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Egészen a
A napokban sokszor felidéztük ezt a gondolatot, mit annyiszor lehetett olvasni a
Szentatya jelmondataként. Átadni szívet,
lelket, életet mindent… Mindezt boldogan, felelôsséggel, egy célért, az Istenért, és
emberekért. Ez a mondat engedi megérteni a pásztori szolgálatot, és most már elmondhatjuk, az ô életét is.
Szombaton, április 2-án az egész világ aggodalommal, de mélységes együttérzéssel
osztozott a Szentatya sorsában, a mi sorsunkban. A fiatal világ számára II. János Pál
nem egy volt a pápák között, hanem maga
volt a pápa. Olyan elképzelhetetlen volt,
hogy ôt is utolérje a végességet jelzô utolsó
pillanat. Hôsnek tartottuk, akin nem fog a
gyilkos golyó, akit nem vesz le lábáról az
idôskori combnyaktörés, aki fáradtságot
nem ismerve járja a világot, aki nem mutatja a gyengeséget. Igen, talán ez a helyes
megfogalmazás: nem mutatta a gyengeséget. Pedig ô is gyenge volt, elfáradt, szenvedett, és meghalt… Mert ember volt.
Jézus Krisztus Emberségében tudta
megérteni igazán az emberi sorsot, amikor
vállalta értünk, és helyettünk a kereszthalált. Ugyanígy a pápa is emberségében
élte át azt, hogy az emberi méltóság egyik
fontos kritériuma a szenvedés türelmes,
megfutamodást, “lekapcsolást” nem ismerô elviselése, érdem, hiszen ez is hozzátartozik az élethez.
A világ igazán keresztényi módon élte
meg az ô távozását. Nem volt kétségbeesett
sikongatás, jajkiáltás. Az arcokon végigcsorduló csendes könnycseppek jelezték a
búcsúzás nagypénteki fájdalmát, de a szívekben hamar felvirradt húsvét hajnala,
mely mögött az Isten akaratát elfogadó,
benne végtelenül bízó, és ettôl örvendezô
ember örömkönnyeit lehetett fölfedezni,
aki imára kulcsolva kezét, Isten végtelen irgalmába ajánlotta a Szentatyát.
Történészek, politológusok biztosan nagyító alá teszik az ô munkásságát. Fogják

tied!

érni kritikák és biztos, hogy támadások is,
de ezt csak az kaphatja meg, aki tett valamit a világért. A hívô ember nem reked
meg ezen a ponton, mert nem az okokat és
a miérteket keresi, hanem egyedül a tetteinek célját: reményt adni a reménytelen
embereknek, elvezetni ôket az Evangélium
örömhírére.
Ezt a reményt hiszem és vallom, mert
ezt éreztem a vele való személyes találkozásomkor. Teológusként asszisztálhattam a
Szentatya gyôri szentmiséjén. A szertartás
elôtt kezet foghattam vele, és a szentmisén
szentáldozáshoz nála járulhattam. Annyira
meghatott a kézfogás, hogy röstellem, de
nem mertem a Szentatya szemébe nézni. A
szentáldozáskor viszont sikerült, és csodálatos élmény volt érezni a szemébôl áradó
reményteli nyugalmat. Ekkor értettem
meg a gyôri látogatás jelmondatát: Reményünk Krisztus.
Az ô reménye már célba ért, hiszen a
legnagyobb erény a szeretet mögött rejlô
Isten boldogító színelátásában élhet. A remény állapotában búcsúzunk Szentatyánktól, és kérjük Jézustól, hogy mi is
egészen az Övéi lehessünk.
Tibay László plébános

Reményik Sándor

Béke

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúz erôk erôs egyensúlya,
Mély belsô bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünt,
Robbanhat ezer bomba: kárbament,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdôdik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Habemus Papam
Április 19-én délután hat órakor fehér füst jelezte,
megválasztották az új pápát, majd megszólaltak a
Szent Péter-bazilika harangjai. A katolikus egyház
új feje Joseph Ratzinger lett, aki a XVI. Benedek
nevet vette fel. A 78 éves Ratzinger az elhunyt
Karol Wojtyla egyik legközelebbi munkatársa volt.
A kommentárok szerint az új pápa – aki a nyolcadik német pápa – a konzervatívabb szárnyat
képviseli az egyházon belül.

Önkormányzati hírek

Fotók: Karlik Dóra

Erdélyi tapasztalatok

Vállalkozói fórum Baróton

Április 13-án néhány dabasi vállalkozó és
egy kisebb hivatalos küldöttség testvértelepülésünk, Barót felé vette az irányt, abból az okból, hogy a jól mûködô kulturális kapcsolatokon kívül a gazdasági
együttmûködést is elôsegítsék a két város
között. A hosszú út során idôt szakítottak
arra, hogy Déván meglátogassák az árvaházat és ajándékokat adjanak át, melyeket
Morva Ágnes tanítónô kezdeményezésére
az Önkormányzat, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Szent János Katolikus Általános Iskola, vállalkozók és magánszemélyek ajánlottak fel. Az apróságok hatalmas szeretettel fogadtak mindenkit, és ragaszkodtak hozzá, hogy ebédjüket megosszák az anyaországból jövôkkel. Szerencsére a dabasi emberek segítôkészsége hatalmas, ezért az Önkormányzat szeretne
egy nagyobb szabású segélycsomagot küldeni a szomorú sorsú gyerekeknek.
Másnap a baróti vendéglátók egy
erdôvidéki túrát szerveztek, amelyben bemutatták a környékbeli nevezetességeket,

többek között a Benedek Elek-emlékházat
Kisbaconban, a vargyasi Dániel kastélyt, a
felújítás alatt álló idôsek otthonát, az új
tornacsarnokot és természetesen a gyönyörû természeti értékeket. A szakmai
program keretében meglátogatták a Bibco
biborcfalvi borvízüzemet, a Likat fajátékok gyártásával foglalkozó üzemet és néhány panziót. Délután a baróti Mûvelôdési Házban több mint harminc környékbeli vállalkozó várta a dabasiakat. A
megbeszélés jó hangulatban telt, amelynek moderátori szerepét Nagy István baróti polgármester és Szandhofer János alpolgármester vállalta magára. A dabasi
vállalkozókat elsôsorban a helyi lehetôségek érdekelték. Megtudták többek között,
hogy mi szükséges ahhoz, hogy Erdélyben
is képviseltessék cégüket, milyen adókkal
kell számolniuk, mennyibe kerülnek a
földterületek, mekkorák a munkabérek és
milyen a lakosság szakképzettsége. Baróti
barátaink pedig leginkább arra a voltak kíváncsiak, hogy a magyar gazdasági élet milyen elônyökhöz jutott az Európai Unióhoz való csatlakozással és milyen buktatókra kell vigyázniuk. A megbeszélés végén a közösen levont konklúzióból megállapították, hogy Barót igazi értékei a
kultúrában és a természetben rejlenek, hiszen a hegyek ölelésében fekvô Erdôvidék
igen jelentôs erdôségekkel rendelkezik, kiváló borvízlelôhelyek találhatók errefelé,
és a turisztikai lehetôségek még kiaknázatlanok. A hivatalosabb hangvételû tárgyalás
közben a vállalkozók megismerték egymás

Bursa Hungarica
ösztöndíjasok találkozója

Fotó: Karlik Dóra

Április 8-án délután, a Városháza nagytermében mintegy harminc fiatal gyûlt össze, olyanok, akiknek fôiskolai, egyetemi tanulmányait Dabas Város Önkormányzata Bursa Hungarica ösz-
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szakterületét, így utána egy kötetlenebb,
oldottabb beszélgetésben mindenki megtalálta a maga emberét és a tapasztalatcsere tovább folytatódott, valamint barátságok kezdtek kialakulni.
Testvérvárosunk felkérte Dabast, hogy
a május végén megrendezésre kerülô Barót Napokon mind kultúrájával, mind
gasztronómiájával képviseltesse magát,
valamint ezen napok egyikén hivatalosan
is szentesíteni fogják a két város kapcsolatát és aláírják a testvérvárosi okiratot.
A szakmai program után egy pár napos
kirándulás vette kezdetét Erdély-országban. A Gyilkos-tó, a Békás-szoros, Korond, Székelyudvarhely, Kolozsvár és a
Király-hágó szépségeire nemcsak azok
csodálkoztak rá, akik elôször látogattak a
“pipázó hegyek” közé, hanem azok is,
akik már korábban is láthatták ezt az
anyanyelvüket büszkén ôrzô maroknyi
magyar hazáját.
Egybehangzó vélemény volt, hogy az
alapkövet már lerakták a vállalkozók, és
egy szoros gazdasági, kereskedelmi kapcsolat kiépítésére minden lehetôség adott.
K. D.

A dévai árvaház kis lakói szeretettel fogadták
a küldöttséget

töndíjjal támogatja vagy támogatta. A fiatalak zömében még
aktívan tanulnak, de volt köztük néhány frissen végzett pályakezdô is. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôje után a diákok
kérdôíveket töltöttek ki, majd kötetlen beszélgetés során elmesélték gondjaikat, rávilágítottak a hiányosságokra, kifejtették
igényeiket, és sokan közülük felajánlották segítségüket a rendezvények szervezésében és lebonyolításában. A beszélgetés
során kiderült, hogy a felsôoktatásban való részvétel roppant
költséges dolog, nagy anyagi terheket ró a szülôkre és a fiatalokra. A Bursa Hungarica csak egy csekély összeg, amely részben
enyhítheti ezeket az anyagi terheket, de ha néhány jegyzetet
vagy autóbusz- és metróbérletet tud vásárolni belôle a diák, akkor már hasznosnak bizonyult. A fiatalok fôleg a gimnáziumi
évek alatt elmulasztott pályaorientációs lehetôségeket hiányolták, és fontosnak tartanák egy egyetemi klub kialakítását is,
amely igényeik és elvárásaik szerint mûködne, saját szervezésükben. Sokan érdeklôdtek a testvérvárosaink által kínált lehetôségek iránt is, ezért szívesen vállalnának „nagykövet” szerepet, hogy részt vehessenek a két város közötti együttmûködés
aktívabbá tételében.
szerkesztô

Önkormányzati hírek

Dabas Város Önkormányzatának
májusi rendezvényei
Városi Majális
Az Önkormányzat, hagyományaihoz híven, idén is megrendezi a Városi Majálist, május elsején, vasárnap, a Jubileumi parkban. Az érdeklôdô közönség részére egész napos színpadi és alternatív programokat kínálunk, reméljük, kicsik és nagyok egyaránt megtalálják a számukra legoptimálisabb szórakozási
lehetôséget. Nézelôdni lehet a vásárosok sátrainál, lesz körhinta, ugrálóvár, bográcsolási lehetôség. A
rendezvénybe besegít a Dabasi Tûzoltóság, ugyanis a programok összekapcsolódnak a Szent Flóriánnapi ünnepséggel. A részletes programot plakátjainkról ismerhetik meg!

Strandnyitó Gyermeknap
Május 21-én, szombaton megnyílik a Dabasi Strand! Ennek az eseménynek a gyerekek örülnek a legjobban, ezért Dabas Város Önkormányzata ezen a napon tartja a Gyermeknapot is. A rendezvény
programjait a Dabasi Tûzoltóság teszi színesebbé, a strandolás mellett meglepetések, színpadi és
sportprogramok várják a gyerekeket és szüleiket. Szeretettel várjuk a dabasi és környékbeli családokat
a Strandnyitó Gyermeknapra!
Május hónapban még három fontos rendezvényre kerül sor, amelyeknek részletein a szervezôk jelenleg is dolgoznak. Ezekrôl a programokról is idôben tájékoztatjuk az érintetteket. Ezek a következôk: május 10-én Madarak és Fák Napja, május 25-én Kihívás Napja, május 27-én Városi Pedagógusnap.

Újszülöttek köszöntése a Városházán

Fotó: Karlik Dóra

Április 9-én szombaton délelôtt sok fiatal család népesítette be a Városháza nagytermét, soha
nem tapasztalt létszámban érkeztek a szülôk csecsemôikkel és a nagyobb testvérekkel. Az Újszülöttek Köszöntése Dabas Város Önkormányzatának egyik legközkedveltebb rendezvénye,
amely mindig egy kis mûsorral kezdôdik. Idén a Kossuth Lajos Általános Iskola két tanulója,
Dori Barbara és Petrányi Nikolett mondott el két költeményt városunk új jövevényei tiszteletére.
A polgármesteri köszöntô elhangzása után a családok átvehették az Önkormányzat ajándékát, az
emlékplakettet és a takarékbetétkönyveket. A délelôtti ünnepség egy szerény vendéglátással zárult. A rendezvény délután a sári Csatorna-parton faültetéssel folytatódott az Újszülöttek
Ligetében. A jó idô, a napsütés, a jó levegô kedvezett a családoknak, sokan kijöttek a ligetbe, hogy
elültessék azokat a facsemetéket, amelyek gyerekük születésére emlékezteti majd ôket, ha megerôsödnek és felnônek. Az azonos félévben született gyerekek neve és születési dátuma egy emléktáblára is felkerül, így április 9-én a 2004. év második félévében született gyerekek tiszteletére állítottunk emléktáblát. Reméljük, hogy ez a tábla nem esik vandálok áldozatává, mint ahogy
ez több ízben már elôfordult, és az Önkormányzatnak pótolnia kellett a veszteséget.
Városunkban szomorú a statisztikák eredménye, ugyanis egyre kevesebb gyerek születik, és a demográfiai mutatók sajnos nem a születések, hanem az elhalálozások felé mozdulnak el.
A fotók letölthetôk a www.dabas.hu honlapról.
Szerk.

FELHÍVÁS
2005. július 1-jétôl Dabas Város Közigazgatási területén talajterhelési díjat
annak kell fizetnie, aki a mûszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem
köt rá. Ez a rendelkezés természetes és
jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetre
egyaránt vonatkozik. Ezt a 2003. évi
LXXXIX. sz. környezetterhelési díjról
szóló törvény rendelkezései alapján vezettük be. A törvény célja a környezet
és a természet védelme, az állampolgárok hatékony ösztönzése környezetünk
megóvására.
A talajterhelési díj alapja:
– a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel,
– nem szolgáltatott ivóvizet (házi fúrt
kútból ivóvizet) használó kibocsátók
esetében a 47/1999. sz. Khvm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott átalány mértéke.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3. A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2005.
évben a törvény alapján megállapított
talajterhelési díj 40%-át, a 2006. évben 50%-át, a 2007. évben 75%-át, a
2008. évben 90%-át, a 2009. évtôl
100%-át köteles megfizetni.
***
2005. április elsejével a Polgármesteri
Hivatalon belül megalakult az adóellenôrzési és behajtási csoport.
A csoport feladata:
– Az adóbevallási kötelezettségüket
nem teljesítôk helyszíni ellenôrzése.
– A Polgármesteri Hivatal felé tartozással rendelkezôkkel kapcsolatosan
a behajtás és végrehajtás elrendelése.
Ez vonatkozik az adótartozáson kívül a lakbér, bérleti díj, mezôôri járulék és minden egyéb tartozásra.
Kérjük a lakosságot és a vállalkozókat,
hogy jogkövetô magatartásukkal kollégáink munkáját segítsék a minél egységesebb teherviselés érdekében!
Pénzügyi és Gazdálkodási fôosztály
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Intézményeink hírei

Rendhagyó szakköri foglalkozás LONDON 2005
a Gyóni Géza Általános Iskolában
Március 18-án Szlovéniából egy 45
fôs delegáció látogatta meg iskolánkat. A csoport közlekedési balesetmegelôzéssel foglalkozik. Már 10
éve ilyen irányú ismereteket tanítanak a gyerekeknek a szlovén fôváros
oktatási intézményeiben. Évente
más-más országba kirándulnak tapasztalatcserére. Idén Dabason töltöttek egy délutánt. Elôször Szandhofer János alpolgármester úr mutatta be városunk történetét a tájházban. Majd Révész Károly, Dabas
Város Oktatási és Mûvelôdési Bizottságának
vezetôje, valamint a város oktatási intézményeinek igazgatói és képviselôi várták a Balesetmegelôzési Tanács tagjait iskolánkban.
Megérkezésük után Kotán Sándor igazgató
úr köszöntötte a megjelenteket. Ezt követte a
Dabas TV által készített, “Sajátos feladatok a
helyi közlekedésben” címû ismeretterjesztô film
bemutatása. Majd Szanyi János rendôr alezredes úrnak, a közlekedési osztály vezetôjének
elôadása következett, aki tájékoztatást adott a
rendôrkapitányság feladatairól a helyi közlekedésben. Feth Andrásné igazgatóhelyettes aszszony a “Közlekedésre nevelés a Gyóni Géza Iskolában” címû elméleti bevezetôjével folytatódott a délután.
“A biztonságos közlekedésre való felkészítés
már az óvodában elkezdôdik – hangsúlyozta az
igazgatóhelyettes asszony –, mi az iskola alsó tagozatán folytatjuk. Az elméleti tudnivalókon túl
gyakoroltatjuk a helyes közlekedést, a szabályok
alkalmazását is. Annak ellenére, hogy a közlekedésre nevelés nem önálló tantárgy, mi minden
évfolyamon évi 20 órában tanítjuk, beépítve a
környezetismeret-, technika- és testnevelésórákba. Osztályozás nincs, közlekedésbôl az élet osztályoz. Sajnos a rossz jegy tragédiát jelent. Ezért
mindent meg kell tennünk, hogy az utcán ne
érje semmi baj gyerekeinket. Ezen kívül iskolánkban 6. éve mûködik közlekedési szakkör

