörmény–FC Dabas
FC Dabas–Putnok
Baktalórántháza–FC Dabas
FC Dabas–Kiskunhalas
Vecsés–FC Dabas
FC Dabas–Salgótarján
Szentes–FC Dabas

Kérjük szurkolóinkat, hogy mind a hazai, mind az idegenbeli mérkôzéseinket minél nagyobb létszámban látogassák, így buzdítva a csapatot a sikeres szereplés érdekében!
Kaldenecker Mátyás
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VILÁGSZTÁROK A DABASI SPORTCSARNOKBAN!
2005. április 2-án (szombaton)
a DS-ben kerülnek megrendezésre
a Kézilabda Nôi Magyar Kupa elôdöntôi

15.30 Gyôri Graboplast ETO KC–Váci NK
18.00 Dunaferr NK–Bp. Kôbányai-Spartacus SC
A belépôjegyek egységesen 2000 Ft-ba kerülnek és mind a két mérkôzésre érvényesek.
Megvásárolhatók a Csarnok pénztárában.
Érdeklôdni és elôrendelést leadni a 29/562-246-os telefonszámon lehet munkaidôben.
Az 1–2. és 3–4. helyezésekért másnap, Gyôrben játszanak a csapatok.

Kézilabda hírek
Dabas VSE KC NB I/B férfi meccsek eredményei:
Siklósi Takarék–Dabas VSE KC 29–29
Dabas VSE KC–PLER Airport II. 26–23
Pécsi KK–Dabas VSE KC
27–26

Ifi: 31–19
Ifi: 50–29
Ifi: 35–16

Hazai mérkôzések idôpontjai:
Dabas VSE KC–Nagykanizsa SE
március 25.
felnôtt: 17.00

Ifi: 18.45

Dabas VSE KC–Alba Regia KSE
április 9.
felnôtt: 18.00

Ifi: 16.00

Dabas VSE KC–Szentendre KC
április 23.
felnôtt: 17.00

Ifi: 18.45
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DANKE Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület hírei:
Tavaszi Kupa – Tápiószentmárton
Dabas–Verôce
20–16
Dabas–Tápiószentmárton
20–10
Dabas–Albertirsa
21–11
A tavaszi mérkôzések menetrendje:
Maglód–Dabas
április 10.
Dabas–Verôce
április 24.
Dömsöd–Dabas
április 30.
Dunavarsány–Dabas
május 7.
Piliscsaba–Dabas
május 8.
Albertirsa–Dabas
május 14.
Tápiószentmárton–Dabas
május 21.
Dabas–Törökbálint
május 22.

11.00
15.00
11.00
16.00
12.15
10.00
17.00
14.00

Sport

Most már kezdôdhet a tavasz
A téli kispályás labdarúgó szezont lezárandó,
2005. március 13-án végetért a IV. Teremlabdarúgó bajnokság. A torna helyszíne az új városi sportcsarnok, a DS volt, mely kulturált és magas színvonalú környezetet biztosított a résztvevô 18 csapat számára. A 14 hétvégén át zajló

elôcsatározások után került sor a helyosztó mérkôzésekre. A délután 5 órakor sorra kerülô Villa Negra–Bulls bajnoki döntôt felvezetô mérkôzések izgalma, valamint a sok szép és látványos
megoldást hozó jelenet megadta az alaphangot a
várva várt összecsapásnak.

És 17.00-kor útjára indult a labda... Az elsô játékrészben fôként a küzdelem dominált,
de miután Pacsirta József megszerezte a vezetést, a Villa Negra az eredmény tartására rendezkedett be. A második félidô fordulatos és
nagyon színvonalas játékot hozott. Elôször a
Bulls megfordította az eredményt Prauda
Zsolt és Kálvin László góljaival, majd Farkas
Csaba egyenlítô találata következett, 2–2.
Minden kezdôdhetett elölrôl. Már mindenki a
hétméteres rúgásokra készült, mikor néhány
perccel a lefújás elôtt Podoba János gólja meghozta a Villa Negra végsô sikerét. Zúghatott a
“Bajnokcsapat” kiáltás!
A helyosztó mérkôzések eredményei:
Döntô:
Villa Negra–Bulls
3–2
3. helyért:
Pelu-Ker FC–Reál Margit 10–1
5. helyért:
Meggyfa–Camping
3–1
7. helyért:
Jasin Kft.–Kakas-sokk
2–1
9. helyért:
Szerények–Metál 99
2–0
11. helyért: FC Pipa–Dabasi Szôlôk
6–2
13. helyért: Vad-Ászok–E-Randy
3–0
15. helyért: Hernád–Flamingó-Daköv 5–0

A IV. Teremlabdarúgó-bajnokság gyôztese: a Villa Negra
Álló sor: Kohan György, Farkas Csaba, Podoba János, Újvári Tibor, Suhajda József, Glonczi Ferenc
Guggolnak: Leányvári József, Földi Márk, Andristyák József, Pacsirta József, Kaszás József, Faldina Attila

