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Az “elsô” dabasi ifjúsági találkozó, határok nélkül
Minden olyan rendezvénynek, amelyet az “elsô” jelzôvel illetünk, megvannak a
maga veszélyei: kisebb a látogatottsága, kevesebb embert mozgat meg, mint amire a szervezôk számítanak.
Az I. Regionális és Kárpátmedencei Ifjúsági Fesztiválnak is megvoltak a maga
gyenge pontjai, és ez nem
elsôsorban a rendezôkön
múlott. A fesztivál elsô napja a régió, azaz a szomszédos falvak, városok ifjúsági csoportjait szólította meg. A Jubileumi parkban profi színpad és hangtechnika várta a fellépôket, a színes sátrakban pedig kézmûvesek adtak lehetôséget a fiataloknak, hogy próbára tegyék kézügyességüket. A standok egy része a környékbeli és helyi
iskoláknak adott bemutatkozási lehetôséget, sôt az “Együtt” Segítôszolgálat, a Munkaügyi Hivatal, a Dabasi Vöröskereszt és a frissen alakult Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat is kivonult tájékoztató anyagával, sok-sok információt kínálva az érdeklôdôknek. A
délután mozgalmasan zajlott, a fellépô csoportok mindig kihozták
a maguk közönségét, de sajnos ez a közönség állandóan cserélôdött.

ZÁRÓVERS
Hajótörött vagyok a tengeren.
Palackomat a tengerbe vetem.
Belesóhajtottam a sorsomat,
félelmemet és sok bús gondomat.
S most száz pecséttel elzárt bánatom
a hullámok kedvének átadom.
Merül, örökre tán a mélybe le,
s aranyhalacskák játszanak vele.
De lehet, hogy még perce jô neki,
s egy bús hullám majd egyszer fölveti.
S kidobja egy kéz – tán Istené egy gondtalan kor lábai elé.
Borzadtan olvassák, kik rátalálnak,
és úgy suttogják döbbenve, egymásnak:
“Valahol szörnyû vihar lehetett…
S a viharban egy nemzet elveszett…!”

Megalakult a Gyer mek és
Ifjúsági Önkor mányzat
Nagy nap volt 2005. május 18-a az ifjúsági képviselôk számára, ugyanis ekkor került sor a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat alakuló ülésére. Az ifjúsági képviselôk ünnepélyes keretek között esküt tettek, majd ezt követôen vehették át Kôszegi Zoltán polgármestertôl a megbízóleveleiket.
A most már hivatalosan is megalakult Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat elsô feladata az volt,
hogy maguk közül polgármestert válasszanak. A választás nyílt szavazással történt. A GYIÖK tagjai Valentyik Annát tisztelték meg bizalmukkal, ôt választották meg polgármesterüknek. A következô napirend
a GYIÖK Szervezeti Mûködési Szabályzatának elfogadása volt, melyet
egyhangú igennel fogadtak el. Ezt
követôen az ülést már az ifjúsági polgármester zárta be, és ezzel a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megkezdte munkáját, annak reményében, hogy közösen szebbé tehetik a
fiatalok életét városunkban.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
P. E.

Fotók: Karlik Dóra

Wass Albert

A fellépésükkel a csoportok,
mintha “letudták” volna kötelességüket, elvonultak.
Nem volt meg az a hangulat, amelyet egy ifjúsági találkozótól elvárna az ember,
hogy végignézik, megtapsolják egymás produkcióit,
szurkolnak egymásnak, elvegyülnek a látnivalók sokaságában, és maradnak a rendezvény zárásáig. Az erdélyi
és kárpátaljai fiatalok szép, igényes és átélt bemutatkozó mûsorát,
sajnos csak nagyon kevés helyi fiatal nézte végig, noha minôségbôl
“példát” és “formát” adtak mindenkinek!
Pedig az esti koncertsorozat is kifejezetten számukra és értük került
megrendezésre. A régióban oly népszerû helyi zenekarok most kisszámú közönség elôtt játszottak, és meghívott elôadónk, Sasvári Sándor,
aki egy ismert és igazán profi elôadó, nagyot csalódhatott a dabasi
fiatalokban. Az Operaház híres fantomja és számos magyar rockopera
hôse igencsak csekély hallgatóság elôtt csillogtatta meg énektudását,
színpadi képességeit, mindezért vérszegény taps volt a jutalma.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotók: Karlik Dóra

Rendezvényeink
A rendezvény második napja a trianoni döntés 85-dik évfordulójának jegyében telt,
ezért a szombati programok e téma köré szervezôdtek. A rendezôk, az elôzô nap tapasztalataiból okulva, borúlátóak voltak az események látogatottságát illetôen, de szerencsére a komor jóslatok nem váltak be. A katolikus iskolák évzárója méltó nyitómozzanata
volt e napnak. Több száz gyerek és rengeteg felnôtt vett részt azon a TE DEUMON,
amelyet dr. Beer Miklós váci püspök celebrált. 11 órától a DS konferenciatermében vendégünk volt Duray Miklós felvidéki író, a magyarság összetartozásának, autonómia-törekvéseinek egyik fô szószólója. A terem tele volt érdeklôdôkkel, életkortól függetlenül
mindenki átérezte a szavak üzenetét.
Köztudott, hogy Dabason tavaly nyáron több napon át vetítették Koltay Gábor Trianon
címû filmjét, ezért nem reméltük, hogy ezen a délutánon sok nézôre számíthatunk. Bevallom, leginkább a csíkszeredai és munkácsi diákok és tanárok kedvéért hoztuk le ismét a filmet, mert ôk szülôföldjükön nem valószínû, hogy láthatták. Meglepô módon ismét megtelt a terem, sôt a zsebkendôk is elôkerültek… A 138 perces vetítés után dr. Szerencsés Károly, az ELTE bölcsészkarának professzora volt a vendégünk, aki szintén a téma szakértôje.
Míg Duray Miklós fôleg a trianoni események elôzményeirôl és következményeirôl szólt,
addig a professzor úr kiutakat és megoldásokat keresett, ezeket tárta a hallgatóság elé. Szó sem lehet revízióról,
határmódosításról, területi igényrôl,
hiszen akkor mindenki benyújtaná a
számlát a mesterségesen szétszabdalt,
összetákolt Kelet- és Közép-Európában, és ez katasztrófához vezetne. Inkább keressük egymással a kapcsolatot, vegyünk telket, alapítsunk céget, vegyes vállalatot,
egyesületet, utazzunk, kereskedjünk, ünnepeljünk együtt, szülessenek testvérkapcsolatok települések, intézmények, iskolák, civil szervezetek között. Ez a határok feletti újraegyesítés
útja egy közös Európában.
Este a kárpát-medencei fiatalok a helyiekkel együtt egy fergeteges táncházban vezethették le a nap fáradalmait, a feszült figyelemmel teli órákat. A tábortüzet sajnos elfújta a viharos szél, de a DS elôcsarnoka csordultig megtelt fiatalokkal és idôsebb érdeklôdôkkel is.
A közös éneklés, a közös tánc, a dallamok ôsi mágiája, a mozdulatok génjeinkbe írt üzenete egyetlen összetartozó közösséggé kovácsolta a jelenlévôket, mintha Trianon soha nem is
történt volna meg.
Az erdélyi és kárpátaljai fiatalok sírva ültek be az autóbuszba a távozás reggelén. Senki nem akart hazamenni, mindenki az élmények hatása alatt volt még. Jövôre is visszavárjuk ôket, sôt várjuk otthonmaradt társaikat is, és évrôl évre egyre több fiatalt a
Kárpát-medence magyarlakta tájairól, és egész Magyarországról.
Kapui Ágota

STRANDNYITÓ GYERMEKNAP

Fotók: Karlik Dóra

Május 14-én, szombaton megnyílt a Dabasi Strand a
nagyközönség elôtt. A napsütéses, koratavaszias idôjárás nem kedvezett a fürdeni vágyóknak, mégis sok csa-
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lád kilátogatott a rendezvény helyszínére, ahol nagyon
kevesen vállalkoztak arra, hogy a jéghideg medencébe
merüljenek. Azért akadt egy-két merész és optimista
gyerek, aki megmártózott a hûs vízben, majd lúdbôrözve, törölközôbe burkolózva, fogvacogva reménykedett
a nap jótékony, szárítgató hatásában. Már délelôtt
10 órától megkezdôdtek a közönségcsalogató programok. A hagyományos térzene és mazsorettfelvonulás
után a színpadi fellépések egész sora következett. Az
ócsai néptáncosok nyitották a sort, majd a Múzsák
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény táncosai mutatkoztak be a délelôtt folyamán. Délután az ÁgSziÁn, a
Szimultán SKE, majd a Flashdance bemutatója következett, amely nagyszámú közönséget vonzott a színpad köré. 15 órától a Csalóka Péter címû bábjátékot
nézhették meg a gyerekek, majd a nagyobbaknak
Mestre Pontapé és székesfehérvári csoportja capoeirabemutatót tartott. A hazánkban még ritka, de nagyon
látványos harcmûvészeti mûfaj tulajdonképpen akro-

batikus és táncos elemekbe rejtett ôsi afrikai önvédelmi módszer, amelyet a néger rabszolgák mentettek át
nemzedékrôl nemzedékre és tartottak életben ilyen
burkolt formában. A színpadi mûsorok befejezéseként
a Musical Varázs Színház zenés-táncos bemutatója következett a Barátok közt fiatal sztárjai elôadásában. A
technika ördöge sajnos sok gondot okozott, de ennek
ellenére a fiatal színészek bizonyítani tudták tánc- és
énektudásukat, tehetségüket a nagyszámú rajongótábornak. A színpadi mûsorok mellett rengeteg alternatív
program várta a gyerekeket. Itt volt a miskolci speciális mentôcsoport, Manccsal, a híres mentôkutyával és
társaival, bemutatót tartott a városi tûzoltóság, a dabasi mentôsök és a rendôrség. A tûzoltókosár egész
nap mûködött, így akinek nem volt tériszonya, a magasból szemlélhette a rendezvény helyszínét, az egész
gyóni városrészt és a tájat. Volt strandkézilabda, arcfestés, kézmûves foglalkozás, ki-ki tetszés szerint megtalálta a számára legmegfelelôbb szórakozást. A teljesség érzetéhez csak a 30 °C-os meleg hiányzott, amitôl
igazi strandnyitó lehetett volna a gyermeknap!
– ui –

Önkormányzati hírek

Akikre büszkék vagyunk
Beszélgetés Kotán Sándorral, a Gyóni Géza Általános Iskola igazgatójával, aki
az idei Pedagógusnapon átvehette a legmagasabb pedagógusi elismerést, a Dabas Város Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj elsô fokozatát.
R.: Ezt a díjat a képviselô-testület eddig egy
pedagógusi életmû elismeréseként adta, pályájukat lezáró, nyugdíjas, vagy nyugdíjba
vonuló személyeknek. Te fiatal igazgatóként vehetted át az elismerést, hiszen húsz
éve vagy a tanári pályán és hat éve vagy intézményvezetô. Számítottál-e erre a kitüntetésre?
K. S.: Nagyon csodálkoztam azon, hogy a
díj elsô fokozatát ítélték nekem, nagyon
meglepôdtem, és felmerült bennem a
kétség, hogy megérdemlem-e valójában
ezt az elismerést. Valóban olyan elôdeim
vannak, akik 30-40 évet töltöttek el a
pályán, és 20-25 évet az igazgatói székben. Rájöttem, hogy az elismerés az én
esetemben nem a koromnak szól, hanem bizonyára annak, hogy rövid idô
alatt mit értem el igazgatóként ebben az
iskolában. Már a díj átvételeként említettem, hogy nem egyedül az én munkám elismerését tükrözi ez a díj, hanem
az egész intézményét, a helyettesekét, a
kollegákét, és a szülôkét egyaránt.
R.: Miben rejlik a siker titka?
K. S.: Talán a kapcsolattartásban. Ez lehet
a kulcsszó! Jó a kommunikáció az intézmény és az Önkormányzat, a pedagógus
és a szülôk között. Ha ôk úgy jönnek be
az iskolába, hogy itt mi meghallgatjuk a
problémáikat, megpróbáljuk teljesíteni a
kéréseiket, és mi is elmondhatjuk a
mieinket, kérhetünk bátran, akkor létrejött a kapcsolt, amelyben a megoldás rejlik. Talán ez a siker titka. Sikerült a pedagógusokat meggyôznünk, hogy érdemes jól dolgozni, és sikerült a szülôket is
meggyôznünk arról, hogy itt meghallgatásra találnak, hiszen mi mindannyian a
gyerekekért vagyunk, pedagógiai koncepciónk középpontjában ôk állnak. A
harmadik partner ebben a párbeszédben
a fenntartó, azaz az Önkormányzat.
Kölcsönösen megkeressük problémáinkkal egymást, és mindig meg tudunk
egyezni a megoldás lehetôségében.
R.: Miért választottad ezt a pályát, mikor és
hol kezdted?
K. S.: Az, hogy én tanár leszek, már gyermekkoromban eldôlt. Pedagóguscsaládban nôttem fel, természetes lételemem
volt mindig is az iskola. Mindig ez a környezet, ez a légkör vett körül. A szüleim
a hatvanas években Sáriban tanítottak,
így engem is könnyen befogadtak ebben
a városban, gyakran feltették a kérdést:

“Te annak a Kotánnak a fia vagy?” Ilyen
háttérrel könnyebb volt a beilleszkedés.
Gyerekorom óta érdekelt a sport, ennek
jegyében választottam iskolát is. Így lettem testnevelés–földrajz szakos tanár.
Pályakezdôként Dunaharasztira kerültem, ott töltöttem az elsô három évet.
1988 óta tanítok a Gyóni Géza Általános Iskolában.
R.: Úgy tartja a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nô. Már a pedagógusnapi beszédedben említetted, hogy ilyen
társ és családi háttér nélkül nem tudnál sikeresen dolgozni.
K. S.: Szerencsések vagyunk a feleségemmel, mert hasonlóak vagyunk. Mindketten családcentrikusak vagyunk, de a
munkánkat is komolyan vesszük,
ugyanazt a szakmát hivatásként fogjuk
fel. Nagyon fontos, hogy este megbeszélhetjük a problémáinkat, meghallgatjuk egymást és tanácsot is adunk egymásnak. Szerencsésnek tartom magam,
hogy a problémáimat van kivel megosztanom, és van, aki válaszoljon rájuk.
R.: Említetted, hogy ez a díj nemcsak neked,
hanem a kollégáidnak is szól. Milyen csapattal dolgozol? Mennyire számíthatsz a
támogatásukra?
K. S.: Én az igazgatóságot úgy fogom fel,
mint egy szolgálatot. A kollégák mennek
be órára, ôk vannak a gyerekekkel, oktatják, nevelik ôket egész nap. Én pedig
értük vagyok, hogy biztosítsam számukra a zavartalan munkakörülményeket.
Azért vagyok, hogy ha hozzám fordulnak valami új ötlettel, akkor azt felkaroljam, továbbvigyem, felterjesszem, és elfogadtassam. Megtaláljam a megoldási
lehetôségeket. Fontos, hogy az ô munkájukat megkönnyítsem és a munkafeltételeket megteremtsem. Mindig azon
vagyok, hogy ha szerényen is, de honoráljam eredményeiket. Mindig figyelek
arra, hogy a jó munkáért a jutalom ne
maradjon el.
R.: Köztudott, hogy ez az iskola nagyon jól
mûködik. Sok szülô szívesen iratja be ide a
gyermekét. Mi az a plusz, amit ez az intézmény nyújtani tud a tanulóknak?
K. S.: Talán az az elv, hogy a gyerek is ember. Azon dolgozunk, hogy a gyerekkel
úgy bánjunk, mint emberrel. Ne úgy,
mint eszközzel, mint tárggyal, amelyen
keresztül céljainkat, ambícióinkat megvalósíthatjuk. Arra törekszünk, hogy az

iskola minden pedagógusa olyan legyen,
aki a gyerekkel jól tud bánni, embert tud
belôle nevelni. Nem alázzuk meg, nem
fegyelmezzük drasztikus módszerekkel,
hanem meghallgatjuk, segítünk, és
igyekszünk megtalálni számára a helyes
utat.
R.: Úgy hallottam, bizonyos fejlesztésekre készül az iskola. Milyen bôvítés, átalakítás
várható?
K. S.: A Szôlô úti épület tornaterme fölé
magastetôt építünk, és alatta kiscsoportos foglalkozásra alkalmas csoportszobákat és tantermeket alakítunk ki, így
nem kellene az ebédlôben és a könyvtárban tanítanunk. Van egy másik
szempont is, amely miatt sürgetnünk
kell az átalakítást. A legújabb oktatásinevelési tendencia szerint a sérült gyerekeket integrálnunk kell az osztályokba,
nem szabad elkülönítenünk ôket egészséges társaiktól. Vannak azonban olyan
órák, foglalkozások, amelyeken mégis el
kell választanunk ôket az osztály többi
részétôl, hiszen speciális foglalkozásokon kell részt venniük. Ennek feltételeit kell sürgôsen megteremtenünk az átalakítások során. A polgármester úrral
egyeztettünk, és elképzeléseink szerint a
2006/2007-es tanévet már a felújított
épületben kezdenék a diákok, hiszen
akkor ünnepeljük iskolánk fennállásának huszadik évfordulóját. Az új épületszárny átadása méltó momentuma
lenne az ünnepnek.
R.: Magánemberként és igazgatóként milyen
terveid vannak, mit szeretnél elérni a
jövôben?
K. S.: Magánemberként természetesen a
családi harmónia, a nyugalom, az egészség és boldogság megtartása a célom.
Igazgatóként szeretnék olyan iskolában
dolgozni, ahol a mindennapos probléma
ne a pénz legyen, ahol a pedagógusok-
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nak délutánonként ne a megélhetésükhöz szükséges keresetkiegészítésért kelljen hajtaniuk, hanem a gyerekek nevelésére, oktatására tudnának teljes mértékben koncentrálni. Ez lenne az ideális iskola, amelyet én igazgatni szeretnék.