3.–4. osztályos gyerekek részére. Heti egy alkalommal, játékosan tanulják a közlekedést. Versenyekre járnak, és mi is többször rendeztünk már
városi versenyt. A verseny gyôztesei jutalomüdülésen vettek részt a Mátrában, szerepeltek a
Sziréna címû rendôrségi híradóban. A szakkör
tagjai a »Vigyázzunk egymásra és értékeinkre«
címû közbiztonsági kiadvány létrehozásában
közremûködtek. Bekapcsolódtak a rendôrség
»citrom-alma« akciójába. A szakkör a minisztériumtól egy telepíthetô tanpályát is kapott ajándékba.” Az elméleti bevezetô után 11 tanuló
ízelítôt adott a tanult ismeretekrôl. Elôször gyakorlatban mutatták be elméleti tudásukat, majd
a tornateremben kerékpáros bemutatóval
zárták a szakköri foglalkozást.
A szlovén vendégek hosszú tapssal és egy kis
ajándékkal kedveskedtek a vendéglátóknak.
Szeretnék, ha ôk is minél hamarabb bemutathatnák, hogyan történik Ljubljanában a balesetmegelôzésre nevelés a tanítási órákon. Reméljük, hamarosan teljesíthetjük kívánságukat!
A delegáció az esti órákban még megtekintette a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolát, és
a Dabasi Sportcsarnokban az Omega együttes
próbáját. Jó hangulatú, tartalmas együttlét volt.
Köszönjük az Önkormányzatnak, Feth Andrásnénak és minden résztvevônek, akik munkájukkal hozzájárultak a délután sikeréhez.
Szente Vargáné Mohácsi Edit

“Eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt.2,2)
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégiumban II. János Pál pápa emlékének adózva kiállítást készítettünk a Szentatyáról a Galambos István kutató, történelemtanár által összeállított képekbôl és dokumentumokból. A Suli rádió csapata II. János Pál életét és üzeneteit, imáit tolmácsolta, melyekben a 19. és a leendô 20. Ifjúsági Világtalálkozó fiataljait szólította meg. “Kedves fiatalok, ti is ajánljátok az Úrnak
életetek aranyát, vagyis a szabadságot, hogy szeretetbôl kövessétek ôt, hûségesen válaszolva az ô hívására… Legyetek imádói az
egyetlen igaz Istennek, adjátok Neki az elsô helyet az életetekben!… Kedves fiatalok, ne engedjetek a hamis illúzióknak és a
múló divatoknak, amelyek gyakran tragikus lelki ûrt hagynak
maguk után!
Bakkai Éva
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Az ötlet, hogy elutazzunk Londonba, egy hideg decemberi délelôttön jött. Éppen az idôjárásról tanultunk és Anglia térképe volt elôttünk, amikor valaki
megjegyezte, hogy milyen jó lenne egyszer végre
élôben is megnézni Nagy-Britannia fôvárosát, Londont. A kósza ötlet azonban nem veszett feledésbe,
hanem elkezdôdött a kirándulás szervezése, s ennek
eredményeképpen utaztunk el nyolcan március 22-én
Londonba. A 11. B. osztály diákjai közül Bukovszki Dániel, Kovács József, Kovács Zsuzsa, Németh Nóra, Kucsák Adrienn és Liska Edina Dóra, a 11. C. osztályból
Bogner Anita Hanga vett részt a kiránduláson. A fô
szervezési szempont az volt, hogy ne egy buszból kifelé pislogó, és a nevezetességek elôtt elégedetten bólogató tömeg legyünk, hanem, hogy minden érzékszervünkkel ízlelgessük London hangulatát. Már elsô
este belekóstoltunk a helyiek jókedélyû, ám sajátos
humorába, amikor a vonatállomás kijáratánál közölték, hogy csak heten mehetünk át a kapun, nyolcan
nem. Természetesen azonnal kiderült, hogy csak vic-

celnek, mindenesetre okoztak néhány verejtékes pillanatot mindannyiunk számára. Szállásunk az elsô két
éjszaka a Camden Town városrészben volt, ahonnan
könnyedén és gyorsan el lehetett érni London minden
nevezetességét. Útba ejtettük a Buckingham-Palota
elôtti ôrségváltást, Madam Tussaud múzeumát, megnéztük Sherlock Holmes szobrát. Voltunk a Towerben, a British Museumban, átsétáltunk a Tower hídon.
Megnéztük a Big Bent és a Parlament épületét nappali, és éjszakai kivilágításban is. A St. Paul’s Cathedralben részt vettünk egy Nagypénteki istentiszteleten. A
Sohóban élveztük a hömpölygô tömeg sodrását, és tekintve, hogy csapatunkban a nôk aránya messze felülmúlta a férfiakét, minden boltba benéztünk. A második két éjszakánkat a Picaddily Circus mögötti ifjúsági szállón töltöttük, ahol megismerkedtünk sok hozzánk hasonló „budget traveller”-rel, akik hozzánk hasonlóan „fish and chips”-t ettek a Temze-parton, és
esténként boldogan húzták le cipôjüket megdagadt és
pihenésért könyörgô lábaikról. A kirándulás nagy élmény volt, s azt hiszem, elmodhatjuk, hogy mindannyiunkba beleköltözött az a bizonyos „travel bug”,
amelyik nem engedi, hogy sokáig egy helyben maradjunk, hanem új kalandokra, kirándulásokra és a világ
megismerésére csábít, s ezáltal az angol nyelv életszerû gyakorlására is.
Maricza Andrea
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. májusi 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
Citera csoportok: péntek 16.00–20.00 óra
A Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
április 30. (vasárnap) 16.00 óra
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra
Együtt Könnyebb Klub rendezvénye:
május 3. (kedd)
NÉPTÁNCtanfolyam felnôtteknek:
csütörtökönként 18.00 órától
Oktató: Seregély Erika
TÁRSASTÁNC tanfolyam felnôtteknek,
péntekenként 20.00 órától kezdôknek és
haladóknak egyaránt.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
MINI MAZSORETT, azaz „MINIRETT” csoport
oktatása indul, péntekenként 14.00 – 15.00
óráig. Nagycsoportos óvodások és 1-2-3. osztályos kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea

KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
május 6-án, 17.00 órától
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
május 2., 9., 17., 23., 30. (hétfônként) 18.00 óra
Társasági és versenybridzs oktatása és játékoshoz
partner biztosítása
Tagsági díj: 500 Ft/hó
Jelentkezni lehet: 16 éves kortól
ZENÉSZKLUB
május 27. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és haladó
zenekarok számára.
CSALÁDI KLUB – KÉZMÛVES DÉLUTÁN
április 29. (péntek) 17.00 óra
Anyák napjára készülünk. Gyerekeknek és
felnôtteknek ajánlunk ötleteket és kézmûves
technikákat, melyekkel könnyen készíthetô
kedves ajándék az édesanyáknak.
Május 11. (szerda)
A Fogyatékossággal Élôk napja alkalmából az
„Együtt az esélyegyenlôségért” rendezvény,
ünnepi mûsor.
Helyszín: a Kossuth Mûvelôdési Központ
nagyterme

Adósságkezelési szolgáltatásról
Dabas Város Önkormányzata az “Együtt” Segítôszolgálat közremûködésével bevezeti
ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSÁT, melynek célja: a szociálisan hátrányos
helyzetben lévô dabasi lakosok adósságterhének enyhítése, továbbá lakhatási feltételeik
megôrzésének támogatása.
Az adósságkezelési szolgáltatás az alábbi adósságtípusokra terjed ki:
– áramszolgáltatás,
– víz- és csatornahasználati díjtartozás
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság
feltételei:
– Az adósságkezelési szolgáltatás körébe tartozó
adósságtípusok összege meghaladja az 50 000
Ft-ot, de nem több 266 000 Ft-nál.

– A fennálló tartozás legalább hathavi, és a kérelem benyújtását megelôzô 18 hónapon belül
keletkezett.
– A háztartásban az egy fôre jutó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (jelenleg
49 400 Ft), egyedül élô esetén 300%-át
(jelenleg 74 100 Ft).
– A lakás, vagy családi ház nagysága egyedül élôk
esetében legfeljebb 50 m2, gyermekes családok
esetében a 75 m2-t nem haladhatja meg.
Az adós kötelezettségei:
– Az adós köteles az adósságkezelési szolgáltatásba bevont tartozásának 25%- át egy összegben,
esetleg részletekben megfizetni.
– Köteles együttmûködni az Önkormányzattal,
az adósságkövetelés jogosultjával és a Családsegítô Szolgálattal.

RÜGYEZNEK A FÁK
a környékbeli mûkedvelôk
indulása
Elôször volt a kiállítás, azután a bátor elhatározás, vállalkozás közös
folytatása, és április elsején az elsô
összejövetel és program.
A program gerince Bálványos
Huba grafikusmûvész elôadása: A
fák a képzômûvészetben. Szellemesen összeválogatott – többnyire párokba rendezett – képsorozatot láthattunk, és kaptunk hozzá egy sokrétû gondolatmenetet arról, hogy a
mûvészetben ez az ôsidôk óta szereplô (jelentôs szerepet játszó) motívum képes a legáltalánosabb elvont
szimbólumként akár egész világunkat is megjeleníteni (“világfa”, “életfa”, “tudás fája”, “keresztfa”), képes
a természet és az évszakos rend szépségének érzékeny bemutatására, és
képes az alkotó egyéni lelki tartalmainak, érzelmeinek (magány, kitárulkozás, szomorúság stb.) kifejezésére. – Örültünk az elôadásnak, kis
társaságunk “jól érezte magát”.
Azzal a reménnyel nézünk a jövôbe,
hogy hasonló jó elôadásokban s egyéb
tartalmas közös programokban lesz részünk: szóval “rügyeznek a fák” és
lombot, virágot és reméljük, évrôl
évre termést ígérnek.
Orczy József

– Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adós
az önrész egyösszegû, esetleg részletekben történô teljesítése esetén is köteles az adósságkezelési szolgáltatás idôtartama alatt folyó fizetési kötelezettségeinek eleget tenni.
A fizetési képességgel rendelkezô, de fizetési hajlandóságot nem mutató adós háztartások támogatása nem célja a szabályozásnak, továbbá a törvényben szabályozott adósságcsökkentési támogatás nem alkalmas a fizetésképtelen háztartások
adósságának tehermentesítésére.
A kérelmeket évközben folyamatosan lehet
benyújtani az “Együtt” Segítôszolgálat Családsegítô Szolgálatánál 2373 Dabas, Kossuth Lajos u.
1. sz. alatt, s ugyanitt kérhetnek részletes információt Nyíriné Barta Katalintól minden héten
csütörtökön 8.00 órától 16.00 óráig.
Nyíriné Barta Katalin
adósságkezelési tanácsadó
„Együtt” Segítôszolgálat
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Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgáltatás
Az “Együtt” Segítôszolgálat 2005 áprilisától indította be
legújabb ellátásaként az Ifjúsági Információs és Tanácsadó
Szolgáltatását.
A szolgáltatás létrehozásának alapjaként az a 2003-as iskolakutatás szolgált, melyet a településünk általános iskoláinak
végzôs tanulói körében készítettünk el, fôleg a fiatalok legális és
illegális drogfogyasztási szokásaira, mentális állapotára, szabadidôs lehetôségeire koncentrálva. Manapság a felnôtté válása
során szinte minden fiatal találkozhat számára megoldhatatlannak látszó élethelyzettel, akadállyal, amellyel nem tud megbirkózni, és amelynek legyûréséhez környezetében nem kaphat
megfelelô támpontot. A valóságban jóval több fiatal kerülhet
ilyen helyzetbe, mint amennyi a különféle felmérésekben, intézményes kimutatásokban veszélyeztetettként szerepel.
A szolgáltatás célcsoportja: Minden a 14–24 éves korosztályba tartozó, a településen élô fiatal, nemcsak azok, akik hátrányos helyzetûek, az iskolában nehezen kezelhetôek, iskola
után, délutánonként csellengnek, vagy beilleszkedési nehézségeik vannak.
A szolgáltatás információs része, közérdekû, bár fôleg a fiatalokat érintô tájékoztatást szeretne közvetíteni, a legkülönfélébb
témakörökben. Természetesen minden a fiatalokkal kapcsolatos
korosztályi problémával kapcsolatban válaszkészek vagyunk. Állandó, friss információkkal rendelkezünk, pl.: drogügyek (drogsegélyszervezetek, elterelést végzô szervezetek, ambulanciák és
rehabilitációs otthonok), egészségvédelem (AIDS- és hepatitisszûrések, fogamzásgátlás, stb.), munka- és pályaválasztás (diákmunka szövetségek, -szervezetek, alternatív, speciális iskolák,

tanfolyamok), családi, iskolai problémák, tanulási nehézségek.
Mindezek mellett szabadidôs, kulturális információkat is elérhetôvé teszünk pl.: budapesti színházak, mozik mûsora, koncertek, fesztiválok, rendezvények programjai. Segítséget adhatunk belföldi és külföldi olcsó diákszállásokról, táborokról, külföldi munka és tanulási lehetôségekrôl.
A szolgáltatás másik célja, hogy lehetôséget biztosítson a
szabadidô eltöltéséhez. Ingyenes internetezési lehetôség, csocsóasztal várja a fiatalokat. Amennyiben igény mutatkozik rá filmvetítéseket és más különbözô programokat is szerveznénk.
Szeretnénk egy olyan helyet létrehozni, ahová bárki bejöhet,
akkor is, ha unatkozik, beszélgetni akar, el akarja ütni az idejét,
viszont ha valamilyen gondja, problémája, kérdése van, választ,
tanácsot, útbaigazítást kaphat.

A szolgáltatás megtalálható
az “Együtt” Segítôszolgálat épületében
(a gyóni posta mögött) az emeleten.
Nyitva tartás:
hétfô, szerda, csütörtök: 14.00–18.00 óráig.
Minden fiatalt szeretettel várunk, bármilyen
kérdéssel, gonddal, problémával kapcsolatban,
de annak is örülünk, ha valaki kíváncsiságból,
unalom ellen keres fel minket.

Szociális információs szolgáltatás
Dabas Város Önkormányzata az “Együtt”
Segítôszolgálatot bízta meg a Szociális információs szolgáltatás mûködtetésével.
A szolgáltatás célja a szociális biztonság
megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokról
és szolgáltatásokról az igénylôk megfelelô
informálása.
Ezért, a szociális információs szolgáltatás keretében tájékoztatást nyújtunk:
– a Szociális és a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott ellátásokról és szolgáltatásokról,
– a Dabason igénybe vehetô ellátások és
szolgáltatások körérôl, feltételeirôl és az
igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrôl,
– a helyben nem elérhetô ellátások, szolgáltatások elérhetôségérôl és igénybe vételének módjáról,

– a pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátásokkal, a családtámogatási ellátásokkal, a társadalombiztosítási és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
ellátásokkal, valamint a fogyatékossággal
összefüggô ellátásokkal kapcsolatban,
– az ellátások megállapítására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezô szerv elérhetôségérôl,
– az ellátások igényléséhez szükséges iratokról,
– ifjúsági ügyekben.
A szolgáltatást szerdánként 8–16 óráig vehetik igénybe az “Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas, Kossuth Lajos út 1.).
Tel.: 367-236, 567-090.
Kecskés Annamária
„Együtt” Segítôszolgálat

Példaértékû kezdeményezés
Városunk egyik utcájában ezzel a szórólappal találkozhattunk:
A városi Környezetvédelem és Környezetszépítés Évében reméljük,
még több hasonló kezdeményezés lesz.
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Demeter Ábel
„Együtt” Segítôszolgálat

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Gyóni Géza Általános Iskola
Alapítványának kuratóriuma köszöni
a támogatást mindazoknak, akik
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Kérjük, a jövôben is támogassák
alapítványunkat!
Gyóni Géza Alapítvány
Adószám: 18683497-1-13

Intézményeink hírei

T E I S L E H E T S Z V Á R O S U N K „NAGYKÖVETE”!
Dabas Város Önkormányzata tervezi,
hogy a közeljövôben ifjúsági „nagyköveteket" delegál testvérvárosaiba, a szlovákiai
Besztercebányára, a szlovéniai Trzic-be,
az olaszországi Albengába és az erdélyi
Barótra. A nagyköveti küldetés elnyerésére pályázatot hirdetünk, amelynek feltételeirôl a Dabasi Újság májusi, júniusi

számában már tájékoztatni tudjuk a
pályázni kívánókat. Kérjük a fiatalokat,
hogy amennyiben érdeklôdnek a lehetôség iránt, és képesnek érzik magukat diplomáciai feladatok ellátására,
jelezzék szándékukat a Városházán,
a 29/561-200-as telefonszámon.

