V. évfolyam 7. szám. 2005. szeptember

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település minden polgárát a
2005. szeptember 17–25. között megrendezendô VII. Dabasi Napok rendezvénysorozatra.
Megjelenésükre feltétlenül számítunk.
Kôszegi Zoltán polgármester

A VII. DABASI NAPOK: 2005. szeptember 17–25.
Szeptember 17., szombat – NYITÓ NAP
13.00-tól kezdôdôleg szüreti felvonulás és mulatság Dabas-Szôlôben
16.00 Koszorúzás a Kossuth-szobornál a városháza elôtt,
a Hagyományôrzô Honvédtüzér Alapítvány közremûködésével
17.00 „Akik a homokra is…” építészeti kiállítás a DS konferenciatermében
• Meghívott vendégeink Dabas új középületeinek tervezôi, városunk
fôépítésze
• Megnyitóbeszédet mond Kôszegi Zoltán polgármester
(Megtekinthetô október 25-ig. A kiállítás a tervezôk
25-én 15.00 órakor kezdôdô villámkonferenciájával zárul.)
Szeptember 18., vasárnap
10.00 Duatlonbajnokság és extrém sportok parkja a Jubileumi parkban
14.00 Nagyszülôk és unokák sportdélutánja a Gyóni Géza Nyugdíjasház
udvarán
Szeptember 19., hétfô
08.00 Kossuth-napok a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezésében
17.00 Orci József kiállítás-megnyitója a Kossuth Ház Galériában
Szeptember 20., kedd
08.00 Kossuth-napok a Kossuth Lajos Általános Iskolában
• A Kossuth-mauzóleum megtekintése és 17.00-tól koszorúzás
a Kerepesi temetôben (autóbusszal)
A rendezvényhez (magánúton) minden érdeklôdô csatlakozhat.
17.00 A Sztavinovszky Gyôzô és Czeróczki András szerzôpáros Dabas természeti értékei II. címû könyvének bemutatása a Halász Boldizsár
Városi Könyvtárban
• Köszöntôt mond Kôszegi Zoltán polgármester

19.00 Szimfonikus hangverseny a felsôdabasi templomban Kovács Éva
brácsamûvész és neves szimfonikusok elôadásában
Szeptember 21., szerda
10.00 Koncert a dabasi óvodásoknak a DS-ben, Eszményi Viktória
és Heilig Gábor elôadásában
18.00 A Sugár Rezsô Zeneiskola tanulóinak és tanárainak hangversenye
a Kossuth Mûvelôdési Központban
• A mûsorban közremûködik a Pátria Énekegyüttes és a
Szalon Brass Kvintett
Szeptember 22., csütörtök
18.00 VÁROSHÁZI ESTE
• „Minirettek" bemutatója
• Szlovéniai testvérvárosunk, Tråiø fúvószenekarának
ajándékkoncertje a Szent István téren
• Környezetvédelmi fotókiállítás a Városháza homlokzatán
Szeptember 23., péntek
08.00 Egészségnap a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézetben
• Véradás, vérnyomás- és vércukorszintmérés,
ingyenes szûrôvizsgálatok...
• Mérések az érállomány állapotát megállapító arteriográf készülékkel
17.00 ROCK TÉR – a Városháza elôtt
• rockbandák fellépése és versenye
• motorkiállítás az SZTK parkolójában
• tûzzsonglôr-produkció
• vendég a P-Mobil együttes
A NÉPSZERÛ CSÍKSZEREDAI ROLE együttes többórás ingyenes rockkoncertje

IX. DABASI VÁLLALKOZÓK NAPJA
a Jubileumi parkban városunk vállalkozói közösségeinek részvételével
Szeptember 24., szombat
Délelôtt: standépítés, kirakodás, elôkészületek a fôzéshez
12.30 Térzene a Jerzsele zenekar elôadásában
13.30. Mamorettek bemutatója
13.40 Népdalkörök bemutatkozása: Kék Ibolya, Orchidea (cigánytánc),
Rozmaring Hagyományôrzô népdalkör
14.00 Fitnesz- és aerobikcsoportok bemutatói
• Szimultán SKE • ÁgSziÁn Egyesület
15.15 Lúdas Matyi – vásári komédia a Budapesti Utcaszínház elôadásában
16.00 Honvédségi bemutató a lovaspályán
16.30 A váci és a dabasi hagyományôrzô tüzércsapat látványos bemutatója
17.00 Gladiátorjátékok a színpad elôtt
17.50 A kakucsi Borvirág népdalkör mûsora
18.15 A kecskeméti Hírös Mûvészeti Iskola néptáncosainak mûsora

Alternatív programok: körhinta, légvár, kézmûves foglalkozás, arcfestés, napközben dobos-ütôs bemutatók, lovasbemutató, íjászkodás, honfoglaláskori
életmódbemutató (Áldos Egyesület), ökörsütés
Várhatóan 16.00 órától dobosok, mazsorettek, lovaskocsik felvonulása a
Kossuth Mûvelôdési Központtól, a Bartók Béla úton, a Jubileumi park irányába

19.00 I. DABASI VILÁGZENEI DOBFESZTIVÁL
A SPORTCSARNOK KÜZDÔTERÉN

Jegyek kaphatók elôvételben és a helyszínen
950 Ft-os és 1950 Ft-os áron a DS pénztárában
Szeptember 25., vasárnap
A DABASI NAPOK záró rendezvénye
13.00 A sári Tájház alapkôletétele a Mánteleki úton
14.00 órától I. Sárirétes Fesztivál
Szüreti felvonulás és mulatság Sáriban és Gyónon

Rendezvényeink

Augusztus 20-a a sári Faluházban

Fotók: Karlik Dóra

Augusztus 20-án a sári Faluház udvarán került
megrendezésre a Szent István-napi ünnepség,
amelyre sokan eljöttek mindhárom városrészbôl.
A megemlékezés elsô mozzanata a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulóinak szín-

vonalas és megható ünnepi mûsora volt. A szöveg, a zene, az ének és a mozgás harmonikus
egységbe szervezte az ünnep üzenetét, a történelmi tanulságot és a hit fontosságát. A tiszta
gyermekhangok, a ragyogó tekintetek, a ruhák
fekete-fehér egyszerûsége azt közvetítette,
amirôl ezek a gyerekek iskolájuk falain belül hallanak: a szeretetet, a hitet és a bizakodást.
Bisztrai László plébános úr, városunk díszpolgára idén is eljött közénk, hogy néhány szóval körvonalazza számunkra elsô szent királyunk
üzenetét, majd megáldotta az új kenyeret, amelyet a jelenlévôk a rendezvény végén el is fogyasztottak. Az ünnep, az összetartozás az
emberek, városrészek, országrészek és nemzettestek összefogásának fontosságát, a város jelenbeli fejlesztéseit és a jövôre vonatkozó elképzeléseket Kôszegi Zoltán polgármester fogalmazta
meg ünnepi beszédében.
Az augusztus 20-i rendezvény visszatérô szereplôje a Rozmaring Hagyományôrzô népdalkör, amelynek tagjai idén is egy szép nótacsokorral és egy meglepetéssel kedveskedtek a közönségnek. A Newsense együttes kíséretével
elôadták a Honfoglalás címû film híres betétdalát. A koraesti programok Suhajda Tibor és a
Newsense együttes hazafias dalokból összeállított mûsorával zárultak.