Fontos volna a fegyelmezési rendszerünk megújítása is. Szeretnénk olyan
rendszert kidolgozni, hogy az olyan gyerekek, akikre nem tudunk hatni, és a
szüleik sem partnerek az együttmûködésben, szintén be tudjanak illeszkedni

az osztályközösségekbe. Szeretnénk
ôsszel már ezzel az új, másfajta fegyelmezési eszköztárral indítani az iskolai évet.
R.: További munkádhoz, a pedagógusok tevékenységéhez sok sikert kívánunk!
Kapui Ágota

PEDAGÓGUSNAP
Május 27-én, pénteken az Új Tanyacsárda adott otthont a városi Pedagógusnapnak, amelyen majdnem 400 tanár, tanító, óvónô, dajka, titkársági és gazdasági dolgozó vett részt.
A rendezvény elsô részében a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény szeptembertôl induló zenei tanszakának tanárai mutatkoztak
be, akik neves mûvészek társaságában egy különbözô népek dallamaiból
összeállított, könnyed hangversennyel kedveskedtek kollégáiknak. A mûsor után sor került Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi köszöntôjére,
majd az elmaradhatatlan díjkiosztás következett. Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete idén is három pedagógusnak
ítélte oda a Dabas Ifjúságáért Kászonyi-Dániel díjat. Az elismerés
második fokozatát Strupka Zoltánné, az Erkel Ferenc utcai óvoda
pedagógusa, valamint Lauterné
Surman Hermina, a Kossuth Lajos
Általános Iskola tanára kapta meg.
A díj elsô fokozatát a Gyóni Géza
Általános Iskola igazgatója, Kotán
Sándor vehette át.

A Környezetszépítés, Környezetvédelem Évében még fontosabbá vált
az iskolák hozzáállása a környezet megóvásának kérdéséhez, és ebben a
Gyóni Géza Általános Iskola mindig is az élen járt. Kôszegi Zoltán polgármester elismeréseként egy palackzsugorító készüléket adományozott az
intézménynek, annak reményében, hogy igazán jó helyre kerül, és hasznossá válik egy ilyen szemléletû iskolában.
A Pedagógusnap egy ízletes ebéddel zárult, majd a kora délutáni órákban a buszok visszaszállították az ünnepelteket Dabasra.
KÁ

MUNKÁCS – VÁROSI NAPOK ÜNNEPSÉGE
Dabas és Munkács között a kapcsolat a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskolában pedagógusként dolgozó Boruzs Zoltán, munkácsi születésû fiatalember
ajánlatával indult, melyrôl részletesen már olvashattunk a Dabasi Újság hasábjain. Az iskolák közötti kapcsolat szépen épül, a városok közötti együttmûködés pedig Munkács fôpolgármestere, Petyovka Vasil meghívására folytatódott. Évrôl évre, foly-
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tatva a szép történelmi tradíciókat, Munkács megünnepli a Városi Napokat. A programsorozatra
meghívást kapott Dabas Város Önkormányzatának
delegációja is. A városunk képviseletére Kôszegi
Zoltán polgármester úr kért fel:
„...Dabas Város Önkormányzata nevében ezúton szeretnélek megbízni városunk ötfôs delegációjának vezetésével. Kérlek, hogy a hivatalos

programokon járj el az én nevemben, köszöntsd a
vendégfogadó város elöljáróságait, és tolmácsold
baráti üdvözletemet Munkács polgármesterének
és képviselô-testületének, erôsítsd meg a testvérvárosi kapcsolat létrehozására irányuló szándékomat, tolmácsold meghívásomat a szeptemberi Dabasi Napok rendezvénysorozatra. Bízom
benne, hogy méltóképpen fogod képviselni váro-
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sunk Önkormányzatát elsô hivatalos látogatásod
során....”
A felkérést nagyon köszönöm, bár bevallom, az
Ukrajnáról elterjedt téves információk hatására kicsit félve indultam el. Sikerült a hosszú hétvégére
kisfiamat teljes biztonságban családomnál elhelyezni (amit ezúton is nagyon köszönök!), begyûjtöttem
a Munkácsra vonatkozó információkat, egyeztettük
az utazás részleteit a delegáció tagjaival, valamint a
Kabinetirodával, és elindultunk a határátkelô felé.
Négy és fél órai utazás után megérkeztünk a munkácsi városházához, amely 1904-ben szecessziós
stílusban épült gyönyörû épület. Itt a helyi képviselôtestület tagjai várták delegációnkat. A szállás elfoglalása és felfrissülés után egy kellemes hangulatú étteremben vártuk a többi testvérváros delegációinak érkezését. Következô nap délelôtt a képviselôk és tolmácsok kíséretében részt vettünk a városháza elôtt zajló ünnepségen, ahol a viseletbe öltöztetett gyermekek táncában, Munkács legjobb
elôadómûvészeinek mûsorában gyönyörködhettünk. Munkács sétálóutcájában, Cirill és Metód
szobra és Munkácsy Mihály szülôháza elôtt került
sor az egyházi áldásra, a díszpolgári címek átadására és a testvérvárosi delegációk köszöntésére. A sétálóutcát szépen helyreállították, kikövezték, parkosították. Munkácsnak ez a része tényleg nagyon kulturált, nyugat-európai színvonalú. Ezután Munkács
fôpolgármestere, Petyovka Vasil fogadta a külföldi
delegációk képviselôit. Szlovákiából, Szerbiából, Mátészalkáról érkezett küldöttségekkel együtt adhattuk át városunk üdvözletét és polgármesterünk üzenetét. A nap további részét kulturális programok,
városi nevezetességek megtekintésével tölthettük
el. A hivatalos programok zárásaként egy baráti vacsorára került sor. A fôpolgármester úr invitálására
minden delegáció elmondhatta személyes tapasztalatát a városról, a rendezvényekrôl és a testvérvárosi kapcsolatok folyamatáról. Az én pohárköszöntôi felkérésemre a fôpolgármester úr az alábbi
kérdést intézte felém: „Szeretném megkérdezni,
változott-e a véleménye a városunkról, mert tudom, hogy félve indult Munkácsra.” Csak sejtéseim

vannak, honnan is juthatott el ez az információ a
város vezetéséhez, de válaszomban megnyugtattam, hamarosan visszatérek kisfiammal együtt,
ugyanis szeretetet és biztonságot kaptam az itt élô
emberektôl. Az éjszaka záróprogramjaként a fôtéren a „Románsz” nemzeti drámai romaszínház mûsorát tekintettük meg. Harmadik nap a munkácsi
képviselôk és tolmácsok vezetésével Zrínyi Ilona
munkácsi várát látogattuk meg. A vulkanikus kúpra
épült vár leghíresebb birtokosa a legendás Zrínyi
Ilona volt. A vár hadászati szerepének csökkenése
után börtön lett, leghíresebb rabja Kazinczy Ferenc
volt. 1914–1944 közt kaszárnya, 1945 után sokáig
mezôgazdasági szakiskola kapott benne helyet. Ma
a vár múzeum, és nagy része már szépen helyre van
állítva.
A búcsúebédet egy nagyon elegáns étteremben
az alpolgármester úr figyelmessége és vendégszeretete koronázta. A rendezvényt a helyi fúvószenekarok felvonulása és koncertje zárta.
Néhány gondolat a város történetébôl:
Munkács a 19. sz. második felében, a régi kereskedelmi utak keresztezôdésénél alakult ôsi város,
amely a Latorca folyó partján terül el. Elsô írásos
említése a 9. sz.-ban található, amelyet a 12. sz. végén örökített meg a magyar krónikás, Anonymus A
magyarok cselekedetei c. munkájában. 10–12. századi Munkács a környezô földekkel együtt a Kijevi
Ruszhoz tartozott, de a fejedelmek közötti folytonos viszálykodás az állam legyengüléséhez vezetett
és ennek következtében Kárpátalja, így Munkács is,
a magyar királyok birtokába került. Az 1526-os magyar katasztrófa, a mohácsi vész után, Munkács az
erdélyi fejedelmek birtokába került, 1633-tól kezdve a Rákóczi-dinasztiából származó erdélyi fejedelmek 60 évre fejedelemségük fôvárosává tették. Az
1711-ben megkötött szatmári béke megkötése
után Munkácsra másfél évszázadnyi béke köszöntött. Az 1920-as trianoni béke megkötése után elcsatolták a történelmi Magyarországtól, és az akkor
létrejövô új állam, Csehszlovákia része lett. További
sorsát az 1938-as bécsi döntés alakította, ekkor ismételten magyar város lett az 1944-es orosz bevo-

Tervezett fejlesztéseink
Dabas Város Önkormányzata elhatározta, hogy ebben az évben megoldja a II. Rákóczi Ferenc és Szent János Általános Iskolák, valamint
Gyóni Géza Iskola tornatermi szárnyának magastetôs lefedését, ezzel
megszûnik a lapostetô beázása. A Gyóni Géza Iskola esetében pályázatot nyújtottunk be a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács céljellegû
decentralizált keret terhére. Sajnos elsô körben pályázatunkat nem támogatták, de ígéretük szerint a következô ülésen ismét tárgyalni fogják. A beruházás csak a döntés után kezdhetô meg.
***
A sári általános iskolák esetében nincs lehetôség pályázat benyújtására.
A közbeszerzési eljárást lefolytattuk, így a kivitelezés 2005. június 13án megkezdôdik. Tekintettel az iskolák mûködésére, 2005. augusztus
31-ig el kell készülnie a tetôszerkezetnek, tetôfedésnek, a tetôsíkablakok elhelyezésének, és az iskolaudvart át kell adni a tanulók számára.
A beruházás befejezésének végsô határideje 2005. október 31. A meg-

nulásig. Az 1947-es párizsi béke következtében elcsatolták Magyarországtól és a Szovjetunió része
lett annak felbomlásáig, 1991-tôl az Ukrán Köztársaság része.
Napjainkban a városban számos érték és emlék
ôrzi az eltûnt korok történelmét. Munkács díszeként
említik a Csernéki-hegyi pravoszláv kolostort, mely
Közép-Európa legrégebbi ortodox kolostora, a kárpátaljai szláv kultúra legfontosabb központja évszázadokig. Ma a kolostorban van Kárpátalja leggazdagabb könyvtára és kéziratgyûjteménye, itt van a
pravoszláv püspökség székhelye is. A városban található a Szent Márton kápolna egy középkori gótikus
templom maradványa is.
Ma megyei jogú város, közel 90 ezer lakossal,
ahol több nemzet hagyománya is öröklôdik. Az ukrán nyelv mellett gyakran lehet hallani magyar,
szlovák, orosz, német, sôt más nyelveket is. Munkácson is igaz, hogy a római katolikusok túlnyomó része magyar. Ma körülbelül 15 ezer magyar él a csaknem százezres városban. A magyarok másik része
református, egy 18. sz.végi templomuk nekik is áll a
városban. Mint az erdélyi testvérvárosunkban, itt is
tapasztalható e szomszédos ország magyarjainak
öröme, ha lehetôséget kapnak az anyaországgal
való kapcsolatfelvétel bármilyen formájára.
Örülök, hogy megismerhettem ezt a gyönyörû
települést, Boruzs Zoltán példamutató élete és a
munkácsi városvezetés emberszeretete által képet
kaphattam az itt élô emberekrôl, megismerhettem
a nôi önkormányzati képviselôk kitartását a párhuzamosan végzett több hivatásban, találkozhattam
egy kilencszer megválasztott képviselôvel, a város
díszpolgárával, Kovalenka Nadja tolmács által tapasztalhattam, hogyan lehet egy perc alatt barátságot kötni, betekintést nyerhettem az itt élôk kultúrájába. Ígéretet tettem, hogy minden erômmel, tudásommal elôsegítem a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét, hogy ez a kapcsolat erôsítse lelkünkben
magyarságunkat és az összetartozás érzését.
„Ez az ôsi kárpátaljai város mindenki emlékezetében megmarad, aki legalább egyszer meglátogatta.”
Pálinkásné Balázs Tünde

épített tetôtér belsô kialakítására csak késôbb kerül sor. A beruházás
várható költsége 105 millió forint, melybôl a római katolikus egyház,
a tulajdoni arányoknak megfelelôen, 10 millió forintot vállalt magára.
***
Idén megkezdôdhet egy nagyobb volumenû útfelújítás is, melynek egy
részét csak saját forrásból, másik részét pedig pályázatos támogatás segítségével szeretnénk megvalósítani. A 70 millió forintos saját forráshoz 39 millió forint támogatást igényeltünk. A pályázat keretében felújításra kerülhet az Erkel F. u., Falu T. u., Zlinszky u., Dinnyés L. u.,
Wesselényi u., Horváth L. u., Ady E. u., Gábor Á. u., Határ u., Liszt
F. u., Kölcsey F. u. és a Gyóni Géza u., ami összesen 7542 fm útfelújítást jelent. A pályázat elbírálása folyamatban van. A program több éven
keresztül tart, s az Önkormányzat tervei szerint több millió forint felhasználásával valósul majd meg.
***
Városunkban folytatódik a járda- és kerékpárút-építési program is,
amelynek helyszíneirôl a Városüzemeltetési Osztály által közzétett részletes táblázatból tájékozódhatnak olvasóink.
M. L.
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Városközpont-rekonstrukció III.
A Városháza és a Fôtér átépítését követôen a városközpont-fejlesztés II. ütemében megépítésre került a Berkenye
Lakópark elsô épülettömbje, jelenleg a
második épülettömb építése van folyamatban. A tervezett városközpont –
amely a Semmelweis úttól a jelenlegi
Földhivatal melletti nyílt csapadékvízcsatorna vonaláig terjed – III. ütemeként
júniusban megkezdôdnek a Passage Üzletház épületegyüttesének kivitelezési
munkái a 70%-os önkormányzati tulajdonú Castrum Kft. fejlesztéseként.
A jelenlegi nyílt csapadékvíz-csatorna
helyén egy, a Bartók Béla útról kiépített
csomóponttól becsatlakozó új, aszfaltozott bekötôút épül, nagy alapterületû, térkövezett és parkosított parkolóval.
Az 1. képen látható helyszínrajzból kitûnik, hogy hosszú távon a teljes Földhivatal és a Kossuth Lajos Általános Iskola által határolt L alakú terület beépítésre
kerül.
A fejlesztés lényeges eleme, hogy egy
olyan új, belvárosi sétálóutca kerüljön kialakításra, ezt körülvevô igényes kivitelû,
változatos funkciójú épületekkel övezve,

amelyekben a sorra megnyíló üzletek
szolgáltatásaikkal majd odacsábítják a város lakosait.
A sétálóutca útvonala átvezet a város
fôterére, kiegészülve a pihenést szolgáló terekkel, zöld parkokkal, sétányokkal, terekkel, játszóterekkel. A felkínált szolgáltató
üzletekkel és az igényesen kialakított miliôvel olyan belsô környezet létrehozására
törekszünk, amely kedvelt találkozási ponttá válhat a város lakosai számára. Itt kap
helyet majd egy élelmiszer-szupermarket,
egy kereskedelmi bank és sokféle üzlet.
Ôszintén reméljük, hogy a bemutatott
városközponti rekonstrukció elnyeri a lakosság tetszését, hiszen e beruházással az
itt élôk szükségleteinek magas színvonalú
kiszolgálása a cél.
E tájékoztatónk alapján készséggel várjuk a város lakosainak további elképzeléseit, befektetési ajánlatait, üzletigényeit.
Bôvebb információt a Dabas Castrum
Kft. nyújt a következô elérhetôségeken:
telefonszám: 06-29/562-000,
faxszám: 06-29/562-001,
mobilszám: 06-20/9822-855.
(szerk.)