^

^

Új lendület a Szakiskolai Fejlesztési Program tevékenységeiben
Mint arról már több alkalommal hírt adtunk, iskolánk 2003-ban egy nyertes pályázat eredményeként részese lett a Szakiskolai Fejlesztési
Programnak. Ennek a 2003-tól 2006-ig tartó
fejlesztési projektnek a mintegy 1200 szakképzô intézménybôl 90 iskola a részese országosan, köztük iskolánk, a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola.
Nemrégiben megújult a központi programiroda arculata, és azóta elmondható, hogy jóval
dinamikusabb ütemben folyik a munka. A
2005. évben eddig lezajlott, illetve folyamatban lévô tevékenységek az alábbiak:
Iskolánk ebben a félévben mintegy 50 millió
Ft értékû eszközökhöz jut, amelybôl valamivel
több mint 9 millió Ft-ot az IKT (információs és
kommunikációs technológia) eszközök tesznek ki,
amelyek esetében a beszerzés már lezárult.

Folyamatban van azonban további 40 millió Ft
értékû – a tanmûhelyi gyakorlati képzést segítô –
eszközbeszerzés, amely az alábbi szakmák fejlesztését hivatott elôsegíteni: élelmiszer- és vegyiáru-kereskedô, fodrász, kômûves és varrómunkás.
A program azonban nem csupán az eszközfejlesztést tûzi ki célul, legalább ennyire fontos
a humán erôforrás is. Iskolánk tanárai közül
többen vesznek részt ebben a félévben belföldi
és külföldi továbbképzéseken, konferenciákon.
Ezek közül talán a legfontosabb a „B” komponens keretében, fodrászszakmában szervezett
elôadás-sorozat, amelynek Dabas a helyszíne
2005. április 20–22-én.
Lehetôség van legalább öt kollégánk részére
külföldi tanulmányúton is részt venni a közeljövôben. Ennek keretében az elsô útra április-

ban kerül sor Krucsó Jánosné részvételével, aki
Németországba utazik. A többi munkatársunk
külföldi utazása legkésôbb októberig lezajlik,
ezek esetében is Németország a helyszín, illetve Anglia.
A „C“ komponens keretében a 2005–2006.
tanévtôl indítjuk a szakmai elôkészítô évfolyamot, amelynek célja, hogy szakmát adjunk azoknak, akiknek csak az általános iskola 7. osztályát
sikerült befejezni, és akik elmúltak 16 évesek.
Végül egy rendkívül megtisztelô rendezvényrôl kell hírt adnunk, amely folyó év május
11-én lesz iskolánkban, és ahol csaknem 90 iskolaigazgató és további 30 fô vesz részt az Oktatási Minisztériumból és Nemzeti Szakképzési
Intézetbôl.
Halász József
projekt koordinátor

Ismerjük meg egymást, ismerjük meg az uniót!
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
egy újabb európai uniós Comenius projektben vesz részt. A projekt célja, hogy
diákjainkat jobban megismertessük az
Európai Unióval, ezen belül az uniós országok munkaerôpiacának elvárásaival,
valamint az uniós tagság elônyeivel és hátrányaival. A pályázat további célja, hogy a
diákok ismereteket szerezzenek a szomszédos tagállamok kultúrájáról, történelmérôl és szokásairól.
A pályázaton három ország egy-egy iskolájával dolgozunk együtt. A koordinátor intézmény a bécsi Berufsschule für
Bürokaufleute, amely iskolánkhoz hasonlóan egy szakképzô iskola. A másik két
partnerintézmény a lengyelországi Bielsko
Biala-ban található Zespól Szkól Ekonomicznych Im. Michala Klackiego, illetve a
szlovák Cirkevné Gymnázium Paval Usaka Olivu, amely Poprád városában található. A pályázat közös munkanyelve az
angol és a német. Az iskolák képviselôi
2003 novemberében a Szlovéniában található Mariborban találkoztak elôször, és
itt döntöttük el, hogy elindulunk ezen a

pályázaton. Ezt követôen 2004. februárjában Dabason volt az elôkészítô tárgyalás a
pályázat beadása elôtt, amit a jelenlegi
partnerintézményekkel megnyertünk.
2004 szeptemberében indult el a közös
munka. Elsô lépésként a diákokkal és szüleikkel kitöltettünk egy kérdôívet, amellyel
felmértük az állampolgárok Európai Unióval kapcsolatos véleményét, félelmeit és elvárásait. 2004. november végén volt az elsô projekttalálkozó Bécsben, amelyen iskolánkból két diák, Salamon István és Szabó
Károly is részt vett. Tanáraink közül pedig
Szabadosné Laczkó Magdolna igazgatóhelyettes, Molnár Kinga, Halász József és
Nemes Gábor utaztak el a találkozóra. A
négynapos program keretén belül a diákok
egy kiselôadást tartottak a projektben részt
vevô országokról, valamint különbözô szabadidôs programokon, és városnézésen
vettek részt a többi partneriskola diákjaival. Ezen a találkozón lehetôségünk volt
megismerni az iskolákat, és részletesen
megbeszéltük a további teendôket. Karácsonykor diákjaink képeslapot küldtek a
projektben résztvevô iskolák diákjainak.

2005. április elején Dabason találkoztak az iskolák igazgatói, amely mindenki
véleménye szerint nagyon hasznos volt,
mivel az iskolavezetôk elôtt lehetôség nyílt
arra, hogy megbeszéljék a projekt iskolákban betöltött szerepét, valamint a fiatalság
– iskola – társadalom címszó alatt megvitassák a szakképzésben fellépô esetleges
problémákat, és azok lehetséges megoldásait.
2005. április végén lesz a második –
szintén négynapos – projekttalálkozó
Lengyelországban, ahová iskolánkból két
diák és két tanár utazik. Ezen a találkozón egy társasjátékot fogunk elkészíteni,
melynek segítségével a diákok megismerhetik az Európai Uniót és a projektben
részt vevô országok történelmét, földrajzát és szokásait. Készült egy közös Comenius honlap is, amelyen bôvebb információt találhatnak a pályázattal kapcsolatban angol és német nyelven. A honlap a
következô webcímen érhetô el:
www.comenius.at.tf
Molnár Kinga
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Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. március 22-i ülésén döntött arról, hogy egyetért a Gyóni Géza Általános Iskola tervezett bôvítésével. Az
Önkormányzat pályázatot nyújt be a Pest
Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati
felhívása alapján „céljellegû decentralizált”
támogatás elnyerésére.
A Gyóni Géza Általános Iskola
168 500 000 Ft összköltségû bôvítéséhez a
Képviselô-testület saját forrásként 2005-ben
79 000 000 Ft-ot, 2006-ban 69 500 000 Ft
biztosít. A Gyóni Géza Általános Iskola tervezett bôvítése megfelel a város jóváhagyott
településrendezési tervének.
Megbízza a polgármestert a sári, valamint
a Gyóni Géza Általános Iskola tetôtér-beépítési engedélyezési, valamint statikai terveinek
elkészítésére vonatkozó szerzôdés megkötésével.
***
A Képviselô-testület 29-i ülésén elfogadta a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet és a
Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonának beszámolóját.
***
A Képviselô-testület a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati választás napját 2005. április 29-én,
12.00–19.00 órára tûzte ki.
***
Az OPEL Dabas Márkakereskedés és Szerviz Capitalcar Kft. ingatlanvásárlási kérelmével kapcsolatban a döntést a következô testületi ülésre elnapolta.
***
A Felsôbabádi Rt. által kezdeményezett rendezési terv módosításához nem járul hozzá. A tervezett bányanyitás környezeti hatása negatívan hatna a város életére, a gazdasági hatása
pedig jelentéktelen.
***
A Képviselô-testület megbízta a polgármestert,
hogy a dabasi Ipari Park 7527 és 7530 hrsz.-ú
utcáiban megépítendô gázelosztó vezeték kivi-

telezésére kössön kivitelezési szerzôdést a
TIGÁZ Rt.-vel bruttó 5 962 500 Ft értékben, a
fejlesztési keret terhére. A testület megbízta a
polgármestert, hogy a mûködésen kívül helyezett Szabadság úti állatitetem-gyûjtô helyeket
zárassa le, a lezárással kapcsolatos kiviteli
szerzôdést kösse meg maximum 1 millió Ft-os
összeghatárig.
***
A Képviselô-testület az alakuló kosárlabda-egyesület angol elnevezése mellé a Dabas név használatát nem engedélyezi, viszont ha az egyesület
magyar nevet választ, akkor engedélyezi a Dabas
név használatát.
***
A testület egyetért az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megszüntetésével 2005. április 30-i határidôvel, valamint azzal, hogy az
Ország Közepe Önkormányzati Társulás feladatait jogutódként 2005. május 1-jétôl az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás lássa el.
***
A Képviselô-testület támogatja a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fôiskola kérelmét
300 000 Ft-tal a fejlesztési, polgármesteri és bizottsági keret terhére. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzôdés aláírására.
***
A Képviselô-testület megvitatta és elfogadta
Dabas Város jegyzôje által a Polgármesteri Hivatal 2004. évi munkájáról készített beszámolót.

Közbiztonsági hírek
A 3/2005. (II. 15.) számú ÖK rendeletben közbiztonsági feladatok ellátására elkülönített
5 200 000 Ft összegû alapot az alábbiak szerint
osztotta fel a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság:
– Dabasi Rendôrkapitányság részére üzemanyag
támogatásként 1 200 000 Ft két részletben,
2 db mobiltelefon használatra 180 000 Ft havi
bontásban, illetve rendôrségi dolgozó részére
lakbértámogatásra 10 000 Ft/hó, azaz
120 000 Ft támogatást állapít meg.

– Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület részére
900 000 Ft összegû támogatást állapít meg,
melynek folyósítása negyedévente történik.
– Dabas Közbiztonságáért Egyesület részére
1 900 000 Ft összegû hozzájárulást biztosít
negyedéves bontásban.
– SERPICO Közbiztonsági Közalapítvány mûködéséhez 110 000 Ft összegû támogatással járul hozzá egy összegben, március hónapban.
– A hivatal részére CD jogtárra 100 000 Ft összeget különít el.
– Pályázati önrészre 490 000 Ft-ot különít el.
– Általános tartalékként 200 000 Ft-ot különít
el a 2005. évi közbiztonsági keret terhére.

Dabas
Pest Megye Biztonságos Települése
Dabas Város Önkormányzata 2004 decemberében a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan
pályázatot nyújtott be Pest Megye Önkormányzatának Közgyûléséhez, Pest Megye Biztonságos Települése cím elnyerése érdekében.
Többéves sikertelen próbálkozást követôen pályázatunk támogatást nyert, ugyanis Önkormányzatunk területén a bûncselekmények száma a lakosság számához viszonyítva 3% alatt
maradt (339), és vállaltuk ennek további csökkentését. E díjat Pest Megye 2000. óta adományozza évente két városnak és két községnek.
Az elismerés az alábbiakkal jár:
– Pest Megye Biztonságos Települése címrôl
szóló oklevél
– A települést megközelítô utakra a helységnév tábla alá elhelyezett „Pest Megye Biztonságos Települése” feliratú fémtábla
– Közbiztonsági feladatok ellátására
1 000 000 Ft támogatás
A címet a város az adományozástól számított 2 évig viselheti, ami jó közbiztonsági
helyzet esetén meghosszabbítható. A kitüntetô cím átvételére várhatóan 2005. árpilis
29-én kerül sor.
R.R.R.

Tájékoztató támogatott temetés lehetôségérôl
A gyászoló családoknak lehetôséget
adunk szerényebb temetés választására.
Az Önkormányzat és a SZIGÛ Rt. között
kötött megállapodás lehetôséget biztosít
támogatott temetés választására.
A temettetô egy meghatározott szolgáltatási csomag választása esetén nettó
100 000 Ft-ot (+áfa) fizet. Ez az ár csak és
kizárólag az összeállított kellékek választása esetén érvényes.
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Háromféle választási lehetôség van, mely
háromféle minôségû koporsót tartalmaz,
a többi kellék egyforma. Ezek ára a
koporsó igényességétôl függôen az említett 100 000 Ft+áfa, 110 000 Ft+áfa, és
113 000 Ft+áfa. Az árak nem tartalmazzák a sírhely díját, a temetô-hozzájárulás
díját és a távolsági szállítás díját.
Aki nem a fent említett kellékek közül választ, illetve egyéb igénye van, az a vállalkozó által közölt piaci árat fizeti meg.

Az Önkormányzat a három szolgáltatási
csomag választása esetén temetésenként
15 000 Ft támogatást biztosít. Ennek érdekében kérjük az érintett családokat,
hogy a kedvezôbb árú szolgáltatások igénybevétele esetén kapott számlát az Önkormányzatnál bemutatni szíveskedjenek.
Kérjen bôvebb információt!
Telefonszám: 06-29/360-219,
Ügyfélfogadás:
hétfôtôl péntekig 8.00–15.30

Önkormányzati hírek

A Polgármesteri Hivatal beszámolója
A 2004. évben a Polgármesteri Hivatal személyi állománya teljesítette mindazokat a kitûzött
célokat, melyeket a Képviselô-testület 2003ban megszabott.
A 2004. évben a tervezett fejlesztések nagy
százalékban megvalósultak, a számítógépes hálózat tovább bôvült, sôt az év végére az ISDNvonalról az ASDL-hálózatra álltunk át, amely
gyorsabb letöltéseket, fellépéseket tesz lehetôvé
a nagyobb sávszélesség miatt.
Az önkormányzati portál kialakítása az év
második felétôl már a hivatal karbantartásával
mûködik, informatikai szakember segítségével.
Egyelôre bérelt szerveren és 2005-re 15 db
egyéni e-mail fiók is a rendelkezésünkre fog állni, a központi cím mellett.
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal által
elôzetesen tervezett tanfolyamokból 2004-ben
nagyon kevés valósult meg, ebbôl kifolyólag
mind a hivatalnál tervezett nyelvtanulás,
ECDL- vizsgák, ágazati képzések javarészt a
2005-ös évre tolódnak.
2004. április 18-án a 2-es választókerületben
idôközi választásra került sor Fojta Istvánné
képviselô asszony halála folytán, a megválasztott képviselô Újvári Miklósné asszony. 2004.
június 13-án került sor az európai parlamenti
képviselô-választásra. 2004. december 5-én két
kérdéses népszavazásra került sor, amelyen a
kórházprivatizációról, valamint a kettôs állampolgárságról nyilvánított véleményt az ország.
A Polgármesteri Hivatalban a 2004. évben
az iktatási fôszámon 13 050 ügyirat keletkezett.
A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladata a
képviselô-testületi ülések elôkészítése, megszervezése és lebonyolítása. 2004-ben Dabas Város

Képviselô-testülete 18 ülést tartott, 11 rendes
és 7 rendkívüli ülést. A Képviselô-testület 428
határozatot hozott. Ebbôl 71 zárt ülésen került
megalkotásra. A 2004. év az Európai Unióhoz
való csatlakozásunk miatt a jogharmonizáció
jegyében telt el. A Képviselô-testület 64 alkalommal foglalkozott helyi rendelet megalkotásával, illetve módosításával. Kilenc új rendeletet
készített elô, véleményeztetett a bizottságokkal
és terjesztett a Képviselô-testület elé a hivatal
apparátusa. 7 rendelet került egységes szerkezetbe foglalva a Képviselô-testület által elfogadásra.
A Közigazgatási Hivatal az év során két esetben élt a törvényességi észrevétel jogával.
Mindkét esetben a Képviselô-testület a szükséges intézkedéseket megtette, amelyrôl a Közigazgatási Hivatal tájékoztatást kapott.
Nagy munkával elkészült a Képviselô-testület Szerkezeti és Mûködési Szabályzatának átdolgozása és a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása.
Év elején a testület munkájának tervezhetôsége érdekében éves munkatervet készítettünk, s ez alapján a bizottságok is kialakították
saját munkatervüket.
A 2005. év célkitûzései között szerepel
mindenekelôtt a Képviselô-testület által meghatározott teljesítménykövetelmények minél
magasabb szintû teljesítése, ezen keresztül a
közszolgáltatások minôségének javítása, a lakossági kommunikációt támogató, on-line ügyfélszolgálat megteremtése, lehetôség szerint okmányirodai on-line ügyintézés, a belsô kommunikáció hatékonyságának növelése.
Garajszki Gábor jegyzô

A Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény
a 2005–2006-os
tanévben a meglévô
tagozatai mellé zenemûvészeti ágban új tanszakokat indít Dabason.
Jelentkezni lehet írásban
(név, cím, választott tanszak)
május 20-ig.

