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Dsida Jenô

Köszöntjük az édesanyákat! PÜNKÖSD
Ujjong a lelkem s telve van örömmel:
Ma érkezik a régvárt vendég!
Bár liliom-palástot
Vehetnék vállaimra
S elébe úgy mehetnék
Hogy szüzfehéren üdvözöljem ôt! –
Bár tüzrózsákat, égô szíveket
Szórhatnék szét a nagy világon,
Hogy illatot és színeket
És imákat találjon,
Amerre jár! –
Bár lenne szívem ünnepelni
Zsolozsmát zengô, nagy harang,
Melynek szétkiáltja örömét,
Hogy csengjen-bongjon tôle a határ!
Szinyei Merse Pál: Anya gyermekével

Kosztolányi Dezsô

SZEGÉNY ANYÁM CSAK
EGY DALT ZONGORÁZIK
Szegény anyám csak egy dalt zongorázik.
Egy árva dalt. Azt veregeti folyton,
és megbicsaklik elefántcsont ujja
a fekete-fehér elefántcsonton.
És elfelejti, próbálgatja egyre,
és szállni vágy, mint vérzô sas a hegyre,
mert szállni tudna, szállni és röpülni,
de visszahúzza újra ezer emlék.
Ezt zongorázta kisleány-korában,
s mikor apuskával egymást szerették.
Ezt próbálgatta, amikor születtem,
és megtanulta, elfeledte csendben.
Jaj, mennyi vágy van benne, hosszu évek.
Egy szürke dalban egy szent, szürke élet.
Hogy össze nem rogy a szobánk alatta,
hogy össze nem rogy menten, aki hallja.
E dalban az ô ifjusága halt el,
s a semmiségbe hervadt vissza, mint ô.
Kopog-kopog a rossz, vidéki valcer,
és fáj és mély, mint egy Chopin-keringô.

A csíksomlyói Mária templom (Fotó: Karlik)

Pedig, kit várok, csak egy kis madár,
Remegô szárnyu, hófehér galamb! – –
De benne ég az örök Láng,
A szent tevésre ihletô nagy Isten!
Szemén pünkösdi tüzek nyelve csap ki
S igy tekint le ránk!
Csak egy pihegô, hófehér galamb!
De ôt imádom, amíg élek,
S elôtte hullok térdre egyedül
Parányi semmiségem
Alázatos mély érzetében
Mikor felettem átrepül:
Mert ô az Úr és ô a Lélek!
S tôle várjuk fényes újulását
A föld szinének
ô hozzá csap fel ezer ének
Ostromlón zugva pünkösd hajnalán:
Oh jôjj el! Jôjj el! – – – –
Hald meg világ a titkot:
Ma eljön hozzánk! – – – –
Ujjong a lelkem s telve van örömmel!
(1929)

Események

VÁROSI MAJÁLIS 2005

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata, hagyományaihoz híven,
idén május elsején is megrendezte a városi majálist a
DS mögötti Jubileumi parkban.
A délelôtt programjai a
szokásos térzenével kezdôdtek, amelyet a Sugár Rezsô
Zeneiskola fúvósai szolgáltattak a gyülekezô közönségnek. Ezt követôen a Kossuth
Mûvelôdési Központ citerazenekara és a kis néptáncosok adtak színvonalas mûsort az egybegyûlteknek. A délelôtti programokat a Rozmaring Hagyományôrzô
népdalkör dalcsokra zárta.
Délután 13.30-kor kezdôdtek a fitneszés aerobikcsoportok fellépései. Ez a program mindig rengeteg embert vonz a színpadhoz. Szülôk, nagyszülôk testvérek jönnek el megcsodálni a gyerekek ügyességét,
bátor szereplését, ritmusérzékét és hajlékonyságát. Minden korosztály képviseltette magát, az óvodástól a középiskolás korcsoportig, ebben a mûfajban. A Szimultán
SKE, valamint az ÁgSziÁn klub sportolói
soha nem okoznak csalódást a nézôknek,
színvonalas produkcióikkal.
A következô fellépôk szintén különbözô táncos mûfajokban csillogtatták
meg tehetségüket. A Flashdance együttes
táncosaira mindig számíthatunk rendezvényeinken, ôk a show-tánc és moderntánc mûfajában jeleskednek. A Múzsák
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
csoportjai szintén jól teljesítettek, kicsiktôl nagyokig, mindannyiukon látszott, hogy szeretettel és odaadással mûvelik a különbözô tánctípusokat.
16.00 óra körül az idôsebb generáció
vette birtokába a színpadot. Az Orchidea
és a Kék Ibolya népdalkör a dabas-szôlôsi
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Dinnyés Lajos, valamint a Dabas Városi
Nyugdíjasklub tagjaiból verbuválódott
énekkarok sok jó eredményt értek már el
versenyeken, találkozókon. A majális közönségét is elszórakoztatták szép dalcsokraikkal. Az Orchidea népdalkör még
meglepetésként egy cigánytánccal is
elôrukkolt. A Bátki János Nyugdíjasklub
“mamorettjei” már számos esetben bizonyítottak. Életkedvet, mozgásigényt, fiatalos lendületet számos ifjabb generációbeli tanulhatna tôlük. Ôk messze földön
híresek, hiszen már Erdélyben is felléptek
a Parajdi Falunapokon. Erdélyi vendégeink is felismerték ôket, mondták, hogy
mûsorukat látták a tévében.
A késô délután fénypontja a kecskeméti
Hírös Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény néptáncosainak fellépése volt. A fergeteges táncprodukció lenyûgözte a közönséget, így nagy tapssal jutalmazta a fiatal
néptáncosokat. A csoport éppen egy budapesti néptánctalálkozóról érkezett, ahol
szintén jó eredményt értek el, a zsûri dicséretben részesítette ôket.
A nap fénypontja Nádas Tamás pilóta
repülôshow-ja volt. 18.00 óra tájban Kecskemét felôl feltûnt a szikrázó kék égen a piros repülô, amely különbözô bravúrokkal,
mintegy 20 percen keresztül
szórakoztatta a közönséget,
lélegzetelállító zuhanásokkal, fordulásokkal, emelkedésekkel tarkítva a bemutatót, füstcsíkokkal rajzolta tele az eget.
Az est programjait a Party
Band koncertje zárta.
Napközben, a színpadi
mûsorokon kívül számos
más attrakció is akadt a közönség szórakoztatására.
Volt lovasbemutató, íjászat, paintball, körhinta és

Események

Gaudeamus igitur

Május 6-án és 7-én városunk két középiskolájában lezajlottak a ballagási ünnepségek. 6-án a Táncsics Mihály Gimnázium 75 diákja ballagott el, akik közül 47-en négy, 28-an pedig nyolc évet töltöttek az iskola falai között. A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola május 7-én, szombaton tartotta ballagási ünnepségét, itt 152 tanuló búcsúzott iskolájától, tanáraitól és fiatalabb diáktársaitól.
Május 9-én megkezdôdött az új rendszer szerint mûködô érettségi is, amely kihívást jelentett diáknak, tanárnak egyaránt. Reméljük, hogy érettségizô diákjaink problémamentesen vették az akadályokat, és a botrányok ellenére is helytálltak az új követelményrendszer elvárásaival szemben is. Dabas Város Önkormányzata sok sikert kíván minden végzôs diáknak a hátralevô megmérettetésekhez, és egészséget, kitartást álmaik megvalósításához! Kôszegi Zoltán polgármester a végzôsökhöz
intézett levelében ezekkel a szavakkal fejezte ki jókívánságait:
Kedves Ballagó Diákok!

csúszda, repülômodellezés, arcfestés és
kézmûves foglalkozás. A szülôk és kisgyermekeik megismerkedhettek egy új,
óvodásoknak szóló angoltanulási módszerrel, amelybôl kis ízelítôt tartott a
színpadon Maricza Andrea tanárnô az
inárcsi kisóvodásokkal. A módszer játékossága, a gyerekek aktivitása bizonyítja,
hogy már ebben a korban is el lehet kezdeni a nyelvtanulást, és a módszer valóban eredményesen mûködik.
A DS elôterében Nagy László rajztanár
karikatúrakiállítása volt látható. A szarkasztikus, humoros rajzok éles bírálatot fogalmaznak meg társadalmi, aktuálpolitikai
kérdésekrôl. A tárlat nagyszámú érdeklôdôt vonzott, de sajnos csak ezen a napon
volt látható.
A rendezvény lebonyolításához aktívan
hozzájárult Dabas Város Tûzoltósága. A
nagy érdeklôdéssel kísért tûzoltóbemutatón kívül, a gulyáságyú is mûködött. A tûzoltók ezúton azt is demonstrálták, hogy
nemcsak mentésben, hanem fôzésben is
elsôk.
Köszönjük mindenkinek, aki a városi
majális elôkészítésében és lebonyolításában
a rendezvény szervezôinek segített, valamint egyénileg vagy csoportosan színpadi
fellépést, bemutatót vállalt.
Kapui

A ballagás talán a legszebb, legmeghatóbb iskolai ünnep mindenki számára. Tanárok, szülôk, fiatalabb tanulótársaitok és ti magatok, végzôs diákok vegyes érzelmekkel élitek meg ezt a napot. Az
emlékekkel teli múlt és a jövôbe vetett hit egyszerre és egyforma intezitással van jelen szívetekben
ezen az ünnepen. Innen ered az érzelmek kettôssége, a mosolyotokban megbújó sírás, a szemetek
ragyogásában megvillanó könny is. Kívánom nektek, hogy méltóképpen búszúzzatok el iskolátoktól, attól az alma matertôl, amelynek falai között felnôtté váltatok, magatokba szívtátok hagyományait, szokásait, az általa felkínált tudást, kultúrát és nyitottságot. A múlt emlékei, tapasztalatai segítsenek nektek eligazodni a jövô ismeretlenjében, kiválasztani helyeteket a világban. Engedjétek
meg, hogy útravalóként Wass Albert Szeressétek az iskolát! címû versének szavaival kívánjak nektek sok szerencsét, boldogságot, sikert és egészséget jövendô életetekre, és tolmácsoljam ezúton Dabas Város Önkormányzatának jókívánságait is!
“Mikor az élet messze késztet,
s ezernyi csábos titkot ád,
szeressük ezt a régi fészket:
a régi iskolát!”
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A természet ereje
Idén, a Környezetszépítés, Környezetvédelem Évében, Ceróczki András kapta a Dabas Város
Környezetvédelméért Télessy István-díjat. András évtizedek óta erdészként dolgozik, életének nagy részét a természetben töltötte, és így elsôdlegesen annak védelmét tartja fontosnak.
A háza is errôl árulkodik, amely egy tipikus erdészlak benyomását kelti. A nappali vadásztrófeákkal van teli, az udvar pedig inkább egy kisebb rendezett erdôre emlékeztet, ahol annak rendje és módja szerint Csöpi, a magyar vizsla ugrándozik.
– Mikor döntötte el, hogy ezt a foglalkozást
választja?
– Mint általában az erdészek nagy
többségét, engem is gyermekkoromban
értek azok az élmények, amelyek erre a
pályára vezettek. Egyértelmûen Fekete István könyveinek köszönhetem, hogy ezt a
hivatást választottam. Megvan az összes regénye, és van,
amelyiket már tízszer elolvastam. Elsôsorban a Tüskevár
és a Téli berek indított el engem ezen az úton, és hogy
nem csak bennem hagytak
ilyen mély nyomot, azt a
Nagy Könyv százas listája is
bizonyítja, ahol ezeken kívül
még két Fekete István regény
található. Nemrég olvastam,
hogy irodalomtörténészek
szerint Nobel-díjas írók közt
lenne a helye, szerintem is
teljes joggal.
– Úgy hallottam, hogy az
erdészet generációs foglalkozás,
tehát apáról fiúra száll, igaz
ez?
– Az én családfámban nem
találtam olyat, aki szintén erdész lett volna, de apám és
nagyapám is vadászott, tehát
valamilyen szinten kapcsolatban voltak a természettel, lehet, hogy tôlük örököltem.
Egyébként azt mondják,
hogy ez minden emberben
benne van, mert ha az emberiség történelmét huszonnégy
órának vesszük, akkor ebbôl huszonhárom óra negyvenöt percet vadászattal töltöttünk.
– Nagyon sok emberben felmerül az a
kérdés, hogy egy erdész, akinek hivatása a
természet és az állatok védelme, hogy tudja
ezt összeegyeztetni a vadászattal?
– Ez már egy eléggé elcsépelt téma.
Például a “sötétzöldek” is jó néhány tiltakozó cikket kiadtak már ez ellen. A vadászatra szükség van, elég, ha csak a túlszaporodást említjük. Aki még nem vett
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részt vadászaton, az érthetô, hogy ezt
teljesen másképpen értékeli. Nem érezte
még ennek varázsát. Nem tudja, milyen
érzés hajnalban egy magaslesrôl végignézni a napfelkeltét. Nem élte még át

azt a sehol máshol nem érzékelhetô
szépséget és nyugalmat. Nem állt még
szemtôl szemben egy szarvassal, és anélkül, hogy a puskához nyúlt volna, hagyta, hogy eltûnjön az erdô mélyében. Ki
kell próbálni, és biztos vagyok benne,
hogy megváltozik az ezt ellenzôk véleménye.
– Hogy néz ki egy erdésznek egy napja?
Mert jómagam is azt gondoltam sokáig,
hogy ennél jobb állás nincs is. Nyáron sétálni az erdôben, télen pedig gyönyörködni a

tájban. De gondolom, ez azért nem ennyire
egyszerû.
– Azért nem ennyire idilli a helyzet.
Nekünk is egyre több papírmunkánk
van, és egyre több idônket töltjük az íróasztal mellett. Továbbá eléggé szerteágazó
ez a munka. Én is foglalkozom még többek között parkosítással, dísznövénytermesztéssel, szaktanácsadással.
– Beszéljünk egy kicsit az erdôk állapotáról. Nekem úgy tûnik, mintha fogyna az
erdôs terület.
– Ez nem igaz. Azért tûnik úgy, mert
a fakitermelés sokkal látványosabb, mint
a telepítés. Azt könnyebben észrevesszük, hogy egy több mint tíz méter
magas erdô eltûnik. Azt már kevésbé,
hogy annak helyére kis facsemetéket telepítenek. Ennek szigorú szabályai vannak, és komoly büntetés jár
érte, ha valaki ezeket megszegi. Aki tölgyfát ültet, az
nyolcvan–száz évre elôre
gondolkodik, de aki akácot,
az is húsz-harmincra. Sajnos
hibásan építették meg a környékbeli csatornákat, ezért
eltûnt a víz a földekrôl,
majd a kutakból is. A tölgynek ez nagyon nem kedvezett, ezért errefelé már elég
keveset találni belôle.
– Ami felénk talán a legszembetûnôbb környezetszenynyezés, az az, hogy néhány ember lelkiismeret-furdalás nélkül viszi ki zsákszámra a
szemetet a környezô erdôkbe,
erdei utakra. Mit lehet tenni
ez ellen?
– Hát sajnos nem sokat.
Szinte csak abban bízhatunk,
hogy ezek az emberek egyszer
jobb belátásra térnek. Sajnos
nagyon sokan azt gondolják,
hogy a strand mögötti szemétbánya még mindig mûködik, és elôszeretettel hordják oda a szemetet. Ezektôl
eltekintve én bizakodó vagyok. Szemétügyben az utóbbi években,
mintha valamelyest javult volna a helyzet,
bár ezen a területen még mindig jócskán
elmaradunk a nyugati országoktól.
– Az ember bármekkora kárt és pusztítást okoz, azért nyugtasson meg, hogy a természet mindig alkalmazkodik, és rendbe teszi a dolgokat.
– Hát eddig rendbe tette, csak kérdés,
hogy meddig lesz erre képes, mert sajnos
a természet ereje is véges.
Szabó Róbert
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Felhívás