Testvérvárosunk lett Barót

Fotók: Karlik Dóra

Május utolsó hétvégéjén, több mint 600 km-re
Dabastól, szorgos magyarok fáradoztak azon,
hogy Erdôvidék szívében, az erdélyi Baróton
minden rendben menjen a városnapokon. Jeles
alkalom ez minden évben számukra: gazdag
programokkal várják a környékbelieket.
Idén egy kicsit még jobban odafigyeltek
minden részletre, hiszen a helység összes testvérvárosa ellátogatott a Barót Napokra, és
egy-egy kisebb produkcióval kedveskedve adták át településük üdvözletét. Szombat délután Dabas fiatal követei is színpadra léptek és
mûsoraikkal még színesebbé tették a rendezvényt. Elôször a Szimultán SKE fitneszcsapata
tüzelte fel a nagy melegben egyébként sem
hûvös hangulatot. A lányok fantasztikus rob-
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banékonysággal, gyorsasággal és ügyességgel
nyûgözték le a nézôket, elsôsorban a gyerekeket, akiket a dabasi lányok apróbb ajándékokkal is megleptek. Ezután Valentyik Anna népdalcsokra vette célba a népzenéhez igen értô
székelyek szívét. A dabasiak képviseletében
utoljára a Newsence lépett fel. Suhajda Tibor
énekest és zenésztársait is gyorsan a szívébe
zárta a közönség, akik csupa közkedvelt és
mindenki által szeretett rockszámmal viszonozták a szíves vendéglátást.
Miközben a fôtéren folyamatosan zajlottak
a programok, a polgármesteri hivatalban a Barót Napok egyik legfontosabb mozzanatára került sor. Nagy István és Kôszegi Zoltán polgármesterek immár hivatalosan is szentesítették
az évek óta papír nélkül is jól mûködô kapcsolatot a két város között. A testvérvárosi
szerzôdés aláírása talán csak formalitásnak tûnik, de hatalmas jelentôséggel bír a csak magyarok által lakott Baróton, ahol valóban testvérként gondolnak minden dabasira. A rövid
aláírási ceremóniát hosszas elôkészületek
elôzték meg, ugyanis az ottani törvények szigorúan szabályoznak minden diplomáciai kapcsolatot, és minden hivatalos lépést jóvá kell hagyatni a felsôbb szervekkel. Ezzel a szimbolikus
eseménnyel mindkét fél még jobban kifejezte

Kossuth Lajos Ált. Isk.
Berkenye utca
Bíróság,
Rendôrség,
Földhivatal

Berkenye
utcai
lakópark
Iskola utca
Városháza

az együvé tartozást és a közös jövôbe vetett reményét.
Az este egy hangulatos tábortûzzel folytatódott, ahol az összes testvérváros delegációjának tagjai megismerték egymást, és amelynek
során újabb barátságok alakultak. Éjfél után a

csíkszeredai Roll együttes lépett fel, akik igényes mûsorukkal felvehetik a versenyt bármelyik befutott zenekarral. Reményeink szerint a
Dabasi Napokon vendégként fellépnek nálunk
is, és tehetségükrôl mindenki meggyôzôdhet
majd.
A két város közötti több mint 600 km soha
nem fog csökkenni, de a testvérvárosi
szerzôdés minden bizonnyal hozzájárul ahhoz,
hogy Dabas és Barót lakói lélekben közelebb
kerüljenek egymáshoz.
Karlik Dóra
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Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. május 20-i rendkívüli ülésén egyetértett a Gyóni Géza Általános
Iskola bôvítésével, a tornatermi szárnyon való
magastetô építésével, felújításával, valamint a
II. Rákóczi Ferenc és Szent János Katolikus Általános Iskola bôvítésével, magastetô építésével,
felújításával.
***
A Képviselô-testület 2005. május 31-i ülésén a
Kossuth Lajos Általános Iskola részére
4 828 000 Ft pótelôirányzatot engedélyezett
az általános tartalék terhére a 2004. évi pénzmaradvány rendezéséhez.
***
A Képviselô-testület jóváhagyta a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, melyet a GYIÖK már az alakuló
ülésén elfogadott.
Ezzel egyidejûleg a testület módosította az
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát azzal, hogy a GYIÖK polgármestere
részére részvételi és tanácskozási jogot biztosít
az üléseken.
***
A Képviselô-testület a DASZOFE KHT. 2004.
évi beszámolóját elfogadta, ami egyben a

strand 2004. évi mûködésérôl készült beszámoló elfogadását is jelenti.
A DASZOFE KHT. 2004. évi mérlegében
megjelenô vesztesége hatására – mint tulajdonos 3 673 000 Ft pótbefizetést rendel el, hogy
a kht. saját tôkéje rendezôdjön. A pótbefizetés
fedezete az általános tartalék.
***
A Képviselô-testület szintén elfogadta a Dabasi Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft.
2004. évi beszámolóját.
***
Ezen az ülésen a testület döntött a 2005. évi
fejlesztési és felújítási céltartalék felosztásáról,
melynek összege 125 222 000 Ft. (Részletesen
lásd a lap alján.)
***
A testület elfogadta Dabas Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióját.
***
A Képviselô-testület elfogadta a „Délkeletázsiai térséget sújtó földrengés és szökôár áldozatainak megsegítéséért” elnevezésû szolidaritási alapra befolyt támogatásokról szóló
tájékoztatót, valamint jóváhagyta az Önkormányzat és a Magyar Srí Lanka-i Konzulátus
közötti együttmûködési megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén, fôként a fôbb utakon
(Szent István út, Bartók Béla út) jelentôsen
megnövekedett az ott közlekedô autósok sebessége. Mindez növeli a balesetek kockázatát,
veszélyezteti a gyalogosok és kerékpárosok
épségét. A közlekedésbiztonság javítása érdekében Dabas Város Önkormányzata csatlakozását tervezi a „Lassíts az Életért Program”-hoz.
A cél: csökkenteni a balesetek számát a forgalomban haladók sebességmérésével és figyelemfelkeltéssel.
Ennek érdekében az Önkormányzat sebességmérô és kijelzô rendszereket telepít a 2005.
évben. A rendszer közli a vezetôvel a sebességet, amellyel haladt, illetve a megengedett sebességhatár feletti sebesség esetén figyelmezteti a lassításra.
Mindez a rendôrkapitánysággal együttmûködésben rendszeres ellenôrzéssel és szankcióval fog párosulni.
Tehát a sebességmérô tábla mögött feltétlenül rendôrre kell számítani. Közbiztonsági
kampányunkról a helyi médiumokban továbbra
is tájékoztatást adunk. Biztonságos közlekedést
kívánunk!
R.R.R.

A Képviselô-testület 2005. május 31-én döntött a rendelkezésre álló fejlesztési keret felosztásáról, mely szerint 2005-ben
városunkban az alábbi fejlesztésekre kerül sor:
Szennyvíztisztító telep, nyárfás bôvítése
Intézményi beázások megszüntetése
Világítás-korszerûsítés (Kossuth L.,
Gyóni G., Ált. Isk., Gyermekkönyvtár)
Kossuth Mûv. Központ külsô karbantartása,
Halász B., Halász M. kúria kerítésépítés és javítás
Kossuth L. Ált. Isk. uszodafelújítás
Kossuth L. Ált. Isk. nyílászáró csere (az uszodánál)
Gyalogátkelôhelyek tervezése, kivitelezése (Gyón
Zlinszky Ált. Isk., Dabas ruházati bolt, sári templom)
Sári-Besnyôn járdaépítés
Sári városközpontjából Dabas felé
járda- és kerékpárút-építés
Sári városközpontjában leállósávépítés
Közvilágítás hálózatbôvítése (Tanuló u. 8 db
kandeláber, Víztorony és környéke 5 db, stb.)
A sári tájház kialakítása (területrendezés – tervezés, stb.)
A dabasi temetôben ravatalozó építése
Belterületbe vonások díja
A Polgármesteri Hivatal földszinti helyiségeinek átépítése
Parkbútorok pótlása, fejlesztése
Buszmegállók víztelenítése, várók építése
Veszélyes fák eltávolítása, pótlása
8 templom külsô megvilágítása

Ezer Ft-ban
13 000
10 000
4 000
2 247
5 300
2 000
4 000
10 000
4 000
1 500
2 500
3 000
8 000
1 000
2 000
5 000
8 000
800
700

Vízelvezetô árok és padkarendezés (Vörösmarty út, Hunyadi,
Kiss E. u., Meder utca, Ady u., Horváth L. u., Batsányi u.)
1 000
Dabason új óvoda tervezése
5 000
Szintes utcai – Semmelweis utcai járda-helyreállítás
1 000
Falu T. u. – járda- és leállósávépítés
2 000
Járda- és kerékpárút-építés a Vásártér úton, a József A. út
és a Fô út között)
4.000
Járda- és kerékpárút-építés folytatása az Áchim útig + tervezés
5 000
A Gyóni Géza Iskola nyílászáróinak felújítása és
a közvilágítás fejlesztése
1 500
A Polgármesteri Hivatal részére számítógép- és
nyomtatóvásárlás
2 000
A sári Napsugár Óvoda padlócseréje
1 000
A dabasi temetôben kerítésépítés
3 000
Utca- és házszámtáblák egységesítése
3 500
Védônôi szolgálat áthelyezése (Luther u. 8.)
2 000
A Molitor-féle ház elbontása, parkosítása
350
Forgalomelzárás: Bartók B. út, Polgármesteri Hivatal,
Okmányiroda
200
Útfelújítás tervezés (pályázathoz)
625
Városi csapadékvíz-elvezetés tervezése
5 000
Kisbuszvásárlás (Dabas-Szôlô – Sári-Besnyô)
1 000
Úthálózat felújítása (útfelújítások befejezési határideje
2005. szeptember 15.)
70 000
ÖSSZESEN:
195 222

A város úthálózatának a következô 2–3 évre tervezett fejlesztésére, javítására az elsô ütemben a következô helyeken kerül sor: Rákóczi út, BajcsyZsilinszky u., Kossuth László u., Bem u., Benedek Elek u., Móra Ferenc u., Szélmalom u., Szôlô u. (az óvoda és a Vacsi út között), Vacsi u.,
József Attila u. (Vásártéri u. és a Besnyôi u. között), Kinizsi u. még el nem készült szakasza, Damjanich u. még el nem készült szakasza.
A fenti munkák elôkészítését, pályáztatását a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya megkezdte, a kivitelezô kiválasztása folyamatban van.
Városüzemeltetési Osztály
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések

Varga Petra
Gecser Enikô Dóra
Pasztyernik Sára
Bánszki Dániel
Heves Balázs

10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
június 9.
Marth János – Ország Erika
június 16.
Hriazik Attila – Enyedi Mária
június 17.
Marth János – Besztercei Julianna
Lôrinczki Péter – Balogh Krisztina
Miták László – Kersztény Marianna
Tarr László – Sidó Tímea
június 24.
Csorba Péter Gyula – Béres Zsuzsanna
Medve Mihály – Ludas Mónika
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
június 14.
Seregély István – Janicsák Erzsébet
június 15.
Bozsik József – Zsolnai Teréz
június 21.
Szmetena Gábor – Krigel Erzsébet
Magyar József – Bai Mária
június 28.
Simári János – Csorba Erika
Farkas Mihály – Bukodi Hajnalka
25 éve (1980-ban) kötöttek házaságot:
június 14.
Zátrok Ferenc – Gáspár Rozália
Mráz Ferenc – Torzsa Margit
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
június 7.
Dormány Sándor – Petrányi Terézia
június 21.
Andristyák József – Jurászik Zsuzsanna
június 28.
Holecz Ferenc – Rumó Katalin
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
június 6.
Opóczki László – Petrányi Erzsébet
június 12.
Zsigri Mihály – Hefler Erzsébet
2005. május hónapban kötöttek házasságot:
május 7.
Gera Péter – Körmendi Erika
május 14.
Csernák István – Szabados Marietta
Farkas Péter – Hajba Katalin
május 21.
Csinos Tamás – Antal Andrea
Zöld Ferenc – Szabó Andrea
május 28.
Gula Miklós – Volenszki Éva
Bukodi Pál – Kiss Erzsébet
Marinov Ferenc – Varga Éva Katalin
Kancsár Attila – Duhaj Anita

Halottaink

Városunk 90 év feletti lakói
Szül. idô.
1908. 06. 24.
1909. 06. 07.
1913. 06. 30.

Laskai Tünde
Varró Erika
Forczek Erzsébet
Mráz Zsuzsanna
Heves Mária

Üdvözöljük városunk új lakóit!

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Opóczki Pál
Havasi Jenô
Rojcsik Mihályné (Kocsis Erzsébet)

2005. 05. 22.
2005. 05. 22.
2005. 05. 23.
2005. 05. 26.
2005. 05. 30.

Kor
97 éves
96 éves
92 éves

Név
Dr. Dohy József Géza
Horváth István
Acsai Sándor
Sári Ferencné (Nagy Ilona)
Kárpáti Ferencné
Antal Ferencné (Kelenczés Etelka)
Zsitva Sándorné (Miloszerni Karolin)
Somogyi András
Csernák Miklós
Joó Józsefné (Takács Mária)
Liska Béla
Bottlik Bálint
Bujna István
Molnár Gáborné (Szabó Julianna)
Bukovszki József
Kovács Jánosné (Zelovics Ágota Erzsébet)
Monoki Lukács
Péchy Aurélia
Sápi László Gyula
Schúlcz Balázs
Kovács László
Bundás Ferencné (Miták Margit)
Csernák Jánosné (Andristyák Mária)
Cserkész József
Dr. Gábor Ferencné (Timotity Perszida)
Zelenák János
Ábel Gyuláné (Béres Erzsébet)
Sponga Pál
Dori Pálné (Rojcsik Karolina)
Maticsek Ferencné (Zsákai Rozália)
Weisz Gézáné (Mráz Kamilla)
Krifaton Antalné (Hegyi Ilona)

Szül. idô
1934. 05. 17.
1914. 10. 06.
1946. 08. 29.
1927. 11. 18.
1917. 02. 23.
1938. 04. 15.
1921. 06. 27.
1938. 11. 27.
1921. 11. 15.
1922. 10. 07.
1948. 08. 08.
2005. 04. 29.
1931. 12. 20.
1944. 05. 03.
1957. 05. 01.
1957. 03. 15.
1940. 05. 12.
1915. 10. 21.
1955. 01. 28.
1914. 09. 15.
1953. 08. 16.
1928. 11. 20.
1919. 04. 02.
1942. 06. 13.
1955. 09. 12
1908. 03. 23.
1938. 10. 04.
1964. 06. 27.
1940. 11. 29.
1927. 08. 27.
1918. 12. 26.
1911. 04. 16.

Halálozás idôp.
2005. 03. 01.
2005. 04. 06.
2005. 04. 13.
2005. 04. 14.
2005. 04. 16.
2005. 04. 17.
2004. 04. 17.
2005. 04. 20.
2005. 04. 21.
2005. 04. 23.
2005. 04. 28.
2005. 04. 29.
2005. 05. 02.
2005. 05. 02.
2005. 05. 04.
2005. 05. 06.
2005. 05. 09.
2005. 05. 09.
2005. 05. 10.
2005. 05. 10.
2005. 05. 11.
2005. 05. 19.
2005. 05. 21.
2005. 05. 21
2005. 05. 23.
2005. 05. 23.
2005. 05. 24.
2005. 05. 26.
2005. 05. 27.
2005. 05. 27.
2005. 05. 27.
2005. 05. 30.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Osztozunk a családok gyászában.

Újszülötteink

Köszönetnyilvánítás

Újszülött neve
Kancsár Norbert
Nagy Kinga
Danyi Zsófia
Varga Tamás

Születési ideje
2005. 05. 05.
2005. 05. 05.
2005. 05. 10.
2005. 05. 10.