Az est további részében sor került a hagyományos utcabálra, amely sok mulatni, táncolni vágyó résztvevôvel és jó hangulatban zajlott. Az éjszaka folyamán látványos tûzijátékban gyönyörködhettek mindazok, akiknek volt türelmük kivárni ezt az attrakciót .
szerkesztô

A ROCKZENE ERDÉLYI MESTEREI
2005. szeptember 23-án (pénteken) városunk Role Erdély egyik legnépszerûbb zenekarává.
Dabasra jön
fôterén ad koncertet a Role együttes, akik Er- Mûsorukba belefér Janis Joplintól, John
délybôl látogatnak el hozzánk. A ROCK TÉR Mayallig, az AC/DC-tôl, a 60-as és 70-es évek
rendezvény fôzenekaraként, 21 óra kör- pop-rock zenéjéig sok minden. Idôközben az
a ROLE együttes nevû
nyékén állnak majd színpadra, fellépésüket pe- együttes tagjai turnéztak a Szent Erzsébet ledig megelôzi még több környékbeli együttes
bemutatkozó mûsora. Dabas lakóinak már
csak azért is egyedülálló produkciót lesz lehetôségük megnézni, mert a Kormorán által
támogatott banda hazánkban eddig csak rockoperákkal turnézott, most azonban több órás
élô rockkoncertet prezentálnak.
A csíkszeredai zenekar 1986-ban alakult helyi zenészekbôl. A Role, megalakulásának pillanatától progresszív rockzenét játszik, magyaros, eredeti megoldásokkal ötvözve a dallamos, ugyanakkor energikus játékot.
1993-ban a budapesti Ki Mit Tud-on a második helyen végeztek, amint az a Duna TV
egyenes adásában is látható volt. Közben megszületett az elsô rockoperájuk, a Keresztút. A következô rockoperát, a Ne késsetek harangok!-at a
Duna TV 1998. március 15-én élôben közvetítette, majd 1999 márciusában megismételte.
1997-tôl egy csíkszeredai klubban indítottak rendszeres bulikat – innen nôtte ki magát a
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gendájával, a Kájoni miserenddel, a Történelem rockoratóriummal és a Pille moldvai csángó népdalfeldolgozásokból álló mûsoraikkal is,
sikereket aratva nemcsak Erdélyszerte, hanem
Magyarországon, Svájcban és Ausztriában is.
Idôközben több tag cserélôdött a zenekarban, melynek jelenlegi magja:
Balázs Zoltán: dobok, perkúciós hangszerek
Bodor Emese: ének, tilinkó, billentyûs hangszerek
Nagy Ferenc: basszusgitár, vokál
Nagy Tivadar: gitár, hegedû, vokál
Sántha Zsuzsánna: ének, billentyûs hangszerek, perkúció
Vígh Menyhárt István: billentyûs hangszerek
A Barót Napokon látott fergeteges, háromórás koncertjük meggyôzött minket arról,
hogy ebben a “bulis-rockos” zenei élményben
a dabasi zenerajongóknak is részesülniük kell.
Most itt lesz az alkalom!
Szeretettel várunk minden korosztályt!
A szervezôk

Önkormányzati hírek

HOL TARTUNK MOST?
A Dabasi Újság legutóbbi számának hasábjain tájékoztatást adtunk a városban folyó
önkormányzati fejlesztésekrôl, felújításokról. Az alábbi beszámolóban a már befejezôdött munkákról értesítjük a Tisztelt Olvasót:
– A Fogyatékosok Nappali Intézetének bôvítése befejezôdött. Az átalakítás során
100 m2 alapterülettel növekedett az intézmény.
Az egyre bôvülô létszám miatt az elmúlt idôszakban csökkent a foglalkoztatási terület. Az új térnyeréssel, külsô térburkolattal jobb körülmények között folynak a napi foglalkozások.

– Befejezôdött a Kossuth László u. 1. szám alatt lévô Tüdôgondozó, háziorvosi
rendelô, ÁNTSZ és a fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épületegyüttes
tetôhéjazatának felújítása. A rendszeres beázást okozó, régi palafedés a karbantartás
és pótlás ellenére sem nyújtott már biztonságot, ezért döntött a város vezetése a teljes héjazat felújításáról.
– Ugyancsak befejezôdött a sok veszélyt rejtô gyóni Óvoda úti óvoda beázás
megszüntetése. A lapostetô teljes csapadékvíz elleni szigetelése felújításra került. Az
óvodai év kezdetére a gyerekek biztonságos körülmények között vehetik igénybe a
korábban rendszeresen beázó termeket. A munka bekerülési költsége 1,6 millió Ft.
– Elkészült a gyóni Zlinszky Iskola biztonságosabb megközelítését szolgáló gyalogátkelôhely. A gyalogátkelô megépültével a szülôk és pedagógusok nyugodtabban
engedhetik útjukra a gyerekeket. Az Önkormányzat a forgalmas helyeken további
gyalogátkelôk tervezését rendelte meg, megépülésüket követôen fokozva a gyalogosok, kerékpárosok biztonságát.
– A csapadékos idôjárás hátráltatta, de így is befejezéshez közeledik az úthálózat
kátyúzása, valamint a tervezett utak felújítása, melyre a város az idén több mint 70
millió Ft-ot biztosított. A felújítás során elôfordult hiányosságokat a kivitelezô folyamatosan pótolja. A következô évben Önkormányzatunk folytatja az utak minôségi ja-

– A kivitelezô a szûkös határidô ellenére az iskolakezdésre elkészítette a II. Rákóczi Ferenc és a Szent János Általános Iskolák magastetô-építési munkáit. A tetôszerkezet építésére a nyári szünet állt rendelkezésre. A tetô megépítésével új arculatot
kapott az épületegyüttes, a beázás megszûnt. A belsô kialakítás a késôbbiekben várható.

vítását. Az útfelújításra benyújtott 40 millió Ft-os pályázatunk az utolsó körben nyert,
így a megítélt 39 millió Ft-ot a 2006. évben tudjuk felhasználni az útfelújításoknál.
– Elkészült a dabasi temetô Szabadság úti kerítésének felújítása. A régi düledezô,
korhadt kerítés helyén egy tartós, esztétikailag jobb megjelenésû új kerítés épült, melynek folytatását a temetôt üzemeltetô SZIGÜ Rt. saját költségén vállalta. Így az Önkormányzat és a SZIGÜ Rt. közös beruházásában a teljes utcafronti szakasz elkészül.

– A város közlekedésbiztonságát hivatott fokozni a Szent István és Szent János
úton felépített sebességmérô és kijelzô berendezés. Bízunk benne, hogy a gyorshajtók így több információhoz jutnak, és óvatosabbá válnak. A városvezetés további
mérôberendezések telepítését tervezi.
– Augusztus 20-ra befejezôdött a Kossuth Lajos Általános Iskola tanuszodájának
vízforgató-, szûrô- és vegyszeradagoló egységeinek felújítása.
Az uszodatechnika felújításával párhuzamosan az uszoda faszerkezetû portáljait is
mûanyag nyílászárókra cseréltük. A felújított légtechnika pedig biztosítja a mindenkori egészséges levegôztetést. A felújítást követôen városunk gyermekei már az újszerû tanuszodát vehetik igénybe. A munka összköltsége 8,5 millió Ft.

– Az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében lévô kúriák karbantartás
vonatkozásában fokozott odafigyelést igényelnek. Ennek keretében került sor a gyóni Halász Móricz- a dabasi Halász Bálint-kúria, valamint a Kossuth Mûvelôdési
Központ, volt úri kaszinó homlokzat-, illetve kerítés festésére, mázolására.

– A Martinovics téri, a város egy régebbi, szennyvízhálózatát mûködtetô átemelô
felújítása ez évre halaszthatatlanná vált. A szennyvíz biztonságos továbbítása érdekében az átemelô felújítása befejezôdött. A befejezést követô parkosítási munkák is
megkezdôdtek. A beruházás 6 millió Ft-os költséggel valósult meg.
Városüzemeltetési Osztály
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Fiatalok rovata

AUGUSZTUSI PROGRAMOK – FIATALOKNAK

Fiatalok éjszakája – második felvonás
Úgy hajnali két óra lehet. Épp zajlanak a csocsóbajnokság küzdelmei. Egyszercsak elhangzik egy kérdés felém: “Lesz-e még, és ha
lesz, mikor a következô Fiatalok Éjszakája?”
Elsô pillanatban az futott át gondolataimban, hogy még véget sem ért ez a mostani
sem… és hogy fáradt vagyok, már reggel
7 óra óta teszünk-veszünk. De miután
mondtam, hogy lesz, bár még nem tudom,
hogy pontosan mikor, hangos ujjongás volt
a reakció. Egy pillanat alatt elszállt minden
fáradtság a lábaimból, és örömmel konstatáltam, hogy sikere van a rendezvénynek. Ez
a közjáték hajnalban volt, de addig történt
egy s más.
Kezdjük a legeslegelején. Az idei nyáron
nem meglepô módon egy borongós, nyirkos
napra ébredtünk. Ez önmagában nem lett