Cím: 2370 Dabas,
József Attila u. 107.
Választható
tanszakok:
zongora, szintetizátor,
furulya, hegedû, ütôsök
További információ:
(06-20) 808-4297
(06-20) 548-5736

ORBÁN-NAPI BORFESZTIVÁL Ó C S Á N
Helyszín: ócsai Öreghegyi Pincesor
Idôpont: 2005. május 21.
Rendezô:
Ócsa Öreghegyi Pincesor Egyesület
Az érdeklôdôk belépôjegy ellenében
vehetnek részt a fesztiválon,
amely 600.- Ft lesz.
Ez tartalmaz 1 db emblémás
(Borfesztivál 2005 Ócsa feliratú)
talpas, 1 dl-es, üveg kóstolópoharat,
valamint 5 db kóstolójegyet 30 Ft/db
értékben. Az ebédjegy ára 400.- Ft.
Szeretettel várunk mindenkit
délelôtt 10 órától!
2005. április DABASI ÚJSÁG
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Házasságkötések

HALOTTAINK
Név
Huja József
Töröcsik Sándor
Kecskés Zoltán
Bíró Istvánné (Buzás Margit)
Péter Mihályné (Berlich Erzsébet)
Csima Gyula
Tolnay Lajos Gyuláné (Ignácz Erzsébet)
Zsolnai Péter
Farkas László
Kozma Sándor
Péli Lajos
Schmidt Péter
Kovács Ferenc
Vogtné Bôcs Zsuzsanna
Mészáros Istvánné (Dori Margit)
Karazsi János
Csernák József
Zsiros Ferenc
Filip Andrásné (Vágó Zsuzsánna)
Pompor Istvánné (Prosek Olga)
Takács András
Kiss Sándorné (Deli Mária)
Horváth Józsefné (Strupka Anna)
Jana Árpád
Gáspár Ferenc

10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
március 25.
Zelovics Zsigmond – Búzás Ildikó
április 21.
Lelkes Sándor – Andristyák Piroska
április 29.
Szabados József – Fabók Gabriella
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
március 1.
Kovács József – Varga Zsuzsannna
Horváth Zsolt – Hideghéti Ágnes
március 8.
Erdei Róbert – Horváth Erzsébet
március 22.
Hornyák István – Drozdik Éva
április 12.
Vida János – Sipos Anna
április 19.
Szágos József – Szabados Margit
Fekete János – Voda Mária
április 26.
Parancs Pál – Dori Katalin
Kecskés János – Mráz Ilona
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
március 1.
Nagy Ferenc – Lázár Karolin
március 8.
Balázs László – Pap Zsuzsanna
Major Attila – Végh Rozália
március 15.
Tóth Ferenc – Herman Katalin
március 22.
Svajer Mihály – Kovács Anna
március 29.
Horváth József – Hajdú Anna
Ámon Ferenc – Bózsik Margit
április 2.
Kalecz Balázs – Majoros Piroska
Kecskés János – Laja Anna
április 18.
Erdei Gábor – Bálint Erzsébet
április 26.
Zsitva Imre – Dormány Júlia
50 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
április 9.
Révész György – Kancsár Mária Irma
április 12.
Bálint József – Bibel Anna

Újszülötteink

Andristyák György – Guttyán Mária
Dobos Ferenc – Kucsák Timea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Farkas Mihály
Krifaton Antalné (Hegyi Ilona)
Bordás Ilona
Túri Ferencné (Debreczeni Julianna)
Bata Jánosné (Bata Terézia)

Születési dátum
1910. 04. 04.
1911. 04. 16.
1911. 04. 30.
1912. 04. 01.
1912. 04. 12.

Isten éltesse sokáig Önöket!
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Halálozás idôp.
2004. 12. 24
2004. 12. 29
2005. 02. 19.
2005. 02. 28
2005. 03. 02
2005. 03. 04
2005. 03. 04
2005. 03. 04
2005. 03. 06
2005. 03. 09
2005. 03. 09
2005. 03. 11
2005. 03. 11
2005. 03. 13
2005. 03. 13
2005. 03. 14
2005. 03. 17
2005. 03. 18
2005. 03. 18
2005. 03. 21
2005. 03. 28.
2005. 03. 30
2005. 03. 31
2005. 03. 31.
2005. 04. 07.

Osztozunk a családok gyászában.

2005. márciusban kötöttek házasságot:
március 8.
március 19.

Szül. idô
1948. 10. 07
1959. 10. 24
1974. 09. 23
1926. 10. 21
1925. 06. 01
1935. 02. 03
1926. 08. 13
1934. 06. 21
1920. 01. 10
1927. 01. 10
1925. 07. 16
1939. 09. 23
1956. 04. 10
1945. 04. 29
1920. 01. 30
1934. 09. 23
1916. 05. 14
1951. 03. 31
1927. 05. 14
1922. 07. 31.
1943. 08. 30
1931. 11. 03.
1911. 09. 25.
1951. 10. 22.
1928. 11. 20.

Életkor
95 éves
94 éves
94 éves
93 éves
93 éves

Újszülött neve

Születési ideje

Anyuka neve

Farkas Bálint
Ujvári Viktória
Meitent Zsófia
Jarábik Krisztián
Janzic Ivána
Mártha Márk
Pucsinszki Milán
Rumó Dorka
Andristyák Fruzsina
Keller Bálint
Farkas Viktória

2005. 03. 01.
2005. 03. 02.
2005. 03. 09.
2005. 03. 11.
2005. 03. 14.
2005. 03. 14.
2005. 03. 17.
2005. 03. 22.
2005. 03. 23.
2005. 03. 24.
2005. 03. 29.

Bozsik Erika
Barabás Éva
Lukácsi Andrea
Beles Éva
Janzic Nevenka
Oláh Andrea
Pucsinszki Gabriella
Ámon Erika
Guttyán Mária
Balázs Szilvia
Ulicska Krisztina

Üdvözöljük városunk új lakóit!

Fiatalok rovata

A GYIÖK képviselô-választásról
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat választására
2005. április 29-én pénteken kerül sor, de elôtte még
sok tennivaló vár azokra a fiatalokra, akik elegendô
ajánlást gyûjtöttek és nevük felkerült a szavazólapra. A
jelölôszelvények leadási határideje 2005. április 14-e
volt, az eredményhirdetésre pedig 2005. április 18-án
került sor, ami azt jelenti, hogy a jelöltek megkezdték a
kampányolást.
A kampány ideje alatt a jelöltek plakátokat, szórólapokat terjeszthetnek, gyûléseket tarthatnak, valamint a Dabas TV-ben 2 perc erejéig népszerûsíthetik
magukat. A felvétel többször kerül a tévé képernyôjére. A plakátokat csak a kijelölt hirdetôtáblákra helyezhetik el, valamint ezek eltávolításáról szintén a jelölt
köteles gondoskodni a választást követô egy héten belül. A kampánycsend a választást megelôzô nap éjfélétôl kezdôdik, melynek megsértése kizárást von
maga után.
A választás idejére intézményenként egy-egy négytagú Szavazatszámláló Bizottság (továbbiakban
SZSZB) alakul, mely ügyel a választás tisztaságára és az
urna lezárását követôen, összeszámolja a szavazatokat.
Tagjai az adott intézmény diákönkormányzatának
vezetô tanárából, az adott intézmény diákönkormányzatának 2 diák tagjából, valamint (1 fô) a Dabas Város

Önkormányzatának képviselôjébôl áll össze. A szavazás
titkos módon történik, szavazni csak személyesen lehet. A választás helyszínére lezárt urna és szavazófülke
kerül felállításra.
Voksát leadhatja minden olyan fiatal, akinek neve
szerepel az SZSZB névjegyzékén, valamint diákigazolvánnyal, vagy személyi igazolvánnyal igazolja magát. A
szavazólapon érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplô jelöltek közül csak egyre lehet. A szavazat érvénytelennek számít ha több vagy egyetlen szavazatot sem tett a választó.
Iskolai jelöltekre az adott iskola tanulói szavazhatnak iskolájukban. Kerületi jelöltre a kerület iskolájában
lehet leadni a voksokat, azoknak a fiataloknak, akik
nem Dabason folytatják tanulmányaikat.
Az urna lezárását követôen az SZSZB összeszámolja az érvényes és érvénytelen szavazatokat, majd azokat lezárt borítékban eljuttatja Dabas Város Önkormányzatához. A választás eredményét a jegyzô állapítja meg. A választást követô 1 héten belül a képviselôk
névjegyzéke kihirdetésre kerül. Az alakuló ülést az
eredmény kihirdetése után 30 napon belül meg kell
tartani. Itt az ifjúsági képviselôk tisztségviselôket választanak maguk közül, bizottságokat alakítanak, valamint megválasztják azok vezetôit. Elfogadják a Szerve-

Gyere el Te is!
2005. április 29-én (péntek) 12.00 és 19.00 óra között és add le voksod az általad
leginkább alkalmasnak talált jelöltre!!! Tegyük még érdekesebbé a Dabason élô
fiatalok mindennapjait!!!
Ha Dabas valamelyik oktatási intézményében tanulsz, akkor szavazatod
iskoládban, de ha más város oktatási intézményében folytatod tanulmányaidat,
vagy esetleg már dolgozol, voksodat kerületed kijelölt iskolájában adhatod le.
Fontos, hogy diákigazolványod vagy személyi igazolványod ne felejtsd otthon,
mert csak ezzel tudod igazolni magad.
Ha bármilyen kérdésed merülne fel, fordulj Dabas Város Önkormányzatához!
Tel.: (06-29) 561-201
Választókörzetek

Határok

A választás helyszíne

1.

Sári, Sári-Besnyô

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

2.
3.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola +
Szent János Katolikus Általános Iskola
Dabas

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola

Besnyôi utcától, Dabas-Gyón
városhatárig, Dabasi u.–
Kölcsey u.–Halász M. u.

Kossuth Lajos
Általános Iskola

4.
5.
6.
7.

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Táncsics Mihály Gimnázium
Kossuth Lajos Általános Iskola
Gyón, Dabasi-Szôlôk

8.

Gyóni Géza Általános Iskola

Kossuth Zsuzsanna Szk. I.
Táncsics Mihály Gimnázium
Kossuth Lajos Ált. Isk.
Dabas-Gyón városhatártól
Dabasi u.–Kölcsey u.–Tó u.
vonala + Dabas-Szôlô egész
területe

Gyóni Géza
Általános Iskola
Gyóni Géza Általános Iskola

zeti Mûködési Szabályzatukat, megalkotják költségvetésüket és megkezdik mûködésüket Dabas Város ifjúsága érdekében. Reméljük, hogy minden fiatal eljön és
leadja voksát arra a jelöltre, akit érdemesnek tart a feladat ellátásra.
Pávics Edina

GYIÖK KÉPVISELÔJELÖLTEK
5. Választókörzet
Táncsics Mihály Gimnázium
Kollár Nóra, Kucsera Bettina, Kucsik Zoltán,
Sponga Viktória, Zsolnai Richárd
2. Választókörzet
Szt. János Katolikus Általános Iskola
Béki Dóra
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Janicsák Tibor, Molnár Dániel, Sikari Dániel,
Vincze Erika
4. Választókörzet
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Pál István Zoltán, Valentyik Szabina
6. Választókörzet
Kossuth Lajos Általános Iskola
Burik Gergô, Erdélyi Zsolt, Gáspár Lili,
Kocsir Csilla, Tóth Vivien
8. Választókörzet
Gyóni Géza Általános Iskola
Fecsó Gergely, Schudabek Bettina,
Szlezák Petra, Tóth Andrea, Váczi Norbert

Csak bátran!
Érezted már úgy, hogy mások döntenek helyetted? Senki sem foglakozik veled? Senkinek sincs
ideje rád? Állandóan csak tanulni… tanulni…?
Tele voltál nagy tervekkel, ötletekkel, de mindig lebeszéltek, vagy ha jó volt az ötlet, a megvalósításához nem voltak meg a megfelelô eszközeid?
Most itt a nagy lehetôség, hogy megmutasd,
mit tudsz! Ha van elég bátorságod, kitartásod,
eltökéltséged és persze nem utolsósorban ötleted, akkor itt az alkalom! Üljetek össze barátaitokkal, beszélgessetek, tervezgessetek együtt!
Aki pedig a legnagyobb erôt érzi magában, induljon a diákképviselô-választáson!
Gyôzd meg a dabasi ifjúságot, hogy alkalmas
vagy egy ekkora feladat elvégzésére! Mondd el
javaslataidat, ötleteidet, amivel a saját és akár a
dabasi fiatalok életét is befolyásolhatod. Nem
kell félned, mert barátaid, diáktársaid melletted
állnak majd és segítenek a munkában.
A döntés rajtad áll! A lehetôség a te kezedben
van! Csak bátran!
Kamen Ádám
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100 éve született József Attila
Nagy László

József Attila!

Katonája a mindenségnek,
bakája a nyomoruságnak,
teszünk azzal valamit is,
hogy a füvek zöldellô erejébe
visszahelyezzük a halottat?
Pilinszky János
József Attila születésnapja a Magyar Költészet
Napja. Nem véletlen ez az összetartozás, ez az
asszociáció, hiszen József Attila költészete mértékadó mindig és minden korban, minden pályatárs számára, legyen az zöldfülû kezdô, vagy
a szakma nagy öregje. Aki igazán költô, az tudja, hogy a költészet csalhatatlan iránytûje az
igazságkeresés, a valóság leplezetlen feltárása, a
világ megértésére irányuló örökös törekvés, és az
elkötelezettség a szenvedôk, a társadalom perifériájára szorultak iránt. Minden lírikus akkor

József Attila
Vidám és jó volt s tán konok,
ha bántották vélt igazában.
Szeretett enni s egyben másban
istenhez is hasonlított.
Egy zsidó orvostól kapott
kabátot és a rokonok
úgy hívták: Többé-itt-ne-lássam.
A görög-keleti vallásban
nyugalmat nem lelt, csak papot –
országos volt a pusztulásban,
no de hát ne búsuljatok.
1928 eleje
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Miért játszott a szíved, te szerencsétlen,
Rombolva magad szüntelen télben,
építve dalra dalt
s kifúlva
kigyúlva,
ésszel mérhetô pontokon is túlra
tudatod mért nyilalt?
Hiszen te tudtad:
dögbugyor a vége e pokoli útnak,
ott a hit is kihalt,
hiszen te tudtad:
álmaid orra buktak,
magad örökre kicsuktad,
járhatod a téboly havát,
s árván, idétlen,
emberségre, hû szerelemre étlen
villámló tálból eszed a halált.
Tudtad, tudom én is:
a nagy: te vagy,
s te, a Mindenség summáslegénye,
részt se kaptál, pedig az egészre
futotta érdemed.
Érdemes volt-e ázni, fázni,
csak a jövô kövén csirázni
vérszagú szörnyekkel vitázni,
ha ráment életed!
Csak szólhatnál, hogy érdemes,
Mert csontom, vérem belerémül,
végzetedhez ha én állítok végül
józan zárómérleget.
érett igazi költôvé, amikor sikerült kilépnie saját
énjének bûvkörébôl, és sikerült felnônie a
feladathoz, hogy teljes mellszélességgel fel tudja
vállalni a szenvedôk, szegények és betegek táborához való tartozást. József Attilánál mindez,
társadalmi körülményeibôl fakadóan eleve
adott volt.
Igaz, nem volt hozzá kegyes a kor, amelyben
élt, és a kortársak sem tudták mindig megemészteni nyers, kamaszos, lázadó hangvételét.
Újszerû szókimondása sokakat megdöbbentett,
nyughatatlan természete és görcsös ragaszkodása sok mindenkit megriasztott. Ôt nem a
könyvízû irodalom, nem “a költészet maga” érdekelte, hanem “valódi világot” “hörpintett”, a
20. század valós problémáját és hiteles életérzését jelenítette meg logikusan felépített, filozófiájában megalapozott, szintézisteremtô verseiben.
Mindazok a társadalmi körülmények, amelyek szürkévé és halandóvá teszik az embert, neki sorsot és pályát teremtetettek, halhatatlanná

Törd fel a törvényt, ne latold!
A porból vedd fel kajla kalapod,
vértanú vállad,
s a kifordult nyakcsigolyákat
rendbeszedve
két kisírt szemmel, tüzes iker-körrel
nézz a szemembe
hogy rendülne bele
a mohó, emlék nélküli tenyészet
az egek mirígy-rendszere
s e megváltatlan földi lét.
József Attila!
te add nekem a reményt,
mert nélküle
romlott a napvilág,
a vér eves,
bár a fogad vicsorog,
bólints hogy érdemes,
bár a nyakad csikorog
cáfold meg halálos logikád,
te glóriás,
te kíntól bélyeges!
Képzeletemre bízzál édes munkát,
mert immár úgy szorgoskodik,
hogy a sarkamtól torkomig
forraszt rám forró hamubundát,
rádióaktív iszonyt–
félek, hogy minden rejtelmet kibont
s végül már semmi se fáj.
Hogy el ne jussak soha ama síkra:
elém te állj.
Segíts, hogy az emberárulók szutykát
erôvel gyôzze a szív
szép szóval a száj!

tették a nevét és életmûvét. A csonka család, az
anya korai elvesztése, a szegénység, a külvárosi
körülmények, a nevelôszülôi brutalitás, a betegség és a magányérzet szülte azt a József Attilát,
akinek léte nem szûnt meg a balatonszárszói
vasúti sínek között, az önként vállalt, korai halállal. A költô meglelte hazáját a magyar köztudatban, a csillagok rácsain, a létezés korlátjain
túl esélyt kapott az öröklétre. Minden kor talált
verseiben önmagára vonatkoztatható üzenetet,
sarkított, ferdített tanokat, leszûkítô skatulyákat, de egyetemességére és magyarságára nem
volt kíváncsi a rendszer. Pedig József Attila nagy
erénye e kettôben rejlik. “..adj emberséget az
embernek, adj magyarságot a magyarnak”– így
könyörgött hazájához, de ez a haza még ma sem
akarja meghallgatni a költô szavait. Mert a magyarság ma pénzben mérhetô érték, és nem természetes állapot, mint a lélegzetvétel vagy maga
a létezés.
Kapui Ágota