Ezúton mondunk köszönetet minden barátunknak, ismerôsünknek, kik fájdalmunkban velünk voltak, elkísérték
Mamát utolsó útjára, és elhozták az emlékezés virágait.
Szente-Varga család
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Anyuka neve
Sponga Anita
Nagy Henriett
Dömök Adél
Köves Krisztina
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Búcsúzunk Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Dr. Gábor Ferencnétôl
“Kinn a fák virágban állnak,
Az élet megy tovább…
Nyárra már fölötted zöldell,
Belôled hajt az ág…”
Az élet megy tovább, de mi nem felejtünk.
S nem felejtjük azt a döbbenetes
csendet és ürességet, amit azon a májusi délelôttön éreztünk.
Tudtuk, hogy megint beteg vagy, de
hittük, ahogy már annyiszor, most is
javulás következik.
Hited, akaraterôd, gyôzedelmeskedik, s újra köztünk lehetsz. Elmentél
csendben, szeretteid körében, békével
szívedben.
Nekünk már csak az emlékek maradnak, pillanatok, egyéniséged lenyomatai, életed apró rezdülései.
Több száz kockából áll össze sokszínû lényed. Irigyeltük páratlan eleganciád, amit sugárzó megjelenésed árasztott.
Csodáltuk megbízható, magas szintû szakmai munkádat, amiben sajátosan ötvözôdött a szigorú következetesség a türelmes szeretettel, amellyel kivívtad tanítványaid és szüleik elismerését, hálás megbecsülését.
Még most is halljuk csengô kacagásod, eszünkbe jutnak tréfás megjegyzéseid, amikkel megnevettettél, derût fakasztottál.
Szerettük sajátos, csípôs humorod,
amit csak igazán a hozzád közelállók
értettek.
Idézgetjük a közös élményeinket,
ôszinte, baráti beszélgetéseinkre gondolunk, nézegetjük az elôkeresett fényképeket, s emlékezünk.
Emlékezünk a barátra, a kollégára, a
szeretô anyára, feleségre.
Enyhítse minden téged szeretô fájdalmát a következô sorok üzenete:
“Ne állj zokogva síromnál, nem vagyok ott,
nem haltam meg.
De ott vagyok az ezer szélben mi fú,
Ott vagyok az aranyló, érett gabonán
S reggel, ha felébredsz, ott vagyok minden
hangban veled,
Ne állj hát zokogva síromnál, nem vagyok ott,
Nem haltam meg.”
A Gyóni Géza Általános Iskola
tantestülete

„Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tiszta falak S ne álljon meg közöttünk soha hitvány
S ne rontsa fényünk soha rút salak!”
Tóth Árpád: Köszöntô
Az iskola, az osztály közössége, az osztályfônök anyáskodó védelme biztonságot és állandóságot jelentett
számotokra az eltelt négy év alatt. Összeszoktatok, barátok lettetek, megszerettétek egymást s a benneteket oktató tanárokat, és ismeritek az iskolaépület minden egyes zegzugát.
A ballagás azonban az elsô igazi változás életetekben, amely megváltoztat mindent körülöttetek, és választás elé állít. Iskolát, közösséget, újabb járható utat kell választanotok, és diákéveiteket máshol, más környezetben kell folytatnotok. Az új környezet is csak kezdetben lesz idegen számotokra, várnak benneteket
az új osztálytársak, barátok, tanárok, lehetôségek és kihívások.
Szívbôl kívánom, hogy olyan iskolában folytassátok tanulmányaitokat, amely mindazt képes nyújtani
számotokra, ami a jövôtök szempontjából fontos. Remélem, jól választottatok, és megtaláljátok helyeteket
az új közösségben.
Boldogságot, jó egészséget, sok sikert kívánok nektek célotok eléréséhez!
Kôszegi Zoltán polgármester

Tájékoztatás
a Kincsesház Általános Iskoláról
Dabas Város Önkormányzata (képviseletében Kôszegi Zoltán polgármester), és a Kincsesház
Pszihoorganikus Szindrómában Szenvedô Gyerekeket Segítô Alapítvány mint a KINCSESHÁZ Általános Iskola fenntartója (képviseletében dr. Rab András) között 2005. május 20-án sor került egy
közoktatási megállapodás aláírására.
A közoktatási megállapodásban foglaltak alapján a Kincsesház Általános Iskola a Dabas, Fô út 83.
szám alatti ingatlanon kezdi meg mûködését a 2005/2006-os tanévtôl kezdôdôen, felmenô rendszerben. Jelenleg egy elôkészítô osztály, valamint elsô, harmadik és negyedik osztály indul.
Az alapítvány által fenntartott Kincseház Általános Iskolába elsôsorban olyan dabasi és környékbeli gyerekek jelentkezését várják, akik súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdenek (részképesség zavarok, illetve magatartás-, és figyelemzavar.) Az iskola az indulás évében nem tud fogadni olyan, sajátos nevelési igényû gyermekeket, akik súlyos testi, vagy szellemi fogyatékkal élnek.
Az iskolai felvétel feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen szakértôi véleménnyel, melyben a Kincsesház Általános Iskola van kijelölve számára megfelelô oktatási intézményként.
Az épület jelenlegi szûkös kapacitása miatt a felvehetô tanulók száma korlátozott, a 2005/2006os tanévre a létszámok beteltek. Az iskola épületének bôvítése azonban hamarosan megkezdôdik, így
a további jelentkezôk felvételére elôjegyzés alapján kerülhet sor. Bôvebb információt az iskola igazgatónôjétôl, Farkas Gabriellától nyerhetnek az érdeklôdôk a 06-20/971-0576-os telefonszámon.
A közoktatási megállapodás teljes szövege megtekinthetô Dabas Város Önkormányzatának hirdetôtábláján.

FELHÍVÁS
Régészeti feltárás a Székelyföld közepén, az Erdôvidéken augusztus 1–31-ig
A régészkedéssel foglalkozni kívánó diákokat várnak Barótra, Dabas testvérvárosába. A középkori
„Dobó” nevû székely település plébániatemplomát már feltárták, most a falu további részén a
sor. Itt húzódik az Attila kori honfoglalás gyepûje is. Az ásatáson kb. 20 fô vesz részt, fôleg erdélyi
fiatalok. Dabasról 5 fô mehet, de akár heti váltás is lehetséges. A feltárást a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum régésze vezeti.
Szállás: bódéban és sátrakban, fürdés a közeli patakban, ahonnan a fôzéshez szükséges vizet is veszik. A részletekrôl Szandhofer János ad tájékoztatást személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
vagy a 06-30/242-1529-es telefonszámon.
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ÚJABB SIKERES PROJEKT ZÁRULT LE
A KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZÔ ISKOLÁBAN
A Dabasi Újság 2004. októberi számában beszámoltunk arról, hogy iskolánk nyolc tanulója négyhetes külföldi szakmai gyakorlaton
vett részt Aschaffenburgban (Németország)
Duhaj Katalin szakoktató kíséretében. Írtunk
arról is, hogy a projekt az Európai Unió Leonardo-programja keretében valósulhatott
meg. Arról viszont nem volt szó, hogy ezen a
projekten belül kerülhetett sor egy másik csoport (hat fô), hasonlóan négyhetes gyakorlati
útjára, amelynek helyszíne Finnország volt, és
tanulóinkat Molnár Kinga tanárnô kísérte el.
Noha a kereskedô tanulóink finnországi
gyakorlati útjára 2004 augusztusában és szeptemberében került sor, a nôiruha-készítôk
aschaffenburgi tanulmányútja pedig tavaly
októberben volt, jelen cikkünk apropója az,
hogy a pályázati támogatás elszámolási ideje
folyó év júniusa.
A szakmai gyakorlat rengeteg tapasztalattal
járt. A nôiruha-készítôk különbözô munkafolyamatokat gyakoroltak, a szabászattól
kezdve a minôség-ellenôrzésig. Nagyon fontos volt ez a külföldi tapasztalat, ahol diákjaink megismerhették a német munkaszervezést, a munkához való hozzáállást és a korszerû gépek használatát. A kereskedôk Finnországban megismerkedhettek egy távoli ország
vásárlási szokásaival, végig tudták követni az
áru útját, olyan raktározási és árurendelési

módszerekkel találkozhattak, amelyekkel itthon nem. Például, hátulról töltötték fel a
hûtôt, a számítógép automatikusan rendelte
az árut, és nem volt csemegepult.
Lényeges elem, hogy a gyakorlat nem múlik el nyomtalanul, hiszen diákjaink igazolni
tudják külföldi gyakorlati idejüket az Europopass Szakképzés dokumentummal, amely
az EU tagállamaiban már öt éve használt,
külföldi szakmai gyakorlatok igazolására szolgáló “útlevél”; tanulóink Magyarországon az
elsôk között kaphatták meg ezt a dokumentumot.
Iskolánk jelmondata (“Segítünk megtalálni a holnapod”) kifejezi azt a szándékunkat,
hogy diákjainknak minél szélesebb világlátást
biztosítsunk, aminek szerves része a külföldi
tanulmányutak szervezése is. Amennyiben lehetôség adódik, a jövôben is szándékunkban
áll minden olyan lehetôséget kihasználni,
amely a hazai viszonyok ismeretén túl külföldi gyakorlatot biztosíthat tanulóinknak.
Végezetül ezúton szeretnénk megköszönni
a Tempus Közalapítvány munkáját, amely a
Leonardo-projektek koordinálását végzi Magyarországon, és amely szervezet szakmai
munkája és támogatása nélkül projektünk
nem valósulhatott volna meg.
Halász József
projekt koordinátor

Az Esélyegyenlôség Napja
Május 14.
Immár hagyománnyá vált
városunkban, hogy május
elején megrendezik a segítséggel élôk ünnepét. A Kossuth Lajos Mûvelôdési Központ harmadik éve visszavár
bennünket egy a szülôkkel,
vendégekkel, támogatókkal
közösen eltöltött vidám délutánra. Az idén is mûsorral
és kiállítással készültünk a
nagy napra. A gondozottak betanultak egy színdarabot és legszebb kézimunkáik
és üvegfestményeik bemutatásával szerepeltek a kiállításon.
A program hivatalos részét Tapodi Katalin igazgatónô nyitotta meg. Beszédében utalt az esélyegyenlôség fontosságára, az emberek egymás iránti tolarenciájának jelentôségére. Ezt követôen az Átrium Idôsek Otthonából Tóvári Laci
bácsi és Tilda néni mondott el egy József Attila- és egy Juhász Gyula-verset.
A szavalatok után hangzott fel az ÉFOÉSZ induló, mely arra figyelmeztette a jelenlévôket, hogy bár sokan és sokfélék vagyunk, de kéz a kézben, egymást segítve könnyebben vehetjük az akadályokat. Dr. Bodó Ágnes a hiánnyal
élôk mindennapi nehézségeirôl és a megsegítésükben elért eredményekrôl
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A projekt az alábbi szervezetek/intézmények
támogatásával valósulhatott meg:

Európai Unió

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Dabas

Tempus Közalapítvány
Leonardo Nemzeti Iroda, Budapest

szólt. Beszédében méltatta a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában folyó munkát.
A fôorvosnô értékelô szavai után a napközi gondozottai Benedek Elek meséjének színpadra átírt változatát adták elô felszabadultan komédiázva, nagy
lelkesedéssel. Az elôadást hosszan tartó vastaps kísérte. A nap igazi meglepetése az a pénzösszeg volt, melyet a dabasi Nôtagozat tagjai gyûjtöttek össze
az intézmény számára. A napközi nevében az intézményvezetô mondott köszönetet és megígérte, hogy a pénz felhasználásáról tájékoztatni fogja az
adományozókat.
Ezt követôen kötetlen beszélgetésre került sor szereplôk és vendégek között a megterített asztalok mellett. A program zárásaként a segítséggel élôk
munkáit tekinthette meg az érdeklôdô. A kiállított kézimunkák, szônyegek,
üvegfestmények nagy sikert arattak.
Köszönjük a mûvelôdési központ dolgozóinak ezt a derûs, vidám napot.
Tresóné Boros Melánia

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Gyóni Géza Általános Iskola pályázatot hirdet a következô
munkakörökben:
– napközis nevelô
– fûtô-karbantartó
Jelentkezni lehet személyesen az iskola titkárságán
vagy a 06-29/367-391-es telefonszámon.

Intézményeink hírei

A JÓZSEF ATTILA
RAJZPÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
A Dabasi Újság hasábján februárban meghirdetett rajzpályázatra szép számmal érkeztek alkotások a Gyermekkönyvtárba. A
József Attila versillusztrációk között sok nívós rajz található, amelyeket a Kossuth Általános Iskolában is kiállítottak.
A legszebb mûveket könyvjutalommal
jutalmaztuk, amelyeket az alábbi tanulók
vehetnek át a Gyermekkönyvtárban:
HARAZIN ANETT
6/c Kossuth Lajos Ált. Isk.
REGDONY DÓRA
7/a Kossuth Lajos Ált. Isk.
HALENGÁR ANETT
6/a Kossuth Lajos Ált. Isk.
VAS MELINDA
8/a Gyóni Géza Ált. Isk.
KRIZSÁN GÁBOR
7. oszt. Kossuth Lajos Ált. Isk.
BALÁZS ZSUZSANNA
6/c Gyóni Géza Ált. Isk.
SZÁGOS RÉKA
6/c Gyóni Géza Ált. Isk.
BARTA EMESE MELINDA és RÁBAI EDINA
8/a Kossuth Lajos Ált. Isk.
EGRI DÁNIEL
8/b Kossuth Lajos Ált. Isk.
TINCA ELZA IMOLA
8/a Gyóni Géza Ált. Isk.
A sok beküldött munka közül még megemlítjük Kocsír Csilla 8/a Kossuth Lajos Ált. Isk.,
Molnár Ferenc Máté 4/a Gyóni Géza Ált. Isk.,
Farkas Alex 8/a Kossuth Lajos Ált. Isk., Kosik
Anita 6/b Kossuth Lajos Ált. Isk., Fabók Vivien 8/b Gyóni Géza Ált. Isk., Vajd Edina 7/a
Gyóni Géza Ált. Isk., Szônyi Renáta 7/a Gyóni Géza Ált. Isk., Molnár Erika 6/a Gyóni Géza Ált. Isk., Suhajda Gabrielle 6/c Gyóni Géza Ált. Isk. mûveit is.
Külön említjük a Kossuth Lajos Ált. Iskola
3/c osztályának közös, ötletes és nagyon
szép versillusztrációját, mely az Altató c.
költeményt dolgozta fel.
Gratulálunk minden gyermeknek, aki beküldte a Gyermekkönyvtárba rajzait, és az
ôket felkészítô tanároknak, Pintérné Tóth Ildikónak és Morva Ágnesnek!
A rajzokból készült kiállítás a Gyermekkönyvtárban megtekinthetô.
Gardáné Solymos Dalma

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. júliusi 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
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
július 3. (vasárnap) 16.00 óra
Dabas Városi Nyugdíjas Klub:
július 10. (vasárnap) 16.00 óra
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra
KIÁLLÍTÁS
Építészeti értékek Dabason
(a klasszicista kúriák múltja és jelene) és
Dabas, a nyolc torony városa
(egyházi építészeti értékek) 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)
ZENÉSZKLUB
Június 24. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és haladó zenekarok
számára.
Jelentkezés és információ:
Kossuth Mûvelôdési Központ, 06-29/360-237
SZÜNIDEI DÉLELÔTTÖLÔ
Július 25–29. 8.00–13.00 óráig
1000 Ft/gyerek/hét/ebéd nélkül
3000 Ft/gyerek/hét/ebéddel együtt
Programok a gyerekek nyári szabadidejének
hasznos eltöltéséhez:
Egyszerû szövés szövôkereten, gyöngyfûzés,
gyöngyszövés, papírhajtogatás, fonástechnikák,
textilezés, makramékészítés, fonalgrafika, mandalafestés, kabalakészítés, társasjátékok, internet, mozi, udvari sport és ügyességi játékok.