HALOTTAINK
Név
Bukovszki Jánosné (Garajszki Julianna)
Farkas Jánosné (Nyegrul Margit)
Gerencsér Károlyné (Szijjártó Mária)
Hriazik József
Lénárt János Jenô
Tóth Pál

Szül. idô
1926. 07. 30.
1919. 07. 02.
1913. 02. 11.
1938. 08. 05.
1947. 09. 14.
1931. 01. 15.

Halálozás idôp.
2005. 03. 31.
2005. 04. 08.
2005. 04. 11.
2005. 04. 07.
2005. 04. 09.
2005. 04. 11.

Osztozunk a családok gyászában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Acsai Sándorné és családja köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik szeretett halottjukat, Acsai Sándort elkísérték utolsó útján, és búcsúzóul megtisztelték a szeretet virágaival.

Városunk 90 év feletti lakói
Solymos Gyuláné (Kohan Margit)
Pomázi Ernôné (Lomen Erzsébet)
Parragh Tihamérné (Bircsák Mária)
Oravecz Anna
Ámon Jánosné (Mihola Irén)
Sponga Mihályné (Suhajda Margit)

1915. 05. 08.
1915. 05. 14.
1914. 05. 26.
1909. 05. 07.
1909. 05. 16.
1908. 05. 11.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
május 6.
Vásáreczki Attila – Kancsár Tünde
május 19.
Répás Lajos – Garajszki Ágnes
május 27.
Sári Gábor – Kecskés Ildikó
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
május 10.
Danyis József – Ponokai Margit
Kalecz Miklós – Garajszki Mária
május 11.
Takács László – Veil Ildikó
május 17.
Dombi György – Karlik Rozália
május 24.
Kôvágó István – Pallagi Mária
május 31.
Sikari Tamás – Nagy Marianna
Lovistyek Mihály – Panczák Rozália
Bálint Gábor – Lantos Klára
Kancsár Ferenc – Kovács Mária
25 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
május 3.
Erôs János – Durai Katalin
Fekete István – Gombár Erzsébet
május 9.
Bálint Balázs – Fojta Ilona
május 16.
Major János – Harmincz Erzsébet
május 17.
Szabó István – Jurácsik Magdolna
május 30.
Huszár Sándor – Varga Erzsébet
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
május 9.
Jarábik Ferenc – Janicsák Irén
Sikari István – Mráz Anna
május 10.
Lajó László – Zsolnai Ilona
május 17.
Kosztolányi Ferenc – Balázs Erzsébet

90 éves
90 éves
91 éves
96 éves
96 éves
97 éves

A 2004. évi helyi iparûzési adóbevallási nyomtatványok kipostázása
megkezdôdött, mely bevallást azoknak kell benyújtaniuk, akik az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végeznek.
A bevallás benyújtásának határideje 2005. május 31-e, ezzel egyidejûleg rendezni kell a már befizetett adóelôleg és a végleges iparûzési adó
közötti különbözetet. A különbözetet a Hivatal 64400099-10980264
számú Helyi iparûzési adó beszedési számlájára kell befizetni.
Kérjük a törvényes határidô betartását, mert a kötelezettség késedelmes teljesítése miatt az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján mulasztási bírság jár.
Amennyiben Önnek bevallási kötelezettsége van, de a bevallási
nyomtatványt még nem kapta kézhez, kérjük, fáradjon be a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához (213. sz. szoba). Telefonszám: 29/561-245

május 24.
Lovestyán János – Svébis Mária
május 31.
Havasi Zoltán – Batuska Mária
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Balogh János – Homola Mária
május 15.
Veil Ferenc – Luzsák Julianna
Jurácsik Ferenc – Kocsir Ilona
Maris Ferenc – Lovas Mária
május 29.
Dori Mihály – Szaller Mária
2005. április hónapban kötöttek házasságot:
április 2.
Szabó Péter Zsolt – Harazin Anna Teréz
Lakos Levente János – Fábián Gabriella
Gyócs-Németh Gyula – Karácsony Annamária
április 23.
Dobrosi Zsolt – Sey Patrícia Diána
április 30.
Forczek Miklós – Kecskés Anna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Szlezák Fanni
Rácz Levente
Steingruber Bianka
Lovassy Eszter
Forgács Nikolett
Nagy Marcel
Garajszki Zsófia
Pál Dénes
Magyar Kende
Kmetyó Gergô
Nagy Károly
Gál Panna
Schäfer Anna
Jurászik Bence
Valaszkai Nikolett
Sikari Zsanett
Scháger Benjámin
Volentér Balázs

Születési ideje
2005. 04. 05.
2005. 04. 06.
2005. 04. 08.
2005. 04. 10.
2005. 04. 13.
2005. 04. 14.
2005. 04. 15.
2005. 04. 16.
2005. 04. 17.
2005. 04. 19.
2005. 04. 21.
2005. 04. 21.
2005. 04. 23.
2005. 04. 25.
2005. 04. 26.
2005. 04. 26.
2005. 04. 26.
2005. 04. 29.

Anyuka neve
Prauda Anita
Balogh Tünde
Takács Angéla
Fekete Erika
Háda Brigitta
Precsinszki Tímea
Greman Mária
Farkas Krisztina
Boros Ágnes
Majoros Zsuzsanna
Makai Anna
Pál Bernadett
Sidó Erika
Kovács Andrea
Garajszki Anita
Endrôdi Irén
Medve Valéria
Volentér Erzsébet

Üdvözöljük városunk új lakóit!
2005. május DABASI ÚJSÁG
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Önkormányzati hírek

DÍJÁTADÁS
A MEGYEHÁZÁN

Április 29-én, pénteken délelôtt Budapesten, a Megyeházán került átadásra a Pest
Megye Biztonságos települése díj. 2005ben Dabas városa három másik településsel együtt elnyerte ezt a rangos elismerést,
amelyet két évig, 2007-ig viselhet.
A díj elôfeltétele, hogy a bûnözési
mutató az adott évben 3 százalék alatt
maradjon. Városunk önkormányzata
minden esztendôben milliókat áldoz polgárainak biztonságára, annak ellenére,
hogy ez nem tartozik kötelezô feladatai
közé. A díjat Szabó Imre, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke adta át, ünnepélyes keretek között, Kôszegi Zoltán polgármesternek.

Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. április 28-i ülésén
elfogadta a lejárt határidejû önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
A testület megvitatta az Önkormányzat
2004. évi beszámolóját és elfogadta az Önkormányzat 2004. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését
és egyszerûsített pénzmaradvány-kimutatását. A testület a 2004. évi intézményi ellenôrzésekrôl szóló beszámolót elfogadta,
kéri a hiányosságok pótlását és az utóellenôrzések elvégzését.
A 2005. évre az alábbi ellenôrzési ütemtervet fogadta el:
1) A Kossuth Mûvelôdési Központ kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése. Az ellenôrzés határideje: 2005. november
30. Az ellenôrzésért felelôs a jegyzô.
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2) A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése. Az ellenôrzés határideje: 2005. november
30. Az ellenôrzésért felelôs a jegyzô.
3) A Gyóni Géza Általános Iskola kétévenkénti felügyeleti ellenôrzése. Az ellenôrzés határideje: 2005. november
30. Az ellenôrzésért felelôs a jegyzô.
A 2005. évi intézményi ellenôrzést külsô
szakértô céggel végezteti el. Felhatalmazza a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására
és a szerzôdés aláírására.
***
A Képviselô-testület elfogadta az Önkormányzat 2005. évi Közbeszerzési Tervét, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2004. évi átfogó
értékelést.
A testület döntött arról, hogy Csátalja
Község Önkormányzata részére 50 000 Ft
támogatást nyújt a Nemzeti megbékélési
emlékmû létrehozásához, az általános tartalék terhére. Az összeg a „Csátalja Községért
Köz-alapítvány” 51000125-13007904 számú számlaszámra került átutalásra.
***
A nagycsaládosok és nyugdíjasok üdültetésére, valamint a gyermekek nyári szabadidejének eltöltésére kiírt pályázatok elôkészítésére és elbírálására a Képviselô-testület ADHOC Bizottságot hozott létre.
***
A testület hozzájárult, hogy Dabas Város
Önkormányzata közoktatási megállapodást
kössön a Kincsesház Alapítvánnyal a sajátos
nevelési igényû gyermekek oktatásával kapcsolatos feladatok ellátására. A közoktatási
megállapodás megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
***
Dabas Város Önkormányzata a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában fizetendô térítési díj, tandíj, egyéb díj megállapításának szabályait az alábbiak szerint határozta meg:
I. A közoktatásról szóló törvény elôírásainak megfelelôen a másodszor évismétlôk,
illetve második szakmát tanulók által fizetendô térítési díj, tandíj mértéke:
Iskolarendszerû ifjúsági oktatás és képzés esetén:
Szakiskolai képzés 9–10. és
a szakközépiskolai képzés
9–14. évfolyamán
100 E Ft/tanév
Szakképzés elméleti része
11–13. évfolyamon
(beleértve a felnôttképzést is) 75 E Ft/tanév
Szakképzés gyakorlati része
11. évfolyamos képzés,
ha a képzési idô meghaladja
az 1 évet
60 E Ft/tanév
13. évfolyamos felsôfokú képzés 60 E Ft/tanév
12. záró évfolyamos képzés
25 E Ft/tanév
14. évfolyamos felsôfokú képzés 25 E Ft/tanév

Iskolarendszerû felnôttoktatás esetén:
10–12. évfolyam
ifjúsági tagozatán
100 E Ft/tanév
9–10. évfolyam esti tagozatán 50 E Ft/tanév
11–12. évfolyam esti tagozatán 70 E Ft/tanév
Az intézmény igazgatója köteles biztosítani a
tanulónak az alábbi részletfizetési kedvezményeket:
– 50 000 Ft-ig két részlet,
– 50 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig három részlet,
– 100 000 Ft négy részlet.
A részletek teljesítésének idôpontját az intézmény igazgatója ütemezi, köteles azonban a részletfizetésre vonatkozó idôpontokat
a szervezeti és mûködési szabályzatában (pl.
mellékletként) is feltüntetni.
A térítési díj, tandíj csökkentése tanulmányi
eredmény alapján:
– 3,7-es tanulmányi átlag felett 50%-os
csökkentésre,
– 4,0-es tanulmányi átlag felett a díj teljes
elengedésére köteles az intézmény igazgatója.
Az intézmény igazgatója felhatalmazást kap a
térítési díj, tandíj elengedésére, ha a tanuló
anyagi helyzete ezt indokolttá teszi. Hivatalból köteles vizsgálni a díj elengedésének lehetôségét, abban az esetben, ha:
– a tanuló a tankönyvellátásra vonatkozó
jogszabályok szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosult,
– a tanuló nem jogosult ingyenes tankönyvellátásra, de hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetû, illetve a családban az
egy fôre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori legkisebb munkabér (minimálbér)
másfélszeresét.
II. Az esti tagozat 11. évfolyamától minden
tanuló 20 000 Ft tandíjat köteles fizetni
tanévenként. Felhatalmazást kap az intézmény igazgatója eseti részletfizetési kedvezmény biztosítására, amennyiben azt a tanuló anyagi helyzete indokolja.
III. Az intézményben a bizonyítvány-másolatok kiállításának díja: 2000 Ft/dokumentum. Az intézményben fizetendô térítési díjak, tandíjak, egyéb díjak mértékérôl, a
fizetési határidôrôl, a kedvezményekrôl az
intézmény igazgatója köteles az érintetteket
tájékoztatni, a tájékoztatást köteles hirdetmény útján is közzétenni.
A Képviselô-testület hatályon kívül helyezte a 9/2004. (I. 29.) számú ÖK határozatot és az alábbiak szerint határozza meg a
csoportok, osztályok létszámát a közoktatási
intézményekben a 2005/2006-os tanévtôl
kezdôdôen minden intézmény minden csoportjában, osztályában.

Önkormányzati hírek
Ajánlott Átlag- Maximális
minimális létszám létszám
létszám
Óvoda.