volna baj, hiszen a Fiatalok Éjszakájára fedett helyen – a DS-ben – kerül sor, de most
a parkoló is hangos kavalkáddá alakult. Az
“extrémesek” szerencséjére az esô csak lógatta a lábát, így Tribe zenéjére elkezdôdhetett
a buli. Kerékpáros bemutató, kosarazás, arcfestés, henna (egy szelet pizzáért én is kaptam). Többek között ilyen programok voltak, nem kifelejtve a tûzzsonglôrök éjszakai
produkcióját: látványos nyitányt biztosítva
az esti eseményre érkezô fiataloknak.
Az elôzô Fiatalok Éjszakáján szerzett
tapasztalatokkal felvértezve és új programokkal bôvítve várhattuk a szép számmal
érkezôket. A legnépszerûbb a foci (Kovács
László tanár úr ismét elvállalta a játékvezetést, amiért köszönet) és a csocsó volt, de
folyamatosan pattogott a labda a ping-

pongasztalon is. Az új “szerzemény”, a darts
szintén forgalmas estét bonyolított le. Az
aulában kialakított tánctéren DJ Bor ismét
jó hangulatot teremtett. De akinek elege lett
a mozgásnak sport vagy akár tánc formájától
is, leülhetett egy puha székbe a számítógép
monitorja elé, hogy a világhálón barangolhasson.
A sok ide-oda szaladgálás, tennivaló közepette hamar eljött a reggel, fél ötre már
csak a kitartóak maradtak talpon (büszkén
jelentem, köztük mi is). A többiek szülôkkel
vagy az általunk biztosított autóval jutottak
haza. Szóval, a fenti kérdésre még mindig
nem tudunk pontos választ adni, de
HAMAROSAN ÚJRA LESZ FIATALOK
ÉJSZAKÁJA!
Pávics Edina, Tóth Tamás

Vakációzáró –
megasztárvendéggel

Fotó: Karlik Dóra

A minap egy nagyszülôvel találkoztam az utcán, és beszámolt nekem arról, hogy a nyár
utolsó szombatját a Sportcsarnoknál töltötte unokáival. Elmondta, hogy a gyermekeket
nem lehetett hazacsalogatni sem: játszottak, futkároztak a társaikkal, felmásztak minden
erre alkalmas eszközre, rajzoltak az aszfaltra, megtöltötték hasukat különféle cukorkával,
édességgel és természetesen labdáztak az élô csocsóban.
Na, persze nemcsak a legifjabbak szórakozhattak kellemesen, hiszen az idôsebbek is választhattak, hogy épp a pingpongütôt vagy a kosárlabdát veszik-e a kezükbe, vagy bringára pattanva ügyességi versenyen mérik össze tudásukat. A változatos mûfajú színpadi programok pedig már a felnôtteket, szülôket és nagyszülôket egyaránt megmozgatták az ifjak
mellett. Elôször a megasztáros Gáspár László bírta egy kis táncra a közönséget tévés szereplésekor elénekelt slágereivel. Majd neki kellett bírnia az autogramkérôk rohamát. Ezt
követte az Erdôvidék Néptáncegyüttes közös fellépése a dabasi Kék Nefelejcs Citeracsoporttal. A színpadi mûsort egy szomorú esemény szakította meg néhány percre: mintegy 50 léggömb felengedése jelképezte az iskolások számára oly kedves vakáció végét. De,
hogy még az utolsó perceket kiélvezhessék, “lazult” a hangulat: egy pörgôs rockkoncerttel
lépett fel a Lazulalánc együttes. És ha valaki még nem fáradt volna el, DJ Bor kevert egy
kis talpalávalót a Parádé árnyékában.
VÉGE – de csak a nyári szünetnek, az iskolaszezonban is lesznek jó bulik…
Pávics Edina, Tóth Tamás
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Bemutatkoznak ifjúsági nagyköveteink
Lengyel Brigitta vagyok, Dabas ifjúsági
nagyköveteinek egyike. Iskolai tanulmányaimat a dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskolában kezdtem,
majd a Táncsics Mihály Gimnáziumban
folytattam. Mozgalmas éveket és sok élLengyel Brigitta
ményt köszönhetek
mindkét iskolámnak. Természetesen a gimnázium volt a meghatározóbb, hiszen ott nyolc
évet töltöttem, ez alatt tagja voltam a színjátszókörnek, sportoltam, zenéltem, táncoltam.
Érettségi után Budapesten tanultam, idén végeztem intézményi kommunikátorként. Dabasi iskoláimban lehetôségem nyílt aktívan
részt venni a város életében, jelenlegi feladatköröm is ezt biztosítja, persze egy teljesen új,
izgalmas nézôpontból. Minden tôlem telhetôt
megteszek azért, hogy az elôttünk álló egy évben felismerjünk és kihasználjunk minden lehetôséget a testvérvárosi kapcsolatokban.
Nagykövettársaimmal együtt biztos, hogy egy
összehangolt, kreatív csapatot fogunk alkotni.

A nevem Kancsár
Krisztián, 25 éves vagyok. Az idén fejeztem be a tanulmányaimat a Szegedi
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi
Karán. Történelem
bölcsész és tanár szakos diplomával rendelkezem. VégzôsKancsár Krisztián
ként, mivel már régóta foglalkoztatott ez a téma és az egyetem
mellett elég sok szabad idôm maradt, elvégeztem egy felsôfokú idegenvezetôi tanfolyamot is. Amikor a Dabasi Újságban megláttam a pályázati kiírást, rögtön tudtam,
hogy meg kell pályáznom ezt az állást, hiszen ez egy igen kecsegtetô lehetôség egy pályakezdô számára. Rendkívül érdekesnek és
sokrétûnek tartom ezt a munkakört. Egyrészt mivel egy év alatt több országban fordulhatok meg, ahol megismerkedhetem az
adott kultúrával és bizonyos keretek között
az adott nyelvet is elsajátíthatom. Valamint
mindeközben a városok közötti kapcsolatok
szorosabbra fûzésével, a közös lehetôségek
felmérésével és minél teljesebb kiaknázásával, reményeim szerint Dabas számára is
hasznos tevékenységet tudok folytatni.

21 éves vagyok
Ócsán érettségiztem
és az utóbbi két évig
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolába jártam a szolnoki fôiskolának
egy kihelyezett szakára. Azért pályáztam meg ezt az állást, mert mint daRizmajer Krisztián basi lakos, örömmel látom a fejlôdést városunkban, és ez
egy ragyogó lehetôség arra, hogy én is
hozzájáruljak, ha csak kismértékben is
ehhez a fejlôdéshez. Mindamellett rengeteg élményt és tapasztalatot szerezhetünk
az egy év folyamán. Fô célunk a testvérvárosok közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok szorosabbra fûzése. Céljaim közül egy közös célt említenék meg, szeretnék Dabas és a testvérvárosok között egy
bajnokságot összehozni valamelyik sportágban, amit minden évben másik városban rendeznének meg. Remélem, sikerül
megvalósítanunk a céljainkat, és beváltjuk
a hozzánk fûzött reményeket.