A barátság jegyében
“...hajt a bizonyítás vágya, megpróbálod újra,
nem adod fel soha, mert tudod, hogy még jöhet
igaz barát...”
Ez a szép gondolat iránymutatóul szolgált
a 2005. május 22-én, vasárnap délután, a
Gyóni Géza Nyugdíjas Klub és a Dabas Városi Nyugdíjas Klub vezetôsége és tagjai által
szervezett baráti találkozóra. Helyszínül a
Gyóni Géza Nyugdíjasházat választották,
mely a tervezett programokhoz igazán remekül illett. A két nyugdíjasklub vezetôsége
részletesen átbeszélte a programokat, vendéglátást és az elvégzendô feladatok megosztását.
Virágültetés, fûkaszálás, tereprendezés, ünnepi asztal terítése elôzte meg a találkozó napját.
Vasárnap a délelôtti órákban a bográcsba került a pörkölthöz való, majd Opóczki Jánosné (Etuka) és Forczek István irányításával remek magyaros étel készült. A vendégek megérkeztével elkezdôdött a baráti találkozó valóban ünnepélyes része. Köszöntô szavakat
hallhattunk Péli Lászlónétól és Bodnár Gábortól a két nyugdíjasklub vezetôjétôl. Majd
Huja Pálné, Péter Lászlóné, Gacsal Sándorné
és Péli Marika néni versekkel üdvözölte a
megjelent vendégeket, nyugdíjas társakat.
Igazi házi sütemények szeretetteljes kínálása s
a közös éneklés szépen keretbe foglalta az itt
jelenlévô nyugdíjasok érzéseit, mindenki ar-

cáról ÖRÖM és BOLDOGSÁG sugárzott.
A rendezvény kerti partival folytatódott. Jó
volt “ismét élni” látni a régi óvoda udvarát:
kugli, lengôteke, tánc, mulatás és beszélgetés,
gyümölcstálak és finom borok színesítették a
késô estig tartó programot. Nagyon hamar
elkövetkezett a búcsú ideje, ami valóban baráti hangulatban történt. A Városi Nyugdíjas
Klub tagjaiért megérkezett az autóbusz, azonban az indulási engedélyt nem kapta meg a
sofôr, ugyanis a nyugdíjasok tánca és mulatása az autóbusz elôtt, az úttesten is folytatódott. Az autóval hazaindulókat baráti kézszorítással alkotott körbe zárták és körbetáncolták, de méltó zenés búcsúztatót kapott az udvaron felállított májusfa is.
Itt idézném Gacsal Sándorné saját költésû
versének néhány sorát:
“...Mert ha nem fogunk gyûlölködni, Csak
majd egymást szeretni, Meglátjátok milyen jó
lesz, Mindig ide eljönni...”
Ez a baráti találkozó mindannyiunknak
örömet szerzett, a remek gondolat, a jó szervezés, nyugdíjasok fáradhatatlansága, aktivitása mind azt bizonyítja, hogy érdemes támogatni, ösztönözni a civil szervezeteket, melyek
a dabasi lakosság nagy részének nyújtanak élményekben gazdag kikapcsolódási lehetôségeket.
Pné B. T.
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Fiatalok rovata

DABAS VÁROS GYERMEK ÉS
IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATA
Valentyik Anna vagyok. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselôi engem tiszteltek meg bizalmukkal, és
polgármesternek választottak. Nagyon örülök annak, hogy vezetôje lehetek egy olyan Önkormányzatnak, amely a
Dabason élô fiatalok érdekeiért dolgozik. Köszönöm szépen a megtiszteltetést. A legjobb tudásomhoz mérten próbálom végezni feladatom, a Ti érdeketekben.

Valentyik Anna
ifjúsági polgármester

Sikari Dániel

“Remény: Jobb idôket remélek. Ész: Minden idô jó idô.
Mivel az idô alkotója mindenkor egyformán jó. Hass
oda, hogy az emberek jók
legyenek, és jók legyenek az
idôk is.”

Feldman László
“Képviselônek lenni egyszerre
megtiszteltetés és kihívás is.
Kihívás azért, mert felelôsségteljes döntéseket kell hoznunk,
hogy a fiatalsággal együtt élhetôbbé tegyük a világot. Közvetlenül beleszóljunk a város
életébe, közvetve pedig hozzájáruljunk a haza és a nemzet
felvirágzásához.”
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Kocsír Csilla

Kucsera Bettina

“Sohase légy elégedett azzal,
ami most vagy, ha el akarod
érni azt, ami most még nem
vagy.”

“Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s
minden elérhetô, ha van
benned bátorság, remény, s
szeretni erô….”

“Ha nehezen birkózol valamely feladattal, ne gondold
mindjárt azt, hogy az emberileg lehetetlen, inkább azt
gondold, hogyha emberileg
lehetséges, akkor neked is sikerülni fog.”

Pál István

Schudabek Bettina

Valentyik Szabina

“Életünk akkor éljük meg teljesebben, ha bármire nyitva
állunk. Az életet kisebbítjük,
ha óvjuk magunkat tôle.”

“Most emlékezek az elmúlt
idôkre, az elmúlt idôkben arra, mi rosszat s mi jót tettem.
Azt, mit tettem csak azok
tudhatják, kik ismernek.”

“…És érezzék egy kézfogásból
rólad, hogy jót akarsz és Te is
tiszta jó vagy! S a tekintetük
elhitesse véled, szép dolgokért
élsz és érdemes élned!”

2005. június

Fiatalok rovata

Ifjúsági nagykövet
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdet
ifjúsági nagyköveti feladatok ellátására, Dabas testvér- és partnertelepüléseire (európai városokba). A foglalkoztatás határozott idôre (9–12 hó)
munkaviszony keretében történik.

Zsolnai Richárd

Béki Dóra

“A csodát nem hirdetni kell,
hanem megvalósítani!”

“A jóság olyan egyszerû:
mindig másokért élni, sose a
magunk hasznát keresni.”

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 (felsôfokú tanulmányok folytatása)
– tárgyalóképes angol nyelvtudás
– jó kapcsolatteremtô és -fenntartó képesség
– számítógép-felhasználói 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 végrehajtására vonatkozóan. A feltételek meglétét egyénileg, külön erre a célra felállított bizottság vizsgálja meg.

Fecsó Gergely

Tóth Vivien

“Egyszer olyan országban
szeretnék élni, amelyik kész.”

“Jól csak a szívével lát az
ember. Ami igazán lényeges,
az a szemnek láthatatlan.”

Bér: megegyezés szerint.
A kiküldetéssel járó költségeket az Önkormányzat viseli.
A benyújtás határideje: 2005. július 15.
Benyújtandó:
Dabas Város Polgármesteri Hivatala, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B.
Információ: Dabas város polgármestere, telefon: 06-29/561-217

KEDVES DIÁKOK, FIATALOK!
Az “Együtt” Segítôszolgálat szervezésében egész nyáron rendelkezésetekre áll az Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás.
A szolgáltatás irodája az “Együtt” Segítôszolgálat épületében (a gyóni posta mögött), az emeleten található.
Lehetôséget biztosítunk ingyenes internet- és számítógép-használatra. Minden, a fiatalokat érintô korosztályi problémával kapcsolatban segítséget, tanácsot nyújtunk, pl.: családi konfliktusok, tanulási nehézségek, drogproblémák, pályaválasztás, külföldi
utazások, cserediák-kapcsolatok, pályázatok. Információt kaphattok nyári fesztiválok, koncertek idôpontjáról, programjáról, jegyárairól, helyi és országos szinten is, színházak, mozik mûsorairól. Utazással és szállással kapcsolatban is felvilágosítást adunk, aki
nem tudja, hova menjen nyaralni, hol talál olcsó szállást, érdeklôdik a táborozási lehetôségek iránt, bátran keressen fel bennünket. A nyári munkát, diákmunkát keresôk részére a diákmunka-szervezetek címével, elérhetôségével, aktuális munkaajánlataikkal, órabérdíjakkal állunk rendelkezésére.
Mindenkit szeretettel várunk a nyár folyamán, akinek információra, tanácsadásra van szüksége, és azokat is, akik csak unatkoznak, nem tudnak hova menni szabadidejükben, csocsózni, internetezni, vagy csak beszélgetni szeretnének.
Nyitva tartás: hétfô, szerda, csütörtök: 14.00–18.00
Cím: “Együtt” Segítôszolgálat, Dabas-Gyón, Kossuth L. u. 1. (a gyóni posta mögött)
Érdeklôdni lehet: 06-29/367-236; 567-090

„Együtt” Segítôszolgálat

2005. június DABASI ÚJSÁG

13

Hitélet

ÚR NAPJA
“Szent oltáron kinyér képiben...”
Arcod verítékével eszed kenyered – hangzik
az átok az elsô Ádám számára a bûnbeeséskor – visszatérsz a porba, amelybôl vétettél.
– Én vagyok a mennybôl alászállott élô kenyér – hangzik a második Ádám ajkáról a
megváltáskor –, aki hisz bennem, annak
örök élete van. A kenyér keretbe foglalja a
kinyilatkoztatást, az üdvösség történetét, és
végigkíséri, akár az emberi életet.
Magyar nyelven a kenyér szó elsô ismert
elôfordulása a – Gyulafehérvári sorok nevû
nyelvemlékünkben található (1310 körül).
Ez a magyar szöveg nem más, mint egy latin nyelvû prédikáció mellé írt rövid magyar
tartalmi kivonat, vázlat. A prédikáció arról
szól, hogyan van jelen Jézus a világban, hogyan ismerhetô fel. A magyar szöveg így
hangzik: “Csodálatos mûvinek jelenlétiben,
/ Ennen szájának mondott igének tanúságában / Szent oltáron kinyér képiben / Az keresztfán függô képiben.” Vagyis Jézus felismerhetô a teremtésbôl (hiszen mindent általa és érte teremtett az Isten), a Szentírásból, felismerhetô az Oltáriszentségben, és
értünk hozott, állandóan megújuló, folyamatosan történô áldozatában, melynek látható jelét, a keresztet, szobánk falán, templomaink tetején helyezzük el.
A kenyér és bor színében jelenlévô Jézust
ünnepli az egyház Úr napján, mikor is Isten
ajándékozó szeretetétôl eltelt örömmel viszik ki az Oltáriszentséget körmenetben az
utcára, ezáltal téve hitvallást a közöttünk lakozó Krisztusról.
Különösen is nagy ennek az ünnepnek
az aktualitása, hiszen erre az évre hirdette

meg II. János Pál az Eukarisztia évét,
melynek gondolatát az “Ecclesia de
Eucharistia vivit” kezdetû apostoli buzdításában fogalmazott meg. Három pontot
szeretnék külön is kiemelni, amit a Szentatya is hangsúlyoz.
Elôször is aláhúzza, hogy az Eukarisztiát az Egyház Krisztustól ajándékként
kapta. Az egész keresztény élet “forrása és
csúcsa” számára ez az ajándék. S a hívek
felismerik, hogy elkötelezettségre sarkallja ôket: hogy átformálják életüket. Ezért
is szeretnék jobban megérteni ezt a nagy
titkot.
Aztán megfogalmazza a Szentatya azt a
vágyát is, hogy megvalósuljon a keresztények közti egység, a “teljes kommunió”.
Ugyanakkor megkívánja “a világos tanúságtételt” is az igazságról. Az interkommunió nem eszköze annak, hogy elôrehaladjunk az ökumenizmusban. Inkább a keresztények egységének lesz majd fénylô jele,
miután megoldódtak a kétértelmûségek és
félelmek.
Végül arról szól a Szentatya, hogy az
Eukarisztia belsôleg kapcsolódik az egyházi rend szentségéhez. A hívek részt vesznek
mind a felajánlással, mind a szentáldozással a szentmisében, de – figyelembe véve a
különféle hivatások egymást kiegészítô
voltát – egyedül az apostoli utódlás rendjében felszentelt pap celebrálja azt “in persona Christi”.
A paptestvéreknek írja a Szentatya,
hogy mivel a mai világban sokfélék a pap
feladatai, könnyen megkísértheti a szét-

szóródás veszélye. A II. Vatikáni Zsinat
szerint a pasztorális szeretet foglalja egységbe a pap különféle tevékenységét. “A
lelkipásztori szeretetnek pedig az eukarisztikus áldozat a legfôbb forrása, és éppen
ezért az egész papi élet középpontja és tápláló gyökere.”
Az Eukarisztia “elsôdleges és központi
létértelme az egyházirend szentségének,
ami az Eukarisztia alapításának pillanatában született meg, vele együtt.”
A keresztény ember hitének teljessége jelenik meg e szentségben, mely életet ad,
táplál és az örök életre vezet.
Tibay László plébános

Dsida Jenô

Kálvária
Vén hársfasor állja a templomot körbe,
lombjai árnya mint sötétzöld sátor Hej, igazi magyarok ezek a hársfák,
hôs, leveles tábor ez – egyenes bátor.
Ha távolabb csendesen mélázva állunk,
megüti fülünket orgonás ének
és ugy látjuk végig a magyar hársfákat,
mintha lassan a dombra mennének.
Mennének szomorú, egyenes sorban
mint tört népek nagyja, ki megváltást vállal
és mutatnák magukat széles e földön
és mennének szállni a néma halállal.
Mi távolról mélázunk Nagypéntek álmán,
s hogy szebb lenne lelkünk, ha Húsvétra várna
Még kétezer év elôtt keresztfák mentek,
most magyar fák mennek a Kálváriára.
(1925)

Szentmisék, istentiszteletek idôpontjai
Sári Római Katolikus Egyházközség
Pásztor Gyôzô plébános kanonok
2371 Dabas, Szent János út 143.
Telefon: 06-29/364-247
Misék idôpontja:
vasárnap és ünnepnapokon
8.00 órakor és 10.00 órakor
szombatonként 17.30
Dabasi Római Katolikus Egyházközség
Mátrai Benedek plébános
2370 Dabas, Szent István út 38.
Telefon: 06-29/360-550
Misék idôpontja:
a felsô-dabasi katolikus templomban
vasárnap 7.30 és 10.30
az alsó-dabasi katolikus templomban
szombaton 19.00 és vasárnap 9.00 órakor
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Gyóni Római Katolikus Egyházközség
Tibay László plébános
2373 Dabas, Vasút u. 28.
Telefon: 06-29/367-513
Misék idôpontja:
kedd reggelente 8.00 órakor
Csütörtök, péntek, szombaton 18.00 órakor
Vasárnap 10.00 órakor
Dabas–Szôlôben vasárnap 8.30-kor
Gyóni Evangélikus Egyházközség
Koczor Tamás esperes lelkész
Koczor Ildikó segédlelkész
2373 Dabas, Luther u. 14.
Telefon: 06-29/368-174
E-mail: tamas.koczor@lutheran.hu
Weboldal: dabas.lutheran.hu
Istentiszteletek idôpontja:

vasárnap 10.00 órakor, valamint vasárnap
17.00 órakor esti istentisztelet
Dabasi Református Egyházközség
Csontos József lelkész
2370 Dabas, Ravasz László u. 7.
Telefon: 06-29/362-280
Istentiszteletek idôpontja:
vasárnaponként 10.00 órakor
(A templom felújítása miatt az istentiszteleteket a Kossuth László u. 2. szám alatt található
gyülekezeti házban tartják.)
Gyóni Református Egyházközség
Barta Károly lelkész
2373 Dabas, Kossuth L. u. 9.
Telefon: 06/29/367-683
Istentiszteletek idôpontjai:
vasárnaponként 10.00 órakor

Egészség

hirdetési tarifái áfa (25%) nélkül

Az allergiáról röviden
A szaporodó allergiás megbetegedések kivizsgálásában komoly lehetôséget nyújt az úgynevezett E osztályba tartozó immunglobulinok vizsgálata. Ezek az ellenanyagok az allergiás reakciók elôidézésében fontos szerepet játszanak, jelenlétüket 1964-ben azonosították.
A típusos allergiás reakciók (orrnyálkahártya gyulladás, kötôhártya-gyulladás, asztma) a hisztamin nevû anyag felszabadulásának köszönhetôk. Fontos, hogy az allergiás állapotok tisztázásában az úgynevezett specifikus IgE is megfelelô szerepet kapjon.
A dabasi rendelôintézet laboratóriuma néhány hónapja 40, (táplálkozási és belélegzési) allergén vizsgálatát tudja szakorvosi javaslat
alapján elvégezni. Ezt mi komoly színvonal-növekedésként értékeltük azért is, mert a vizsgálat elvégzése folyamán a beküldô orvossal
konzultálni lehet.
Úgy halljuk, hogy ezt a diagnosztikai lehetôséget az egészségbiztosító szûkös kasszája miatt nagymértékben korlátozni tervezik. Nem
jó, ha egy népbetegség diagnosztikájában nem lehet élni az orvosilag
nyújtható összes lehetôséggel.
Az allergia népbetegség, és egyre több embert érint. Az viszont jó,
hogy minél több ember és minél korábban megkapja a helyben gyógyuláshoz szükséges összes lehetôséget.
Mi ezért dolgozunk!
Dr. Bodó Ágnes

1/32 oldal (fekete-fehér)
(3,5 x 5 cm)
1/16 oldal (fekete-fehér)
(7 x 5,5 cm)
1/8 oldal (fekete-fehér)
(7,5 x 10,5 cm)
1/4 oldal (fekete-fehér)
(10,5 x 15 cm)
1/2 oldal (fekete-fehér)
(14,5 x 21 cm)
1/1 oldal (fekete-fehér)
(A4 oldal)

2 500 Ft/hó

színes

3 500 Ft/hó

3 500 Ft/hó

színes

5 500 Ft/hó

7 500 Ft/hó

színes

9 000 Ft/hó

13 000 Ft/hó

színes

16 000 Ft/hó

22 000 Ft/hó

színes

28 000 Ft/hó

37 000 Ft/hó

színes

53 000 Ft/hó

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
(a Szerkesztôség)
ôrzünk meg!