Kultúra – Kitekintô

Emlékezés a régiekrôl

Jeles személyiségek a 18–19. századi Dabason (6.)
“A közmegvizsgálatok alkalmával a’ magokat mind tanulásban, mind erkölcsi jó
magukviseletében kitüntetô tanulók” elismerésére és ösztönzésére is vannak
adataink Dabasról. Az 1730-as évektôl
mûködô helyi népiskolában 1843-ban
már több ilyen célú alapítványról tudunk. Halász Mihály (1798–1863) például 3 ezüst forint jutalmat tûzött és
osztott ki a legjobbaknak, ebben a tanévben Molnár Istvánnak, Farkas Lajosnak, Sajermann Istvánnak, Bottlik Juliannának és Bednárik Jánosnak. Pár év
múlva az összeget 2 ezüsttel Halász Albert (1791–1871) toldotta meg, aki további 5 forintot adott a szegény sorsú
gyerekek iskolaszereire is.
“Jó magukviseletüknél és példás szorgalmuknál fogva” a “tekintetes és vitézlô
Halász Károly (1749–1824) úr kegyes
alapítványából származó” 10 forintot is
minden év végén kiosztották. Amikor

kiváló eredményei alapján Szalay László
és Jeney Benedek nyerte el – minthogy
“szüléik nem oly helyzetben vannak,
hogy más szegényebb sorsúaknak által
ne engedhetnék ezen jutalmat” –,
a pénzrôl mindketten lemondtak.
A személyenként 4 Ft 20 krajcárt így az
ôket követô legjobb eredményt elérô
közrendûeknek, Molnár Istvánnak és
Farkas Sándornak adta át a tanító.
A forradalom után is több alapítványt
tettek az elemisták jutalmazására és tanulmányaik támogatására. Ketse Lajos
(Halász Albert sógora) az 1866/1867.
tanévben 21 forintot kötött le ösztöndíjra, amit szintén két legjobban tanuló diák kaphatott meg. Amíg a Halász-alapítvány díját Dóri Pál és Sejbin András, az
övét ekkor Balogh Miklós és Szôke Lajos
nyerte el. Más nemesi birtokos gyermekeihez hasonlóan Szôke is lemondott a
szegényebbek javára, s könyvekben és

Tûzáldozatok

kultúrkörben, ugyanis ez az ünnep az
1943. április 19-i varsói gettólázadásnak
állít emléket. A zsidó idôszámítás szerint
ez a Niszán hónap 27-dik napja, a Gergely-naptár szerint ez az esemény minden évben másik napra esik, így idén április 26-ára.
A magyar Országgyûlés 2000-ben
rendelte el a holokauszt-emléknapot,
amely nálunk minden év április 16-a,
ugyanis 1944-ben ezen a napon
kezdôdött el a zsidó származású lakosság
deportálása.
A visszaemlékezéseken, történelemkönyveken, verseken kívül a filmek is segítenek emlékezni, véleményt alkotni
történelmünk ezen idôszakáról. A holokausztot már sokan sokféleképpen megközelítettek, az egyik legnagyobb film e
témában talán a Schindler listája volt,
ami gyökeresen megváltoztatta a filmesek hozzáállását e kényes témához és a
nézôkben kitörölhetetlen emléket hagyott a piros kabátos lány. Késôbb már
képes volt megnevettetni a nézôket Roberto Benigni az Élet szép címû filmjével, amelyben megmutatta, hogy az emberi akarat és szeretet képes legyôzni
bármilyen rosszat. Az elmúlt hónapokban pedig a Nobel-díjas Kertész Imre regényébôl készült Koltai Lajos által rendezett Sorstalanság Köves Gyuri személyén keresztül mutatta be egy nép szen-

“Tûzáldozat” idegen – pontosabban görög eredetû – szóval holokauszt. Mi is az
a holokauszt? Az egyik történelmi fogalomtár megjelölése szerint: “a II. világháború idején a zsidóságnak a nácik általi tömeges megsemmisítésére alkalmazott megjelölés”. Ez egy elég rövid meghatározása annak a népirtásnak, amely
hatmillió ember életét oltotta ki. A holokausztról sokaknak fôleg a zsidóüldözések jutnak az eszükbe. Azt már lényegesen kevesebben tudják, hogy a zsidók
mellett romák, lengyelek, oroszok, valamint politikai “bûnösök”, vagyis a “fajilag értéktelennek” nevezett csoportok is
a nácik áldozataivá váltak a “Végsô megoldásban”. A történelem legnagyobb
népirtásában kétszázezer szellemileg
vagy testileg csökkent képességû személyt is megöltek az “Eutanázia program” keretében. Európában a háború kitörése elôtt több mint kilencmilliós volt
a zsidóság lélekszáma, ami a háború végére egyharmadára csökkent, köztük
egymillió gyerek lelte halálát a koncentrációs táborokban. Magyarországon hatszázezer zsidó és nyolcezer roma lett a
holokauszt áldozata.
A holokauszt emléknapja a változó
dátumú ünnepek közé tartozik a zsidó

pénzben osztotta szét köztük a jutalmat.
Az ösztöndíj szabályai szerint a tanulók
év végén az alapítóról is megemlékeztek.
Az egyik megemlékezést az iskolakönyv
is megörökítette: “Ama nemes lelkû férfiúnak, ki a közjóért buzgó szívvel alapítványi segélyt nyújt nekünk, a hazai
közmûvelôdést és jólétet elôsegítendô”,
még alkalmi verset is írtak, mivel már
hogy “fájdalom, nincs jelen a tisztelt
hallgató közönség szép koszorújában”.
Nem dúsgazdag emberek jövedelmébôl származtak ezek a jutalmak és
ösztöndíjak sem. Segesváry László például “összekuporgatott 40 koronáját”
adta oda negyedikes korában elhunyt
kisfia emlékére 1894-ben. Az 5%-os kamatokat minden év április 28-án (halála
évfordulóján) egy-egy szegény sorsú, de
arra érdemes negyedikes fiúnak adták át
fia, “Jenôke emlékére”. Nem csupán a
diákok, az önhibájukon kívül gyámolításra szoruló felnôttek megsegítésének is
példaértékû gyakorlata alakult ki Dabason. Errôl a sorozat következô részében
olvashatunk.
Czagányi László

vedéseit. A sors furcsa fintora, hogy
ugyanakkor játszották a mozik A bukás
címû filmet, amely Hitler utolsó napjait
ábrázolja. Két film, két világ, két megközelítés, egy történelem. A jelenkor pedig idestova 60 évvel a háború után még
mindig nem tud mit kezdeni Hitler személyével, a holokauszttal, az emlékekkel, a vitákkal.
Karlik Dóra

Pilinszky János

Ravensbrücki
passió
Kilép a többiek közûl,
megáll a kockacsendben,
mint vetített kép hunyorog
rabruha és fegyencfej.
Félelmetesen maga van,
a pórusait látni,
mindene olyan óriás,
mindene oly parányi.
És nincs tovább. A többi már,
a többi annyi volt csak,
elfelejtett kiáltani
Mielôtt földre roskadt.
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A zöld tinta kiapadt
Gondolatok Tóta W. Árpád “Game over JP2” címû írása kapcsán
forrás: www.index.hu (2005. április 16.)
“Remélem, az egyszerûbb igényû olvasónak
tetszik a cím, mely alatt Kosztolányi
Dezsônek, a nagy költônek s nekem régi jó
pajtásomnak és igaz barátomnak halálához
szólok fájdalmas szívvel: hiszen Kosztolányi
köztudomás szerint csakugyan zöld tintával
írt, s nyilvánvaló, hogy nem ír többé, s hogy
ez nagyon szomorú” – írja nekrológjában
Karinthy Frigyes a Nyugat hasábjain. Ezzel
kezdi. Nehogy félreértse bárki is az írás címét
és szándékát. Mert a nagy nevettetô nemcsak
a tréfában nem ismert tréfát, hanem tudta,
hogy van, amibôl nem illik és nem is szabad
gúnyt ûzni. Még véletlenül sem.
Tudta, ô tudta, hogy a nekrológ nem
kabarétréfa, nem humoreszk, nem szatíra.
A halál nem az. Tudta, ô tudta, hogy még
neki sem lehet az, hiába fogadták az élôk
itt, az “árnyékvilágban” már-már irodalmi
kitüntetésként, ha közülük valakit tolla hegyére tûzött. Tudta, ô tudta, hogy a halottra és a túlvilágra más szabályok vonatkoznak, miként arra is, aki velük a kapcsolatot
keresi: nem juthat földi dicsôséghez az, aki
az égiekbôl ûz tréfát, aki pedig “odaát” van,
mit sem ér már a közben semmivé porladó
elismeréssel.
Nagyot változott a világ. Ma már nem
kell tudni semmit. Ezt sem kell tudni. Sôt!
Nem tudni elôny: hiszen a tudás minden
elôítélet forrása. Aki nem tud semmit, annak elôítéletei sincsenek. Akinek pedig
elôítéletei nincsenek, annak gátlásai sincsenek, akinek pedig nincsenek gátlásai, az…
sohasem gondolja végig tettei következményeit. Ezért aztán nincs is súlya annak,
amit tesz. Számára nincs. Az élet könnyû,
habkönnyû játék.
Az ilyen élet pehelysúlyú.

Nem új jelenség ez. Toqueville, a híres
francia történész, az amerikai demokráciát
tanulmányozva már a 19. század közepén
rettegett ettôl az “új embertípustól”, akinek eljövetelét látta az egyre inkább kifacsarodó, korábbi önmagából kivetkôzô szabad világban. Ez az “új embertípus” –
Molnár Tamás megfogalmazásában – “már
nem is kérdez, ám könnyû lélekkel ad primitív válaszokat.”
Nagyot változott a világ. Ma már nem
kell tudni semmit sem ahhoz, hogy valaki
írjon. Még írni sem, és nem kell tudni arról sem semmit, amirôl, akirôl írni akar.
Mert aki nem kérdez, csak pehelysúlyú lélekkel ad primitív válaszokat, nos, az minden alól felmentést kap, de legfôképpen a
tudás alól. Ô a “sacrosanctus”, a szólásszabadság diktatúrájának néptribunusa, korunk nagy “megmondóembere”: vétót
emelhet minden és mindenki ellen. Ô a
“számonkérhetetlen”, de nemcsak abban
az értelemben, hogy személye “szent és
sérthetetlen”, hanem leginkább abban,
hogy mivel nem kérdez, nem tud semmit –
nem is érdemes tôle kérdezni semmit sem.
Még azt sem: Miért?
Miért? Mert maga sem tudja a választ: a
“Csak” ugyanis nem magyaráz meg semmit sem. Egyébre pedig aligha futja. Az:
“Azért, mert jogom van mindenhez, így a
megmondáshoz is” ugyanis nem több a
“Csak”-nál, pusztán hosszabb, és “jogszerûbben” hangzik.
Ne kérdezzük hát tôle, hogy miért foglalkozik olyasvalamivel, amivel “úgy egyébként” nem foglalkozik, hiszen “annyira”
nem érdekli, hogy meg is akarjon róla tudni valamit.

Ne kérdezzük, hogy miért szólal meg
olyan ügyben, amelyhez “úgy egyébként”
nincsen köze, hiszen nem akarja, hogy köze legyen hozzá. Hiszen semmihez sem
akarja, hogy “úgy igazán” köze legyen,
mert akkor oda lenne a “szabadság”, oda
lenne a “függetlenség”, oda a “semlegesség”. Nem utolsósorban: ha igazán köze
lenne valamihez, akkor oda lenne a büszkeség, akkor megtudna valamit. Valamit,
amit eddig nem tudott és rácsodálkozna
önmagára. És akkor…
Ne kérdezzük a részletekrôl sem, arról,
hogy mit gondolt, amikor ez írta a Haldoklóról, az idôközben Eltávozottról: “Jó
utat, remélem, puhára esel.” Meg arról,
hogy ezt miként sütötte ki: “Mi mással lehetne összevetni a mai katolikus egyházat,
mint a kései Szovjetunióval – ugye, a birodalom nevének is van némi magasztos, fenséges, monumentális bukéja. A nagyhatalom, amely alól kicsúszott a saját népe, és
amelynek félnie kellett saját népétôl.” (És
most vajon mit gondol a milliókról, akik
világszerte imádkoztak, személyesen búcsúzkodtak a ravatalnál: ôk a kicsúszottak,
vagy ôk a még ki nem csúszottak?) Ne kérdezzük.
“Nem lehet kétezer évig kiabálni, hogy a
disznóhús rossz, ha közben az emberek rég
rájöttek, hogy jó az, és nem haltak bele” –
írja bölcsen, majd így folytatja: “Nem lehet, hogy elvileg cölibátusban élô tudósok
diktáljanak ezer évekig szexuális nyomorba
taszított családoknak.”
Helyben vagyunk.
Nietzsche mondta, hogy a görögök az
enyészetbe néztek, és fénykarikákat láttak.
Ô is ezt hiszi magáról. De nem inkább fordítva van? Valójában a napba pillant, és
most sötét foltokat lát.
Game over.
Pásztor Gergely

FÔNIX ANYÁK NAPJA
A Fônix Országos Egyesület és Dabas Város
Önkormányzata közös pályázatot ír ki az általános iskolák tanulói részére.
A pályázat címe: “Az én édesanyám nem csak
engem szeret”
A fôcímen belüli kategóriák:
A kategória: Az én édesanyám az élet védelmezôje
B kategória: Az én édesanyám a szegények, betegek, elesettek segítôje
C kategória: Az én édesanyám az anyanyelvünk
ôre
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A pályázat célja: Az évek során ellaposodott, kiüresedett megemlékezést az egyesület filozófiájának megfelelô (az élet védelme, gondoskodás,
az anyanyelv ôrzése) tartalommal megújítani.
Idôpontja: 2005. május 2.
(FÔNIX ANYÁK NAPJA 2005)
Helyszíne: A Fônix-tagok, illetve önként vállalkozók élet- és lakóterületei, iskolák, mûvelôdési házak, faluházak…

Együttmûködôk: Fônix Nagyasszonyok, Fônix
Polgármesterek, önkormányzati testületek, iskolák, mûvelôdési intézmények, elektromos
sajtó, helyi társadalmi szervezetek…
Módszer:
II. Alsó tagozatosoknak rajzpályázat
II. Felsô tagozatosoknak dolgozat írása
Elfogadás esetén: Munkabizottság alakítása,
együttmûködôk szervezése.
A pályázatokat helyi zsûrik bírálják el. A nyertesek ünnepélyen mutatják be édesanyjukat,
akikrôl írtak.

Kitekintô

“Kiskirályok még mindig mundérban”
Idôsebb olvasóink még emlékezhetnek Bokor
Imre nagy port felvert „Kiskirályok mundérban” címû könyvére, amiben a szerzô brutális
ôszinteséggel rántotta le a leplet a Kádár-korszak devalválódó erkölcsi tôkéjû honvédségérôl és annak is elsôsorban a korrumpálódó
felsôvezetésérôl. Farkas Roland százados a
honvedelem.hu fórumán a közelmúltban közzétett, a honvédelmi miniszternek címzett
nyílt levelét olvasva azonban e sorok írójában
a következô gondolatok fogalmazódtak meg,
bizony megállt az idô.
A százados nem kevesebbet állított, minthogy az elsôdleges prioritást élvezô, könnyû
fegyverzetû expedíciós haderô felszerelése
nem megfelelô. A parancsnoki láncolatban
folyton elakadó panaszok, a lassú átfutási idejû, korrupt beszerzések, a helyszíni parancsnoki állomány szûk hatásköre egyenesen a külszolgálatot teljesítô katonák életét veszélyeztetik nap mint nap. Farkas Roland azonban,
valószínûleg vesztére, nem állt meg itt. A Kabulból hat hónap külszolgálat után hazatérô
százados szerint a felsôvezetés, a vezérkar és
a minisztérium tehetetlen és felelôtlen. Nem
megfelelô emberek kerülnek a nem megfelelô
helyekre, így külföldi NATO beosztásokba is,
ahonnan azután a „felfelé bukottak” szégyenszemre hazakerülnek, hogy ezután valami
nyugodt irodai beosztással kihúzzák a nyugdíjig, rosszabb esetben pedig, hogy tovább keserítsék beosztottaik életét. A kiváló munkát
végzô tisztek elôremenetelét, továbbképzését
feletteseik akadályozzák azzal, hogy ahhoz a
csapathoz kötik ôket, ahol szolgálnak.
A százados sérelmezte azt is, hogy a külszolgálaton lévô katonák publicitása a hazai médiában elenyészô, így kapcsolatuk a civil társadalommal minimális, televíziós mûsorokban alig
szerepelnek, saját, mindenki által látogatható
internetes honlapjuk egyáltalán nincsen. Az általuk nap mint nap megtapasztalt képtelenségek azonban sajnos csak újabb tünetei annak a
kórképnek, amit ma fellengzôsen csak úgy nevezünk, honvédelem. De hogyan is juthattunk
el odáig, hogy az országot fontos nemzetközi
missziókban képviselô, terrortámadásoknak kitett katonáinkat se tudjuk idôben megfelelô
felszereléssel ellátni? Hogyan lehet az, hogy a
Magyar Honvédség a rendszerváltás óta meghirdetett hét haderôreform ellenére is, a mai
napig permanens válságban van?
A november 3-án megszûnt sorkatonai szolgálat valóban fenyegetô rémként lebegett a
munkát keresô, továbbtanuló, pályakezdô fiatalok elôtt, akik nem láttak mást az évek folyamán csökkenô idôtartamú bakaéletben, mint
értelmetlenül elvesztegetett idôt. A hadseregnek ezután úgy kellene bevonulnia a köztudat-