18

20

25

Iskola 1–4. évf.

18

21

26

Iskola 5-8. évf.

21

23

30

Szakiskolai és szakközépiskolai elméleti
képzésszakképzô évf.

25

28

35

Szakiskolai szakközépiskolai gyakorlati képzés

6

8

12

Kollégiumi foglalkozás

23

25

27

A testület döntött arról, hogy a tûzoltóságnál hiányzó 2,68%-os bérkeretet forráshiány
miatt nem tudja megfinanszírozni.
***
Az Önkormányzat és a DASZOFE KHT. közötti – strand üzemeltetésérôl szóló – megállapodást az alábbiak szerint módosítja és
felhatalmazza a polgármestert a módosító
megállapodás aláírására.
A megállapodás második pontja a következôk szerint módosul: a vállalkozó jogosult
a strand egész területének használatára és a
hasznosítható területek bérbeadására.
***
Dabas Város Önkormányzata speciális, keringési rendszert vizsgáló készülékek
megvásárlását tervezi, amellyel számos be-

tegség idôben megelôzhetô, illetve felismerhetô. A MEDEXPERT Kft.-tôl 2 db TensicoClinic arteriográf készüléket vásárol az alábbi feltételekkel:
1. Az elsô készülék ára: bruttó 1 991 250 Ft,
mely összeget az Önkormányzat finanszírozza meg.
2. Az arteriográf készülékek vásárlásához a
fedezetet a következôképpen biztosítja:
– az elsô gép árát, 1 990 250 Ft-ot az általános tartalékból,
– a második gép árából 1 000 000 Ft-ot a
céltartalékon lévô vállalkozások pályázati alapjából.
R.R.R.

Pályázati felhívás

gyermekek nyári szabadidejének eltöltésére
Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet a gyermekek
nyári szabadidejének hasznos eltöltésére a nyári szünidôben.

azok járulékaira, valamint anyag- és eszközbeszerzésre, belépôdíjakra.

A pályázat célja:
A dabasi gyermekek – elsôsorban 7–12 éves korosztály – szabadidejének hasznos eltöltéséhez programok biztosítása azért,
hogy a gyerekek élményszerûen és biztonságban tölthessék a
nyári szünidôt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait,
– a foglalkozás helyét,
– a foglalkozás idôpontját,

A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek a dabasi székhellyel rendelkezô oktatási-nevelési intézmények, az ott foglalkoztatott pedagógusok, civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, egyéb intézmények, amelyeknek az alapító okiratában vagy tevékenységi körében szerepel a gyerekek oktatása, nevelése, szabadidejük
szervezése.

– a becsült létszámot,
– a várt korosztályt,
– a részletes programot,
– a részletes költségvetést (bevételek, kiadások),

Pályázati feltételek:
A pályázati program keretében a pályázó vállalja, hogy:
– 2005. június 20-tól július 29-ig legalább egy hétig (hétfôtôl
péntekig, 8–12 óráig, vagy 9–13 óráig) a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelô programot biztosít,
– egy-egy foglalkozáson a gyermekek száma 15–20 fô között
lesz,
– a programhoz megfelelô felügyeletet biztosít,
– a szülôket terhelô költség egy hétre – délelôttre – nem haladja meg az 1000 Ft-ot (étkezés nélkül), a szociálisan hátrányos
helyzetû gyermekeknél a 100 Ft-ot, (a különbözetet az Önkormányzat kiegyenlíti). Az igény szerinti étkezés és délutáni
foglalkozás költségei a szülôket terhelik.
A pályázható támogatás mértéke és felhasználása:
A pályázható támogatás összege minimum 50 000 Ft, maximum 100 000 Ft, amely felhasználható személyi kiadásokra és

– a kért támogatás összegét.
A pályázat mellékletei:
– cégbejegyzés vagy alapító okirat,
– egyéb olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a jelentkezô
a pályázati kiírásnak megfelel.
Elônyben részesülnek azok a pályázók, akik foglalkozásaikat a
strandra szervezik.
A pályázat beadási határideje:
2005. május 20.
A pályázatok leadási helye:
“Együtt” Segítôszolgálat, 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1.
A pályázat elbírálása:
2005. május 25.
Dabas Város Önkormányzata nevében
Kôszegi Zoltán polgármester
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Intézményeink hírei
Mitták Ferenc

Egy paidagógosz
köszöntése

MEGALAKULT A HALÁSZ
BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
KIS HELYTÖRTÉNETI KLUBJA

Sztavinovszky Gyôzôné tanárnônek
Drága tanárnô, rútul mennyire múlnak az évek,
tízre jött húsz, harmincra meg oly gyorsan a többi,
rohanó idô elhagyta a negyvenet is már,
hogy kilencszázhatvan s még négy, meg ezerben, lettünk
osztály, kiket zord életre tanítani kezdtél.
Kétszer két esztendôt jóban-rosszban eltöltöttünk,
bajtól óvtál féltôn, vadócságunk csiszolgattad,
“Historia est magistra vitae”, – mondogattad,
királyok, államok és csaták sorjáztak elôttünk,
általad tárult fel nékünk emberiségnek múltja;
költôkkel s írókkal szellemünk gazdagítottad,
egyidejûleg Cicero nyelvére oktattál,
s maturára megérett egy csapat római polgár.
Tarisznyával szélnek eresztettél aztán bennünket,
Hogy járjuk utunk – s ím lásd, megálltuk a helyünket.
Ezt követôen még jöttek tanítványok ezerszám,
kiknek átadtad önmagadat és a tudást;
így teltek az évek, tele termékeny munkával,
míg megérted társaddal a nyugalomba-vonulást.
A pihenés mellett szellemed egyre tovább szárnyalt,
új tanítványok körötted, meg a megbecsülés,
ez tart ifjan, s a közösségért végzett tevékenység.
Ki hinné, hogy közeleg válladra édes teherként
a hetvenedik, tisztességben megélt esztendô,
ez csak a tény, néhányat bátran letagadhatsz,
alkotó munkád kincse legyen továbbra miénk.
Ha istenek vannak az égben, mint a regékben,
hallgassák meg szívbôl jövô ôszinte szavam:
a tanítványok ezrével köszöntlek, s kívánom,
soká éltessen erô, egészség, drága tanárnô!
2005. május

Várunk
a Gyermekkönyvtár táborába!
A Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára az idén is szervez irodalmi-kézmûves tábort.
Ízelítô a tábor programjából:
– minden nap mesés fejtörô, versmondás és mesemondás,
– agyagozás, gyöngyözés, terményképek készítése, fakanálfigurák, szendvicsdíszítô verseny, kollázsképek alkotása,
Sztavinovszky tanár úr érdekes, színes elôadása kígyókról,
békákról.
A gyerekek egymás munkáját zsûrizik, aki a legtöbb szavazatot
kapja, pontot szerez, ugyanígy ponthoz jut az is, aki verset vagy
mesét mond, vagy röviden ismerteti annak a könyvnek a tartalmát, amely neki nagyon tetszett. A tábor végén a legtöbb pontot szerzôk könyvjutalomban részesülnek. Jelentkezni lehet a
gyermekkönyvtárban nyitvatartási idôben: hétfô, kedd, csütörtök, péntek 10–18 óráig, és szombaton 8–12 óráig.
A tábor idôtartama június 20–25-ig tart.
Egyéb információk a (06-29) 363-079-es telefonszámon.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Gardáné Solymos Dalma és Barta Erzsébet
könyvtárosok
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Az elsô megbeszélés márciusban volt, amin védnökünk, Kôszegi Zoltán is részt
vett. Sztavinovszky Gyôzôné tanárnô és Sztavinovszky Gyôzô tanár úr, valamint
dr. Farkas Annamária segíti lelkesen és önzetlenül a Kis Kutatók munkáját,
amelyhez csatlakozott Illi Noémi tanárnô is. A szervezési feladatokat a könyvtár
munkatársai végzik. Második összejövetelünkre szép számmal jöttek el a gyerekek, itt velük megbeszélve, javaslataikat figyelembe véve januárig meghatároztuk tevékenységünk fôbb vonalait. Úgy döntöttünk, hogy minden hónap második csütörtökén du. fél háromkor találkozunk. Elhatároztuk, hogy Dabas helytörténetét elméletben és gyakorlatban is megismertetjük a gyerekekkel, valamint
Dabas természeti világát tanulmányozzuk Sztavinovszky tanár úr vezetésével.
Röviden programjainkból:
Május: séta a Dabas központjában lévô kúriákhoz, a református templomhoz,
történetük megismerése.
Június: a békák mint védett állatok, békales, gólyales. Az 1848-as tüzérhagyományt ápoló csoport meglátogatása.
Szeptember: Gyóni Géza irodalmi emlékszoba, evangélikus templom, tájház
megtekintése.
Október: a Kossuth-ház állandó kiállításainak megismerése.
November: a városi Önkormányzat munkájának megismerése, napjaink várospolitikája. Az ismertetô megtartására felkérjük a polgármester urat.
December: látogatás a Természettudományi Múzeumban busszal, ahol dabasi
vonatkozású információkkal is találkozunk.
Természetesen munkánkhoz régi dokumentumok, tárgyak gyûjtése is tartozik,
valamint idôs emberek meghallgatása gyermekkoruk szokásairól, pl.: Hogyan és
hol ismerkedtek a fiatalok, milyen lehetôségeik voltak stb.
Várunk értékes, városunk történetét feldolgozó szakdolgozatokat is, hisz ezek
komoly kutatómunkát rejtenek. Munkánkról, minden összejövetelünkrôl naplót
vezetünk, és tájékoztatunk minden kedves érdeklôdôt a Dabasi Újság hasábjain.
Szívesen látunk továbbra is csoportunkba gyermekeket és felnôtteket egyaránt. Érdeklôdni a (06-29) 360-529-es telefonszámon lehet.
Végül és nem utolsósorban következzen a Kis Kutatócsoport névsora: Mráz Lilla, Vadkerti Vivien, Fojta József, Kiss Bence, Varga Nikoletta, Mráz Annamária,
Borbély Attila, Moris Dániel, Kôvágó Márton, Bálint Roland, Zsemján Lukács, Bálint Petra, Fekete Mariann, Kecskés Lilla, Szlezák Szabina, Laja Bettina, Szôcs Nikoletta, Horváth Szabina, Vasó Réka, Pucsinszki Tímea, Petrányi Zoltán, Petrányi Nikolett, Kucsik Zoltán, Barta Emese Melinda, Harazin Zsuzsanna, Erdélyi Zsolt, Kosik Anita.
Gardáné Solymos Dalma
gyermekkönyvtáros

Intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT 2005. júniusi 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: (06-29) 360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek néptánccsoportok:
hétfô és csütörtök 17.00–18.30 óra
Óvodás néptánc: kedd 17.00–17.45 óra
Citeracsoportok: péntek 16.00–20.00 óra
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
június 5. (vasárnap) 16.00 óra
Dabas Városi Nyugdíjas Klub:
június 12. (vasárnap) 17.00 óra
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra
NÉPTÁNC tanfolyam felnôtteknek, csütörtökönként 18.00 órától
Oktató: Seregély Erika
TÁRSASTÁNC tanfolyam felnôtteknek, pénte-

kenként 20.00 órától, kezdôknek és haladóknak. Táncpedagógus: Tóth Andrea
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport oktatása, péntekenként 14.00–15.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos
kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
KIÁLLÍTÁS
„Rajzolok egy szép világot”
Dabasi óvodások munkáinak kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
Megtekinthetô: hétköznap 9.00–17.00 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
Telefonügyelet: (06-29) 362-545
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
Június 3. (péntek) 17 óra
VAN GOGH élete és munkássága
(Vincent van Gogh – 1853–1890)
Elôadó: Bálványos Huba grafikusmûvész
Szakmai vezetô: Kerekes László grafikusmûvész

KÖLTÉSZET KÉT “SZÁZZAL”
Két százévest idéztünk százzal. Majd száz vers, két
korszakos költô és vagy ötven versmondó. 2005 József Attila éve. A költôé, aki most lenne 100 éves. Április 23. a mûvészetoktatás napja: hát ezért gyûltünk
össze mindannyian a dabas-gyóni Halász Móricz-kúriában.
2005 Tamkó Sirató Károly éve is. Nem állami ünnep, csak a miénk. Sokaké. Ô is most lenne 100. Tengerecki és Bôrönd Ödön ma is él: feledhetetlen, halhatatlan. Ezen gondolatok jegyében fogant a Múzsák
Alapfokú Mûvészeti Iskola versmondó versenye. Alsósok, felsôsök és középiskolások, szülôk – nevelôk adtak randevút egy gyönyörû április végi szombaton a
Halász Móricz-kúriában.
Szép nap volt: szólt a vers. Jól-rosszul, de megszólalt: keresve, olvasva, kiválasztva, megtanulva. Jólrosszul: mindegy. A mûhely a lényeg: a gyerek, a
szülô, az iskola. A verseny csak hab a tortán. Zsûrinek
lenni nehéz: a gyerekprodukció mögött annyi minden
– lelkesedés, vágy, akarat, unszolás, tehetség, beszédhiba, bûbáj, utánozhatatlan antitalentum és hitelesség. Igyekeztünk felismerni, elmondani, mi a jó, mi a

baj. A szigorú, ám „igazságtalan” zsûri (Balatoni Mónika, a Madách Színház rendezôje, Kapui Ágota magyartanár és Gáspár Sándor a Magyar Versmondásért
Alapítvány kuratóriumi tagja) végül a következô döntést hozta:
Alsósok:
III. Kászonyi Tímea (II. Rákóczi)
III. Kapusi Alexandra (II. Rákóczi)
III. Jurászik Zsanett (Kossuth L. Ált. Isk.)
Felsôsök:
III. Bálint Kata (Táncsics M. Gimn.)
III. Navratyil Tímea (Múzsák Mûv. Isk.)
III. Takács Edina (Gyóni G. Ált. Isk.)
III. Balog Bettina (Múzsák Mûv. Isk.)
Különdíj:
Valentyik Anna (Bolyai János Gimn., Ócsa)
Köszönet a versmondóknak, a felkészítôknek, a szervezô-rendezô Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménynek, az otthont adó Halász Móricz-kúriának,
a díjazást segítô Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.nek, valamint Dabas Város Önkormányzatának.
Gáspár Sándor

A klub tagságában örömmel várjuk a dabasi
kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti
alkotóit.
ZENÉSZKLUB
Június 27. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és haladó zenekarok
számára.
Jelentkezés és információ:
Kossuth Mûvelôdési Központ
(06-29) 360-237, Kiss Zoltánnál
KÉZMÛVES NYÁRI TÁBOR
június 27.–július 1.
Naponta 9.00–16.00 óráig
(ebéddel és uzsonnával)
Tervezett foglalkozások: SELYEMFESTÉS, DEKORGUMI ÖTLETEK, INDIÁNNAP, BATIKOLÁS,
ORIGAMI, GYÖNGYFÛZÉS,
A táborral kapcsolatos további részletes információk május 30-tól kérhetôk a mûvelôdési
központban, illetve olvashatóak a mûvelôdési
központ hirdetôtábláján.