Hogy mire valók a testvérvárosi kapcsolatok? Erre a
kérdésre már számos lelkes és szkeptikus választ
hallottunk. A szkeptikusokat nem idézem, inkább az
optimistákat sorolnám fel. Hogy megismerjük egymás múltját és jelenét, kultúráját, szokásait. Hogy
saját példánkkal segítsünk másokon, vagy ellessük
mások sikereinek titkát. Hogy megismerhessünk
más embereket, más tájakat. Hogy gyakoroljuk azt
a világnyelvet, amely a kommunikációt biztosítja
egy szlovén és egy magyar között. Hogy vállalkozzunk, befektessünk, kereskedjünk, lendítsük fel kölcsönösen egymás régióinak turizmusát. Ezer érv szól
a testvérkapcsolatok mellett. De igazán az a kapcsolat testvéri, amely magyart a magyarral, nemzettársat a nemzettárssal fûzi össze.
Az erdélyi Barót városához már sok dabasit erôs
érzelmi szálak fûznek, és ez fordítva is igaz. Baróttal
való kapcsolatunk nem csak protokolláris, nem reked meg a hivatalos delegációk merev mosolyú,
kézfogásos tanácskozásainak szintjén. Ez a viszony a
törôdésben, az ôszinte érdeklôdésben és az igazi baráti kapcsolatokban gyökerezik. Ennek a testvéri viszonynak élô példája a baróti Erdôvidék néptánccsoport dabasi táborozása. Az augusztusi Dabasi
Újságból olvasóink már értesülhettek arról, hogy a
Kossuth Mûvelôdési Központ citeracsoportja júliusban Erdélyben, Uzonkafürdôn táborozott az Erdôvidék néptánccsoport tagjaival együtt. Rengeteg él-
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ményben volt részük, és lenyûgözte ôket a székelyek vendégszeretete, a táj szépsége, a programok
gazdagsága, az az ezernyi pozitív hatás, amely érte
ôket. Már ott szorosra szövôdtek a baráti szálak, így
citerásaink szívrepesve várták a folytatást, barátaik
érkezését, akiket a Dabasi Strandon látott vendégül
egyhetes táborozásra Dabas Város polgármestere.
Öröm volt látni a találkozás pillanatait, az öleléseket, a kitörô lelkesedést, az ôszinte örömöt a fiatalok szemében. A közös tábornapok alatt gazdag
programokon vettek részt a gyerekek. A közös próbák, a tábortûznél eltöltött esték, a flekkenezés és
bográcsolás, a visegrádi hajókirándulás, a strandbál,
Birinyi Józsefnek a népi hangszerekrôl tartott lenyûgözô elôadása, a kecskeméti Hírös Napok záró koncertjén való részvétel, de leginkább a Vakáziózáró
bulin való közös fellépés feledhetetlenné tette
mindkét csapat számára ezt a szûk hetet. A barátság
némelyeknél szerelemmé alakult át. Párocskák formálódtak, mély érzelmi szálak szövôdtek. Kívánjuk,
hogy legyenek tartósak ezek a kapcsolatok, szurkolunk nektek, gyerekek!
Nemcsak a két csapat tagjai, hanem a szervezôk
is szeretnék, ha a közös táborozások hagyománnyá
válnának, ezért jövôre is gondolkodunk a folytatásban. Biztosak vagyunk abban, hogy van olyan dabasi fiatal, aki tavaly még úgy tekintett a baróti táncosokra, mint valami csudabogarakra, és talán még

Fotó: Karlik Dóra

Egy igazán élô kapcsolat

meg is kérdezte, honnan tudnak ilyen jól magyarul.
Van olyan, akinek fogalma sem volt, hogy hol van ez
a város, és nem sejtette, hogy milyen kalandosan
jut majd el oda. Ez a dabasi diák úgy utazik majd Erdélybe, mintha hazamenne, hiszen ott „testvére”,
„barátja”, „szerelme” van. Úgy, mintha Debrecenbe,
Pécsre vagy Sopronba utazna… csak ne feledje otthon az útlevelét.
Kapui Ágota

Fiatalok rovata

„Fel akarjuk rázni a fiatalokat!”
Néhány hónappal a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat megalakulása után Valentyik Annával, a GYIÖK
polgármesterével beszélgettünk a GYIÖK elmúlt idôszakban végzett munkájáról, illetve jövôbeni terveirôl.
– Miért jelentkeztél a GYIÖK-választásra?
– Már néhány városban találkoztam ilyen ifjúsági
önkormányzattal, ezért nagyon örültem az ötletnek, hogy ez itt Dabason is megvalósulhat. Mivel a
Bolyai János Gimnáziumban a DÖK elnöke vagyok, úgy gondoltam, hogy hasznos tagja lehetnék
egy ilyen szervezetnek is.
– Mi motivál a leginkább?
– Az, hogy tegyek valamit az ifjúságért. Én fôleg
azokat a dabasi fiatalokat képviselem, akik nem
Dabason tanulnak. Mivel én is ezek közé a diákok
közé tartozom, tudom, hogy mi nagyon sok mindenbôl kimaradunk, ami a városban zajlik. Célkitûzéseim között szerepel, hogy a periférián élô fiatalokat is jobban bevonjuk a városi életbe, illetve a
kultúrával megismertetni és arra sarkallni ôket,
hogy több kulturális rendezvényen vegyenek részt.
– Mit szóltál, amikor a GYIÖK képviselôi téged
választottak meg ifjúsági polgármesternek?
– Örültem neki, hogy megtiszteltek bizalmukkal, nagyon jólesett.
– Milyen terveitek vannak?
– A városi rendezvényeken szeretnénk hatéko-

TOVÁBBTANULÁSI
LEHETÔSÉG
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
(2370 Dabas, József Attila u. 107.)
akkreditált felsôfokú szakképzés keretében
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI
ÉS
LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZÔ
szak indul.
Együttmûködô felsôoktatási intézmény:
SZOLNOKI FÔISKOLA
Felvételi követelmény: érettségi
Képzési idô: 2 év (4 szemeszter)
Idegen nyelv magas óraszámban,
szakmai nyelvvizsgára való felkészítés!
A képzés 22 éves korig ingyenes,
(családi pótlék, diákigazolvány).
Kollégiumi elhelyezés megoldható!
Jelentkezési határidô: 2005. szeptember 25.
Elérhetôség: 29/560-670 titkárság
E-mail: kzsdabas@kzsdabas.sulinet.hu
Honlap: www.kzsdabas.sulinet.hu

nyan részt venni, segíteni. Mivel nem olyan régen
alakultunk, konkrét tervünk még nem sok van,
most kezdünk el “ötletelni”. Kiírtunk egy fotópályázatot, szeretnénk létrehozni egy ifjúsági klubot.
Nemsokára elkészül a GYIÖK honlapja is, ahol az
érdeklôdôk sok fontos és érdekes információhoz
juthatnak majd hozzá, valamint elkészült a költségvetésünk is.
– Szerinted melyek a dabasi fiatalok legnagyobb
problémái?
– Legelôször mindenkinek a szórakozás jut az
eszébe. Sokan hiányolnak egy normális streetball
pályát, görkori és bringás pályát. Én, amit a leginkább hiányolok, az a kultúra. Az, hogy a fiatalok
megismerkedjenek Dabas történetével, a néphagyományainkkal. Szerintem ezeket nem szabad elhanyagolni. Igazából azt is szorgalmazzuk, hogy a fiatalok jobban megismerjék egymást.
– Rendezvények pedig adva vannak ezen a téren is.
Szerinted miért nem járnak el? Talán, mert nem jut el
hozzájuk az információ, vagy nem érdekli ôket?
– Nem hiszem, hogy nem jutna el a felhívás hozzájuk, mert mindig ki van plakátolva, szerintem saj-

nos nem érdekli ôket. Azért is szeretnénk tenni valamit, hogy ez a negatív hozzáállás megváltozzon.
– Még csak két hónapja mûködtök, van-e valami
olyan sikeretek, amit szívesen kiemelnél?
– A Fiatalok Éjszakája nagyon jól sikerült. Nem
gondoltuk volna, hogy ennyi fiatal látogat majd ki.
Az pedig még jobban meglepett bennünket, hogy
az “idôsebbek” közül is sokan eljöttek, annak ellenére, hogy a DS-ben sem dohányozni, sem alkoholt
fogyasztani nem lehet. Ez a nagy érdeklôdés és a pozitív visszajelzések hatalmas lendületet adtak a következô ifjúsági éjszaka megszervezéséhez. Ezen
még többen vettek részt, mind a kicsik, mind pedig
a nagyok. Sikerült elérni azt, hogy a kicsikért a
szülôk eljöjjenek, és voltak, akik együtt is szórakoztak családjukkal.
– Sok pozitívum mellett értek-e már titeket
kudarcok?
– Több fiatal jelenlétére számítottunk a Regionális Ifjúsági Találkozónál. Sokan a komoly témára
fogják, hogy nem jöttek el, illetve arra, hogy nem
tudtak az eseményrôl.
– Milyen hosszú távú céljaitok vannak?
– Elsôsorban a fiatalságot akarjuk felrázni. Szeretnénk pályázni, illetve pályázatokat kiírni, további rendezvényeket megszervezni, a dabasi fiatalokért hatékonyan tevékenykedni.
A GYIÖK honlapja a www.dabas.hu honlapon
keresztül érhetô el.
Karlik Dóra