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. június 20-tól 2005. augusztus 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Furkó Imre
Dr. Tar Zoltán
Dr. Tar Zoltán
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
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. Deák Ferenc

2005. június 20.
2005. június 21.
2005. június 22.
2005. június 23.
2005. június 24.
2005. június 25.
2005. június 26.
2005. június 27.
2005. június 28.
2005. június 29.
2005. június 30.
2005. július 01.
2005. július 02.
2005. július 03.
2005. július 04.
2005. július 05.
2005. július 06.
2005. július 07.
2005. július 08.
2005. július 09.
2005. július 10.
2005. július 11.
2005. július 12.
2005. július 13.
2005. július 14.
2005. július 15.
2005. július 16.
2005. július 17.
2005. július 18.

15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00

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

2005. július 19.
2005. július 20.
2005. július 21.
2005. július 22.
2005. július 23.
2005. július 24.
2005. július 25.
2005. július 26.
2005. július 27.
2005. július 28.
2005. július 29.
2005. július 30.
2005. július 31.
2005. augusztus 01.
2005. augusztus 02.
2005. augusztus 03.
2005. augusztus 04.
2005. augusztus 05.
2005. augusztus 06.
2005. augusztus 07.
2005. augusztus 08.
2005. augusztus 09.
2005. augusztus 10.
2005. augusztus 11.
2005. augusztus 12.
2005. augusztus 13.
2005. augusztus 14.
2005. augusztus 15.

15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
15.00–07.00
24 órás
24 órás
15.00–07.00

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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Környezetünk

Az unokák és az erdôtelepítés (II.)
Ellentmondások az akác környezetvédelmi megítélésében
Az ország jelenlegi erdôterülete 1,8 millió
hektár, melynek fafajok szerinti megoszlása a következô : tölgy 21%, csertölgy
11,5%, bükk 6,1%, akác 21,8%, gyertyán
5,7%, nemes nyár 6,6%, hazai nyár 3,2%,
egyéb lombos 10,3%, fenyô 13,8%. Az
ôshonos fajok aránya 57%, a meghonosodott és nemesített fajok a fennmaradó
43%-ot teszik ki.
Az erdészeti szakirányítás a következô
35–50 évben mintegy 700 000–800 000
hektár új erdô telepítését tervezi, fôként az
ôshonos fajok arányának jelentôs növelésével.
Ezt a szándékot tükrözi a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, mely hat kategóriába
sorolja a támogatott fafajokat. A kategóriák
támogatási tételei, azok egymáshoz viszonyított aránya a természetvédelem szakembereinek elismerésre méltó érdekérvényesítô tevékenységét igazolják. Az ôshonos fafajok minden esetben nagyobb támogatást
kapnak, mint a meghonosodott és nemesített fajok.
Jellemzô, hogy a tölgy és a bükk támogatása összességében mintegy duplája a legkevésbé támogatott akácnak. Védett területen
még egyértelmûbb a helyzet: az ôshonos fafajok plusz 8–10%-os támogatást kapnak, a
meghonosodott és nemesített fajok esetében viszont közel 20%-kal alacsonyabb a
juttatás az alaphelyzethez képest. Nyilvánvaló, hogy a környezetvédelem nemkívánatosnak tartja az akác jelenlegi vezetô helyét
és részarányának esetleges további növekedését a jövôbeni telepítésekben.

Ezt a következtetést erôsíti meg a Természet Világa áprilisi számában két tanulmány, melyekben gyakorlatilag biológiai
inváziónak tekintik az akác rohamos terjedését.
Egyes védett területeken már a vegyszeres kezelést (!) vetik fel a visszaszorítás érdekében, mellékhatásként kockáztatva a védendô növényzet elpusztulását is.
Az akác negatív környezetvédelmi megítélését némiképp árnyalja, hogy ugyanakkor – ha nem is nagy számban –, de vannak
védett akácosok.
Közelünkben példaként a kunpeszéri
Dohány-dûlôben telepített akácerdôt tudom említeni, mely a Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet része.
Ezért az erdôért a Kiskunsági Nemzeti
Park a földkiadások idôszakában mindent
elkövetett, hogy kivonja a magánosítás
alól. Törekvésük sikerrel járt, az erdô állami tulajdonba került, tehát a természetvédôk egyes helyeken harcolni is tudnak
az akácért.
Ezeknek az ismereteknek azért van jelentôségük, mert a védett területeken az
erdôtelepítéshez az illetékes környezetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Dabason már most is jelentôs a védett területek hányada, de a 2007. január 1-jétôl bevezetésre kerülô NATURA-2000 hálózat
további számottevô bôvüléssel jár majd. A
leírtak alapján nyilvánvaló, hogy a védett
területeken szinte kizárólag az ôshonos fafajok telepítési tervei számíthatnak támogatásra, az akáccal kapcsolatos elképzelések
akadályokba ütköznek majd.
Nem az alibi erdô a megoldás
A gazdatanfolyam elôadója jól mérte fel:
Dabason bôséggel van erdôtelepítésre alkalmas szántóterület. Ezeken a területeken
azonban nincs elôre eldönthetô egységes
megoldás. A telepítési szándékról pályázatot kell készíteni, melynek kiindulási dokumentuma a termôhely-feltárási szakvélemény.

Törekedjünk arra, hogy a szakvéleményt
készítô erdész szakember több fafajt is jelöljön meg mint az adott területen lehetséges
megoldást.
A fafajok közül célszerû az ôshonos fajokat választani, mert így a pályázat kedvezôbb elbírálásra számíthat. Ugyancsak javítja a pályázó pozícióját, ha a természetes
állapotokat jobban megközelítô elegyes telepítést választ.
Ebben az esetben a fôfaj aránya 70–80%,
az elegyfajé 20–30%.
Az ôshonos fajokat (pl. kôris, éger) a magasabb talajvízszint miatt a sári városrészben választhatjuk a legkisebb kockázattal.
Az aszályos években sokszor elôsivatagi
állapotokat mutató Gyónon és Dabason
azonban tanácsos a szerényebb támogatás
ellenére is kitartani az akác mellett, illetve
mint lehetséges megoldással kell számolnunk – fôként a védett területeken – a hazai nyárfafajokkal, például a fehérnyárral és
a szürkenyárral.
Nincs értelme a remélt magasabb támogatásért – a helyi tapasztalatok alapján valószínûsíthetôen – rossz döntést választani,
mert a következményekkel már az ellenôrzések során, majd azt követôen is találkozni fogunk.
Talán a legnagyobb büntetés, hogy az
“alibi erdô” még az ingatlanunk forgalmi
értékét is rontani fogja, ráadásul lehangoló élmény lesz a saját erdônkben tenni egy
sétát.
Elôadónk példájánál maradva készséggel
elfogadom: az erdôtelepítés a jövônek szóló
üzenet. Nem kell hozzá túl gazdag fantázia,
hogy az ember elképzelje: az unokák a telepített erdô hûsítô lombja alatt tisztelettel és
hálával gondolnak a lehetôségeikkel jól sáfárkodó elôdökre.
Egyúttal abban is biztos vagyok: ha az
erdônek mondott területen nem találnak
egy rendes árnyékot adó fát, akkor nem
minden gondolatuk lesz hízelgô a telepítôre
nézve, az ilyen üzenet elismerés helyett kritikára számíthat.
Valentyik Ferenc

Köszönet az egy százalékért
A dabasi “Pro Musica” Alapítvány ezúton köszöni tisztelt támogatóinak,
hogy adójuk egy százalékát, 51 847 Ft-ot az alapítványnak felajánlották.
Az összeget a zeneiskola Szalon Brass Kvintettjének CD-felvételére fordítjuk.
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Kultúra

Emlékezés a régiekrôl
Jeles személyiségek a 18–19. századi Dabason (8)

Aki ismeri a budapesti Kálvin teret, látnia
kellett a Magyar Nemzeti Múzeum közelében álló klasszicista stílusú református
templomot is. Azt talán már kevesen tudják, hogy a IX. Kálvin tér 7. sz. alatt álló
templom sem nélkülözte a dabasiak támogatását. Az elôzmények 1796-ig nyúlnak vissza. Az ellenreformáció nehéz évtizedei után a pesti református egyházközség ekkor alakult újjá, és fordult a város
vezetôségéhez egy templomtelek ügyében. A telket 1801-ben a városfalon és a
Kecskeméti kapun kívül, a régi török temetô helyén lévô szénapiacnál jelölték ki
számukra, amit ezért akkoriban Széna térnek hívtak még. Elôbb egy imaház és lelkészlakás készült el itt. A mai templomot
Hofrichter József építômester tervei szerint kezdték építeni. Alapkövét 1816. június 12-én tették le, a templomot pedig
1830. június 8-án szentelték fel.
A dabasi urak a Széna téren át jártak
munkahelyükre, a városfalon belül lévô
megyeházára és ügyvédi irodáikba. Mielôtt átkocogtak volna a városkapun, a
delizsánszok ablakán kitekintve jól láthatták a kezdôdô munkálatokat, s egyházkerületi tisztségeik révén is ismerték a pestiek törekvéseit. Azt a küzdelmet sem nézték tétlenül, melyet a türelmi rendelet
után Pesten is magukhoz térô “hitsorsosaik” az egyházközség újjászervezéséért
folytattak. Amikor már “a' magok eklézsiájukban a' megírottakat véghezvitték”,
vagyis a dabasi templom megépítetése
után, a debreceni alapítványairól ismert
Szalay János és Tasnádi Székely Klára a

pesti egyházközség mûködésének támogatására tett újabb alapítványt. Az 1802.
február 20-án kelt okmány szerint “a szabad királyi Pest városában egybegyûlni
kezdett Reformata Szent Eklézsia és az Isten e földi ditsôségének fenntartására és
védelmezésére… 1000 rénes forintokat”
kötött le a házaspár “örökös és megváltoztathatatlan fundatióul” Alapítványuk célja, hogy ennek “esztendônként járandó
törvényes” kamata “a pesti prédikátorok
fenntartására és fizetésüknek segítésére
fordíttasson”. Ha “ezen szabad királyi
Pest városában hitünk' sorsosai elfogyának, avagy (melytôl a' felséges jó Isten kegyelmesen ôrizzen!) a közönséges istentisztelet gyakorlása …elenyészne”, az
összeget a dabasi prédikátor vagy az özvegy prédikátornék gyermekei és a debreceni kollégiumban tanuló más szegény
diákok taníttatására kellett fordítani. A
Balla Antal, “tekintetes Pest-Pilis és Solt
egyesült vármegyék ordinárius geometrája [fômérnöke] és táblabírája”, valamint
más urak által hitelesített alapítványt
1802. március 19-én olvasták fel Pesten,
ahol köszönettel elfogadták, s vállalták,
hogy az 50 Ft kamatot minden esztendôben a prédikátornak átadják.
E példa után a pesti egyházi elöljárók
1803. június 16-án mint “teljes bizodalommal való jó!” uraiknak írhattak levelet
Dabasra: “Lehetetlen volna a mi magyar
hazánkban olyan várost és helyet találni,
melyben istentiszteletünknek gyakorlása
szükségesebb volna, mint ezen szabad királyi Pest városában”. Itt ugyanis megtele-

pedett és házat vett reformátusok és házat
tartó úri rendek is sokan találtatnak. És
vannak itt nagy számmal “mindenkor a
tábláknál törvényt, az universitasban és
gymnasiumban más szükséges tudományokat tanuló ifjaink; mesterlegények és
inasok; és a garnizonnak igen nagy részét
tévô hitünk sorsosi”. E sokféle ember közé pedig “könnyen bétsúszik …istentisztelet gyakorlása nélkül a minden kegyességet és jó erköltsöket a gyökeréig rágó fene: a vallástalanság”. Ugyancsak sokan
vannak olyanok, akik ügyeik “folytatása
végett az ország minden részeíbôl idejôni,
és itt gyakran sok idôt tölteni kéntelenek
…és a magok vallásbéli lelkipásztortól vigasztalást vehetnének”.
Az eklézsia elöljárói ekkor még az
1796. november 13-án felállíttatott és kiárendált épületben tartották az istentiszteleteket, mely a szépen szaporodó hívek
számára már nem elegendô. Oskola és parókiális ház építésére megkapták a királyi
engedélyt, de a sokba kerülô munkát maguk erejébôl elvégezni nem tudták. Mivel
ezen okok miatt “a pesti eklézsia nem valamely privata eklézsia, teljes reményük”
volt arra, hogy templomépítési szándékukat az egész ország református lakossága
segíteni fogja. Bíztak benne, hogy “a dabasi nemes eklézsiának nagy érdemû nemes szívû és buzgó tagjai segedelmüket
tôlünk meg nem vonják”. Már csak azért
sem, mivel “közellétük miatt szükségünket inkább látják, mint a távol lévôk”,
másrészt “kedves gyermekeik közül sokan
laktak és laknak e városban az óta is, mióta …istentiszteletünk elkezdetett”. Ezek
a körülmények sarkallták a pesti reformátusokat arra, hogy méltó templom építéséhez gyûjtést rendezzenek, a dabasiakat
pedig arra, hogy csatlakozzanak hozzá.
Czagányi László

Megemlékezés a dicsôséges tavaszi hadjáratról
Hazánkban 17-dik alkalommal elevenítették fel az 1848–49-es szabadságharc egyik legnagyobb haditettét, a tavaszi hadjáratot. Mi dabasiak
már két alkalommal vettünk részt ezen az emlékezetes történelmi játékon, idén már hat fôvel. A következô települések adtak otthont a csapatok találkozójának: április 2-án Boldog, április 4-én Tápióbicske, április 6án Isaszeg, április 8-án Vác.
Tüzéreink keményen állták a sarat ezekben a csatákban, teljesítették a
rájuk rótt feladatokat. Korhû jelmezben, korhû jelenetekkel próbálták
ugyanazt a helytállást, amit 157 évvel ezelôtt. Több száz ember adta
vissza, ha csak egy kis idôre is azt az igazi lelkesedést, hazaszeretetet,
amivel elôdeink indultak csatába a szabadságért.
Mi, a Dabasi Honvédtüzér Hagyományôrzô Alapítvány, próbálunk
minden olyan alkalmat megragadni, ahol ott lehetünk, és hûen emlékezhetünk hôs elôdeinkre. Hiszen a honfoglalás, majd a török után az egyik
legnagyobb próbálkozása volt a magyarnak 1848–49-ben a szabadság kiPapst József
vívása.
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Kultúra

SZÜLETETT: JÚNIUS 4-ÉN
Mire (nem) jó a történelem?
Nyolcvanöt esztendeje írtuk alá a trianoni békeszerzôdést