“Együtt”
Segítôszolgálat
Családsegítô, Gyermekjóléti és
Házi gondozó Szolgálata
Dabas, Kossuth Lajos út 1.
Tel.: 367-237, 567-090
Adósságkezelési szolgáltatás:
közüzemi tartozások esetén
(villany, víz)
csütörtökönként 8.00–16.00 óráig
Szociális információs szolgáltatás:
tájékoztatás a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátásokról szerdánként 8.00–16.00 óráig
Ifjúsági tanácsadó és információs
szolgáltatás:
tanácsadás korosztályi problémákra,
információ a drogsegély és elterelést
végzô szervezetekrôl, egészségvédelemmel, munka- és pályaválasztással
kapcsolatban, szabadidôs, kulturális
programokról stb.
hétfôn, szerdán és csütörtökön
14.00–18.00 óráig
Ingyenes internetezési lehetôség!
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Intézményeink hírei

“Miénk minden babér II.”
Sok év fáradhatatlan munkájának gyümölcse érett be az idei tavaszra a Táncsics Mihály Gimnáziumban, így továbbra is büszkén számolhatunk be kimagasló tanulmányi eredményeinkrôl.
Az Országos Középiskolai Tanulmányi
Versenyen (OKTV) történelembôl Albert Dóra 11. A osztályos tanuló, Kiss
István tanár úr tanítványa az országos
fordulóban kilencedik helyezést ért el.
Ezzel az eredménnyel – már egy évvel a
tényleges érettségi vizsgája elôtt – jeles
minôsítésû emelt szintû érettségi vizsgát, valamint a felvételi eljárásban további huszonnégy pontot szerzett.
Hasonlóan bámulatos sikert, országosan a tizenötödik helyezést érte el az
idén végzô Lorántfy Bettina a kémia
OKTV-n, így az ô eredményét is jeles
minôsítésû emelt szintû érettségi vizsgára, és még huszonnégy pontra váltják át a felvételi eljárásban.
Öccse, Lorántfy László is eredményesen szerepelt az Irinyi kémiaverseny Szegeden rendezett országos
döntôjében, a hatodik helyezést szerezte meg. Mindkettejük felkészítô tanára Baranyi Ilona tanárnô.
Május hatodikán három végzôs osztályunk búcsúzott el az iskolánktól.
Négy, illetve nyolc év tisztességes
munkája fejezôdött be ezen a napon, s
engedjék meg, hogy beszámoljak legszebb eredményeikrôl.
Táncsics-díjban részesült kimagasló
országos versenyen elért sikeréért és
kimagasló tanulmányi és sporteredményeiért Lorántfy Bettina; kitûnô tanulmányi eredményéért és angol és
német nyelvbôl szerzett felsôfokú C típusú állami nyelvvizsgájáért Molnár
Tímea 12. A osztályos tanuló.
Országos versenyen elért szép eredményéért és kimagasló tanulmányi

eredményéért Erdélyi Lívia 12. B osztályos tanuló.
Könyvjutalomban részesült kiváló
tanulmányi eredményéért Paál Adrienn és Bodrogközi Anikó 12. A osztályos tanuló, valamint kimagasló tanulmányi eredményéért és közösségi
munkájáért Harmincz Nóra 12. B1 és
Pucsinszki Annamária 12. B2.
A szakközépiskolai tanterv szerint
haladó osztályba 22 tanuló járt, közülük nemzetközi informatika vizsgát
tízen, középfokú C típusú nyelvvizsgát angolból vagy németbôl négyen
tettek.
Tanulmányi eredményük a négy év
alatt szépen javult, jó közösséget alakítottak ki, és néhányan aktívan részt
vettek iskolai rendezvények, az iskola
közösségének szervezésében.
A négy évfolyamos gimnáziumi osztályba 25 tanuló járt, közülük négy tanuló ért el kitûnô eredményt, a tanulmányok, a nyelvvizsgák területén jó
versenytársai voltak a nyolcosztályosoknak.
Szorgalmas, igyekvô, jó szándékú
diákok tartoztak az osztályhoz, akik a
szép tanulmányi eredmények mellett
kiemelkedô sportsikereket értek el a
lány és fiú kézilabda területén, az országos Kazinczy-versenyen és történelem versenyen.
Huszonhárom nyelvvizsga-bizonyítványt szereztek, többen mind német,
mind angol nyelvbôl.
A nyolcévfolyamos gimnáziumi osztályunkba 28 tanuló járt, kitûnô tanulmányi eredményt hatan értek el.
A legszebb sikereket a nyelvtanulásban szerezték meg.
Iskolánkban elôször – országosan is
igen ritka eredményként – ebben az
osztályban négy felsôfokú nyelvvizsgát

Meghívó Pedagógusnapra
Dabas Város Önkormányzata nevében, 2005. május 27-én, pénteken,
szeretettel meghívom településünk

2005. május 21-én (szombaton)
idénynyitó kerti bál a
Sári Faluházban. A rendezvényen
játszik a Presso Band.
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aktív és nyugdíjas pedagógusait, gazdasági és titkársági dolgozóit, óvodáink dadusait Pedagógusnap alkalmából Lajosmizsére, az Új Tanyacsárdába.
Itt kerül átadásra a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj az intézmények által javasolt pedagógusok számára, akik magas szintû szakmai tudásukkal, sokéves szakmai tapasztalatuk-

tettek, ebbôl Molnár Tímea felsôfokot
szerzett német és angol nyelvbôl is.
Harmincketten tettek sikeres középfokú nyelvvizsgát, Lorántfy Bettina kiemelkedô országos helyezésérôl kémiából már hírt adtunk. Mind a 28-an jelentkeztek egyetemre.
Mindannyiuknak hasonló sikereket
kívánunk a jövôben!
Büszkék vagyunk diákjaink eredményére, örülünk a sikereiknek, és legalább annyira annak, hogy jól érezték
magukat ebben az iskolában.
Hernádi Melitta

Gyóni Napok
a Halász Móricz-kúriában
Programok:
Magyar Táncház
május 28., 18 óra
Gyóni Géza Irodalmi Emlékest
Június 2., 17 óra
A programon a résztvevôk mondják majd el
kiválasztott verseiket, ezért a versek választását kérjük május 26-ig leadni, mert ezekbôl a költeményekbôl egy kis kiadványt tervezünk szerkeszteni.
Kiállítás dabasi fiatalok alkotásaiból
A kiállítás megnyitója: június 7-én 18 óra
Salon Brass Kvintett és
a Pátria Énekegyüttes kamarakoncerje
június 8., 18.30
Serfel József, Kálvin János – trombita, Joó
Tibor – kürt, Serfel Viktor – harsona, Jasper
Lóránt – tuba, karvezetô: Dömök Virág
A programok helyszíne:
Halász Móricz-kúria
Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 7.

kal kivívták kollégáik és tanítványaik
elismerését.
Az ünnepélyes díjátadást egy finom
ebéd zárja. A mûsorban bemutatkoznak a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (tervek szerint
szeptemberben induló) zenei tanszakának tanárai. A zenekar neves szimfonikusokkal egészül ki.
Pedagógusnapi rendezvényünkön jó szórakozást kívánok minden résztvevônek!
Kôszegi Zoltán polgármester

Fiatalok rovata

Ifjúsági találkozó
trianoni határok nélkül
Június 3–4-én nagyszabású ifjúsági rendezvényre kerül sor városunkban. A kétnapos találkozó apropója a trianoni diktátum 85dik évfordulója. Célja, hogy a ránk kényszerített határok ellenére, minél több magyar fiatal megismerhesse közös múltját és
gyökereit, és felfedezze az összetartozás érzését, amely erôt adhat
és önbizalmat jövôje alakításában.
A találkozó elsô napján, pénteken délután a régió (volt dabasi járás) falvainak és városainak diákjait hívjuk meg egy találkozóra, a
Jubileumi parkba. Az itt felállított színpadon minden településnek
alkalma nyílik népszerûsíteni kulturális értékeit és oktatási intézményeit egy rövid (10–20 perces) bemutatkozó produkció keretén
belül, ami lehet kamarazene, népzene, néptánc, moderntánc vagy
másfajta verses, táncos, megkoreografált elôadás, stb.
A színpadi mûsorokon kívül alternatív programok is várják a
diákokat. Lesz kézmûves foglalkozás, népi mesterségek bemutatója, íjászat, paintball, sportvetélkedô, stb. Minden település
hozzon magával egy sátrat, ahol kiállított tárgyakon, szóróanyagokon keresztül népszerûsítheti városát, faluját és iskoláját. Fontos, hogy e sátrakban egyik elsôdleges szempontként a környezetvédelem is helyet kapjon. Dabason ugyanis idén a Környezetszépítés, Környezetvédelem Éve van, így kíváncsiak vagyunk arra, hogy más települések iskolái hogyan oldják meg ezt a nagyon
fontos kérdést. A délután programjaiba a sorra érkezô határon
túli diákok is bekapcsolódnak. Az este koncertekkel folytatódik,
helyi zenekarok és sztárvendégek szórakoztatják a diákokat.
A második napon, június 4-én, szombaton délelôtt folytatódnak a kézmûves foglalkozások és sportversenyek. 10.00-kor a
megyei katolikus iskolák évzáró ünnepélyére kerül sor a DS-ben.
11.00-kor vendégünk lesz Duray Miklós, aki a trianoni döntés
következményeirôl beszélget a fiatalokkal. A délután a történelmi emlékezésé, ugyanis az érdeklôdôk a DS-ben megnézhetik
Koltay Gábor Trianon címû filmjét, majd neves vendégekkel
beszélgethetnek a közös jövô alakításáról. A beszélgetés mottója:
Trianonról tabuk nélkül! A nap eseményeit egy hangulatos
tábortûzzel kívánják lezárni a rendezvény szervezôi, amelynek
sajátos színezetet ad a népzene és a táncház.
Minden dabasi és környékbeli fiatalt szeretettel várunk programjainkra!
a szerkesztô

Felhívás
A Dabasi Sportcsarnokban a nyár folyamán 5 napos turnusokban, délelôtt 9 órától 17 óráig SPORTTÁBOROK indulnak.
A programokból:
ismerkedés különféle sportágakkal:
– kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, asztalitenisz,
– íjászat, paintball, lovaglás
– strandolás, filmvetítés
Idôpont
Tábor vezetôje
Korosztály
Június 27.–július 1.
Kondics Csilla
10–12 éveseknek
Július 4.–8.
Kuli Imre
6–12 éveseknek
Július 4.–8.
Mulinané Murár Emília 10–14 éveseknek
Július 11.–15.
Suhajda Andrea
10 évesig
A részletekrôl Kamen Ildikó tanárnô ad felvilágosítást
a (06-30) 326-3980-as telefonszámon.