BURSA HUNGARICA
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Dabas Város Önkormányzata – immár hagyományosan – a következô évben is részt vesz a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázaton. A 2006. évi forduló „A” és „B” pályázati kiírásai 2005. szeptember
30-tól elérhetôek lesznek az Önkormányzat hirdetôtábláján (2370 Dabas, Szent István tér 1/B,
földszint), és az ügyfélszolgálaton minden érdeklôdô pályázati adatlaphoz juthat.
A pályázatokat 2005. október 31-ig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. Az ösztöndíjban kizárólag Dabas Város Önkormányzatának területén állandó lakóhellyel rendelkezôk részesülhetnek.
Az „A” típusú pályázat esetén ösztöndíjban azok a felsôoktatási hallgatók részesülhetnek, akik
államilag finanszírozott képzésen, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és a felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési idôt még nem lépték túl. Az ösztöndíj két egymást követô tanulmányi félévre pályázható meg, azaz 10 hónapra.
A „B” típusú pályázat esetén ösztöndíjra kizárólag olyan (2005/2006-os tanévben utolsó éves,
érettségi elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô) fiatalok pályázhatnak, akik a 2006/2007-es tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézményben, nappali tagozaton államilag finanszírozott elsô alapképzésben, vagy elsô akkreditált iskolai rendszerû felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2006ban elôször nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2006/2007-es tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj folyósításának ideje hat egymást követô tanulmányi félév, azaz 3✕10 hónap.
Mindkét típusú ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétôl függetlenül történik. Az ösztöndíj elbírálására Dabas Város Önkormányzata által létrehozott
Bursa Hungarica Bizottság jogosult. Az ösztöndíj folyósításának kezdete „A“ típusú pályázat esetén:
2006. március, „B“ típusú pályázat esetén 2006/2007-es tanév elsô féléve. Mindkét típusú pályázat részletes kiírása, a kötelezôen csatolandó mellékletek listájával elérhetô lesz 2005. szeptember
30-tól a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján, illetve a Dabas TV is közvetíteni fogja a felhívást.
A pályázati adatlapok elérhetôek lesznek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Kérünk minden érdekeltet, kísérje figyelemmel a kiírást! (www.dabas.hu)
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KERESSÜK DABAS LEGEREDMÉNYESEBB OSZTÁLYÁT!

Felhívás tanulmányi versenyre
Dabas Város Önkormányzata tanulmányi versenyt hirdet az általános iskolák számára. A verseny célja a dabasi diákok tanulási kedvének növelése és az intézményekben
folyó oktatás eredményességének összehasonlítása.
A fôbb tárgyakból az 5–8. osztályosok tesztlapokat töltenek ki, elôre meghatározott,
az intézményekben közzétett ütemterv szerint. A tesztlapokat független pedagógusok
állítják össze, az adott korosztályra vonatkozó tantervi követelmények figyelembevételével.
A legeredményesebb osztályokat, tanulókat, és a munkát segítô pedagógusokat jutalomban részesítjük!
A 2004/2005-ös tanévtôl folyamatosan figyelemmel kísérjük az osztályok, évfolyamok, tagozatok, iskolák átlagait. Célunk, hogy mindezzel versenyre sarkalljuk a tanulókat, és figyelemmel kísérhessük a fejlôdést. Az egész életen át tartó tanulás századában növeljük együtt a tudás hatalmát!
Számítunk minden pedagógus segítô közremûködésére, a diákoknak eredményes
versengést kívánunk!
Kôszegi Zoltán polgármester

A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY FELVÉTELT HIRDET
moderntánc, néptánc, társastánc, színjáték, festészet tanszakaira, valamint
zenemûvészeti ágon: furulya, hegedû, szintetizátor, zongora, ütôs tanszakokra.
Az oktatás a dabasi általános iskolákban, a Táncsics Mihály Gimnáziumban és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában zajlik.
Térítési díj: havi 1200 Ft
Jelentkezés, információ : Nagy Andrea igazgatónál a 06/20 808-497 és Kovács Éva zenetanárnál 06/70 387-525-ös telefonszámon.

Pihenés vagy/és szórakozás?
Az idei nyár elején a Polgármester úr felkért néhány fiatalt, hogy a
nyári szünidôben segítsék a DASZOFE KHT strandüzemeltetését úgy,
hogy az a tulajdonos önkormányzat szándékainak, az itt élô emberek
igényeinek megfelelô legyen. Lelkes szervezést és lelkiismeretes odafigyelést vállaltunk önzetlenül, szabadidônkben. A fiatal csapat egyik
tagjaként vetettem papírra gondolataimat.
Szerintem mindkettô, vagyis mindkét lehetôséget igyekeztünk nyújtani vendégeinknek a Dabasi Strandon. Tény, hogy a nyarunk nem volt az igazi, ezt mindenki saját bôrén tapasztalhatta. Volt, akinek a nyaralása inkább a telelésre hasonlított.
Manapság egyre jobban elterjednek a mesterséges folyókkal és vízesésekkel
ellátott élményfürdôk és aquaparkok. Természetesen ezeket komoly cégek mûködtetik, és nem önkormányzatok. Mi igyekszünk a magunk módján és az adott
lehetôségek szerint kielégíteni a dabasi és környékbeli lakosok pihenési és egyben szórakozási vágyait is. Ebben az évben kicsit megújult a Dabasi Strand. Igyekeztünk odafigyelni a rendre, a terület és a medencék tisztaságára, mivel ez a
legalapvetôbb követelmény egy ilyen helyen. Senki sem szeret napozni vagy játszani a gyerekekkel ott, ahol rengeteg szemét van és tele van a fû csikkekkel.
Apropó, a csikkek! Igyekeztünk betartatni a, jó pár éve kitûzött, figyelmeztetô
jelzéseket, miszerint „A strand területén csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni”. Legfôképp a rengeteg gyerek miatt szerettük volna tisztábbá és füstmentessé tenni a strand területét. Úgy gondolom, jó úton járunk. Egy-egy
melegebb hétvégén rengeteg szemét halmozódik fel estére, aminek reggelre
már semmi nyoma nem marad. Nagyon pozitív véleményt alakít ki a strandról,
ha minden reggel egy tiszta és rendezett területre érkezhetnek a vendégek. A
nyár folyamán sok olyan látogatónk is volt, aki más városból érkezett, és
nemegyszer mondtak pozitív véleményt strandunkról. Természetesen jólesik
hallani ilyen értékeléseket, de ezt ki is kell érdemelni. Mi igyekszünk, hogy ez to-
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vábbra is így legyen, sôt tovább is törekedjünk a szebb és tisztább környezet
megteremtésére.
A 2005-ös szezont több változással kezdtük. Elôször is ingyenessé tettük a
parkolót, sôt, a biciklitárolás is ingyenes lett. A csúszdák árai is lejjebb „csúsztak”.
Szálláslehetôségeink is kibôvültek, a faházak jelenleg akár 32 fôs társaságot is képesek befogadni. Ingyenes sporteszköz kikölcsönzésére (kosárlabda, vízilabda,
röplabda stb.) is lehetôséget biztosítottunk. Sok változás és átalakítás ment végbe a strand hátsó részében elhelyezkedô sportpályákon is. Most már rendelkezünk két profi szinten ellátott strandkézilabda-pályával, aminek minôségi állapotára igyekszünk mindig odafigyelni. Mindenhol új hálók, kapuk vannak. Ezeket
kipróbálták éles helyzetben is az augusztus 6–7-én és az augusztus 13–14-én
megrendezett strandkézilabda-bajnokságokon. Sikerült felújítani a strandröplabda pályát is. A nyár elején nálunk került megrendezésre egy úszóbajnokság is,
ahol több mint 160 gyermek állt rajthoz. Az ifjabb és idôsebb korosztálynak
egyaránt igyekeztünk szervezni sport, és szórakoztató programokat. Idén elôször
rendeztük meg a Sportnapot, ahol a gyerekek és a felnôttek is rengeteg sportot
próbálhattak ki (köztük strandröplabda, úszás, futás, streetball, pingpong stb.).
Július 31-én került megrendezésre a Családi Nap, melynek sikeréhez hozzájárult
az idôjárás is, hisz 33–36 ˚C-os hôség árasztotta el egész Európát. Közel 1000
ember volt kint a Dabasi Strandon. Aznap rengeteg sport. és szórakoztató programmal vártuk vendégeinket. A családi belépô lehetôséget adott a szórakozásra
olyan családoknak is, akik esetleg anyagi helyzetük miatt eddig nem tehették
meg, hogy pihenjenek és kikapcsolódjanak a strandon. A következô szezonban
szeretnénk ismét szórakoztató programokkal tarkítani a nyarat. Természetesen,
a hét minden napján várjuk vendégeinket, ahol a medencékben való hûsölésen
és fürdésen kívül sokoldalú sportlehetôségek is kínálkoznak.
Sajnos a nyár elég hamar véget ért, és nem élvezhettük eleget a vízben való
hûsölést. Bízom benne, hogy jövôre igazi nyárban lesz részünk, és abban is, hogy
egyre több dabasi lakos látogat majd ki a „Mi strandunk”-ra. Hisz ez is Dabas része, és az évek során talán ez a szórakoztató és pihenô központ is növeli majd a
turisták számát itt nálunk, Dabason.
Boruzs Zoltán