Nyolcvanöt esztendô négy emberöltô. Valamikor az
emlékezet fonala volt éppen ilyen hosszú: ez volt a történelem. Az, amit az ókori görögök, Hérodotosz óta, és
az antik kultúrát megöröklô európai civilizáció is az élet
tanítómesterének tart. Ha figyelmesen olvassuk a „történetírás atyját”, akkor láthatjuk, hogy ô is négy emberöltô tudásából merített, amikor fô mûvét megírta. A
történelem tehát mindenekelôtt emlékezet, pontosabban – Jakob Burckhardt német történetíró megfogalmazásában – mindaz, amit az egyik kor a másikból
megôrzésre érdemesnek tart.
Nyolcvanöt esztendeje, 1920. június 4-én írtuk alá
az elsô világháborút lezáró trianoni békeszerzôdést, és
ezzel a tollvonással megszûnt a történelmi Magyarország. Mi maradt meg róla a kollektív emlékezetben?
Mit tartunk érdemesnek megôrizni belôle? A kettôs állampolgárság kiterjesztésérôl szóló népszavazásig csak
sejtettük, azóta tudjuk: keveset. Ugyanis bebizonyosodott, hogy túl kevesen tudunk eleget és túl sokan elég
keveset ahhoz, hogy a mindennapok fölé emeljen bennünket, a „csonkahaza” magyarjait, a zsírosbödön, a
kolbászszag és sör keserû íze fölé. Végül is nincs is ezen
mit csodálkozni, Móricz Zsigmond már 1927-ben megírta: „Idehaza senki se érezheti annyira a fajta-fájást.
Mit érezzen az (…), akitôl nem vett el Trianon semmit.”
Így hát önmagunk által vert hadunk csonthalmain
sajátos gyôzelmi ének zeng éppen most, a nyolcvanötödik évfordulón. A csasztuska ismerôs, így szól: „…a
jövô felé kell tekinteni, és nem a nagyapáinkon elkövetett igazságtalanságon kell búsongani.” Elgondolkodtató, hogy mit ér a történettudomány (lásd fenn), mit a
lelkes kutatómunka, mit a könyvtárnyi irodalom, ha
csupán ennyi tapasztalatot, ennyi tudást, ennyi tanulságot sikerül belôle leszûrni, és mindezt egy ilyen mondatba összesûríteni.
Paradoxon, de mindezt látva és hallva elmondhatjuk: az informatika korában, számítógép ide, digitális
technika oda, nemhogy könnyebb megôrizni a múltat,
elmélyíteni a történelmi gondolkodást, hanem éppen
ellenkezôleg: nehezebb, hovatovább lehetetlen feladatnak tûnik. Hiszen a tudományos szemlélet térnyerésével – miután a mesélés, elbeszélés helyett a tanulástanítás, olvasás lett a történelem átörökítésének
egyeduralkodó eszköze – a legendák, mondák és mítoszok észrevétlenül kikoptak a köztudatból. A történelem így megszûnt mint érzelmileg megérintô és cselekvésre buzdító múlt létezni, és a többség számára használhatatlan, porosodó lomhalmazzá vált. Trianon és a
történeti Magyarország is legfeljebb, ha rideg számokra, használhatatlan adatokra, ismeretlen nevekre korlátozódik a tanult magyarok jelentôs részének a fejében.
Ki emlékszik már a trianoni döntés igazságtalanságát
tanító legendákra: a világháború éveiben országszerte
rejtélyesen feltûnô Kis-Magyarország térképek, az Ipoly
és a Ronyva mint hajózhatatlan határfolyó, a magyar
menye miatt bosszút álló Clemanceau legendáira!
Márpedig – a történettudomány folyamatosan gazda-
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godó ismerettárával egyszerre – ezek nélkül lehetetlen
átérezni és ismerni a trianoni országvesztés korának
történéseit, az események súlyát, hatását, és fôként:
morális tartalmát. Mert a tények ismeretén túl ez is
fontos. Az igazsághoz ugyanúgy hozzátartozik az igazságtalanság érzete, tudata, mint az évszám, mint a
trianoni határok megállapításának részletei, mint Teleki Pálnak, a magyarok által lakott területeket feltüntetô
„vörös térképe”.
Felmerül a kérdés: mi volt elôbb, a tyúk, vagy a tojás? Nehéz eldönteni, hogy mi minek a következménye: a „nemtudás” szülte a múlttal való foglalkozás
feleslegességének a gondolatát, vagy pedig fordítva, a
rossz szemlélet egyenes következménye a silány tudás,
az üres fej? Nem tudni. Mindenesetre a történelem
mostoha (le)kezelése és a történelem áldozatául esett
határon túli magyarok kisebbségi létét, a vajdaságiak
vergôdését száraz szemmel figyelô magyar „közvélemény” érzéketlensége egy tôrôl fakad. Persze, mondhatnánk, hogy minden csak akarat kérdése – hallottunk
már ilyet -, de az biztos, hogy a hiányzó (történelmi)ismeretek pótlásával nagyot léphetnénk elôre ezen a téren is. Akkor talán megértenénk azt is, hogy miért feldolgozhatatlan máig, ami nyolcvanöt évvel ezelôtt történt mindazok számára, akik elveszítettek akkor valamit, vagy egyszerûen csak tudják, értik és érzik, hogy
napjainkban is mekkora veszteség ér bennünket, magyarokat a trianoni döntés miatt. Nem az elcsatolt területekre, hegyekre, sípályákra, turistaházakra, városokra, aranybányákra, ásványvízforrásokra stb. gondolok –
bár gondolhatnék erre is, hiszen soha senki nem összesítette, hogy ez mekkora veszteséget jelentett pénzben
kifejezve Magyarországnak –, hanem arra a sokmillió
magyarra, akik e döntés értelmében egyik napról a másikra másodrangú állampolgárokká váltak saját – új –
hazájukban. Azokra, akik elszenvedték a csehszlovák
hatalom munkatáborait, a román vasgárdisták népirtó
falujárásait, a szerb csetnikek véres pogromjait, a családapákat, családanyákat, öregeket, fiatalokat és gyermekeket magyarságukban – kultúrájuk, anyanyelvük –
magyarságuk miatt nap mint nap megalázó nyolcvanöt esztendôt.
„Nem Trianonból kell levezetni a modern Magyarországot, hanem a jövô lehetôségeibôl” – szól a manapság közkeletû érvelés. Valóban, nem is kell, hiszen
nem is lehet mindent Trianonból levezetni. De semmit!
A sokmillió szomszédságban élô magyar, a helyzetünk
– hogy az ország nyolcvanöt esztendeje önmagával határos –, esély. Esély arra, hogy a tizenötmilliós nemzet,
amelyet ráadásul szoros gazdasági-kulturális kapcsolatok fûznek Kelet-Európa, a Balkán államaihoz, hatékonyabban képviselje érdekeit Európában. Erre pedig
nagy szükségünk van. Éppen ez Trianon egyik nagy tanulsága a sok közül: megfelelô érdekképviselet nélkül
semmire sem jutunk a nemzetek versenyében.
A másik lecke így szól: „A határokat szerzôdések csinálják, és szerzôdések mossák el, de hogy egy népcso-

port van, vagy nincs, meg tud-e kapaszkodni földjén és
hagyományaiban: az az élet alapténye, a népnek, mely
elfogyott, szerzôdések sem szerezhetnek országot, s a
népet, melyben bô természet terjeszkedik, a szerzôdések sem tudhatnak ki az országból.” Igen, Németh
Lászlónak igaza van. Ez Trianon talán legfontosabb, és
a mai napig kellôen meg nem fontolt tanulsága. Hogy
hogyan lehet a modern Magyarországot e nélkül a tudás nélkül „levezetni”? Sehogy. Enélkül ugyanis nemhogy lehetôségeink nem lesznek, de jövônk sem.
Pásztor Gergely

Gyóni Géza

(1884. június 25.–1917. június 25.)

Gôgös Hunniában
Gôgös Hunniában
De olcsó az ének!
Még haza sem értem,
Hajlékot se kértem
S már elküldenének.
Mucsai magyarnál
Mert nagyobbat mertem,
Szememre ki hányja?
Mágnások lakája
Nyelvet ölt megettem.
Kinek kellett babér?
Kinek kellett bankó?
Hisz én odalöktem.
S öklöt ráz mögöttem
Szájas fûzfa-jankó.
Amit én megúsztam,
Véres volt a hullám,
Széles volt az árok.
S vers-gyilkos kufárok
Átka, szitka hull rám.
Vértavakon úszó
Tépett, riadt hattyú
Pihenôre szállnék.
S kövekkel dobál még
Fajtámbeli fattyú.
Tépett, riadt hattyú,
Csak egy zugra vágytam
Csöndnek szigetében…
Szabad-e még kérnem

Gôgös Hunniában?
(Krasznojarszk, 1916)

Kitekintô – Sport

Alkotmányos szerzôdés
Az unió “nem alapozhatja az alkotmány
jövôjét két ország véleményére” – mondta
J. M. Barosso, miután Franciaországhoz hasonlóan, egy másik alapító államban, Hollandiában is “nemet” mondtak az alkotmányos
szerzôdésre.
2001. december 15-én Laekenben az Európai Tanács elfogadta az Európai Unió jövôjérôl
szóló nyilatkozatot. A nyilatkozatban célul tûzte ki az unió demokratikusabbá, mûködésének
átláthatóvá tételét, és egy olyan Alkotmány
megalkotását, amely megfelel az uniós polgárok elvárásainak. Az unió nagy feladat elôtt állt
ugyanis 2001-ben: a 10 új állam 2004-es csatlakozásával az unió történetében legnagyobb
méretû bôvítés már nem tûnt megoldhatónak
politikai elmélyülés és intézményi reformok
nélkül.
A Tanács egy Konventre bízta az alkotmánytervezet megalkotását.
Az állam- és kormányfôk Rómában, 2004.
október 29-én írták alá az általuk elfogadott alkotmányt. Az alkotmány azonban csak akkor
lép hatályba, ha mind a 25 tagállam ratifikálja
saját alkotmányos elôírásainak megfelelôen:
parlamenti eljárással vagy népszavazással. Az
Alkotmány lényegében helyettesíti az összes érvényben lévô (alapító) szerzôdéseket.
Az Alkotmány négy nagy részbôl épül fel:
Az elsô részben találhatók az uniót meghatá-

rozó rendelkezések: unió célkitûzései, hatáskörei, döntéshozatali eljárásai, intézményei. Az
Alapjogi Charta adja az alkotmány második részét. Az alkotmány harmadik része részletesen
tárgyalja az uniós politikákat és rendelkezéseket.
A dokumentumot azok a rendelkezések zárják, melyben az Alkotmány átdolgozásának eljárásai kérdései találhatók.
Az Alkotmány konkrétan kimond számos,
eddig csak az uniós szokásjogban meghonosodott “tételt”, és az uniót is felruházza jogi személyiséggel.
“Európa államainak és polgárainak uniója… nyitott minden olyan állam elôtt, amely
tiszteletben tartja az Európai Unió értékeit, és
törekszik azok közös erôvel történô elômozdítására.” Az alkotmány tehát már az 1. cikkben
leszögezi, hogy Európa bôvítése nem állt meg.
A értékek, melyek tiszteletben tartását megköveteli az unió, lényegében közösek minden demokratikus tagállamban: az emberi méltóság, a
szabadság, a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása. Az unió célja, egy olyan belsô
határok nélküli térség kialakítása, ahol a verseny szabad.
Az uniónak tiszteletben kell tartania az alkotmánnyal összhangban a tagállamainak
egyenlôségét, nemzeti identitásukat, területi és
helyi autonómiájukat, az alapvetô állami funk-

ciókat. Az unió nem törekszik egyfajta “szuperállamiságra”.
Az alkotmány végre konkrétan kimondja az
uniós jog elsôbbségét, az uniónak biztosított
kizárólagos hatáskörök esetén (vámunió, monetáris politika, versenyszabályok stb.) Az unió
alkotta jog itt a tagállamok joga felett áll. A
másodlagos hatáskörgyakorlás esetén közösen
lépnek fel az unió és a tagállamok, illetve vannak támogató hatáskörök, ahol az uniós jog
háttérbe szorul: oktatás, kultúra, igazgatás stb.
Az unió intézményi felépítése lényegében
nem sokat változott, csupán az intézményi feladatok konkretizálódtak, és megnôttek a létszámok az új tagállamok belépése miatt. Új intézmény az unió külügyminisztere, aki az unió
külügyi fellépéseit koordinálja.
Változott viszont az unió jogforrási rendszere, az közelít a tagállamokéhoz. A legfontosabb
jogforrás az alkotmány lesz, a hierarchiában ezt
követi a törvény, amely lényegében a korábbi
rendeletet váltja fel.
Az alkotmány elfogadásának szabályait az
utolsó részben találhatjuk. Amennyiben két
éven belül a tagállamok négyötöde nem ratifikálja, a Tanács újragondolja azt. A tagállamok
kiléphetnek az unióból, ez sem volt eddig írásba foglalva.
A közelmúltban elhangzott “nem”-ek megalapozzák azt a félelmet, hogy a többi tagállam
is követi e példát. Az unió ezt megelôzô lépésekre szánta rá magát, a további fejlemények
június közepétôl várhatók.
Dr. Kozák Beatrix

A futás nagyasszonya

Fotók: Karlik Dóra

Az idei Kihívás Napja rendezvényre Monspart Sarolta látogatott városunkba. A reggeli órákban Kôszegi Zoltán polgármesterrel közösen köszöntötték a Szent István téren összegyûlteket,
akik 15 perc sporttal nemcsak saját egészségüket akarták megóvni, hanem segíteni is szerettek volna abban, hogy Dabas minél jobb helyen végezzen ebben a nemes versenyben. Azok az
ovisok és iskolások, akik szájtátva hallgatták és jókat kuncogtak mindenki Saroltája beszédén,
talán nem is tudták, hogy mekkora sportlegenda tornázik velük együtt. Valószínûleg sokan
nem sejtették, hogy ez a kedves hölgy volt az elsô európai nô, aki három órán belül lefutotta
a maratont, majd egy kullancscsípés miatt élet és halál között lebegett éveken át. Leküzdötte
a kórt, és életcéljává vált, hogy mindenkinek átadja a mozgás szeretetét. A maga természetes
nyitottságával itt Dabason is elérte, hogy még jobban megszeressük a sportot.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy találkozhatom Önnel. Igaz, be kell vallanom, hogy
sporteredményeit – mint oly sokan – csak a betegsége révén ismertem meg.
– Köszönöm. Az Ön életkorából is adódik, hogy
nem láthatott aktív sportoló koromban, hiszen az
1970-es évek elején voltam világbajnok, az összes
jelentôs eredményeimet az 1960–1970-es években érten el. Az 1970-es évek végén lettem súlyos
beteg, és azt hiszem, hogy akkor lettem a legismertebb. Sokan imádkoztak akkor értem, és sze-

rencsére meggyógyultam. Kihasználtam azt a
helyzetet, hogy egy volt élsportoló, aki beteg volt
és egy kicsit sántít ugyan, de felépült, hitelesebb,
ha kiáll az egészséges életmód mellett. Semmit
nem kell tenni azért, hogy egészségesek legyünk,
csak egy kicsit mozogni, kicsit odafigyelni az étkezésre, eldönteni, hogy mikor mi a fontos és mi
nem az. Azt nem mondom, hogy mindig harmóniában élünk önmagunkkal és a környezetünkkel,
de ilyenkor ki kell sírnunk magunkat egy sarokban,
aztán újra talpra kell állnunk.