ba, mint kizárólag hivatásosokból álló, professzionális haderônek, ami pályát és lehetôségeket kínál, de a valóság sajnos mást mutat. A
sorkatonai szolgálat megszûnését nem kísérte
aktív toborzókampány, sôt pénzhiány miatt
gyakorlatilag a szerzôdéses felvételt is leállították, az alakulatok pedig emberhiánnyal küszködnek. A pénzhiány mellett a másik súlyos
probléma a következetlenség, azaz a honvédség nagyon sokszor képtelen megtartani
hosszabb távon a drága pénzen kiképzett
szerzôdéses katonát. Az okok egyszerûek, az illetmény alacsony, az elôremeneteli és továbbképzési lehetôségek esetlegesek, legtöbbjük
számára nincs is lehetôség igazán pályatervezésre. Kis túlzással azok maradnak a „pályán”,
akik az ország szegényebb, munkanélküliséggel
sújtott régióiból érkeznek, akiknek a katonaélet
a „ami kocka gurítjuk, ami kerek, cipeljük”
szemlélet ellenére is csak jobb lehet annál, amit
eddig megtapasztaltak, de többségükbôl, talán
azért mert iskolázottságuk alacsony – hiányzik
is a professzionalizmus iránti igény. A hivatásos
állománynál is tapasztalható az elvándorlás, az
érvek pedig a legtöbbször ugyanazok: nincs
pénz, nincs saját lakás, sokadik áthelyezés, a
nap mint nap tapasztalt képtelenségek, az élettervezési lehetôségek hiánya.
A következô tünet a korrupcióval átszôtt,
következetlen eszközbeszerzés, ami gyakran
nem a Honvédség valós igényéit tükrözi.
Hogy csak a leghíresebbeket említsük: a méregdrágán beszerzett, a b pályázat pontjainak
a mai napig meg nem felelô francia Mistral
kismagasságú légvédelmi rakétarendszer nyilvános fiaskói annak idején komoly port vertek
fel. A 2006-ban megérkezô lízingelt Gripen
vadászrepülôgépek, amelyek jelen állás szerint 2010-ben sem lesznek képesek teljes értékû harci eszközként NATO harcfeladatokban részt venni, ugyanis a gyártó részérôl is
hiányoznak megkerülhetetlen fegyverzeti
tesztek, és a kormányzat is a következô kormányzati ciklusra halasztotta a fegyverzet
megvásárlását, azaz évekig lesz egy szuperszonikus sportrepülônk az ország védelmére.
A meglévô Mig29 típusú harci gépeket pedig
az alkatrész, és immár a pilótahiány is lassan
véglegesen a földhöz szögezi. Hosszan lehetne a beszerzések körüli visszásságokat sorolni,
de ehelyett inkább jussunk el a probléma valódi gyökeréhez.
A rendszerváltás óta eltelt 14 év nem volt
elég eddig arra, hogy a hazai politikai paletta
elôrukkoljon egy életképes, minimum középtávra szóló nemzetpolitikai és védelmi politikai koncepcióval. Az utóbbi pedig nem elválasztva az elôbbitôl, a Magyar Honvédség rákfenéje. A hét (!) haderôreformot túlélt hadse-

regnek nincsen társadalmi beágyazottsága, a
levegôhöz nehezen jutó utca embere egy közelmúltban elvégzett felmérés szerint a politikusokkal együtt úgy tekint a Honvédségre,
mint pénznyelôre, amitôl az elvonás más, a
mindennapi életét jobban érintô területekre,
csak hasznos lehet. Jelenleg a magyar katonák
a világ számos pontján, így Afganisztánban is
vesznek részt nemzetközi missziókban. A politikum számára pedig, úgy tûnik, ez a nemzetközi szerepvállalás a legnagyobb testvér szemében kiváltja a NATO követelmények és
vállalások teljesítését, amíg odahaza Európában egyedülálló módon „átszervezôdô” hagyományos fegyvernemek (önjáró tüzérség
megszüntetése, lánctalpas lövésszállító harcjármûvek kivonása, harckocsizó alakulatok soha nem látott mértékû leépítése) tisztjei gondolkodhatnak el azon, vállalják-e az átképzéssel és az áthelyezéssel járó ismételt hercehurcát. Ebben a formában pedig a Honvédség a
jövôben csak statisztaszerepre lesz képes a
haderejét és vállalásait komolyan vevô nemzetek mellett. Az axióma pedig, hogy az országot katonailag hosszabb távon sem fenyegeti senki a jövôben, a közelmúlt ukrajnai és
szerbiai eseményei tükrében nevetségesen
hat. Egy ország saját érdekeit egy védelmi
szervezet nem fogja képviselni, a szövetségek
pedig természetüknél fogva lassan jönnek
mozgásba. Az ijesztô mértékben atomizálódó
és hasadt magyar társadalom pedig úgy tûnik,
annak sincsen tudatában, hogy Magyarországot a NATO megvédheti ugyan, de vajon ô
mit lesz képes érdemben a többi tagállam védelméhez hozzáadni? A sorkatonai szolgálat
elôrehozott megszüntetésében pedig az országban az egyetlen kézzelfogható racionalitás, a szavazatokért való harc érhetô tetten, a
társadalom és a honvédség kapcsolata pedig
félô, hogy eközben véglegesen devalválódik.
Magyarországon a honvédséget illetôen pedig
civil kontroll nincsen, civil irányítás van. A beszerzési és személyügyi kérdések fölötti hatásköri vita a minisztérium és a vezérkar között már okozta egy vezérkari fônök távozását. A százados nyílt levelében felsorolt, nem
megfelelô vagy felesleges technikai eszközök
ügyében lefolyt vizsgálat eredményét illetôen
ne legyenek illúzióink, igazi felelôsök és változások nem lesznek, ködösítés és szerecsenmosdatás viszont annál több. Az éppen regnáló politikai erô gazdasági holdudvarához tartozó cégek (nemegyszer nyugalmazott tisztekkel az igazgatótanácsaikban) pedig tort ülnek az ÁSZ által 60% feletti arányban szabálytalannak tartott közbeszerzési pályázatokon.
Bálint Attila Kristóf
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Egészség

2005-ben március 21-én kezdtük meg Dabason a lakosság
tüdôszûrését. Az idézések a szokottnál késôbbi kiküldését az indokolta, hogy új gépberuházásunk erre az idôre fejezôdött be.
Többszöri pályázás eredményeként már mûködik az új gép,
mely korszakváltást jelent a tüdôszûrésben. Az eddigi 10x10-es
filmkocka leolvasása helyett a mai lehetôség valóban megfelel a
21. századi szakmai követelményeknek.
A beruházást vegyes forrásból valósítottuk meg. Dabas Város
Önkormányzata a 40%-os önrészt, az Egészségügyi és Szociális
Minisztérium a kamatköltséget és a közbeszerzési díjat biztosította, a szakorvosi rendelôintézet a fennmaradó 60%-ot 5 éves
részletfizetés igénybevételével egyenlíti majd ki.
A beruházás összetett, több egymásra épülô részbôl tevôdik össze:
– l db CR25 típusú közepes teljesítményû foszforlemezes digitális röntgenfelvételi berendezésbôl
– l db AGFA DRYSTAR 2000 típusú szárazrendszerû levilágítóberendezésbôl
– l db POWER VAULT digitális képtároló berendezésbôl
– l db Siemens Polydoros 50 S nagyfrekvenciás generátorból.
Szükséges volt a felvételezô sugárkabin átalakítására és a sugárvédelem megerôsítésére is. A beruházás összes költsége 36,5 millió Ft volt.
Kitartó, hosszú munka eredménye a beruházás megvalósulása, melynek szükségességét senki nem vitatta, csak a források
megszerzése volt nehéz. Megérte az erôfeszítést, hiszen a Dabasi
Tüdôgondozó Intézet korszerû digitalizáló, számítógépes röntgen berendezéssel gazdagodott, amilyennel az országban még
csak kevés helyen rendelkeznek. A röntgensugár hatására keletkezett képeket, képinformációkat digitális adattá alakítja át. A
képek tárolása nem igényel helyet, hiszen képtárolón rögzül,
már nincs szükség a régi filmtárolási formákra. Kiváló a képek
minôsége. A szakmai színvonal növelése mellett a filmek kiküszöbölésével mûködési költségcsökkentést érhetünk el.
Kérjük a 30 év feletti dabasi lakosokat, osztozzanak örömünkben, és minél nagyobb arányban, vegyenek részt a kötelezô éves tüdôszûrésen!
Dr. Bérdi Eszter
a tüdôgondozó vezetô fôorvosa

Egy csodálatos elme
Már abban volt valami tekintélyt parancsoló, ahogy megjelent családi háza bejárati ajtajában, és óvatos, öreguras léptekkel elindult a kiskapu felé,
hogy beengedjen. Aztán bent udvarias házigazdához méltón kávéval kínált, majd leült velem szemben, cigarettára gyújtott és anélkül, hogy bármit is kérdeztem volna belekezdett.

Fotó: Karlik Dóra

Dabasi lakosok 2005. évi
tüdôszûrése

– Nos, mirôl is óhajt kérdezni? Nyolcvanéves elmúltam és egy meglehetôsen változatos élet van mögöttem, minek folytán éltem Magyarországon kívül például Bukarestben, még orvostanhallgatóként, ahol egy nôi kosárlabdacsapat edzôje voltam. Továbbá
laktam például Kölnben, Párizsban, Svájcban már orvosként.
– Kezdjük talán az elején. Miért választotta az orvosi pályát?
– 1942-ben érettségiztem, és eszem ágában sem volt orvos lenni, maximum állatorvos, de oda nem vettek fel, ezért jobb híján beiratkoztam a jogra. Nem látogattam
valami sûrûn az elôadásokat, ennek ellenére a vizsgáimat megszereztem római jogból
és magyar jogtörténetbôl.
– Úgy tudom, hogy Erdélyben született, orvosi tanulmányait is ott végezte?
– Ópécskán születtem, ami 1944-ben éppen kívül esett a trianoni határon. Erdélyt
tekintettem a szülôhazámnak, ezért ottmaradtam. Kolozsvárra és Marosvásárhelyre jártam magyar egyetemre. Ezután még mindig maradtam volna, de Aradon volt egy
törzsôrmester, aki némi honorárium ellenében elintézte, hogy ne sorozzanak be. Egyszer
elfelejtettem fizetni, és rögtön kiadta ellenem az elfogató parancsot. Marosvásárhelyen

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. április 23-tól 2005. május 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: (06-29) 360-379
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Tar Zoltán
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter

2005. április 23.
2005. április 24.
2005. április 25.
2005. április 26.
2005. április 27.
2005. április 28.
2005. április 29.
2005. április 30.
2005. május 01.
2005. május 02.
2005. május 03.
2005. május 04.

24 órás
24 órás
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
24 órás
24 órás
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00

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

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

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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15.00–7.00
15.00–7.00
24 órás
24 órás
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
15.00–7.00
24 órás
24 órás

Egészség
másodmagammal albérletben laktam, mert a kollégiumból kissé pajkos magaviseletem miatt kirúgtak. Meg is jelent az albérletben egy rendôr, és egy bizonyos Lelik Ferenc katonaszökevényt keresett. Mondtam, hogy nem én
vagyok az. Mint késôbb megtudtam, három évre soroztak
volna egy fenyítô zászlóaljba, Románia legsötétebb részébe. Így aztán át kellett jönnöm Magyarországra. A
pesti egyetemen minden további nélkül folytathattam
orvosi tanulmányaimat. 1949-ben a Pázmány Péter
Tudományegyetemen doktorrá avattak. Ezt követôen
segédorvosként dolgoztam Gyöngyösön, majd az István
Kórházban. Engem már akkor nagyon érdekelt a baleseti
sebészet, ami akkor még Magyarországon igencsak
gyerekcipôben járt. Ezért elvégeztem egy féléves baleseti
sebészeti tanfolyamot.
– Mi történt ezután?
– Nem sokkal késôbb felkeresett a budapesti tiszti
fôorvos, és felajánlotta, hogy menjek ki Koreába dolgozni, ahol éppen folyt a háború. Nem szerettem volna elhagyni az országot, ezért ezt a felkérést finoman visszautasítottam. Ez a döntésem nem volt túl népszerû, így hát jobbnak láttam, ha nem
maradok fôvárosi kórházban, de mégis a fôvárosban. Kiváló lehetôségnek kínálkozott az állami Fodor József Rehabilitációs Intézet, ahol csonttuberkolózissal foglalkoztam. Ennek azért is örültem, mert mindig a szívemen viseltem a sánták vagy
valamilyen mozgássérültek sorsát. Rengeteg mûtétet végeztünk, melyek közül a
legsúlyosabb probléma a csípô- és gerinctuberkolózis volt. Hogy, hogy nem, támadt egy ötletem, miszerint nem szükséges a gerincoszlopot feltétlenül „feltrancsírozni”, mert ez a beavatkozás elölrôl is elvégezhetô. Ezt a módszert attól kezdve szerte a világon alkalmazzák, amire nagyon büszke vagyok. Továbbá a csípôízület mûtét technikájában is újításokat vezettem be, ennek köszönhetôen meghívtak
Párizsba, ahol a vöröskereszt vezetôje felvetette, hogy maradjak kint külföldi
asszisztensként, amit minden évben egy embernek ajánlanak fel. Nekem persze
eszem ágában sem volt kint maradni, és az elsô vonattal hazajöttem.
– Ezen kívül még többször járt Németországban és Svájcban, valamint számos
hazai városban, amirôl még oldalakat lehetne írni, de ugorjunk egy kicsit az idôben.
Hogy került végül Dabasra?
– Teljesen véletlenül. Találkoztam az utcán a megyei fôorvos helyettesével, és
ô ajánlotta, hogy dolgozzam itt.
– Hogy érezte magát a helyi Szakorvosi Rendelôintézetben?
– Elôször rettenetesen, de késôbb kinyitottam a szemem. Mivel abban az
idôben a lakosság döntô többsége, így vagy úgy a mezôgazdasággal foglalkozott,
elkezdtem megfigyelni az ásást, kapálást mozgásszervi szempontból, hogy milyen
izmokat mozgat meg, mekkora intenzitással. Az ilyen vonatkozású cikkeimet Né-

metországban is leközölték. Erdô Zoltán professzor rábeszélésére pedig megpályáztam a kandidátusi címet, amit
késôbb meg is szereztem.
– Beszélgetésünk apropóját az a Tudományos-díj adta,
amelyet a közelmúltban kapott, és a vele járó oklevélen a
következô szöveg olvasható: nemzetközileg is elismert, folyadékkristály thermográfiával kapcsolatos kutatásai, a
diagnosztikai módszer alkalmazásának problémáival fáradhatatlanul foglalkozó kutatói, publikációs munkája elismeréseként. Hogy jött rá erre a módszerre?
– Egy kanadai orvos rájött, hogy az emlôrák korai diagnosztizálásában nagyon nagy segítséget nyújt a thermográfia. Arra gondoltam, hogy hasonló módszerrel akár
a csonttörés és az ízületi sérülések is gyógyíthatók.
– Ez a díj e találmányának az elismerése?
– Ez tulajdonképpen egy életmûdíj. Régen ezek a díjak
nem jelentettek túl sokat nekem, de ahogy az ember
öregszik, kezd rájuk nagyon büszke lenni.
– Mire a legbüszkébb?
– Arra, hogy önként részt vettem a háborúban, és nem
tehetek magamnak szemrehányást, hogy elvesztettük. Továbbá arra, hogy abban
a thermográfiai társaságban, amelyben tizenketten voltunk az egész világról, én
vezetôségi tag voltam. Harmadrészt arra, hogy számos olimpiai, világ- és Európabajnoknak segítettem sikereik elérésében, általam gyógyultak meg.
– Ha újrakezdhetné, mi az, amit másképpen csinálna?
– Talán, ha abban az idôben beálltam volna én is a sorba, akkor most nem egy
rendelôintézetben dolgoznék, hanem mondjuk egy klinikán lennék, mondjuk professzor kettô. De nem bántam meg semmit. Ezt a várost nagyon megszerettem, és
ma már vérbeli dabasinak tartom magam, mert nem tudnám megmondani még
Erdélyben sem, hogy tulajdonképpen kolozsvári vagyok-e inkább, vagy nagyváradi,
vagy éppen aradi.
– Akkor ezt úgy kell érteni, hogy elsô igazi otthonának Dabast tekinti?
– Ma már feltétlenül. Ha valahonnan jöttem haza autóval, akkor a város határában nyomtam a dudát és kiabáltam, hogy hajrá Dabas!
– Rengeteg külföldi meghívást és munkalehetôséget kapott, híres professzorokkal, tudósokkal dolgozhatott volna együtt. Mi az oka annak, hogy nem használta ki
ezeket a lehetôségeket?
– Az, hogy nem akartam disszidálni, méghozzá két dolog miatt. Az egyik ilyen
dolog Vörösmarty Mihály Szózata, a másik pedig Ady Endre verse, miszerint:
„Föl-földobott kô, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad”
Szabó Róbert

VETÉLKEDÔ VESZTES NÉLKÜL

Az elsôsegélynyújtók sikerrel látták el az iskolai, háztartási és közúti
balesetet szenvedôket.
A versenyben az újhartyáni általános iskola csapata bizonyult a
legjobbnak, felkészítôjük Majer Ferencné pedagógus. A megyei
versenyen ôk képviselik a körzetet. A második helyen a Szent János
Katolikus Általános Iskola csapata végzett, felkészítô tanáruk Tóth
Tivadarné. A harmadik helyet a bugyi általános iskola tanulói
szerezték meg, felkészítôjük Bálintné Balogh Mária volt. A negyedik
helyen az inárcsi általános iskola csapata végzett, ôket Balla Zoltánné
pedagógus készítette fel.
Ennek a versenynek csak gyôztesei voltak, tudásban azok is
gazdagodtak, akik nem vittek haza “pálmát”.
A délutáni programok alatt a gyerekeket uzsonnával vendégelték
meg, amelyhez hozzájárult Kosztolányi Imre vállalkozó és a Palermo
cukrászda.
Adományaikat ezúton is köszönjük.