Pályázati felhívás
Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet
Pest Megyei Esély Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére
a 2005/2006-os tanévre
1. A pályázati felhívásban nem szereplô adatokat, információkat a 19/2005. (09. 02.) Pm. sz. rendelet tartalmazza.
2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó lakóhellyel, vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat biztosítson, aki sajátos nevelési igényû, óvoda-, vagy képzési kötelezettségét nem önkormányzati intézményben teljesíti.
3. Az elbírálás során elônyben részesül az a gyermek/tanuló, aki:
• a szakértôi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, a pszichés
fejlôdés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
• az Ösztöndíjra az ellátó közoktatási/szociális intézmény által kiállított és a szociális juttatásra való jogosultság igazolása alapján
a szociálisan rászorult
4. A pályázat keretében odaítélendô ösztöndíj:
• Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat alapján a szorgalmi idôszak tíz hónapjára lehet elnyerni.
5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése:
• Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának döntése alapján a szerzôdéskötést követôen kerül sor a kifizetésre
két egyenlô részben.
• A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi jogviszony fennállásáról.
6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegével
megegyezô mértékû ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérôl a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság dönt
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult, ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya megszûnik.
A támogatás formája: vissza nem térítendô támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követô 5 munkanapon belül olvasható lesz a www.pestmegye.hu honlapon.
7. A pályázók értesítése a döntésrôl:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntésérôl írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támogató ösztöndíjszerzôdést
(4. számú melléklet) köt.
8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban közzétett szempontok alapján történik.
9. A pályázat formai elôírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet kizárólag a Pest Megye Önkormányzata
által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az ûrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges
összes feltételt.
10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázatokat hiánytalanul, az elôírt mellékletekkel együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetôség szerint tértivevényes postai
küldeményként vagy személyesen lehet benyújtani.

A pályázati anyag:
• beszerezhetô: Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási, Mûvelôdési és Turisztikai Fôosztály Oktatási Osztályán
1052 Budapest, Városház u. 7.
• az adatlap letölthetô: www.pestmegye.hu honlapjáról
A pályázat beadási határideje: tárgyév: október elseje
A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási Mûvelôdési és Turisztikai Fôosztálya
1052 Budapest, Városház u. 7.
A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév november 2.

Önkormányzati hírek

Hatályba lép az új eljárási törvény

ANYAKÖNYVI HÍREK

2005. november 1-jén hatályba lép a közigazgatási hatósági eljárásról szóló
2004. évi CXL. tv. (a Ket.), mely a több évtizeden keresztül alkalmazott 1957.
évi IV. tv.-t, az Áe-t váltja le. Az új törvény követelményként fogalmazza meg
a szolgáltató közigazgatás gyakorlatát, ezen belül az ügyfelekkel való folyamatos és érdemi párbeszéd mint együttmûködés megvalósítását. Ennek egyik
eleme, hogy az ügyfél írásban kérheti, hogy helyette az eljáró szerv szerezze
be más hatóságtól az állásfoglalást, és igazolást, mindezek költsége azonban
ekkor is az ügyfelet terheli. Fontos újítás, hogy a bírósági eljáráshoz hasonlóan itt is megjelenik a hatósági döntések kétfajta elnevezése. Az érdemi döntés neve határozat, az eljárási kérdésekben hozotté végzés. Fô szabály szerint
jogorvoslatnak csak a határozatok ellen van helye, végzés esetén csak kivételes esetben. A végrehajtás terén is jelentôs változásokra számíthatunk.
2008. január 1-jétôl mûködni fog a közigazgatási végrehajtó szolgálat, addig a végrehajtás a hatóság feladata marad. Az új jogszabály az ügyintézés
felgyorsítása érdekében nagy szerepet tulajdonít az elektronikus ügyintézésnek és az internet adta lehetôségeknek. 2005. november 1-jéig mint látható,
számos feladatunk van még. Az ügyintézôk felkészítése és továbbképzése
mellett felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati rendeletek jelentôs részét.
Ennek oka, hogy a Ket. kapcsán 100-nál több központi jogszabály módosul,
melyek szabályozása kihat a helyi jogalkalmazásra is.
R.R.R.

Házasságkötések

Közbiztonsági hírek
A Dabas Város Önkormányzata által telepítetett sebességmérô és kijelzô tábla
2005. augusztus 23-án kezdte meg mûködését a Szent
István úton. Ezzel párhuzamosan a Dabasi Rendôrkapitánysággal együttmûködve
közlekedésbiztonsági akciót indítottunk „Lassíts az életért” címmel. Ennek keretében rendôr kollégák segítségével városunk fiataljai tájékoztató és figyelmeztetô szórólapokat adtak át az autósoknak. Az akció célja
az 50 km/h sebességet túllépôk figyelmeztetése volt, még büntetés nélkül. A súlyos szabálysértésnek számító sebességtúllépés esetén azonban
a rendôr kollégák már bírságoltak (60 és 75 km/h sebesség között)
összesen 7 esetben. A hét folyamán 75 km/h sebesség felett közlekedô
3 autós ellen feljelentést tettek. Biztonságos közlekedést kívánunk!

Állati hulladékgyûjtô – átrakó központ létesül
a dabasi regionális hulladéklerakó telepen
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás az állati hulladékok elhelyezésének megoldatlansága miatt egy kistérségi gyûjtési rendszer
kiépítését határozta el. A térség számára ez az egyik legégetôbb környezetvédelmi probléma, mert a dögkutakat környezeti és köz-egészségügyi
szempontok miatt év végéig be kell zárni. A program keretében az új
dabasi regionális hulladéklerakó telepen belül épülne meg egy teljesen zárt
rendszerû, klimatizált gyûjtô épület, melyben speciális konténerbe lehet
majd elhelyezni az elhullott állatokat. Innen várhatóan hetente szállítja el
az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. ártalmatlanításra, ill. feldolgozásra. A fogadóközpont szigorú európai uniós normák szerint kerül megvalósításra, s
biztosítani fogja a kistérségben élô lakosság és kisüzemi (kis volumenû)
állattartó egységek állati hulladékainak begyûjtését, szállítását és szakszerû ártalmatlanítását. E rendszer nélkül fokozódna az illegális elhelyezés,
környezeti, egészségügyi veszélyhelyzet állhatna elô. A beruházásra a
társulás pályázatot nyújt be a KIOP európai uniós pályázatára, melyen
95%-os vissza nem térítendô támogatás elnyerésére van lehetôség.
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2005. szeptember

2005. júliusban kötöttek házasságot:
Július 9.
Szücs Mihály – Volentér Szilvia
Július 22.
Terjéki István – Danyis Jolán
Július 25.
Molnár Sándor Zoltán – Pásztor Gréta
Július 30.
Dr. Forgács Krisztián – Nagy Ágnes
Majoros László – Gombár Andrea
2005. augusztusban kötöttek házasságot:
Augusztus 6.
Galacz Mihály – Héjja Ibolya
Javorcsik Gábor Tamás – Szlezák Mónika
Bori Pál – Berényi Krisztina
Augusztus 12.
Bennárik László – Popa Krisztina
Augusztus 13.
Kaldenecker Tamás – Bábel Melinda
Wrábel József – Bennárik Ibolya
Augusztus 20.
Kapitány Zoltán – Szabados Szilvia
Fodor István – Majoros Ágnes
Zátrok Attila Tamás – Póra Irén
Augusztus 27.
Zsolnai István – Murárik Edit
Nagy Ferenc – Szilvási Irén
Zsolnai László – Csapó Viktória
Engelsz Tamás – Regôs Helga
Horváth István – Farkas Edina
Augusztus 29.
Szabó István Zsolt – Lajó Márta
10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 5.
Bozsik Tibor – Tóth Katalin
Oláh Zoltán – Oláh Krisztina
Augusztus 12.
Kovács György – Mráz Klára
Vadkerti Zsolt – Vellai Csilla
Augusztus 18.
Faldina Lénárd – Gergelyfi Katalin
Augusztus 26.
Kronvalter Vendel – Hornyák Veronika
Gattyán György – Kovács Angelika Erika
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 9.
Mráz István – Fabók Lídia
Augusztus 30.
Virág István – Mráz Éva Ágnes
Láposi József – Reikort Eszter
25 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Augusztus 1.
Majeczki Miklós – Horváth Piroska
Augusztus 2.
Kurta József – Zsolnai Piroska
Augusztus 9.
Kollár László – Vitvindics Mária
Sziráki Mihály – Kecskés Erika
Augusztus 22.
Kulcsár Zoltán – Janicsák Ilona
Augusztus 30.
Krizbai Árpád – Hefler Erika
Zadunajszki József – Gergelyfi Julianna
Saliga Béla – Bózsik Anna
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 2.
Balog Benô – Balog Ilona
Pala László – Kozma Mária
Augusztus 16.
Román Sándor – Kloczka Katalin
Molnár Dezsô – Karlik Terézia Margit
Háda István – Batuska Ilona
Augusztus 23.
Bagyinszki Mihály – Gugyerás Margit
Augusztus 29.
Janicsák Balázs – Bennárik Mária
Augusztus 30.
Lajó János – Bálint Mária
Kemény Antal – Fabók Julianna
Borbás László – Gugyerás Terézia