– Számtalan sporteredménye mellett talán
élete legnagyobb sikere, hogy súlyos betegsége
után talpra állt.
– A sportban, amikor elértem valamit, az
csak ideig-óráig volt fontos, utána már a következô célért küzdöttem. Ez az életben is így van:
mindig küzdeni kell. Ahhoz, hogy egy beteg felépüljön, az orvos még kevés, a betegnek is akarnia kell. Emlékszem, nekem milyen sokat segített az emberek szeretete. A mai napig, ahogy
járom az országot, jönnek oda hozzám és

2005. június DABASI ÚJSÁG

19

Sport
mondják, hogy „jaj Sarolta mennyit imádkoztunk magáért”. Egy világbajnokságon, egy olimpián vagy bármilyen versenyen mindig van 5-6
esélyes, de csak egynek lesz akkora szerencséje,
hogy nyerjen. A sportsikereim csúcsán én vezettem 1-0-ra, aztán jött ez a kullancsbetegség és
mondtam az Istennek, hogy jó, most akkor 1-1,
és én kiegyezem ebben a döntetlenben.
– Az Ön példája is azt bizonyítja, hogy a
sport nagyon sokat tud segíteni az élet minden
területén.
– A sport annyi mindenre jó. Az orvosok is azt
mondták, hogy nekem azért volt nagy szerencsém, mert egy sportos szervezet könnyebben
tud regenerálódni, hiszen napi 10-20 km-es futások után már megtanult gyorsan felépülni, ez
nyílván a betegség legyôzésében is sokat segített.
– Ha jól tudom, több egészséges életmódra
tanító program nagykövete is.
– 2001 óta mûködik a népegészségügyi program, ami egy 10 éves tervezet, és ebben van egy
úgynevezett testedzés, testmozgás alprogram.
Ez többek között arra hívja fel a figyelmet, hogy
mindenki, ha nem is intenzíven, de egy félórát
mozogjon. Ez a mozgás akár gyaloglás is lehet,
nem kell rögtön futással kezdeni. Nagyon kevés
olyan ember van, akinek valamilyen egészség-

ügyi okból kifolyólag tiltott a sportolás. Ez a mai
nap a Kihívás Napja, jó alkalom arra, hogy kicsik
és nagyok figyelmét a sportra irányítsuk. A gyerekek életük elsô hat évében veszik fel életmódszokásaik majdnem a felét, például egy dohányos szülô gyereke jó eséllyel maga is dohányos
lesz, vagy a kicsit túlsúlyos szülô gyereke maga is
túlsúlyos lesz az otthoni zsírosabb konyha miatt.
De a gyerekek azt is megszokják és átveszik, hogy
az apuka lejár focizni, anyuka elmegy futni, tornázni. Ezek a pozitív példák nagyon fontosak a
gyerekek életében.
– Hogyan lehet rábeszélni a nôket a sportolásra, hiszen nekik van a legkevesebb idejük
munka és a házi teendôk mellett erre?
– Teljesen igaza van, sajnos ez így megy ma
Magyarországon. A férfiak általában többet sportolnak, elmennek a haverokkal focizni stb., míg a
nôknek jóval kevesebb idejük marad a szabadidô
aktív eltöltésére. Nagyon lassan, de azért történik
változás. Ezelôtt pár évvel még csekély létszámú
nô gyûlt össze egy-egy futónapon, manapság
már több ezren vannak. Egy kisvárosban azonban
jóval lassabban megy ez az áttörés. Az egyik kozmetikai céggel közösen '98-ban létrehoztunk a
megyeszékhelyeken nôi futó-gyalogló klubokat.
Nagyon érdekes volt, hogy bizony sorra jöttek a

BOZSIK PROGRAM
DABASON
Többször tettünk már említést a 2004 ôszén újrainduló Bozsik
programos rendezvényekrôl.
Az elmúlt évek jó tapasztalatára hivatkozva, továbbá a dabasi
labdarúgó-utánpótlás eredményeire való tekintettel, Dabas városa újra Pest megyei alközpontként mûködik. Ez annyit tesz, hogy
a környék 15-18 települését Dabasról irányítva felügyeljük.
Az idei évben két települési tornát és egy kiskörzeti tornát rendezhettünk. Az egész félév jutalmaként felkértek minket arra,
hogy Dabason rendezzük meg a PEST MEGYEI RÉGIÓVÁLOGATOTTAK TORNÁJÁT. Ezen a rendezvényen 158 gyermek labdarúgó jelent meg az egész megyébôl. A Bozsik program vezetôi közül
ott volt Both József és Endrész Pál, továbbá jelen volt több országosan is ismert szakember és labdarúgó, példaként Mucha Józsefet, Répási Lászlót és Zsolnai Róbertet említhetnénk.
A rendezvény igen nagy sikerrel zárult, több játékosnak jó esélye van, hogy az országos válogatóra is meghívást kapjon. Szintén
örömmel töltheti el városunkat, hogy helyi fiatalok is továbbléphetnek.
A többhetes szervezômunka után, 6 pályán 24 válogatott csapat mérte össze erôit, 6 évesektôl 11 évesekig.
A kedvezô visszajelzések után számíthatunk arra, hogy a
jövôben szintén reflektorfényben lesz Dabas városa, ha a Bozsik
program szóba kerül különbözô fórumokon. Az egész országot
megmozgató program a tervek szerint szeptemberben folytatódik
tovább. Reméljük, az idén kevesebb aktivitással rendelkezô környékbeli települések is csatlakoznak hozzánk.
Amennyiben ilyen igény felmerül, várjuk a jelentkezéseket. Érdeklôdni a dabasi alközpont vezetônél lehet.
Kucsák István
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nôk egyre többen és fokozatosan tértek át a gyaloglásról a kocogásra, majd a futásra. Akik eleinte
hezitáltak azoknak azt tanácsoltuk, hogy mondják otthon a férjeiknek, hogy ma ôk fôznek, vagy
hideg étel van, esetleg azt, hogy úgyis pocakosak
ezért ma nem vacsoráznak. Szóval beindult a dolog és azon kívül, hogy fogytak, jobban néztek ki,
egészségesebbek és magabiztosabbak lettek, remek kis csapatok, közösségek is születtek.
– Ön szerint mennyire igaz, hogy a mai gyerekek egyre jobban amerikai társaikra hasonlítanak, és egyre kevesebbet sportolnak?
– Ez valóban így van. Nagyon nehéz a srácokat a TV elôl elmozdítani, de azért még van remény. A statisztika szerint a gyerekek napi 3-4
órát ülnek a TV elôtt, a felnôttek pedig több mint
2 órát. Ezért fontos, hogy a szülôk jó példával járjanak a gyermekek elôtt, késôbb az iskola és az
önkormányzat segítséget nyújthat a sportolásban. Úgy látom, hogy az Önök városa élen jár a
lakosság megmozgatásában, hiszen annyi sportolási lehetôséget biztosítanak Dabason, ami néha egy-egy nagyobb városban sincs meg. Ez a
nagyon színes paletta meggyôzôdésem szerint
segíteni fog abban, hogy a dabasiak jól érezzék
magukat a bôrükben és ebben a városban.
Karlik Dóra

Sikeres idényt zárt
a kézilabda-utánpótlás
mindhárom korosztályban
Már a májusi számban beszámoltunk a 88–89-es korcsoport Országos
Bajnokságban való szereplésérôl. Most a kisebbekrôl essen szó. Két csapat indult a Budapest Bajnokságban. A 90–91-es korcsoport az alapszakasz közepes teljesítménye után, a rájátszásban már hozta megszokott formáját, és ennek meg is lett az eredménye, mert sikerült a
középmezônyben befejezni a bajnokságot. A 92-es és ennél fiatalabb
korcsoport játékosai elôször vettek részt ilyen bajnokságon.
Elsô nekifutásra nagyon szép eredménnyel zártak. Az alapszakaszban
jól vették az akadályokat, és a felsôházban kezdhették a rájátszást. Végül a Budapest Bajnokság 5. helyét szerezték meg a mini korcsoportban. Elismerés illeti az utánpótláscsapat minden játékosát. Ismét megköszönjük az edzôk áldozatos és lelkes munkáját, türelmét, kitartását és
mindazt, amit a gyerekekért tettek. A két serdülô korcsoportnál Szilágyi Zoltán, a mini csoportnál és a kezdô kézilabdázó csapatnál Kiss Attila látta el az edzôi feladatokat. Mindkettôjüknek gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Sz. Gy.né és P. B.né szülôk

A képen a mini korcsoport tagjai láthatók

Sport
Fotók: Karlik Dóra

Fitnesz, FIT-KID Országos
Diákolimpiai Döntô a DS-ben
2005. május 21-én a Magyar Fitnesz Szövetség
szervezésében és a dabasi Szimultán Sport és Kulturális Egyesület rendezésében került sor az idei FITKID Diákolimpiai döntôre, amely a hazai fitnesz
utánpótlás legnagyobb seregszemléje. A döntôbe az
ország száztizennégy legtehetségesebb versenyzôje
kvalifikálta magát a négy állomásból álló válogató
versenyeken. Az elôdöntôket Budapesten, Hódmezôvásárhelyen, Várpalotán és Békéscsabán rendezték. A dabasi döntôbe a Szimultán SKE tizenhat
FIT-KID versenyzôjébôl heten kvalifikálták magukat.
A verseny délelôtt 10.00-kor kezdôdött a FIT-Dance csapatok gyakorlatainak a bemutatásával. Ez az
irányzat az idei évtôl szerepel a versenynaptárban
kimondottan azzal a céllal, hogy azok a gyerekek is
versenyzési lehetôséghez jussanak, akik még a FITKID kategóriában nem indulnak. A FIT-Dance versenyen 160 indultak négy kategóriában. Délben
kezdôdött a FIT-KID Diákolimpiai döntô, ahol a lányoknál kilenc korcsoportban, a fiúknál két korcsoportban versenyezetek a Diákolimpia bajnoki címéért. A FIT-KID versenyekre jellemzô és a döntôhöz
méltó felfokozott hangulatú volt a DS-ben rendezett verseny. Izgatott szülôk, nagyszülôk, rokonok,
barátok drukkoltak a versenyzôknek és élvezték a
színvonalas gyakorlatokat. Az eredményhirdetéskor
itt-ott észrevehetô volt egy-egy könnycsepp a gye-

rekek arcán volt, akinek az örömtôl volt, akinek a
bánattól pirosodott ki a szeme. Nem volt ez másként a dabasi versenyzôknél sem. Szerepléstôl,
eredménytôl függôen vagy az öröm, vagy a bánat
tükrözôdött az arcukon. Versenyzôink az alábbi
eredményeket érték el:
I. korcsoport
IV. korcsoport
VI. korcsoport
VII. korcsoport
VIII. korcsoport
IX. korcsoport

Gergely Glória
Gecser Eszter
Sörös Orsolya
Takács Cintia
Bennárik Dóra
Balló Henrietta
Csontos Nikoletta

3. helyezés
5. helyezés
12. helyezés
10. helyezés
1. helyezés
10. helyezés
12. helyezés

Gratulálunk a gyerekeknek a sikeres és eredményes
szereplésükhöz.

A magyar fitnesz utánpótlás és a dabasi fitnesz utánpótlás sikere
A Nemzetközi Fitness Szövetség ( IFF ) 2005. július 31-én Malajziában, Kuala Lumpurban rendezi a Fitnesz Világbajnokságot, amelyet az Eurosport Tv felvételrôl közvetít majd egy késôbbi idôpontban. Az IFF
a Magyar utánpótlás-versenyzôknek adta meg a lehetôséget kétszer nyolc percben, hogy bemutathassák tudásukat a világ fitnesz elitje számára. A Magyar Fitness Szövetség egyesületünk három versenyzôjét hívta meg az utazó csapatba: Balló Henriettát, Bennárik Dórát és Gecser Esztert.
szerkesztô

Elsöprô dabasi siker
Mostoha idôjárási körülmények között rendezték meg Lakitelken a Triatlon Diákolimpia döntôt. 16 fokos víz várta a versenyzôket, de szerencsére a levegô hômérséklete kellemesebb volt.
Kiemelkedôen szerepelt a dabasi Szabadidô
Sport Egyesület 24 versenyzôje, akik ezen az eseményen iskolájukat képviselték. Az iskolák közötti versenyben a Gyóni Géza Általános Iskola
III. helyezést ért el. A dabasi eredménynek köszönhetôen Pest megye válogatottja volt a legeredményesebb.
Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai
egyéniben:
I. korcsoportban: HENDE HELGA, Gyóni Géza
Általános Iskola
II. korcsoportban: FODOR RITA, Gyóni Géza
Általános Iskola
Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokcsapatai:
I. korcsoportban: Gyóni Géza Általános Iskola:
Hende Helga, Fózer Tímea, Barsi Réka
IV. korcsoportban: Gyóni Géza Általános Iskola:
Majer Lénárd, Misek Zsolt, Kocsis Balázs

További legjobbjaink:
Egyéniben:
I. korcsoport lány: 7. helyezett: Fózer Tímea,
Gyóni Géza Ált. Isk.
II. korcsoport fiú: 9. helyezett: Kiss Attila,
Gyóni Géza Ált. Isk.
III. korcsoport lány: 8. helyezett: Tóth Andrea, Gyóni Géza Ált. Isk.
9. helyezett: Kuli Sára, Gyóni Géza Ált. Isk.
IV. korcsoport lány: 8. helyezett: Majer Edina, Gyóni Géza Ált. Isk.
IV. korcsoport fiú: 3. helyezett: Suhajda Balázs, Bólyai János Gimn., Ócsa
5. helyezett : Garajszki Dávid, Táncsics
Mihály Gimn., Dabas
8. helyezett: Majer Lénárd, Gyóni Géza Ált.
Isk.
Csapatban:
III. korcsoportban: 3. helyezett:
Gyóni Géza Általános Iskola: Tóth Andrea,
Kuli Sára, Hende Cintia
IV. korcsoportban: 2. helyezett:
Gyóni Géza Általános Iskola: Majer Edina,
Szilaj Lilla, Gáspár Bernadett
Várdai Zoltán edzô
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Sport – Hirdetések
Nôi Megyei I. osztály

Kézilabda
Férfiak NB I/B végeredmény
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.
11.
12.
13.
14.

Komlói BSK-Fûtôerômû
Balatoni KC
Rinyamenti KC
Alba Regia KSE
Pécsi KK
Elmax Vasas Pápa
Szentendre KC
PLER-Airport II.
Tatai HAC
Dabas SE
Nagykanizsai Izzó SE
Siklósi Takarék
Kalocsai KC
Pénzügyôr SE

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

24
23
19
16
13
12
13
10
9
10
9
5
5
1

0
1
2
2
3
3
1
2
3
1
2
5
1
0

2
2
5
8
10
11
12
14
14
15
15
16
20
25

804–607
819–614
794–709
759–649
740–704
773–743
670–691
683–730
733–730
692–751
642–700
665–749
624–780
692–933

48
47
40
34
29
27
27
22
21
21
20
15
11
2

A szeptemberben induló tanfolyamainkra
már most várjuk a jelentkezôket!

Legyen öröm az angoltanulás!

ENGLISH
FOR ALL CHILDREN
Angoloktatás 1–14 éves korig

NYÁRI TÁBOR

További információért
és ingyenes bemutatóórákért hívja:
Maricza Andrea: (06-20) 596-4626
Gémesi Kata: (06-20) 423-4723

Lakitelek
július 31.–augusztus 6.
Korcsoportok szerinti angol
foglalkozások, úszás, lovaglás,
színjátszás, kirándulás!
Jelentkezzen most!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dunavarsány
Dabas
Maglód
Verôce
Törökbálint
Piliscsaba
Tápiószentmárton
Albertirsa
Dömsöd

16
16
16
16
16
16
16
16
16

15
11
11
8
6
6
5
4
1

0
2
1
1
1
0
2
3
0

1
3
4
7
9
10
9
9
15

423–230
368–301
312–276
297–303
266–298
270–328
318–318
281–330
240–391

A bajnokság tavaszi fordulóin lányaink minden mérkôzést megnyertek, megszerezve az elôkelô 2. helyet. Így a következô szezonban lehetôségünk lesz a
Megyei Szuper Csoport mérkôzésein szurkolni nekik. Szép volt lányok!

A K-elme Kft. a

tagjaként

INGATLANKÖZVETÍTÉSSEL ÉS ÉRTÉKBECSLÉSSEL
bôvítette tevékenységi körét. Eladóknak ingyenes regisztráció,
vevôink részére díjtalan szolgáltatás!
MUNKARUHÁZATI- ÉS REKLÁMPÓLÓK gyártásával,
forgalmazásával, feliratozásával továbbra is ügyfeleink
rendelkezésére állunk.
Várjuk jelentkezését a (06-70) 334-1149-es
vagy a (06-29) 361-794-es telefonszámokon,
illetve a k-elmekft@monornet.hu e-mail címen.
K-elme Kft., 2370 Dabas, Andrássy u. 10.
www.ingatlan.com/k-elme

Válasszon OTTHONT!
• Egyedi, exkluzív tervezésû épület
• Elegáns lakóteres + 2 szobás lakások
• Egyedi mérôórás rendszerek
• Saját udvar, parkosított környezet
• Saját gépkocsibeálló
• Ajándék konyhabútor
• Ajándék klíma elôkészítés
• Azonnali beköltözés,
már bruttó 216 000 Ft/m2-tôl.
DABAS, BERKENYE LAKÓPARK
(A Városháza mögött 100 m-re)
Telefon munkaidôben:
(06-29) 562-000, (06-1) 204-0808
Mobil: (06-20) 982-2855
www.dabas-castrum.hu
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Hirdetések

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!
Laguna üzletházban
„földszinti, bejárathoz közeli”
16 m2-es üzlet
Irányár: 1,7 millió Ft+áfa
Tel.: (06-1) 452-3235
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Itt a nyár és Önnek gondot okoz a nyaralás vagy gyermekeinek a táboroztatás?

Mi segítünk!
Anyagi gondjainak megoldására válassza az
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet személyi hitelét,
mely könnyen igényelhetô és kedvezô konstrukcióval rendelkezik.
Igényelhetô összeg:
Kamat mértéke:

számlával rendelkezô ügyfeleinknek
(jövedelemtôl függôen kezes(ek) bevonásával)

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

10 000–500 000 Ft
évi fix 13%
egyszeri 2%
évi fix 14%
egyszeri 2%
maximum 5 év

Kezelési költség:
Futamidô:
Teljes hiteldíj mutató (THM):
300 000 Ft, 36 hó, 14% kamattal
18,85%
500 000 Ft, 60 hó, 14% kamattal
17,26%
Hitel-elôkészítési díj: egyszeri 1%

Az akció 2005. június 1-jétôl visszavonásig tart!
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

A részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségeinkben!