I. Regionális és Kárpát-medencei
Ifjúsági Fesztivál Határok Nélkül
Dabas, június 3–4–5.
Programtervezet:
Helyszín: Jubileumi park és a DS
Elsô nap, június 3., péntek
14.00 Színpadi mûsorok: dabasi és régióbeli iskolák, csoportok bemutatkozó mûsorai
17.00 Ünnepélyes megnyitó – Kôszegi Zoltán polgármester
megnyitóbeszéde
17.20 A kárpátaljai, erdélyi, felvidéki fiatalok bemutatkozó
mûsorszámai
19.00 Koncertek: helyi zenekarok fellépése
– Suhajda Tibor és a NEW SENSE
– Party Band
– Szônyi zenekar
– Presso Band
– Sztárvendég: SASVÁRI SÁNDOR
24.00 A pénteki programsorozat zárása
Alternatív programok: kézmûves foglalkozások (agyagozás,
nemezelés, üvegfestés, csuhébaba-készítés, kosárfonás stb,),
íjászat, lovasbemutató, repülômodellezés, kosárlabda-bajnokság stb.
– a helyi és környékbeli iskolák sátrainál információs,
népszerûsítô anyag megtekintése
– az “Együtt” Segítôszolgálat drogprevenciós, információs standja
– A Munkaügyi Központ kínálata
– A Magyar Vöröskereszt Dabasi Szervezetének standja
– A GYIÖK bemutatkozó standja – fô téma a KÖRNYEZETVÉDELEM
Második nap, június 4., szombat
A trianoni döntés 85-dik évfordulója
TEDEUM és szentmise a DS-ben, celebrálja dr. Beer Miklós,
váci püspök
11.00 Vendégünk Duray Miklós – beszélgetés a trianoni
döntés következményeirôl a DS konferenciatermében
15.00 Koltay Gábor: Trianon címû filmjének vetítése a DS
konferenciatermében
17.00 Beszélgetés a filmrôl és a Trianon-témáról meghívott
vendégeinkkel
21.00 Tábortûz, ismerkedés, zene, közös éneklés, táncház
Harmadik nap, június 5., vasárnap
10.00 Városnézés a vendégek részvételével

Csati Sportnap
Helyszín: a dabas-sári Csatorna-part
De. 10.00-tôl este 21.00-ig

2005. május DABASI ÚJSÁG

11

Fiatalok rovata

ÚJ LEHETÔSÉGEINK BIRTOKÁBAN A
Április 29-én, pénteken, lezajlott az ifjúsági képviselô-választás, ezért idôszerû arról beszélni, hogy mit várhatunk ettôl a 12 tagú testülettôl. Számos feladat van, amellyel foglalkoznunk kell, vitatkozni a lehetséges
megoldásokról, kérdéseket feltenni, és a hozzánk intézett kérdésekre válaszolni, a felmerülô konfliktusokat
orvosolni, rendezvényeket szervezni, értetek és veletek együtt dolgozni. Figyelnünk kell arra, hogy a fiatalabbak és az „idôsebbek” számára is rendezzünk programokat, de tekintettel kell lennünk azokra is, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy más ízlésûek, de mindemellett a két legfontosabb területtel, a kultúrával és a környezetvédelemmel is fontos foglalkoznunk. Vagyis mint képviselôk, rövid idô alatt politikusokká válunk, mert saját közösségünk érdekét képviseljük majd, de egyben lehetôségünk nyílik arra, hogy ezt a
már meglévô közösséget alakítsuk, összetartóbbá tegyük. Persze a saját érdekek mellett nyitottnak kell maradnunk mások véleménye iránt is. S szükséges, hogy ezt a tisztséget felelôsségteljesen és egyben alázattal
viseljük. Nem ígérhetjük, hogy minden döntésünk nagy sikert arat, de legjobb tudásunk szerint fogunk határozatokat hozni, és megígérhetjük, hogy a véleményeteket mindig szem elôtt tartjuk. Én magam nagyon
örülök, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy képviselô lehetek, s mottóként Madách: Az ember tragédiája címû mûvének egy rövid részletét mindenki figyelmébe ajánlom:
„Én társaságot kívánok (…),
Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt
Közös erôvel összemûködik,
(…)
Ez el fog jôni, érzem jól, tudom.”
Feldman László

Ifjúsági Nagykövet
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete elôzetes igényfelmérést végez, ifjúsági nagyköveti feladatok ellátására, európai uniós és nem európai uniós területen. A foglalkoztatás határozott idôre (9–12 hó) munkaviszony keretében történik.
Célja: Testvérvárosi kapcsolatok keretében Dabas város idegenforgalmi helyzetének javítása, gazdasági lehetôségeinek feltárása, kapcsolatok ápolása, hagyományok, nemzeti értékeink közvetítése, különösen az ifjúsággal kapcsolatban. A munkáltató: Dabas Város Önkormányzata.
Alkalmazás feltételei:
– büntetlen elôélet
– felsôfokú iskolai végzettség vagy felsôfokú tanulmányok folytatása
– tárgyalóképes angolnyelv-tudás
– jó kapcsolatteremtô és fenntartó képesség
– számítógépfelhasználói ismeretek
Elônyben részesül:
– pályakezdô
– szlovák, szlovén, olasz nyelv egyikének tárgyalóképes ismerete
– széles körû ismeretek településünkrôl és a testvértelepülésekrôl.
Kiküldetés kezdete: 2005 ôsze, vége: 2006 nyara
Benyújtandó:
– szakmai program
– fényképes önéletrajz
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– bizonyítványmásolat
A szakmai programban kérjük bemutatni az elképzeléseket, tervezetet a feladat végrehajtásának vonatkozásában. Feltételek meglétét egyénileg, külön erre a célra felállított bizottság
vizsgálja meg.
Bér: megegyezés szerint.
A kiküldetéssel járó költségeket az Önkormányzat viseli.
A benyújtás határideje: 2005. június 15.
Benyújtandó: Dabas Város Polgármesteri Hivatal, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Információ: Dabas Város polgármestere, tel.: (06-29) 561-217
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VÁLASZTÁSRÓL

Várva várt nagy nap volt 2005. április 29-e,
ugyanis ekkor került sor a Dabas Város Gyermek
és Ifjúsági Önkormányzat elsô ifjúsági képviselôválasztására.
A voksolni kívánó fiatalok szavazatukat
12.00–19.00 óra között adhatták le Dabas város
oktatási intézményeiben. A választás részvételi
aránya körzetenként változó volt, de ennek ellenére a vártnál nagyobb. Sajnálatos módon Sári,
Sári-Besnyô körzetébôl jelölt nem került ki, így a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 12 ifjúsági
képviselôvel kezdi meg munkáját. Bár a képviselôk
életkora között igen nagy különbségek vannak,
elsôdleges céljuk az, hogy a Dabason élô fiatalok
életét szebbé és jobbá tegyék.
Az alakuló ülésre 2005. május 18-án kerül sor,
ahol ünnepélyes keretek között átadásra kerülnek
a megbízólevelek, megválasztják az ifjúsági polgármestert, valamint elfogadják Szervezeti és Mûködési Szabályzatukat.
A GYIÖK munkájához sok sikert kívánunk!
Pávics Edina

A Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat
ifjúsági képviselôi
2. Választókörzet
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Sikari Dániel
Szent János Katolikus Általános Iskola
Béki Dóra
3. Választókörzet
Kossuth Lajos Általános Iskola
Kocsír Csilla, Tóth Vivien
4. Választókörzet
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Pál István, Valentyik Szabina
5. Választókörzet
Táncsics Mihály Gimnázium
Zsolnai Richárd, Kucsera Bettina
6. Választókörzet
Dabas kerület
Valentyik Anna
7. Választókörzet
Gyón, Dabasi – Szôlôk
Feldman László
8. Választókörzet
Gyóni Géza Általános Iskola
Fecsó Gergely, Schudabek Bettina

Hitélet

GONDOLATOK – PÜNKÖSDRE
Pünkösd: ünnepeink sorában a Húsvét után
50. napra következô ünnepnek a neve. Arra
emlékezünk, azt ünnepeljük, hogy az elsô
Pünkösd alkalmával a Szentlélek betöltötte
Jézus tanítványait és pozitív irányban átformálta, megújította ôket. Ennek eredményeképpen alakult meg 3000 “taggal” az elsô keresztyén gyülekezet Jeruzsálemben. Így a
Pünkösd ünnepét egyszersmind az Egyház
születésnapjának is kell tekintenünk.
Ez a keresztyén ünnep a legmegfoghatatlanabb az ember számára, mert valójában itt
nincs semmi olyan tárgy, személy, amelyhez
köthetnénk az ünnep üzenetét, mondanivalóját. (Karácsonykor a gyermek Jézus, Virágvasárnap a Jeruzsálembe bevonuló Jézus,
Nagypénteken a szenvedô Krisztus, Húsvétkor a feltámadott Úr.) A Szentlélek szóban
már eleve is benne van valami megfoghatatlanság. Mégis fontos ünnep Pünkösd. Sôt azt
is lehet mondani: talán a legfontosabb! Hogy
miért? Megpróbálom az alábbiakban elmondani.
Jézus egyszer tanítványaival Jeruzsálembe,
a szent városba igyekezett. Mindnyájan nagyon fáradtak voltak, ezért nagyon megörültek, amikor egy kis falucskába érkeztek. A falut samaritánusok lakták, a zsidó nép ôsi ellenségei. (Évszázadokkal azelôtt a zsidóság
nagy részét kitelepítették országából és helyükre idegeneket telepítettek be. Többek
között a samaritánusok is ilyenek voltak. Érthetô tehát a zsidóság ellenszenve.) Ezek a faluban lévô samaritánusok szeretettel fogadták
Jézust, de amikor megtudták, hogy Jeruzsálembe igyekszik, nem adtak neki (és tanítványainak) szállást éjszakára. Ekkor két tanítvány azt kérdezte Jézustól: “Akarod-e, hogy
tüzet kérjünk az égbôl, hogy megeméssze ezeket?” Jézus csak annyit válaszolt: “Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek!” Majd felkelt és elmentek egy másik faluba. (Lukács
evangéliuma 9. rész 51–56. versek)
E történet Pünkösd fontosságát hangsúlyozza
számunkra. Ugyanis nem mindegy az, hogy
milyen lélek, lelkület munkálkodik bennünk!
Ezt mindannyian többé-kevésbé, de érezzük
és így gondoljuk. A történetben kétféle lelkületet tudunk egészen világosan megkülönböztetni. Az egyikféle lelkület az égbôl tüzet
kérni akaró tanítványoké, a másik a szelíden
más faluba induló Jézus Krisztusé.
1. A tanítványok lelkületét “világi lelkületnek” is nevezhetnénk.
Milyen ez a lelkület, lelkiség?
a) Mindenekelôtt könnyen haragra gerjed.
A tanítványok rögtön dühösek lesznek,

amikor kiderül: nem kapnak szállást éjszakára. Eszükbe sem jut gondolkodni
más, “alternatív” megoldáson, rögtön a
harag és sértôdöttség kezd el munkálkodni bennük.
b) A harag rossz tanácsadó – tartja a közmondás. Ez így van! A tanítványok sértôdött
haragjukban azonnal bosszúra szomjaznak
és pusztító égi tüzet akarnak kérni az egész
falura! Válogatás nélkül mindenkire.
“Hadd pusztuljanak!” A világban uralkodó lelkület mindig bosszúra szomjazik, sérelmeit kész azonnal megtorolni!
c) Pedig “nem dôlt össze a világ”, nem történt nagy tragédia, van más szálláshely is a
környéken. Azonban a világ lelkületével
gondolkodó embernek beszûkül a gondolkodásmódja, a kis gondokból nagy ügyeket, a “bolhából elefántot” csinál, a “kákán
is csomót keres”.
d) Miért? Azért, mert önzô módon csak önmagára gondol! Csak a maga haszna, kényelme, elôrejutása, boldogulása érdekli.
A tanítványok fáradtak, pihennének – de
úgy néz ki, ebbôl nem lesz semmi. Nekik
is jár a pihenés, joguk van hozzá, és most
ezt a jogukat korlátozzák ezek a samaritánusok. Ez pedig “vért kíván”! – gondolják, és bosszúszomjasan máris cselekednének.
e) Ez a lelkület azonban semmire sem vezet,
csak elcsüggeszt, megerôtlenít, másokkal
szembefordít.
Nos, azt gondolom, nem kell hosszasan bizonygatnom, hogy ez a fajta lelkület menynyire jelen van bennünk, kisebb és nagyobb
közösségeinkben. Családjainkban és lakóhelyi közösségeinkben egyaránt. És azt sem
kell külön felsorolnom, hogy mennyi gondot, bajt és szomorúságot okozott eddig és
fog okozni ezután is, ha nem teszünk ellene
valamit!
2. Az Úr Jézus lelkületét nevezhetjük a
Szentlélek által munkált “isteni lelkületnek” is.
Ennek jellemvonásai az elôzô lelkület jellemzôinek pontosan az ellentétei.
a) Jézus hosszan türelmes, nem gerjed haragra.
b) Nem akar bosszút állni, hanem igyekszik
megérteni a samaritánusok viselkedését.
Nem felrója azt nekik, hanem szívbôl
megbocsátja.
c) Jézus helyesen értékeli a helyzetet és roppant egyszerû megoldást talál: elmennek
más faluba. Igen, ilyen egyszerû a megoldás! De ezt (vér, bor) gôzös fejjel nem lehet
megtalálni.

Dsida Jenô

Mária
Mária-szobor áll a kertben.
Mossa, füröszti az ôszi esô.
A felburjánzott gaz se takarja be,
a lassu, hideg csöppek
végigfolynak megfakult szemén,
Repedt arcán, orrhegyén, lekopott
állán. Elhagyatott az emberek között,
akiknek Krisztust hozott a világra.
1929
d) Jézus végigtekint az ôt befogadni nem
akaró falucska lakóin, és megszánja azokat. Miért is kellene e csekélység miatt
meghalniuk? Ô is fáradt, nemcsak a tanítványai. De ô mégis a maga haszna, kényelme, jó érzése elébe helyezi önzetlenül
a mások, a falucska lakóinak érdekét!
A híres apostol, Pál így foglalja össze eme isteni lelkület, a Szentlélek munkálkodásának
jellemzôit, “gyümölcseit”: szeretet, öröm, békesség, jóság, hûség, türelem, szelídség, szívesség, mértékletesség. Azt gondolom, nem
kell külön kihangsúlyozni, hogy közöttünk is
ezeknek a “lelki gyümölcsöknek” kellene növekedniük, gyarapodniuk!
3. És itt szólít meg bennünket Pünkösd
ünnepének üzenete!
Mert arról szól ez az ünnep, hogy megtörténhet a “lélekcsere”, azaz a világ lelkülete helyére az Isten éltetô, újjáteremtô, boldogító
Szentlelke kerülhet az életünkben!
Ez történt az elsô Pünkösdkor és ez történik mindannyiszor, amikor egy ember rádöbbenve a benne élô “világi lelkület” szörnyûségére, bizalommal és ôszintén kéri: “Isten élô Lelke jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángod járja át, szívem és a szám.”
Kedves Olvasóim! Tegyük a kezünket a szívünkre, és csendben, ôszintén valljuk be: bizony ránk férne ez a lélekcsere! Azt kívánom, hogy ez történjék meg velünk mennél
hamarább. Talán éppen ezen az idei Pünkösdön.
Nem kell hozzá más, mint belátni a “lélekcsere” szükségességét, ôszintén és bizalommal kérni a Mindenhatótól az ô Lelke
kiáradását, és elszánni magunkat arra, hogy
következetes módon Jézus Krisztus példája,
útmutatása szerint akarunk élni. Hétköznap és ünnepnap egyaránt. S ha így teszünk, akkor tettünk egy lépést annak érdekében, hogy szebb, jobb legyen körülöttünk ez a világ!
Barta Károly református lelkész
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FELISMERHETÔ-E

KORAI SZAKBAN
AZ ÉRELMESZESEDÉS?