Önkormányzati hírek
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Házasságkötések

Halottaink
Név
Béres Imréné (Sevecsek Ilona)
Szemanko Jolán
Buzás Sándor
Kummer Lászlóné (Kopeller Rozália)
Nagy Pálné (Bartuszek Mária)
Sarafi Lénárd
Dr. Papp Lajosné (Tari Anna)
Bózsik Miklósné (Balog Terézia)
Garajszki Tamás
Gombár Gábor
Nagy Géza Gyuláné
(Martonosi Róza Mária)
Gombár István
Serfôzô Jánosné (Burka Margit)
Weisz Istvánné (Mráz Borbála)
Andrási János Péterné (Weiss Anna)
Botlik Józsefné (Istok Paula)
Karlik János
Szmrek Péterné (Kalecz Rozália)
Baji József
Prigyeni Józsefné (Kancsár Ágnes)
Mráz Ferencné (Gombár Etelka)
Cemmel Mátyásné (Berki Klára)
Szilvási Istvánné (Tóth Erzsébet)
Kopasz Jánosné (Ország Anna)
Balog Petra
Batuska Istvánné (Szervóczki Erzsébet)

10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 2.
Mráz Gábor Attila – Kosztolányi Ágnes
Petrányi Zoltán – Sikari Anna
Szeptember 9
Gál Ferenc – Debreczeni Ágnes
Bánszki Attila – Mráz Zsuzsanna
Szeptember 16.
Hegóczki László – Bese Katalin
Szabados Péter – Pálfi Mónika
Szeptember 22.
Kucsera Csaba – Molitor Melinda
Szeptember 23.
Volenszki László – Nagy Erzsébet
Prigyeni Zoltán – Kmetyó Magdolna
Szeptember 30.
Kocsis Zoltán – Balla Katalin
Garajszki Tibor – Laja Zita Éva
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 6.
Bukovszki Jenô – Kecskés Anna
Szeptember 7.
Pálinkás Pál – Balogh Gyöngyvér
Szeptember 14.
Szûcs György – Balázs Julianna
Kovács Vince – Diósi Rozália
Szeptember 20.
Pucsinszki István – Rábai Erzsébet
Virbling László – Petrányi Erzsébet
Szeptember 21.
Kovács Károly – Maris Anikó
Csernák Balázs – Janicsák Margit
25 éve (1980-ban) kötöttek házaságot:
Szeptember 5.
Kocsir Lénárd – Bozsik Anna
Szeptember 6.
Kovács Béla – Buzek Erzsébet.
Bognár László – Kronvalter Rozália
Szeptember 12.
Kecskés Péter – Jóri Terézia
Szeptember 19.
Papp Ferenc – Tar Mária
Szeptember 20.
Lázár István – Pocsok Zsuzsanna
Liska Gábor – Zalabai Erzsébet
Szeptember 26.
Surman József – Suhajda Ilona
Szeptember 27.
Erôs Mihály – Vajda Julianna
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 12.
Kancsár József – Jelenek Erzsébet
Szeptember 19.
Mráz János – Janicsák Terézia
Szeptember 20.
Vojna József – Bennárik Kamilla
Szeptember 26.
Batuska János – Szágos Julianna
Szeptember 27.
Szabó János – Balog Julianna
Hideghéti István – Fekete Mária
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
Szeptember 4.
Fehér József – Krekács Magdolna
Böcsödi János – Trikkal Rozália

Isten éltesse sokáig Önöket!

1928. 06. 30.
1956. 10. 14.
1949. 08. 22.
1922. 05. 07.
1947. 03. 20.
1909. 11. 27.
1953. 08. 01.
1922. 07. 01.
1932. 12. 21.
1930. 03. 11.
1924. 02. 18.
1937. 05. 04.
1924. 04. 04.
1945. 09. 30.
2005. 07. 18.
1928. 01. 09.

2005. 06. 14.
2005. 06. 15.
2005. 06. 16.
2005. 06. 20.
2005. 06. 23.
2005. 06. 24.
2005. 06. 26.
2005. 06. 27.
2005. 07. 02.
2005. 07. 02.
2005. 07. 03.
2005. 07. 04.
2005. 07. 08.
2005. 07. 17.
2005. 07. 18.
2005. 07. 23.

Újszülötteink

Városunk 90 év feletti lakói
Szül. idô.
1914. 08. 30.
1911. 08. 18.
1911. 08. 21.
1909. 08. 26.
1909. 08. 28.

Halálozás idôp.
2005. 05. 31.
2005. 06. 05.
2005. 06. 07.
2005. 06. 10.
2005. 06. 10.
2005. 06. 10.
2005. 06. 11.
2005. 06. 12.
2005. 06. 14.
2005. 06. 14.

Osztozunk a családok gyászában.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Humenyik Zoltánné (Sófalvi Sarolta)
Balog Mária
Kocsis Jánosné (Holéczi Julianna)
Rojcsik Görgy
Kancsár Pál

Szül. idô
1930. 07 .12.
1920. 07. 23.
1922. 12. 08.
1913. 03. 29.
1933. 01. 02.
1922. 04. 17.
1914. 07. 09.
1925. 12. 14.
1922. 02. 10.
1974. 11. 29.

Életkor
91 éves
94 éves
94 éves
96 éves
96 éves

Újszülött neve
Varga Zsolt
Szabó Richárd
Kajla Márk
Tóth Gergô
Lakatos Zsófia
Terjéki István
Somogyi Brigitta
Csorba Csaba Kevin
Pásztor Koppány
Zöld Dániel
Kiss Nándor
Fojta Katalin
Oláh Richárd
Nagy Ferenc
Mráz Virág
Móricz Virág

Születési ideje
2005. 07. 24.
2005. 07. 28.
2005. 07. 30.
2005. 08. 04.
2005. 08. 04.
2005. 08. 05.
2005. 08. 05.
2005. 08. 05.
2005. 08. 06.
2005. 08. 11.
2005. 08. 10.
2005. 08. 14.
2005. 08. 14.
2005. 08. 20.
2005. 08. 26.
2005. 08. 29.