A Vöröskereszt Dabas Körzeti Szervezete területi versenyt rendezett az
általános iskolás csapatok részére, közel 60 ifjú vöröskeresztes
részvételével. A házigazda feladatait a Szent János Katolikus Általános
Iskola vállalta. Balog Mária igazgatónô megnyitóbeszédében köszöntötte a környék községeibôl érkezô versenyzôket, kísérôket és bemutatta az iskolát.
A gyerekek az igazán izgalmas, de jó hangulatú versenyen bizonyították, hogy ismerik a Vöröskereszt történetét, sokat tudnak a csecsemôk
táplálásáról, öltöztetésérôl, fürösztésérôl, egészsége megóvásáról.
A feladatot legjobban a Katolikus Általános Iskola csapat oldotta
meg, felkészítôjük Kátai Ferencné védônô. A második helyezett egy
pont különbséggel a Hernádi Általános Iskola csapata lett, felkészítôjük
Varga Lászlóné védônô, a harmadik helyezést a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola csapata érte el, felkészítôjük Kátai Ferencné védônô. A
bugyi, újlengyeli és dabasi iskola csapata mind-mind ügyesen
vetélkedett.

Bartos Sándorné
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Víz és Föld
“Hákettôo” (H2O). Ki ne ismerné ezt a
képletet? Talán olyan olvasó sincs, aki nem
emlékszik a tiszai ciánszennyezésre.
Nos, a vízszennyezés nem magánügy. A
vízburkot teljesen mindegy, hogy hol
mocskolják be. Akár felszín alatti vizet
szennyeznek, akár teljesen nemzeti folyót,
a szennyezés elôbb-utóbb a tengerben köt
ki. Rosszabb esetben, azaz nemzetközi folyó esetén, a szennyezés országokon folyik
végig, pusztítva az élôt. Így járt 2000-ben a
szôke Tisza is, annak ellenére, hogy már
egy, 1986-ban Szegeden aláírt egyezményben a szennyezô állam is kötelezettséget
vállalt a Tisza és mellékfolyói szennyezésének mérséklésére.
A nemzetközi jog az 1960-as évektôl
kezdôdôen kezdett egyre erôteljesebben
reflektálni a szennyezés csökkentésének
szabályozására. Az Európa Tanács 1968ban kiadta az Európai Vízkartát, és az abban megfogalmazott elvek alapján 1992ben Helsinkiben létrejött a Nemzetközi
Vízfolyások Európai Keretegyezménye,
melyet akkor 22 európai állam és az EGK
is aláírt. Az egyezmény szerint a felek megelôzni, ellenôrizni és csökkenteni kötelesek
a vizek olyan szennyezését, aminek a határon túlterjedô kihatása is van, ebbôl a célból vízfolyások parti államai figyelmeztetô
és riasztórendszert építenek ki, illetve egymással konzultálnak.
Az Európai Unióban jelenleg a legfontosabb jogszabály, amely meghatározza a vízvédelmi politika területén a közösségi fellé-

pés kereteit, a 2000-ben elfogadott Víz Keretirányelv. A vízgazdálkodás szabályozásában egy átfogóbb megközelítést alkalmaz,
célja a vizek jó ökológiai állapotba hozása
(2015-ig az összes felszíni és felszín alatti
vízre kiterjedôen!), a fenntartható vízhasználatok biztosítása, valamint a vízvédelmi
és vízgazdálkodási politika összehangolása.
Az irányelv a vízhasználatok szabályozása
során a vizek öt kategóriáját különbözteti
meg: ivóvíz, fürdôvíz, szennyvíz, kagylótenyésztésre alkalmas vizek, illetve haltenyésztésre alkalmas vizek. A 2001-ben kiadott módosító irányelv meghatározza azon
anyagok elsôbbségi listáját, amelyek kibocsátásának csökkentésére programokat dolgoznak ki a tagállamok (nitrátok, higany,
más veszélyes anyagok). A tervezés vízgyûjtô-kerületek alapján folyik. Magyarország teljes egészében 18 másik (tag)állammal a Duna vízgyûjtô-kerületbe tartozik. A
Keretirányelv végrehajtásáról minden tagállamnak, köztünk hazánknak, jelentési kötelezettsége van. A jelentések nyilvánosak.
Április 22., bár még nem piros betûs
ünnep, de jeles nap: a Föld napja. Sajnos az
egész bolygót átfogó környezetvédelmi szabályok áttekintésére egy cikk keretében
nincs lehetôség, arra talán egy könyv is kevés lenne. Foglalkozzunk csak azzal a földdel, ami a talpunk alatt van: a talajjal. A
talaj mint termôföld az élelem forrása, ezen
túl: energiaforrás, megköti és átalakítja a
szennyezést, a bioszféra élôhelye. Ôrzôje a
régészeti és ôslénytani maradványoknak, és
nem utolsósorban minden emberi építmény és fizikai létesítmény hordozója.
A talaj, ezen belül Európa talajai elsôsorban a következô káros hatásoknak vannak

kitéve: erózió, szervesanyag-tartalom csökkenése, talajszennyezés, termôterületek
csökkenése (okozói: lakossági és infrastrukturális építkezések), talajtömörödés (okozója: nehézgépek alkalmazása a mezôgazdaságban), talaji biodiverzitás csökkenése, sófelhalmozódás (okozója: nátrium, magnézium,
kálcium oldható sóinak túlzott használata),
valamint az árvizek és földcsuszamlások.
Ezek a folyamatok az emberi tevékenységnek köszönhetôek: vagy elindítottuk,
vagy súlyosbítottuk.
A talajszennyezésre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozásból kiemelendô A veszélyes hulladékok határon túli szállításáról
szóló 1989-es Bázeli szerzôdés. Ennek értelmében az ilyen hulladékot fôszabályként
abban az országban kell elhelyezni, ahol keletkezett. Szállítani csak megfelelô okmánnyal, és csak olyan országba lehet, hol
megfelelôen kezelt létesítményben helyezik
el. Olyan államokba viszont tilos a szállítás,
amelyek nem részesei az egyezménynek,
azokat az államokat ugyanis nem kötik azok
a szigorú ellenôrzési és szállítási szabályok,
mint a részes tagállamokat. Az országhatáron túli illegális szállítás bûncselekmény, ezt
a magyar büntetôjog is szankcionálja.
E nemzetközi egyezményen túl még számos jogszabály foglalkozik a talajvédelemmel, mind nemzetközi, mind uniós (lásd:
6. Akcióprogram) és nemzeti szinten. Valamennyi célja ugyanaz: megôrizni a talaj
összes elônyös és az élethez nélkülözhetetlen tulajdonságát, megelôzni a pusztulást,
szennyezést, minôségromlást, vagy legalább az összes elôbbieket eredményezô folyamat, tevékenység “kordában tartása”.
dr. Kozák Beatrix

ÁPRILIS 22. – FÖLD NAPJA

Ritkán elôforduló madarak Dabason
Feketególya:
Fehér rokonánál valamivel kisebb, a hátán,
nyakán jellegzetes feketén csillogó tollruhával, csak az alsóteste fehér. Rendkívül félénk
madár, kerüli az emberi
településeket, összefüggô erdôk háborítatlan részein székel. Dabastól
DNY-ra, NY-ra a lôtéri és peszéri erdôkben 2-3 pár költ.
Nyári hajnalokon a XX-as csatorna környékén rendszeresen lehet velük találkozni. Népies elnevezései: erdei gólya, barna gólya.
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Bölömbika:
Érdekes nevét hangjáról kapta, amelyet
elsôsorban márciusban, áprilisban hallat
és akár 1-2 kilométerre is elhallatszik. Ez
a gémféle madár a zárt összefüggô
nádasok, mocsarak lakója, és kis
halakkal, békákkal, vízirovarokkal táplálkozik. Az idei tavaszon eddig egy madár hangját
hallottam a Vizeserdô
környékérôl. Népies
elnevezései: vízibika, ökörbika, bikagém, vízibornyú,
muszkagém.

Fenyôszajkó:
Magyarországon nem
fészkel ez a madár, de
a kutatók szerint ez az
Északi-középhegységben elôfordulhat, de nem
bizonyított. Hozzánk legközelebb a szlovákiai Kárpátokban költ. Télen viszont egyes példányai délre húzódnak és nagyon ritkán
hazánkban is találkozni velük. Dabas
körzetében eddig egyszer figyeltem
meg, 1992 decemberében, a Dabasról
Örkénybe vezetô erdei úton a vadtakarmányt szállító kocsiról lehulló kukorica-

Környezetünk

A dabasi ôszibarackfajta legendája
Metelka Ferenc dabasi gyógyszerész az
1860-ban felfedezett medvelepkérôl közismert
a természetbarátok körében. Azt azonban, hogy
a gyógyszerész úr nevéhez egy ôszibarackfajta is
kötôdik, arról a képzett kertészek közül is csak
kevesen tudnak.
A “Metelka díjazottja” ôszibarackfajtáról
mintegy 30 évvel ezelôtt hallottam elôször tapasztalt helyi kertészektôl, de csak legendaszinten, mert akkor már egyetlen fát sem
tudtak Dabason megmutatni belôle.
Az 1970-es évek elejétôl a fajta már nem
szerepelt a szakirodalomban, a kertésziskolák
az érésidôben konkurens modern amerikai és
olasz fajtákat oktatták.
Ilyen elôzmények után néhány hónappal
ezelôtt nagy meglepetéssel fedeztem fel a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv több száz oldalas
mellékletében a ritka, ôshonos gyümölcsfajták
között a mi fajtánkat, a Metelka díjazottját.
Rövid idô alatt, néhány telefon után kiderült, hogy az ôshonos szôlô- és gyümölcsfajták
ügyében ma Magyarországon minden szál dr.
Surányi Dezsô akadémikus úrhoz, a Ceglédi
Gyümölcskutató Intézet igazgatójához vezet.
Surányi úr elkötelezett és szakavatott mûvelôje,
egyetemi oktatója ennek a tudományterületnek,
ezért nagy reményeket fûztem az általa biztosított konzultációs lehetôséghez. Elôzetes várakozásom beigazolódott: a professzor úr értékes
adatokat és szakirodalmi anyagot adott át számomra. A szakirodalmi anyagok közül ki kell
emelnem Angyal Dezsô: Gyümölcsismeret
(1926, Pátria Kiadó); id. Mohácsi Mátyás–Maliga Pál–ifj. Mohácsi Mátyás: Az ôszibarack

(1963, Mezôgazdasági Kiadó) és Surányi
Dezsô: Gyümölcsözô sokféleség (2002, Akcident Kiadó) címû mûveit, melyek felhasználásával hitelesen bemutatható a dabasi ôszibarackfajta története.
A fajta magvetésbôl történô kiválasztása az
1840-es évek közepére tehetô, és Bartholomeidesz Soma gyóni evangélikus lelkész nevéhez
fûzôdik. A jó érzékkel kiválasztott magoncról a
lelkész úr többeknek, így Metelka Ferencnek is
adott szemzôhajtásokat, melyek révén e fajtát
elszaporították.
Metelka úr a kiváló tulajdonságokat mutató
barackot egy kecskeméti kiállításon név nélkül
bemutatta és díjat nyert vele. A sikeres kiállítás
után a fajta a “Metelka díjazottja” nevet kapta,
és így terjedt el az országban. A gyógyszerész úr
további érdeme, hogy olajfestményen is megörökítette a díjas barackot. A Müller Paul által
készített eredeti olajfestmény késôbb Metelka
úr utódaitól Zlinszky Elek dabasi földbirtokoshoz került. Zlinszky úr akinek édesapja annak
idején szintén kapott a szemzôhajtásokból, ismerte a fajta történetét, melyet írásban is megörökített az utókor számára.
A fajta fôként a Duna-Tisza közén terjedt el.
Fája erôteljes növekedésû, nagy, terebélyes, szabályos koronát alkot. Rendszeresen és bôven terem, sokszor annyira, hogy ritkítást igényel.
Gyümölcse középnagy, gömbölyded, részaránytalan, héja sárgászöld, a napos oldalon világospiros fedôszínnel.
Húsa magvaváló, sárgás-zöldesfehér, kissé
rostos, lédús, zamatos és kellemes borízû. Augusztus végén, szeptember elején érik, a szállí-

szemeket szedegette. Népies elnevezései: havasi szajkó, mogyorós szajkó.

országon található a legerôsebb állomány, amelynek jelentôs része a közelünkben lévô Kunpeszér-Apaj körzetben
él. Ezekbôl több példány idônként meglátogatja Dabas határát is, és szerencsés
esetben a gyóni Paphegyrôl vagy akár a Sáriban lévô sóderbánya
dombjairól is lehet
túzokokban
gyönyörködni. Népies
elnevezése:
vad póka.

Ugartyúk:
Vonuló, éjszakai életmódú madár, ezért
viszonylag ritkán találkozhatunk vele. A
földön fészkel, sekély talajmélyedésbe
rakja tojásait. Hazánkban számottevô
állománya a Duna–Tisza közén és a
Hortobágyon található. A Dabas, Tatárszentgyörgy, Kunpeszér közötti háromszögben éjszakánként viszonylag sûrûn
hallhatjuk jellegzetes panaszos hangját. Népies elnevezései: bagolyfejû lile,
bagolyszemû sneff, homoksneff.
Túzok:
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület címermadara. A kifejlett túzokkakas súlya 10–15 kg, a tyúk
4–6 kg. Közép-Európában Magyar-

Czeróczki
András

tást jól bírja. Friss fogyasztásra és konzerv
készítésére egyaránt alkalmas, hálás, eredeti
magyar fajta.
Kedvezô tulajdonságai a Metelka díjazottját
mintegy 120 évig tartották köztermesztésben. A
gyümölcstermesztés fejlôdése számos új fajta
megjelenését hozta, az ôszibarackfajták száma
1958 és 1978 között több, mint négyszeresére
nôtt. Törvényszerû volt a fajtaváltás, a jobb,
modernebb, a piaci igényeket magasabb szinten
kielégítô fajták elterjedése.
A kultútörténeti és genetikai szempontból
kiemelkedô jelentôségû, veszélyeztetett szôlô- és
gyümölcsfajták megôrzése az Európai Unióban
egyértelmûen megfogalmazott és támogatott
célkitûzés, így a leváltott fajták sorsa nem szükségszerûen a feledés, a fajta elvesztése.
A Nemzeti Vidékfejlesztési terv keretében
meghirdetett “Ritka szôlô és gyümölcsfajták termesztése célprogram” készítôi 14 ôszbarack fajtát jelöltek meg a kiemelkedô jelentôségû veszélyeztetett fajták között.
Ezen a listán a Metelka díjazottja az egyik
legrégebbi fajta, és önmagában a megnevezése is
az utókor elismerését, tisztelgô fôhajtását jelenti. A célprogram reményt ad arra, hogy valamely magánygyûjteménybôl vagy kisebb ültetvénybôl a fajta elôkerüljön.
Ezzel korrigálhatóvá válik az a sajnálatos mulasztás, hogy – jelenlegi ismereteink szerint –
a közpénzen fenntartott gyûjteményekben,
génbankokban nem szerepel a Metelka
díjazottja.
Egy kis szerencse tehát szükséges a dabasi
ôszibarackfajta legendájának folytatásához, de
ebben az ügyben kötelezô az optimizmus.
Az egyszer már általunk is elfeledett fajtával
– most, hogy újra a szakma látókörébe került –
mi dabasiak nyerhetjük a legtöbbet. Továbbszaporításra alkamas anyatô elôkerülése esetén
célszerû lenne városunkban egy bemutatókertet
létesíteni (Metelka-emlékkert), hiszen a fajtához
dabasi kiválóságok kötôdnek, azaz helytörténeti
jelentôsége is van. A bemutatókert mellett szervezett, nyilvántartott módon magánkertbe is
kerülhetne a szaporítóanyag, a történet kezdetéhez hasonlóan.
Addig is, aki bármit tud a fajtáról, kérem, jelezze! A legnagyobb valószínûséggel a budai
hegyoldalban és a szatymazi termôtájban vastag
törzsû és vázágú fák között fordulhat elô, így
akinek ott vannak rokonai, ismerôsei, annak a
legközelebbi találkozáskor ezt a témát is érdemes szóba hozni.
Az összefogás ebben az esetben is gyümölcsözô lehet, és akkor velünk folytatódhat ez a
szép dabasi történet, mi írhatjuk tovább a Metelka díjazottja legendáját.
Valentyik Ferenc
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LABDARÚGÁS Mi újság az FC Dabas háza táján?
Az idei tél nagyon megnehezítette a labdarúgócsapatok felkészülését és játékát. Sajnos csak
március közepére sikerült játékra alkalmas pályákat használni, igaz, ez a bajnoki mérkôzések kezdési idôpontja is egyben. A teremtornákon elért
jó eredmények után március 19-én idegenben
Kiskunhalason indult a bajnoki szezon az U-19 és
az U-16-os korosztály részére. Nagy szélben, két
igen nehéz gyôzelmet szereztek meg a dabasi
fiatalok. Az ifjúsági csapat 1:0-ra, míg a serdülô
csapat 4:2-re verte ellenfelét. A nyitómérkôzés
óta eltelt 3-4 hét igen mozgalmas volt. Örkényen mindkét csapatunk döntetlent ért el, míg
Monoron sajnos vereséget szenvedett a két csapat. A hazai mérkôzéseket sikerült megnyerni
Tápiógyörgye és újra Örkény ellen.
Számszerû eredmény a hét végén:
DABAS–ÖRKÉNY
Ifi
DABAS–ÖRKÉNY
Serdülô