Napjainkban a fejlett országokban a halálozást okozó betegségek között élen
járnak a szív-érrendszeri betegségek. Az
elmúlt évtizedben látványos változás következett be az érelmeszesedés, verôérszûkületek, szövetkárosodások kezelésében.
Olyan gyógyszereket fejlesztettek ki,
amelyek képesek az artériák kóros átalakulását (érelmeszesedést) megakadályozni, akár visszafordítani (remodeling).
Ne feledkezzünk meg a szemléletváltozásról sem, ami elôtérbe helyezi az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást,
mint a legkevesebb “mellékhatással” járó
szív-érrendszeri betegséget megelôzô
módszert.
Ide tartozik az egészséggel való törôdés
is, például a rendszeres szûrôvizsgálatok
igénybe vétele. Idejében felhívja a figyelmet a szervezet mûködésének zavarára.
Áttörés lehet az érelmeszesedés korai
felismerésében az arteiográf, egy új magyar szabadalom. Az “artériás életkort”,
azaz az artériáknak az életkor elôrehaladásával bekövetkezô, egyre növekvô merevségét vizsgálja.
A vizsgálat fájdalommentes és veszélytelen, mivel mindössze néhány percig tartó, fekvô helyzetben elvégzett vérnyomásés pulzushullámmérésekbôl áll. A karra
felhelyezett és megfelelô nyomásra felfújt
mandzsettával regisztrálható jelek, amik

tükrözik a teljes artériás rendszer, ezen belül az aorta keringési viszonyait.
A mérés azon a törvényszerûségen alapszik, hogy a szív összehúzódásának hatására az aortában keletkezô elsô pulzushullám visszaverôdik az aorta oszlásának magásságából, ezért a systole alatt jól észlelhetô második hullám jelenik meg.
A második hullám az aorta rugalmasságától függô idô elteltével és a perifériás
erek tónusától függô amplitúdóval rárakódik az elsô hullámra.
Ezen idô és a szegycsont és a szeméremcsont felsô széle közötti távolság meghatározásával kiszámítható a pulzushullám terjedési sebessége, ez a fôütôér rugalmasságától függ. A paraméterekbôl számított ún.
augmentációs index az érrendszer falának
mûködését jelzi, összehúzódott vagy kitágult (normális) állapotban van-e.
A vizsgálatot számítógépes program
végzi, majd az orvos értékeli határértékek
alapján.
A vizsgálat jelentôsége azért nagy, mert
az arteriosclerosis olyan kezdeti állapotát
képes kimutatni, ami még nem okoz sem
panaszt, sem tünetet, megelôzheti a szervi
eltéréseket.
Dr. Jákli Györgyi
Dr. Klemencz Hajnalka
A vizsgálat rövidesen városunkban is
elérhetô lesz az Önkormányzat jóvoltából.
–szerk.–

AZ UNOKÁK ÉS A
Az idei gazdatanfolyam bôvelkedett a jó színvonalú elôadásokban. Az emlékezetes témák közé
tartozik a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv erdôtelepítési támogatásainak ismertetése, amelyre még
a gazdatüntetés idôszakában került sor. Az elôadó
részletesen ismertette a megjelent 15–20 fôs
törzsközönségnek a különbözô támogatási intézkedéseket, akik feszülten figyeltek, mert nagyon
sok újat, lényegeset hallottak. A csend egyszeriben megszûnt, amikor az elôadó a támogatott fafajok közül a tölgy elônyös tulajdonságait ismertetve bátorította telepítésre a gazdálkodókat.
Úgy vélte: a többi fafajt jóval meghaladó telepítési és ápolási támogatás, valamint a 20 éves jövedelempótló térítés egyértelmû érv a telepítési
döntéshez. Elmondta, hogy a minimális vágási
idô 70 év, de inkább 100–150 évben kell gondolkodni, hiszen a tölgyet az unokáinknak telepítjük.
Nagyon meglepôdött, mert a hallgatóság a kilátásba helyezett „nagy pénz” ellenére elutasítóan reagált. Mi több, a minden vonatkozásban
legkevésbé támogatott akác mellett érveltek,
mondván: nálunk abból lesz az erdô, a tölgy csak
sínylôdik. Elôadónk végsô, félig komoly, félig tréfás érve az volt, hogy a tölgy esetében, ha hibázunk, az is az unokáknál fog kiderülni. Ez persze
olaj volt a tûzre, a gazdálkodók még élénkebben
tiltakoztak.

Az akác védelmében
A dabasi gazdák kiállása jól tükrözi, hogy az alföldi ember ma már a környezetéhez tartozónak
tudja és megbecsüli az akácfát. Nem zavarja,
hogy ez a hazai klímához jól alkalmazkodó faj
nem ôshonos, Észak-Amerikából származik. Euró-

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. május 18-tól 2005. június 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Sugataghi Ödon
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Tar Zoltán
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Sásdi Endre

2005. május 18.
2005. május 19.
2005. május 20.
2005. május 21.
2005. május 22.
2005. május 23.
2005. május 24.
2005. május 25.
2005. május 26.
2005. május 27.
2005. május 28.
2005. május 29.
2005. május 30.
2005. május 31.
2005. június 01.

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

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

2005. június 02.
2005. június 03.
2005. június 04.
2005. június 05.
2005. június 06.
2005. június 07.
2005. június 08.
2005. június 09.
2005. június 10.
2005. június 11.
2005. június 12.
2005. június 13.
2005. június 14.
2005. június 15.

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

Környezetünk

Z ERDÔTELEPÍTÉS
pába 1601-ben került, Magyarországon 1710ben jelenik meg. Hazai elterjesztése Tessedik Sámuel sokoldalú és kitartó munkájának eredménye, aki szarvasi gyakorlati kertjében 1780-tól
kezdôdôen a mezôgazdaság szinte minden ágazatával foglalkozott. Az alföldi homoktalajok megkötésére nagyarányú fásításba kezdett, meghonosítva ezzel az akácfát.
Jellemzô, hogy Európa-hírû természettudósunk, Kitaibel Pál 1805-ös gyalog és lovaskocsin
megtett – Ócsa, Dabas, Örkény körzetét is érintô
– bánáti kutatóútja során a fehér akácot Szarvas
és Kondoros térségében már az elterjedt fás fajok
között említi.
Még az elterjedés szempontjából is értékelhetô adat, hogy a magyar irodalom nagyjai közül
a 19. század közepén Petôfi Sándor írt verset az
akácról (Ti akácfák e kertben... Nagykároly, 1848.
október). Szûkebb pátriánkban Vay Sarolta századvégi dabasi történeteinek visszatérô eleme a
hûs árnyékot adó, suttogó levelû, utakat szegélyezô akácfa. A centenárium évében feltétlenül
említést érdemel, hogy József Attila is versben
örökítette meg ezt a fafajtát (Ákácokhoz, 1929).
Az akác rohamos terjedése elônyös tulajdonságainak köszönhetô. Kiválóan alkalmazkodik,

József Attila

Ákácokhoz
Száz göbbedô odvas falunkba'
homokot kötözni magunkba'
– ákácok, vigyázzunk megunkra! az úri szélben ez a föladat.
Zizegni minden bizalomra
keserülô e marxi munka,
de kössünk, kössünk lágyan zsongva,
a homok elfut, a föld megmarad.
Törzs vagyok-e, vagy már csak torzsa?
nem sors az egyes ember sorsa!
Fogom én, lám kötöm ujjongva,
a jó fa zúg, az édes táj dagad.Recseg az ég odvas falunkba’,
csikorogva hordja halomba
tört águnkat, csörög a lombja, de meleg földet fogunk föld alatt.
gyorsan növekszik, a laza homoktalaj is megfelelô
számára. Úgy is mondhatjuk: a homoknak jó az
akác, és az akácnak is jó a homok.
Virágai csüngô fehér fürtökben állnak (kukucska-virágnak is hívják környékünkön) és jellegzete-

Természetvédelem
1996 óta kormányrendelet alapján a Madarak és fák napját
május 10-én ünnepli Magyarország, az ünnep azonban több
mint százéves hagyománnyal rendelkezik.
1902. március 19-én az európai államok egyezményt kötöttek a mezôgazdaságban hasznos madarak védelme érdekében.
Már ebben az évben Chernel István ornitológus szervezett
madarak és fák napját.
Apponyi Albert vallás-és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki hivatalos bevezetésére. Ezen a napon eper-, illetve
gyümölcsfákat kellett ültetni, illetve öntözni, és meg kellett
emlékezni a hasznos madarakról. Herman Ottó irányításával
a Magyar Ornitológiai Központ és az állatvédô egyesület jelentôsen támogatta e mozgalmat.
Az unióban külön irányelv (79/409) vonatkozik a vadon
élô madarak védelmére. Ez egy komplex, minden vadon élô,
a tagállamok területén található madárfajt, tojásaikat, fészkeiket és élôhelyüket védô szabályozás. Az irányelv a tagállamokat kötelezi arra, hogy ôrizzék meg, tartsák fenn, vagy teremtsék újra a vadon élô madarak által igényelt diverzitást és
élôhelyet. Ez a kötelezettség magában foglalja a védett területek létrehozását, az elpusztítottak újratermelését és újak létrehozását.
Ennél általánosabb jellegû szabályozás A természetes élôhelyek a fauna és flóra megôrzésérôl szóló 92/43 sz. irányelv. A
direktíva két célt tûz ki: a természetes élôhelyek és fajok
élôhelyeinek megôrzését, valamint a fajok védelmét. Olyan eljárási szabályokat határoz meg, amellyel meg lehet teremteni
a “speciális természetvédelmi területek átfogó európai ökológiai hálózatát”, az ún. Natura 2000-et. Ebbe beletartoznak a

sen, erôsen illatosak. A májusi fôvirágzást egyes
években egy gyengébb augusztusi másodvirágzás
is követi, mely a népi megfigyelés szerint a
hosszú, meleg, száraz nyarak és a gyenge kukoricatermés biztos elôjelzôje.
A legjobb hazai mézelô növény. Az akácméz
igazi hungaricumnak számít, jelentôs bevételi
forrása az országnak. Fája értékes. Légszárazon a
legkeményebb hazai fánk, kiváló tûzifa, magas a
fûtôértéke, még nyers állapotban is elég (a népnyelv szerint „sírva”). Jól megmunkálható, fényezhetô, ugyanakkor nehezen szegezhetô és telíthetô, illetve mechanikai megmunkálása szerszám- és energiaigényes. Ipari és mezôgazdasági
felhasználása széles körû, parkettának, bányafának, szerszámfának, karámfának, szôlôkarónak,
stb. használják. Rendkívül jól sarjadzik, melyet a
letermelés utáni felújításkor tudunk kihasználni.
Ügyelni kell azonban arra, hogy a tuskósarjakat
elôbb-utóbb a korhadó tôrôl lecsavarja a szél,
ezért csak a gyökérsarjakat szabad meghagyni. Az
elegyes telepítést megsínyli, mivel nincs vele azonos talaj- és fényigényû, növekedési ütemû fafaj.
Az akác jó tulajdonságait, minimális ápolási
igényét, széles körû felhasználási lehetôségeit
úgy is hallottam már itt Dabason röviden összegezni: „az akác a szegény ember fája”.
(Folytatjuk)
Valentyik Ferenc

vadon élô madarakról szóló direktíva által meghatározott speciális védett területek is.
A Natura 2000 program célja, hogy megállítsa a biológia
sokféleség csökkenésének folyamatát. A kijelölt területek az
egész kontinens szempontjából legjelentôsebb, egyedi vagy
veszélyeztetett fajokat és élôhelytípusokat ôrzik. Az így kijelölt területek is természetvédelmi oltalom alá kerülnek, de
azokon más szabályok lesznek érvényesek, mint a jelenlegi védett területeken. A Natura-területeken csak bizonyos fajok,
élôhelytípusok élveznek majd védelmet, és nem az egész terület, az ott megtalálható “élettel”, mint pl. a nemzeti parkok
esetén. A gazdálkodóknak, ha földjeiket kijelölik, át kell térniük az intenzív gazdálkodásról az agrár-környezetgazdálkodásra, és gondoskodniuk kell majd az ott megtalálható,
megóvandó faj védelmérôl. Például ha az adott területen egy
ritka madárfaj fészkel, költési idôszakban megtiltható a kaszálás. Mindez bevételkieséshez vezethet, amit támogatássokkal
kompenzál az unió.
A magyar szabályozás háromféle területet különböztet
meg: a különleges madárvédelmi területet, a különleges természet-megôrzési területet, a kiemelt jelentôségû természetmegôrzési területet. Ezeken a területeken egyes tevékenységek engedélykötelesekké válnak (telekalakítás, más célú hasznosítás, vízgazdálkodás, stb.) másrészt pedig a tulajdonos tûrni köteles, hogy az illetékes természetvédelmi igazgatóságok
alkalmazottai ott közérdekû természetvédelmi tevékenységet
végezzenek.
A területek kijelölése a Kormány feladata, de csak azok a területek jelölhetôk ki, amelyekre az Európai Bizottság rábólintott. Az elôrejelzések szerint Magyarországon így megduplázódik a védett területek száma.
Dr. Kozák Beatrix
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Emlékezés a régiekrôl Egy hasadt
Jeles személyiségek a 18–19. századi Dabason (7)