Focitorna Besztercebányán
Kedves meghívásnak tett eleget a Dabas
F.C. utánpótláscsapata Besztercebányán.
A 10–12 éves korosztályú fiúk számára
rendezett Téli kupára kaptak invitálást a
gyerekek, amelyet az egyesület vezetése
örömmel elfogadott. A 19 fôs küldöttséget Tihanyi Mátyás technikai igazgató vezette. A szálláshely Donovalyn, a népszerû szlovákiai síparadicsom egyik központi
szállodájában volt.
A mérkôzéseket szombaton és vasárnap
játszották. A dabasiakon kívül Nyitra,
Rózsahegy, Turócszentmárton, Pozsony,
Prievidza és két besztercebányai csapat
vett részt a tornán, ami jelzi, hogy Szlovákia minden része képviseltette magát.
Színvonalas és harcos mérkôzéseken
nagyszerûen helytálltak Kiss István és Tihany László tanítványai, és összesítésben a
tekintélyt parancsoló második helyezést
szerezték meg. A gólkirályi címet is dabasi fiatal érdemelte ki, nyolc góljával Fodor
Gergô volt a legeredményesebb. A vasárnapi mérkôzésekre Birizdó Imre, a Dabas
F.C. alelnöke is kilátogatott Szlovákiába.
A rendezôk mindhárom napon gondoskodtak a kedves és figyelmes vendég-

látásról. Külön köszönet illeti Iván Sabot, a Szlovákiai Síszövetség kapitányát,
aki személyes vendégeinek tekintette a
dabasi gyerekeket, és az ôket kísérô

A 17. helyet a Zöld Bölény csapata szerezte
meg, míg a 18. a DAFI lett. A bajnokság
gólkirálya: Cserged László (Meggyfa). A
legjobb kapus díját Lakatos Kornél (VadÁszok) kapta.
Tóth Tamás
felnôtteket. A viszonzásra is hamarosan
lesz lehetôség, ugyanis a rendezô csapat
valószínûleg egyhetes edzôtáborozáson
vesz részt június végén Dabason. Gratulálunk a játékosoknak és az ôket felkészítô szakembereknek.
Szandhofer János

Álló sor (jobbról balra): Zsíros Ádám, Tihany László edzô, Szabados Krisztián, Fodor Gergô, Birizdó István,
Kiss István edzô, Janicsák András, Zsákai Lénárd, Kondics Botond, Tihanyi Mátyás technikai igazgató,
Csernák Gábor. Gugg. sor (jobbról balra): Pelikán János, Jurácsik Gergô, Teiringer Máté, Tihany Dániel,
Gáspár Tibor, Kéri Márk, Szabados Péter
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Hirdetések

Álláshirdetés
Fôiskolások,
egyetemisták figyelem!
Dabas Város Önkormányzata
a városi strandra
úszómestereket keres
a strandidôszakra.
Feltétel:
• középfokú végzettség,
• úszómesteri végzettséget
igazoló bizonyítvány.
Amennyiben az utóbbi nincs,
az Önkormányzat vállalja
a tanfolyam megszervezését.
További információ:
Újvári Tibor
Tel.: 06-29/561-212

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)

2 500 Ft/hó
3 500 Ft/hó
7 500 Ft/hó
13 000 Ft/hó
22 000 Ft/hó
37 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

3 500 Ft/hó (3,5 x 5 cm)
5 500 Ft/hó (7 x 5,5 cm)
9 000 Ft/hó (7,5 x 10,5 cm)
16 000 Ft/hó (10,5 x 15 cm)
28 000 Ft/hó (14,5 x 21 cm)
53 000 Ft/hó (A4 oldal)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén
10% kedvezmény 12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk
fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt 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 köszön(a Szerkesztôség)
jük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
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Felelôs szerkesztô: Kapui Ágota
Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: (06-29) 561-230
Hirdetések: Máté Tamás, tel.: (06-29) 561-212
E-mail: dabasok@mail.datanet.hu
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt.
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés:
rePROCOLOR Kft.
www.reprocolor.axelero.net
Nyomdai munkálatok:
Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22.
Tel./fax: (06-29) 365-564

Válassza a minôséget!
BERKENYE LAKÓPARK
Utolsó lakásai azonnal beköltözhetôk.
II. ütemben épülô lakások és garázsok:
40% már lekötve
DABAS CASTRUM Kft.
(06-29) 562-000
(06-20) 982-2855
www.dabas-castrum.hu

SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés
Ipari gázok
Szerszámok
Kandallók
Fürdôszobai
felszerelések
Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ: (06-30) 9034-987
Fax: (06-29) 360-982

Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: 06-29/360-234,
Mobil: 06-20/5550-510
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10 000–500 000 Ft
évi fix 13%

Igényelhetô összeg:
Kamat mértéke:
számlával rendelkezô ügyfeleinknek
(jövedelemtôl függôen kezes(ek) bevonásával)

egyszeri 2%
évi fix 14%

Kezelési költség:
számlával nem rendelkezô ügyfeleinknek
(jövedelemtôl függôen kezes(ek) bevonásával)

egyszeri 2%
maximum 5 év

Kezelési költség:
Futamidô:
Teljes hiteldíj mutató (THM):
300 000 Ft, 36 hó, 14% kamattal

18,85%

500 000 Ft, 60 hó, 14% kamattal

17,26%

Hitel-elôkészítési díj: egyszeri 1%

Érdeklôdjön kirendeltségeinkben!
Alsónémedi, Fô út 66/A

29/537-015

Bugyi, Templom u. 6.

29/547-082

Dabas I., Szent János u. 108.

29/564-072

Gyál, Kôrösi u. 116.

29/540-045

Dabas II., Szent István tér 1/dD 29/562-060

Gyál II., Déryné u. 1–3.

29/541-270

Dabas II., Bartók Béla u. 92.

29/560-160

Budapest V., Képíró u. 9.

1/266-6624

Dabas III., Vasút u. 2.

29/567-154

E-mail:

titkarsag@alsonemeditksz.hu