1–0
3–0

A körzeti bajnokságban szereplô serdülôcsapatunk ez idáig szép eredményeknek örülhetett.
Biztosan verték Felsôpakony, Ócsa és Táborfalva csapatát, míg Kakuccsal döntetlent játszottak. Az U-13-as korosztály régi-új edzôje
Ócsai János, aki 1 év után tért vissza az edzôi
csapatba. Ez a korosztály a mérkôzések döntô
többségét idegenben játssza, ami természetesen megnehezíti a helyzetüket.
Három mérkôzésük mutatója: 1 gyôzelem,
1 döntetlen és 1 vereség
Április elején indultak el az alsóbb korosztályok kinti edzései és mérkôzései is. Kiss István a
’93–’94-es korosztályokkal foglalkozó edzô,
hétfô, szerda és pénteki napokon tart edzéseket
a dabasi utánpótláspályán.

Sziráki Mihály, aki az 1995. 01. 01. után született gyerekekkel foglalkozik, hétfôn, kedden,
szerdán és pénteket tart foglalkozásokat. A körzeti Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokság ezen korosztályoknak áprilisban indul el.
Nagy örömmel vehetjük tudomásul, hogy az
újraindult BOZSIK-PROGRAM-ban DABAS városának újra fontos szerep jut és juthat a
jövôben. Az elsô szervezett rendezvényen, április 3-án 165 gyermeklabdarúgó vett részt a
dabas-sári focipályán.
Kucsák István
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A vasárnapi mérkôzéssel a csapat túljutott az
elsô négy fordulón, tehát a tavaszi mérkôzések közel 1/3-án. Az elsô mérkôzésen még
döcögôsen ment a játék, de Mátészalkán
(1:1) és a Kistarcsa ellen (2:0) már voltak
biztató jelek. Április 10-én Jászapátiban 2:0ra kikapott a csapat eléggé balszerencsés körülmények között, hiszen a mérkôzés elején
11-est hibáztunk és voltak helyzeteink is.
Ennek a csapatnak össze kell még rázódnia,
hiszen 8 ember távozott az ôszi keretbôl.
Soron következô mérkôzésünket itthon
játsszottuk, április 17-én Gyula ellen,
melynek eredménye 1:3. Kérjük szurkolóinkat, hogy ezután is minél többen jöjjenek
ki és biztassák csapatunkat, hiszen példa
nélküli, hogy a 18 fôs keret fele dabasi játékos. HAJRÁ DABAS!

A tabella állása:
11. Baktalórántháza
12. Vecsés
13. Jászapáti
14. Szentes
15. Kazincbarcika
16. Bôcs
17. Karcag
18. Gyula
19. Dabas
10. Mátészalka
11. ESMTK
12. Kistarcsa
13. Salgótarján
14. Putnok
15. Hajdúböszörmény
16. Kiskunhalas

47 p
47 p
43 p
38 p
36 p
32 p
26 p
26 p
26 p
25 p
22 p
21 p
17 p
17 p
11 p
7p

Birizdó Imre a német Jörg van Ommen
bajnokságban remekelt
Április 3-án rendezték meg a Jörg van Ommen
német gokartbajnokság évadnyitó versenyét
Hahnban. Ezen a versenyen mutatkozott be Birizdó Imre a junior kategóriában. Imi élete elsô
nemzetközi megmérettetésén a mezôny elsô felébe várta magát, hiszen errôl a sorozatról tudni
érdemes, hogy mindenki azonos motorokat,
gumikat, és üzemanyagot használ. Ennek köszönhetôen nagyon kicsi különbségek alakulnak
ki a versenyzôk között, és a vezetôi tudás jobban
érvényesülhet. A versenyt megelôzô edzéseken
tudni lehetett, hogy a dabasi fiatal tehetség a
gyors pilóták közé tartozik. A vasárnap reggeli
idômérésen Iminek sikerült a remek 3. rajthelyet futnia, a második idômérésen pedig 4. helyre kvalifikálta magát. Jött az elsô verseny. Mivel
a 3. rajthely a pálya tiszta oldalán van, Imi egy
helyet javítva másodikként fordult az elsô kanyarban. A verseny nagyon szoros csatát hozott.
A magyar újonc két kör alatt az élre állt, de a
nagy nyomásban nem tudott jelentôs elôny kiépíteni. Az elsô hat helyen folyamatosan váltakoztak a pilóták, így alakult, hogy egy sikertelen
elôzési kísérlet után Imi visszaesett a 6. helyre…
De nem lett még vége a versenynek. A hétvége
meglepetés embere folyamatos elôzésekkel a
második helyre küzdöttet fel magát pár kör
alatt, és a véghajrában egy remek versenyt bemutatva a kockás zászló a harmadik helyen intette le. A második verseny rajthelye a második
idômérés rajtfelállása szerint indult. Itt Birizdó a
negyedik helyrôl várhatta a zöld lámpát. A felvezetô körben az elsô kockából induló német
Thomas Tekaat gokartja leállt, és egy kisebb kavarodásnak köszönhetônek Imi az elsô helyen

fordult a rajt után… Mivel a mögötte jövô pilóták egymással foglalkoztak, Imi azonos gyors
körökkel kiépített egy jelentôs elônyt, amit a
verseny végéig nem is engedett ki a kezébôl!
Rajt-cél gyôzelem, bemutatkozásként. Az egész
német gokartvilág meglepetten vette tudomásul, hogy a magyarokkal számolni kell. A bajnokságban így Imi a 2. helyen áll, minimális
különbséggel.
I. Jörg van Ommen futam Hahn:
1. Tekkat Thomas
2. Molly Sacha
3. Birizdó Imre
II. Jörg van Ommen futam Hahn:
1. Birizdó Imre
2. Jannick Fübrich
3. Riccardo Brutschin
Bajnokság állása 2 futam után:
1. Tekkat Thomas
2. Birizdó Imre
3. Yannick Fübrich

36 pont
35 pont
30 pont
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Kupamérkôzések a DS-ben
A jövô nagy reménységének tartott Herr
Orsi is remekelt a kapuban, és megnyugtatott minden kézilabda-rajongót, jó úton
halad a következô generáció. A meccs végeredménye 33-21 lett a Gyôr javára, így ôk
már boldogan készülhettek a másnapi hazai mérkôzésre.
A második mérkôzést a Kôbányai Spartacus és az a Dunaferr játszotta, amely januárban tragikus körülmények között elvesztette a világ talán legjobb beállósát,
Kulcsár Anitát. Majd több súlyos sérülés
után is bebizonyították, hogy nemcsak testileg, de lelkileg is nagyon erôsek és sikerült
bejutniuk a Bajnokok Ligája elôdöntôjébe.
A mérkôzés egy kis érdekességgel is szolgált, hiszen egy igazi családi csatát láthattunk: a Dunaferrt a korábbi szövetségi kapitány, Kiss Szilárd vezényelte, míg a Sparit fia, ifjabb Kiss Szilárd. Ez a mérkôzés
sem vetett fel túl sok kérdést, talán csak azt,
hogy hány góllal fognak nyerni a válogatott
gerincét adó újvárosi lányok. A Dunaferr
henger az elsô perctôl beindult és csak
Hoffmann kapusnak, valamint Gálhidinek
volt köszönhetô, hogy nem lépett meg
gyorsan a Kohász. Az újvárosiak igazi csapatjátékot produkáltak, természetesen
most is Radulovics dobta a legtöbb gólt, de
akadtak bôven, akik besegítettek neki a
munkába, mint például Pigniczki, Ferling,
Bulath, valamint Kindl. A kapuban
Ginnie, mint mindig, most is lehúzta a rolót, amiben sokat segített neki a remek

Fotók: Karlik Dóra

Világsztárok játszottak a Dabasi Sportcsarnokban. Az elôzô kijelentô mondat teljesen
helytálló, hiszen jelen volt a világ legjobb
játékosának választott Bojana Radulovics,
1997-ben a világ második legjobb játékosának titulált Németh Helga, Ginnie alias
Pálinger Katalin, Görbe vagyis Görbicz
Anita és szinte az egész magyar nôi kézilabda-válogatott. Az eseményre eljött többek
között Németh András szövetségi kapitány, több kézilabda-elnökségi tag, de
szemfülesek láthatták még az Irigy Hónaljmirigy együttes egyik tagját is.
Városunk adott otthont a nôi Magyar
Kupa elôdöntôjének. Sajnos nem volt teltház, ám így is nagyon sokan látogattak ki a
mérkôzésekre, és mind a négy klub szurkolótábora is hallatta a hangját, akik annak
ellenére megtették ezt a nem kis távot,
hogy a mérkôzések szinte elôre lefutottak
voltak. Az elsô mérkôzést a Gyôri ETO
KC játszotta a Váci NK-val, és bizony a váci lányok nem adták olcsón a bôrüket. A
válogatott Hornyák góljával kezdôdött a
félidô, ám a gyôriek hozták az EHF
elôdöntôs csapattól várhatót, és végig vezettek a meccs folyamán. A Gyôr fokozatosan szakadt el a nagyon szimpatikusan
küzdô Vura József által irányított Váctól.
Görbiczék pedig igazi örömjátékot produkáltak a közönségnek. Görbicz Anita
kilenc gólt szerzett, a friss válogatott kerettag Vérten pedig ötöt, de Mörtel és Mehlmann is kivette részét a gólgyártásból.
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védekezô fal. A meccset egyik csapat sem
vette félvállról, végig keményen küzdöttek
a lányok, és bár a papírforma beigazolódott, miszerint a Dunaferr 32-25-re nyert,
a Spartacus ellen, egy nagyszerû mérkôzést
láthattak azok, akik kilátogattak a DS-be.
A nap végén Németh Helgával és Ferling
Dettivel váltottunk néhány szót az elkövetkezendô BL meccsekrôl, valamint elmondták, hogy nagyon tetszett nekik a csarnok, a
szervezés, és remélik, hamarosan újra eljöhetnek Dabasra, akár a klubcsapattal, akár a
nemzeti együttessel, és egy még fantasztikusabb játékkal örvendeztethetik meg a dabasi és távolabbról érkezô kézilabda-rajongókat. A játékosok pozitív élményeirôl még
annyit, hogy amikor kora délután a gyôri
játékosok beléptek a DS-be, tátva maradt a
szájuk, és miközben körbesétáltak a pályán,

csak azt lehetett felôlük hallani, hogy el sem
hitték volna, hogy ilyen gyönyörû csarnok
is van Magyarországon. De nemcsak a csapatokat érte kellemes élmény, hanem a
szurkolókat is. A váci lányok egyik rajongói
honlapján ez a bejegyzés olvasható: “elôször
is le a kalappal Dabas városa elôtt! Jó szervezés, gyönyörû csarnok, két büfével, öltönyös, barátságos, kedves biztonságiakkal,
tiszta WC-kel és WC-papírral!” Akit még
ez sem gyôzött meg arról, hogy a DS-nek
nagy szerepe lehet még a hazai és nemzetközi sportéletben, íme egy apró részlet a Nemzeti Sportból: “a sportág új fellegvára a
Dabasi Sportcsarnok”. A próféta szóljon
Simon úrból. A Magyar Kupát végül hatalmas, néhol már brutális küzdelemben a
Gyôr nyerte meg hazai pályán.
Karlik Dóra

Kézilabda hírek

Dabas VSE KC NB I/B férfi meccsek eredményei:
Balatoni KC–Dabas VSE KC
37–21
ifi:
36–19
Dabas VSE KC–Nagykanizsa SE
27–24
ifi:
42-29
Komlói BSK–Dabas VSE KC
34–24
ifi:
41–28
Dabas VSE KC–Alba Regia KC
19–28
ifi:
34–24
Elmax Vasas Pápa–Dabas VSE KC
34–28
ifi:
35–30
Hazai mérkôzések helyszíne a Dabasi Sportcsarnok, idôpontjai:
Dabas VSE KC–Pénzügyôr SE
május 14.
felnôtt 18.00, ifi 16.00
Dabas VSE KC–Tatai HAC
május 29.
felnôtt 18.00, ifi 16.00
DANKE Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület hírei:
Dabas–Maglód
17–12
Dabas–Verôce
Dömsöd–Dabas
Dunavarsány–Dabas
Piliscsaba–Dabas
Albertirsa–Dabas
Tápiószentmárton–Dabas

április 24. 15 óra (DS)
április 30. 11.00
május 7. 16.00
május 8. 12.15
május 14. 10.00
május 21. 17.00

V. korcsoportos Kézilabda Fiú Diákolimpia
Megyei döntô, 2005. április 07., Vác
Eredmények:
Dabas–Gödöllô
33-30
Dabas–Vác
39-33
Dabas–D.haraszti 37-16
Dabas–Piliscsaba 31-4

1. Dabas, T.M.G.
2. Gödöllô, Török I.
3. Vác, Boronkay
4. Dunaharaszti, Baktay
5. Piliscsaba

A legjobb góllövôk: Szandhofer János, Marczinkó Máté, Ambrus Tamás, Póra Tamás és Szalai Zsolt
2005. május 13–14-én Miskolcon kerül megrendezésre az Országos Elôdöntô, melyen a Táncsics
Mihály Gimnázium képviseli Pest megyét. Az elôdöntô résztvevôi még: Nógrád, Borsod és Szabolcs-Szatmár megye bajnoka. A négy csapat közül a legjobb jut az országos döntôbe, mely május
28-30-án kerül megrendezésre Békéscsabán.

A DS májusi programjai:
Május 14-én (szombat) leány és nôi Országos Birkózó Bajnokság és Suhajda Jenô serdülô fiú
kötöttfogású birkózóverseny
Résztvevôk: Ausztria, Szerbia-Montenegró, Szlovákia és Magyarország.
A versenyek kezdete 10 óra.
Május 20-án 17 órától FENSTHERM-KAZY-KER Erôsemberek Grand Prix Nemzetközi Verseny.
A verseny összefoglalóját a TV2 egy késôbbi idôpontban adja le.
Szervezô: Fekete László
Május 21-én Fitt-Kid Diákolimpia 9 órától

Fotó: Karlik Dóra

Május 22-én 14 órától Dabas–Törökbálint megyei I. oszt. nôi kézilabda-mérkôzés
Május 27–28-án férfi kézilabda Magyar Kupa döntô (a döntés lapzárta után születik).
Május 29-én Dabas–Tata NBI/B férfi kézilabda-mérkôzés (16 órától ifjúsági, 18 órától felnôtt).
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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

ELADÓ!
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

Laguna üzletházban
„földszinti, bejárathoz közeli”
16 m2-es üzlet
Irányár: 1,7 millió Ft+áfa
Tel.: (06-1) 452-3235
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Hitel összege:
Kamat:
Kezelési költség:
Hitel-elôkészítési díj:
Futamidô:

200 000–5 000 000 Ft
évi 13%
évi 2%
egyszeri 1,5%
maximum 20 év

Az akció 2005. március 7-tôl visszavonásig tart!
THM: 5 000 000 Ft, 20 év 15,36%
A részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinkben!
Alsónémedi, Fô út 66/A
Dabas I., Szent János u. 108.
Dabas II., Szent István tér 1/D
Dabas II., Bartók Béla u. 92.
Dabas III., Vasút u. 2.

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

Bugyi, Templom u. 6.
29/547-082
Gyál, Kôrösi u. 116.
29/540-045
Gyál II., Déryné u. 1–3.
29/541-270
Budapest V., Képíró u. 9.
1/266-6624
E-mail:
titkarsag@alsonemeditksz.hu

Gyors ügyintézés, udvarias kiszolgálás az
ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