A szegények gyámolítása éppoly fontos eleme volt
a korabeli köznemesi gondolkodásnak, mint a kultúra (az elemi, közép- és fôiskolai tanulók) támogatása. Én már csak fényképen láttam azt a fából faragott vaskos ládikát, melynek oldalára az 1790-es
évszámot vésték. Másik oldalán – ugyanazzal a
szálkás betûkkel, amellyel a nagy protokollumot is
vezették – az állt, hogy „a Szent Eklézsia Szegényei
Számára” gyûlô adományok elhelyezésére szolgál.
A ládika folyamatos megtöltésérôl Halász Antal
(1750. jan. 25.–832. jún. 24.) alapítványa gondoskodott. Hosszú (1803–1828) egyházgondnoki
munkássága alatt „fáradhatatlanul munkálkodott
légyen a' köz boldogságának kiszélesítésében”, írta
róla 1807. december 17-én a lelkész. Ez kitetszik
abból is, hogy „a' szent eklézsiánkban lévô elnyomorodott szegényeknek felsegíttetésére cassát állítani igyekezett”.
Felhívással fordult hát a tekintetes urakhoz és
asszonyságokhoz, melyben olyan veretes gondolatokat fogalmazott meg, melyek ismerete ugyancsak fontos a reformkori köznemes karakterének
megértéséhez: „Ha valami a közjónak és rendtartásnak elômozdításában figyelmezést érdemel,
…az igaz szegényeknek ügyefogyott állapotja az”,
indokolta döntését. Azon embertársaink helyzetére
gondolt, „kik nem magok miatt lettek szegényekké,
hanem az idônek, szerencsétlenségnek és sorsnak
súlyai miatt nyomorodtak el. Avagy – kérdezte birtokos társaitól – közülünk a' leggazdagabb is a' szerentsétlen környülállások [körülmények] miatt
nem juthat-é a' mások könyörületességére?”
„Vajon azon szegényeket, kik ifjabb és egészségesebb korukban munkás kezeikkel mezeinket
mintegy virágzókká tették, gazdagságunkat segítették; nem illô-é utolsó keserves napjaikban vigasztalni?” – kérdezte tovább. És „van-é szebb
virtus az embertársát szeretô 's nyomorúságán
szánakozó szívnél és jóltevôségnél, mely által
mintegy a könyörülô Istenhez közelítünk? Hogy
tehát a' helységünkben lévô szegényeken igazán
segíthessünk, köztanácskozásunkban egyéb módot nem találtunk: …[mint]hogy kit-kit megkérjünk adakozás végett”.
A közadakozásból összegyûlt tôke kamataiból
„esztendônként a' legérdemesebb szegényeket
táplálhatnánk, elôttünk tartván azon fô és legelsô
parantsolatot: Szeresd az Istent teljes szívedbôl, lelkedbôl és minden erôdbôl, és a' mindjárt ez után
következendôt: felebarátodat pedig mint ten magadat. Azért mondja János apostol, hogy: Ha valaki azt mondja, szeretem az Istent, és felebarátját
nem szereti, hazug az, mert hogy[an] szeretné az Istent, a' kit nem látott, ha felebarátját nem szereti,
akit lát”.
A „szegények cassája” megalapításához 22 birtokos (a Halász, Szili, Kocsi Horváth, Mészöly,
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Dinnyés, Ketse, Szalay, Oláh, Segesváry, Bereczky,
Hollósy családbéliek és két magát meg nem nevezô személy) csatlakozott. A gabonakereskedelem
bevételével együtt 421 Ft és 14 krajcár alaptôke
gyûlt össze. Ezt a tôkét „nevelkedése” [növekedése]
céljából kamatra kikölcsönözték, így hamarosan elérte az 500 forintot. Halász Károly és felesége,
Szüts Julianna 1824-ben a dabasi koldusok megsegítésére is létrehozott egy 200 forintos alapítványt.
Ezt (1838-ban 30 Ft és 45 xr) a Konkoly-Thege-féle
alapítvány tôkekamataival együtt osztották ki a
szegények között.
A „béváltó czédulák” ötödére történô leszállítása (1812) a szegények kasszáját is súlyosan érintette, de kamatokkal „felneveltevén” hamarosan alkalmassá vált a szegények támogatására. Stabilizálását követôen „a koldusok és szegények számára
tett kegyes alapítvány egy évi kamatja” (személyenként átlag 2 forint 30 krajcár, olykor 3–4 forint) hat–nyolc rászoruló között „kiosztani határoztatott, és kiosztatott”. Az 1846-os lista szerint például Kis Kotsis, Molnár Pál, Pipere Julis, az öreg Dudás, Beszédes Örzse és vak leánya, Mihály gazda,
Kanász Miska, Sörösné, egy vak asszony, Pallér
Mártonné. Késôbb rajtuk kívül Kis Világ Pali, Buga
harangozóné, az öreg Balló, Egerszeginé, egy nyomorult lyány és a Tuhari-gyermek, 1858-ban három koldus (Vak Sándor, Kiss Miskáné és Krison
Pista) jutott így némi segélyhez.
Egy-egy birtokos általában közvetlenül is gondoskodott azokról, akik szolgálatában öregedtek
meg. 1881-ben Balog Jánosról írják, hogy az „úri
családi házaknál úgyszólván rendes étkezést és alamizsnát kap, ezért az alapítvány kamatát nem neki, hanem” egy koldusbotra jutott világtalan
asszonynak adták. Az egész korszakban általános
gyakorlat volt, hogy a szolgálatában állókról halálukig gondoskodtak. Ezt tette 1837-ben írt végrendeletében Konkoly-Thege József is, aki a késôbbi
tulajdonosáról Radimetzky-kúria néven ismert Lakos dr. utcai épületben lakott. Meghagyta egyrészt,
hogy az általuk használt telek a gazdasszonyáé, Pubera Örzsébeté, továbbá „Farkas Száli, hûségesen
szolgált, és holtomig szolgálandó belsô szolgálómé
lesz az azon lévô házakkal együtt haláláig”. Mindketten megkapták a szükséges bútorokat is (tarka
kanapé székekkel, régi diófasublót, puhafa kredenc
almárium, kemény és puhafa nyoszolya, tölgyfaasztal, fiókos tükör, kisasztal), ágynemûket, asztali
és gazdasági eszközöket (zsákok), állatokat (borjas
tehenek, sertések, baromfi), végül 100 forint készpénzt, mivel az urat betegségében szolgálták. A
végrendelkezôk általában azt is kikötötték, hogy
haláluk után szolgálóikat az ingatlanról kitenni nem
lehet, s életük végéig élvezhetik a rájuk hagyott ingóságokat és ingatlanokat.
Czagányi László

Az elôzô év novemberében és decemberében a világ az ukrajnai eseményekre figyelt. Ebben a megnövekedett hírfogyasztású idôszakban nagyon kevesen akadtak, akik akárcsak
megtippelni is merték volna az események kimenetelét. Azonban fél évvel azelôtt, mielôtt a szomszédunkban fordult volna egyet a világ, olyan
nyugtalanító események történetek a
magyar–ukrán határtól egyórányi
autóútra lévô Munkácson, Zrínyi
Ilona egykori szállásán, amelyek már
elôrevetítették a novemberi államfôválasztás körül kialakult konfliktust. Az áprilisi idôközi polgármester-választáson ugyanis a regnáló hatalom “kampánykommandói” az ellenzék által a választási bizottságba
delegált, az észlelt “adminisztratív”
csalások miatt tiltakozó tagjait nemes egyszerûséggel megverték és kidobták az utcára.
“Ukrajna, vagy inkább Kelet-Ukrajna
majd visszajön öt, tíz, tizenöt év múlva.
Nyugat-Ukrajna meg menjen a fenébe!”,
fogalmazott keresetlenül egy orosz tábornok nem sokkal a Szovjetunió széthullása
után.
Többen a huntingtoni civilizációs paradigma újabb beteljesülését látták az államfôválasztás eredményeinek területi
megoszlásában és a polgárosultabb, görög-katolikus nyugat-ukrajnai városok
“fellázadásában”, majd az ôket követô ortodox Luhanszk és Donyeck járási, kormánypárti “mozgolódásokban”.
Végül a “civilizációk összecsapásának”
egyik forgatókönyve sem valósult meg, de
kétségtelen, hogy a Dnyeper által kettészelt ország hatalmas, elsôsorban gazdasági és kulturális és részben etnikai feszültségek forrása. Ezeket az ellentéteket a
posztkommunista politikai elit a hatalom
megtartásához fel is használta a “zlahoda”,azaz az összukrán társadalmi béke nevében.
A hatalom megtartásának az eszköze a
korrupció is, a hatóságok abban az esetben hunytak szemet a számos alkalmazottat foglalkoztató cégek szabálytalanságai
felett, ha azok alkalmazottaikat a kormányoldalra való szavazásra kényszerítették.
Egészen az elmúlt idôkig úgy is tûnt,
Ukrajnát a posztkommunista vezetés és a
velük összefonódó gazdasági oligarchák
alatt ismét lassan elnyeli a magát össze-
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ország, UKRAJNA
szedni igyekvô (de korábban Grúzia és a
közelmúltban Kirgizisztán esetében is
meglepôen erôtlennek bizonyuló) Oroszország és ô vezetésével elképzelt, új
orosz–fehérorosz–ukrán–kazah közös
gazdasági térség. Leonyid Kucsma kijelölt
utóda, Viktor Janukovics a vereségét nem
sokkal megelôzôen törölte az ország biztonságpolitikai doktrínájából az euroatlanti integrációt.
A változás csöppet sem meglepô módon abból az országrészbôl indult ki,
amely az évszázadok során szoros történelmi kapcsolatba került olyan nyugatikeresztény államalakulatokkal, mint Lengyelország, Litvánia és az Osztrák–Magyar Monarchia.
A Viktor Juscsenko és Julia Tyimosenko nevével fémjelzett “Mi Ukrajnánk” választási tömörülés célul tûzte ki az ország
NATO- és európai uniós tagságát. Ukrajna leválasztása Oroszországról pedig pontosan illeszkedik napjaink amerikai geopolitikai stratégiáját meghatározó, az eurázsiai sakktáblára koncentráló lengyel
származású Zbigniew Brzezinski doktrínájába.
Nem véletlen tehát, hogy a megismételt második választási fordulót megnyerô
Juscsenko egyik legelsô és legelszántabb
támogatója Lengyelország, akinek az uniós tisztviselôi akár a hivatalos uniós álláspontnak elévágó Ukrajnát konkrét uniós
csatlakozási tárgyaláskezdô dátumokkal is
kecsegtetô nyilatkozatokra is képesek. Az
október 31-i elsô választási fordulót követô események lehetséges forgatókönyveirôl a budapesti székhelyû CEU-n (Közép-Európa Egyetem) felkészített PORAaktivisták tudnának a legtöbbet mesélni.
Nem véletlen tehát, hogy Belgrád és
Tbiliszi után az orosz politikai elemzôk
egyenesen “OTPOR” szindrómáról beszéltek, ugyanis az Oroszország közelkülföldjének számító FÁK államokban a
posztkommunista hatalmi elit megbuktatásában mindenképpen jelentôs, ha nem
is döntô szerepe volt a médiát profin felhasználó, nyugati egyetemeken felkészített aktivistáknak, transznacionális civil
szervezeteknek és természetesen az Egyesült Államoknak.
A regnáló hatalom bukását végül az
okozta, hogy sem a “lázadó” városok az
elsô pillanatban átálló rendôrségére és önkormányzatára, sem a hadseregre és annak különleges erôire, de még a biztonsági szolgálatokra sem számíthatott biztosan.

A pozíciójukat féltô oligarchák közül
pedig többen, ki csendben, ki látványosan, átállt az ellenzék oldalára. Oroszország pedig képtelen volt érdemben befolyásolni az eseményeket, ezen Putyin látványos kiállása a választások elôtt és közben sem változtatott, inkább csak munícióval látta el a nyugatorientált politikai
erôket.
Ennek ellenére Európa számára megkerülhetetlen Oroszország Ukrajnával
kapcsolatos, legyen az hivatalos vagy
nemhivatalos, álláspontja, hiszen energiahordozói 60%-át Oroszországból szerzi.
A november 21-i, késôbb érvénytelenített második választási fordulót követô
uniós állásfoglalások (a magyarral egyetemben) a tiszta, megismételt választási
forduló mellett álltak ki, de nem követelték a választási csalásokat elkövetô korrupt hatalom távozását.
Ebbôl is látszik, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió között még Kelet-Európa politikáját illetôen sincs összhang, és egyhamar nem is lesz.
Ukrajnának így vagy úgy, de hosszú és
kemény utat kell bejárnia, hogy az Európai Unió tagja legyen.
Az új ukrán vezetésnek kevesebb mint
másfél éve van arra a parlamenti választásokig, hogy népszerûségét megôrizve látványos, de fájdalmas reformokat hajtson
végre.
Olyan feladatok tornyosulnak elôtte,
mint a halaszthatatlanná vált gazdasági
reformok, a legendás ukrán korrupció
visszaszorítása, a romokban heverô nehézipar talpra állítása, a szociális rendszer és
az erôszakszervezetek reformja, a Moszkvával való viszony rendezése, miközben a
cél az, hogy az Európai Unióval 2007ben csatlakozási tárgyalásokat kezdhessenek.
A helyzet kísértetiesen hasonlít az
1990-es év Magyarországára, ahol – jóval
rendezettebb körülmények között – 15 év
alatt három kormány váltotta egymást,
csak Ukrajnában, hívják fel a figyelmet
elemzôk, az új politikai ellenzéket olyan
pártok (például a Petro Szimonenko vezette kommunisták) alkotják, amelyek a
nyugatias fejlôdéssel ellentétes irányba
igyekeznek.
Az új ukrán vezetés bátor szavai mellett
érezhetô az óvatosság is: miközben Juscsenko beiktatási beszédében szót sem ejtett Moszkváról, elsô útja mégis Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz vezetett, viszont az ukrán vezetés eltökélt a 2005-ös

Világkereskedelmi Szervezeti tagság megszerzésében.
Moszkva azonban továbbra is kihasználhatja a keleti és fôleg a déli országrész,
az ország lakosságának mintegy 10%-át
kitevô orosz nemzetiségének bizalmatlanságát és ellenérzéseit.
Az ország jövôje tehát bizonytalan,
ahogy a fogyadozó, mintegy százezres kárpátaljai magyar közösségé is az. Kárpátalja
egészen a választások második fordulójáig
az Ukrán szociáldemokrata párt “rezervátumának” számított, ugyanis szemben a
többi Nyugat-Ukrajnai járással, itt sikerült
a hatalomnak a szavazati arányt a maga
számára kedvezô arányban fenntartania.
A KMKSZ választási szövetsége a “Mi
Ukrajnánk” tömörüléssel azonban lehetôvé tette, hogy az ukrajnai magyarság
végül a gyôztesek oldalára kerüljön.
Problémát jelent azonban, hogy nagyon kevés kivételtôl eltekintve a kárpátaljai magyarság nem került a gazdasági
konjuktúraváltás nyertesi közé.
A túlélés szempontjából kruciális anyanyelvû oktatás utánpótlását adó Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Tanárképzô Fôiskola a tulajdonjogi perek megnyugtató lezárulása után pedig elsôsorban a sokat
késô magyar állami támogatás miatt mindennap a túlélésért küzd.
A kishatárátkelôk megszûnése az idehaza idénymunkát vállalók, a vízumkényszer és az ottani árakon borsos illetékek az
itt tanulók, dolgozók és a családi kapcsolatokat ápolók életét keserítik.
Az elsôsorban a roppant színes etnikai
kép miatt erôsödô turizmus azonban Kárpátalját Ukrajna egyik legdinamikusabban fejlôdô térségévé tette, míg idehaza
nap mint nap kelnek útra a kinti olcsóságot kihasználó benzin-, alkohol- és cigarettacsempészek, bevásárlóturisták. Tizenhét évvel a rendszerváltás után a magyar bevásárlóturizmus 180 fokos iránymódosítást hajtott végre.
Ezúttal azonban nem luxuscikkekre
költi a megtakarításait, hanem a mindennapi élethez szükséges javakért utazik keleti szomszédunkba, ahol nem is olyan régen történelmet írtak.
Bálint Attila Kristóf
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Egyebek

Ismét nyaralunk!

Idôsek nyaralása!

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet családok részére leányfalui nyaralásra (max. 50 fô részére)
Dabas Önkormányzata negyedik alkalommal szervez nyaralást családok részére, 2005. július 18–21-ig (3 éjszaka)
2–3–4–5 ágyas, komfortos faházakban.
Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt és a vacsorát biztosítja, a reggelirôl a szállás teakonyhájában, az ebédrôl a
strandon vagy az étteremben mindenki maga gondoskodik.

Dabas Város Önkormányzata pályázatot hirdet nyugdíjasok
részére leányfalui nyaralásra (25 fô részére)
Dabas Önkormányzata harmadik alkalommal szervez nyaralást öregségi nyugdíjasok részére Leányfalura, a Dunakanyar
Kempingbe, 2005. július 11–14-ig (3 éjszaka) 4 ágyas komfortos faházakba, a termálvizû strandtól 500 m-re.
Az önkormányzat a szállást, a strandbelépôt és a vacsorát biztosítja, a reggelirôl a szállás teakonyhájában, az ebédrôl a
strandon vagy étteremben mindenki maga gondoskodik.

Pályázati feltételek:
– a pályázó családok állandó, bejelentett lakása Dabason legyen,
– legalább egyéves folyamatos munkaviszonnyal rendelkezzenek (az egyik szülô részesülhet családtámogatási vagy társadalombiztosítási ellátásban),
– az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg az 52 000 Ft-ot,
– töltsék ki a pályázati ûrlapot és az ahhoz tartozó jövedelemigazolást,
– tanulói jogviszonyban álló gyermeket, gyermekeket neveljenek
A pályázati ûrlap beszerezhetô az “Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 1.) (Posta mögött)
Pályázat benyújtási határideje: 2005. június 15.
A pályázatokat június 25-ig bíráljuk el.
A pályázatra bárki jelentkezhet, de az elbírálásnál elônyt élveznek azok, akik az elmúlt évben az Önkormányzat által
szervezett nyaraláson nem vettek részt.
A nyerteseket levélben értesítjük!
A pályázathoz sok sikert kíván:
Dabas Város Önkormányzata

Pályázati feltételek:
1. Állandó bejelentett lakás Dabason
2. Öregségi nyugdíj
3. Az egy fôre jutó jövedelem ne haladja meg az 55 000 Ft-ot
4. Kitöltött pályázati ûrlap jövedelemigazolással
A pályázati ûrlap beszerezhetô az “Együtt” Segítôszolgálatnál (Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 1.) (Posta mögött)
Pályázat benyújtási határideje: 2005. június 15.
A pályázatokat június 25-ig bíráljuk el.
A pályázatra bárki jelentkezhet, de az elbírálásnál elônyt élveznek azok a nyugdíjasok, akik az elmúlt évben az Önkormányzat által szervezett nyaraláson nem vettek részt.
A nyerteseket levélben értesítjük!
A pályázathoz sok sikert kíván:
Dabas Város Önkormányzata

Dabas központjában
GARÁZSOK eladók!
Érd.: (06-29) 562-000, (06-20) 982-2855

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

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

színes
színes
színes
színes
színes
színes

3 500 Ft/hó
5 500 Ft/hó
9 000 Ft/hó
16 000 Ft/hó
28 000 Ft/hó
53 000 Ft/hó

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

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény 12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap
7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)
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Dabasi sikerek a Duatlon Országos Bajnokságon
Május 1-jén Kaszón rendezték meg a
Duatlon Országos Bajnokságot. Közel
1000 induló versengett a bajnoki címekért. A Dabasi SZSE-t 21 versenyzô képviselte a rangos eseményen.
A serdülô fiúk szoros versenyben országos bajnokok lettek.
A csapat tagjai:
Mádi Szabolcs, Majer Lénárd, Suhajda
Balázs, Garajszki Dávid, Misek Zsolt.
Az újonc lányoknál is dabasi bajnokot
avattak Fodor Rita szép versenyzésének
köszönhetôen.
A gyermeklányok versenyében csapatunk (Tóth Andrea, Nagy Vanda, Kuli Sára) a dobogó harmadik fokára állhatott
fel. Az újonc “B” korcsoportban Hende
Helga ért el 3. helyezést.
A csapat eredményei:
Újonc “B”
3. Hende Helga
4. Fózer Tímea
Újonc “A”
1. Fodor Rita
8. Kiss Attila
11. Lozsek Martin
Gyermek
6. Tóth Andrea

9. Nagy Vanda
25. Kuli Sára
44. Lakos Gergô
Serdülôk
8. Majer Edina
8. Mádi Szabolcs
12. Majer Lénárd
14. Suhajda Balázs
24. Garajszki Dávid
31. Misek Zsolt
Ifjúsági
20. Láposi Katalin
19. Mádi Zsolt
Felnôtt
49. Körmöczy Zoltán
50. Lukács István
Senior I.
8. Mádi Károly
17. Majer László
Senior II.
8. Várdai Zoltán
A tavaszi eredmények alapján 6 versenyzônk ért el aranyjelvényes minôsítést:
Tóth Andrea. Nagy Vanda, Majer Edina,
Mádi Szabolcs, Majer Lénárd, Suhajda
Balázs.
A csapat következô nagy erôpróbája a
tiszaújvárosi Klub Csapat O.B.
Várdai Zoltán edzô

Országos FIT-DANCE és FIT-KID Tehetségkutató Verseny

2005. április 30-án a Szimultán Sport és Kulturális Egyesület országos FIT-DANCE és FIT-

KID tehetségkutató versenyt rendezett a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola tornacsarnokában. A többhónapos intenzív felkészülés
eredménye, hogy minden Szimultános versenyzô jó helyezést ért el.
Csernus Anna – arany fokozat
Deminger Fanni – arany fokozat
Kôszegi Blanka Zoé – ezüst fokozat
Pelikán Petra – ezüst fokozat
Keindl Luca – ezüst fokozat
Répás Vanda – II. helyezett
Szabó Evelin – III. helyezett

Horváth Evelin – I. helyezett
Csizmadia Dóri – I. helyezett
Weil Evelin – I. helyezett
Kecskés Lilla – arany fokozat
Mráz Kata – arany fokozat
Bálint Petra – ezüst fokozat
A résztvevô egyesületek mindennel elégedettek
voltak és levélben köszönték meg a színvonalas
versenyszervezést.
Támogatóink:
Kôszegi Zoltán polgármester
Monor Telefon Társaság
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.
Köszönjük az edzôk és a szülôk támogatását és
munkáját!
Következô versenyünk 2005. május 21-én
(szombaton) lesz a Dabasi Sportcsarnokban.
Délelôtt 10 órakor az országos FIT-DANCE
döntô, 12 órakor az országos FIT-KID
Diákolimpia döntôje kerül megrendezésre
dabasi versenyzôk részvételével.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt és
szurkolót!
Gecserné Varró Erika
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EREDMÉNYEK
Dabas VSE KC NB I/B férfi meccsek
eredményei:
A Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület hírei: Dabas VSE KC–Szentendre KC 26–25
ifi: 25–26
Dabas–Verôce
37–19
Kalocsai KC–Dabas VSE KC
21–28
Dömsöd–Dabas
17–27
G.: Tunner 7; Bukodi, Schmitter 4;
FC Dabas eredményei:
Bogner, Debreczeni, Paál 3; Krizsán 2;
Dabas–ESMTK
3–3
Ménich 1
Karcag–Dabas
2–1
Dunavarsány–Dabas
20–21 Hajdúböszörmény–Dabas
4–2
G.: Tunner 8; Bukodi, Schmitter 5;
Dabas–Putnok
0–1
Krizsán 2; Paál 1
Hazai mérkôzések:
Piliscsaba–Dabas
9–20 Dabas–Kiskunhalas május 22.
G.: Paál 7; Tunner 5; Ménich 4;
Debreczeni 2; Bukodi, Krizsán 1;
Asztalitenisz eredmények:
Kézilabda hírek:

Utolsó hazai mérkôzés helyszíne
a Dabasi Sportcsarnok:
DANKE–Törökbálint május 22. 14.00
Mindenkit várunk a nézôtérre!

Gödöllô–Dabas
Cegléd–Dabas
Dabas–Aszód
Dabas–Zsámbék

Befejezôdött
a kézilabda Országos
Serdülô Bajnokság

11–7
3–15
9–9
6–12

A DABAS VSE KC férfiszakosztály utánpótláscsapatából a 88–89es korosztály serdülôcsapata Országos Bajnokságon (OSB) vett
részt. Hároméves mûködésük óta ez a bajnokság jelentette számukra a legnagyobb kihívást. Az alapszakasz teljesítményén még
meglátszott a rutintalanság, és sajnálatos sérülések is befolyásolták
a csapat felsôházba kerülését. A rájátszásban azonban a fiúk veretlenül végeztek, megszerezték az alsóház elsô helyét.
Minden játékosnak gratulálunk és további sikereket kívánunk! Külön köszönet illeti Szilágyi Zoltán edzô urat, akinek
szaktudása és áldozatos munkája nélkül nem sikerült volna ez a
szép eredmény. Szeretnénk megjegyezni, hogy az utánpótláscsapatban még másik két korcsoport is mûködik. Róluk a következô számban adunk tájékoztatást.
Szigetfû Györgyné és Póra Béláné
szülôk

Kihívás Napja 2005
15 éve már, hogy május utolsó szerdája nemzetközi viszonylatban is egyet jelent a Kihívás Napjával! Dabason 2005. május 25-én, szerdán immár 7. alkalommal kerül sor erre a megmérettetésre.

Felelôs szerkesztô: Kapui Ágota

KIHÍVÁS NAPJA és VÁROSI EGÉSZSÉGNAP 2005

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda

0.00–0.05 óra: VII. Kihívás éji álom-köszöntô: Kôszegi Zoltán polgármester – a Szent István téren
– zenés éjjeli gimnasztika
– VII. éjjeli körfutó-kocogó-gyalogló “verseny”
– éjjeli kosárlabda- és focibajnokság
7.30 óra: Kihívás napi polgármesteri köszöntô a Szent István téren
– zenés reggeli torna
– aerobikbemutató
– egészséges étrend bemutató
– egészségnapi vetélkedô
– iskolai sportversenyek, vetélkedôk
– sport- és ügyességi vetélkedôk
– eredményhirdetések
– zenés záróbuli
Mozogjunk együtt – egyéni szervezésekben is – 15 perceket egész nap, hogy ez a nap errôl szóljon!
“15 perc sporttal egészségünkért, mindannyiunkért! Mozdulj az egészségedért!”
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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

Hirdetések

•
•
•
•
•
•
•
•

Egyedi, exkluzív tervezésû épület;
Elegáns, nagy lakóteres, 2 szobás lakások;
Egyedi mérôórás rendszerek;
Saját udvar, parkosított környezet;
Saját gépkocsibeálló;
Ajándék konyhabútor;
Ajándék klíma elôkészítés;
Azonnali beköltözés, tavalyi árakon.

DABAS CASTRUM KFT.
(06-29) 562-000; (06-20) 982-2855
www.dabas-castrum.hu
(A Városháza mögött 100 m-re)

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) 555-0510

ELADÓ!
2373 Dabas-Gyón, Kun u. 18.
Telefon: (06-20) 961-8480 (Mátyus Csaba)
E-mail: mbauprint@freemail.hu
• Építészeti tervezés,
szaktanácsadás
• Költségvetések készítése
• Mûszaki ellenôrzés

• Mûszaki vezetés
• Beruházások
lebonyolítása, szervezése
• Építôipari fôvállalkozás

Laguna üzletházban
„földszinti, bejárathoz közeli”
16 m2-es üzlet
Irányár: 1,7 millió Ft+áfa
Tel.: (06-1) 452-3235
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10 milliós hitelkerettel
igényelhetô a Széchenyi Kártya, amely a mikro-,
kis- és középvállalkozások részére kialakított
kedvezményes kamatozású, rugalmas,
szabad felhasználású
állami támogatásban részesített hitelkonstrukció.
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