Anyuka neve
Vadász Linda
Horváth Mária
Sikari Éva
Vozár Viktória
Makula Hajnal
Danyis Jolán
Gombár Mónika
Molnár Éva
Zsadányi Melinda
Szabó Andrea
Kiss Annamária
Majoros Katalin
Oláh Nóra
Nagy Krisztina
Erdei Anikó
Solymosi Borbála

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
2005. szeptember DABASI ÚJSÁG
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Balatonfenyvesen táboroztunk
Az idei nyáron augusztus 8-tól 13-ig Balatonfenyvesen szerveztünk tábort a
gyóni református hittanos gyerekek számára, de szívesen fogadtunk más vallású érdeklôdôket is. Izgatottan vártuk az indulás napját és figyeltük az idôjárás-elôrejelzéseket, mert bizony ez az idei nyár alaposan megtréfált szinte
minden táborozni indulót. (Talán ez is egyik oka lehetett annak, hogy a tervezettnél valamivel kevesebben jelentkeztek nyári táborozásunkra.) Félelmeink beigazolódni látszottak, mert augusztus 8-án, hétfôn borús és esôs
idôben vágtunk neki a Balatonfenyvesre vezetô 190 km-es útnak. Az idô borús volt, de a gyerekek jókedve annál nagyobb. S talán ezt “odafönn” is jó
néven vették, mert úti célunk felé haladva szép lassan kisütött a nap, és mire
Balatonfenyvesre értünk, kellemes, jó idô fogadott bennünket. No meg kedves lelkész barátaink Gyömrôrôl, akik szintén itt táboroztak hittanosaikkal
ezen a héten. S ha már így öszefutottunk, minden programot közösen csináltunk a táborozás során.
A református ifjúsági tábor rendkívül nagyszerû ellátással állt rendelkezésünkre: komfortos, nagy kôházakban laktunk, melyekben fürdôszoba, sôt
még hûtôszekrény is volt. Napi háromszori étkezésre a tábor tágas és tiszta
ebédlôjébe vártak bennünket. Focipálya, kosárlabdapálya, pingpongasztalok
is vártak a sportolni vágyókra. És ami a legfontosabb egy Balaton-parti táborozásnál: a Balaton hûs vize – a tábor hátsó kapujától alig 50 méternyire. A
megérkezés napján ebéddel vártak bennünket, majd elfoglaltuk a részünkre
kijelölt kôházakat. Délutáni elsô programként bemutatkozó beszélgetést tartottunk. A gyömrôiekkel együtt negyvenen voltunk, s így egy kis ideig eltartott, mire mindenki bemutatkozott. Vacsora után lehetôség nyílt a további
kötetlen ismerkedésre, beszélgetésre is.
A napi programjaink sok lehetôséget hagytak a pihenésre, beszélgetésekre, de játékra, strandolásra is. Tábori napjaink a következô rendben teltek:
reggeli után egy rövid Biblia-tanulmányozás következett, majd a nagyobb
gyerekekkel a bibliai Dávid király történeteivel ismerkedtünk. A kisebbek ez-

alatt kézmûves foglalkozáson vettek részt, melyhez ebéd elôtt a nagyobbak is
csatlakozhattak. A délután a pihenésé, kézmûveskedésé, sportolásé, a strandolásé volt. Vacsora elôtt egy órával újra elôvettük a Bibliát, és egy érdekes
történettel, a magvetô történetével foglalkoztunk. Vacsora után közös éneklés, énektanulás, játék, beszélgetés következett, egészen villanyoltásig. Érdekes színfoltja volt táborozásunknak, hogy a táborban 109 csángó nemzetiségû vendég (gyerekek és asszonyok) is volt, velük szintén összeismerkedtünk,
sôt bennünket is meghívtak az egyik vacsora után a “Csángó est”-re. Itt bemutatták kultúrájukat, életüket, hétköznapjaikat, sôt még táncházat is rendeztek. A hét közepén, csütörtökön egész napos kirándulásra indultunk
Keszthelyre. Vidám kis társaságunk megtöltött egy egész vasúti kocsit. Keszthelyre érve elkezdôdött “gyalogtúránk”. A vasútállomástól elsétáltunk a városközpontig, megnéztük a híres Festetics-kastélyt, elmentünk egyet fagyizni, majd a Balaton-parti strand felé vettük utunkat. Kissé fárasztó gyaloglás
után végre ott hullámzott elôttünk a Balaton víztükre és mindenki fürödhetett kedvére. Késô délután indultunk “haza” a táborba. Mi felnôttek azt gondoltuk, hogy a gyerekek nagyon elfáradtak – de tévedtünk. Rövid pihenô
után hatalmas focimeccs, majd röplabdameccs, illetve pingpongozás
kezdôdött és tartott este 10 óráig. Pénteken ugyan kissé nehezen ébredtünk
fel, de azért mindent megtettünk, hogy kihasználjuk táborozásunk utolsó
teljes napját. Reggel reggeli tornán vettünk részt a velünk lévô szakképzett
testnevelô tanár vezetésével – s ez meg is látszott rajtunk, mert alig bírtunk
megmozdulni utána! Napközben a gyerekek rengeteg kézmûves munkát készítettek és kis tárolódobozokat is, melyekbe kézimunkáikat bele tudták tenni és így vihették haza azokat. Akik nem kézmûveskedtek, azok a focipályán
vagy a pingpongasztaloknál töltötték idejüket, sôt a bátrabbak – az aznap
kissé hidegebb – Balatonban is megmártóztak búcsúzóul. Aztán eljött az este, a táborzáró alkalom ideje. Egy keresztyén együttest láttunk vendégül, akik
Gyálról érkeztek (az ottani református gyülekezetbôl) és találóan a “MonGYÁLdást” nevet viselték. Nagy izgalommal vártuk ôket, s nem kellett csalódnunk, mert szép, igényes zenével kedveskedtek nekünk. A gyerekek
eleinte kissé bátortalanul, majd egyre önfeledtebben tapsoltak, sôt a koncert
befejezô számainál a zenészek közé is beállva még az éneklésbe is “besegítettek”. A koncert végén a zenészek még sokáig velünk voltak, hiszen állniuk
kellett az autogramkérô gyerekek rohamát is. És beköszöntött a szombat reggel, a búcsúzás napja. Reggeli után gyömrôi barátaink – kikkel a “mieink”
sok új barátságot is kötöttek – vonatra szálltak és indultak hazafelé. A vonatsínek a tábor kapuja elôtt vezetnek, így a kapuba állva integettünk nekik, miközben a vonat elrobogott velük. Aztán mi is elindultunk hazafelé.
Szép élményekkel gazdagodva, testileg-lelkileg felfrissülve térhettünk haza
e szép balatonfenyvesi hét után. Akik ott voltak, mind azt mondták: jövôre
találkozunk! Reméljük, hogy mennél többen!
Barta Károlyné

ELKÉSZÜLT GYÓNON
AZ ÚJ PLÉBÁNIA

Fotó: Karlik Dóra

Szeptember 3-án, szombaton 16.00 órától
került sor a Vasút úti katolikus templom
új plébániájának megáldására.
Az ünnepség szentmisével kezdôdött,
amelyet Gyón szülötte, városunk díszpolgára,
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
egyházmegye érseke celebrált.
A szertartás után került sor a plébánia
megáldására és megszentelésére.
Az ünnepség végén a vendégek
agapén vettek részt.
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Egészség

Elsô tapasztalataink az arteriográf
szûrôvizsgálattal kapcsolatban
2005 júniusától indult városunkban egy új szûrôvizsgálati módszer, melyet az arteriográf nevû készülékkel végzünk. Az arteriográf magyar találmány, világszabadalom. Segítségével lehetôség nyílik az artériás életkor
meghatározására, néhány perc alatt egy egyszerû vérnyomásméréssel felismerhetôvé válik az érelmeszesedés korai stádiuma is. Mindezekbôl következik, hogy a szûrôvizsgálat segíthet megelôzni a szív- és érrendszeri
betegségeket.
A mért paraméterekbôl meghatározható az artériák állapota, amely lehet optimális, normális vagy kóros. Ez utóbbi esetben magas a kockázata az érelmeszesedésnek, ezzel együtt a szív, és érrendszeri megbetegedések (agyvérzés, szívroham) kialakulásának.
Nem meglepô, hogy az elsô tájékoztatások után óriási volt az érdeklôdés. Az arteriográf rendelés telefonos bejelentkezés alapján zajlik,
hetente négy alkalommal, összesen heti tizenkét órában. Az elsô két hónapban a szûrôvizsgálaton közel 750 páciens jelent meg. Úgy tûnik,
hogy a legnagyobb érdeklôdést a gyóni városrész tanúsította, de szép
számmal jelentkeztek a többi városrészbôl is.
Kiknek is javasolt a szûrôvizsgálat? A válasz: korhatár nélkül bárkinek,
aki szeretné megismerni érrendszerének állapotát, szív- és érrendszeri
megbetegedési kockázatát. A szûrésre jelentkezôk között nemcsak panaszmentes egyének fordultak elô, voltak ismert szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedôk is. Ez utóbbi páciensek esetében beigazolódni
látszott az alapbetegség és fokozott rizikó, ugyanakkor a gyógyszeres kezelés eredményessége is jól mérhetô a vizsgálattal. Rizikós beteg esetében
jól beállított vérnyomás, normális vércukorszint, optimális koleszterinértékek mellett mérhetôen csökkent a kockázat a terápia optimalizálásával viszonylag rövid idôn belül.
Megteremtôdött a lehetôsége egy tömegekre kiterjeszthetô szûrési
rendszernek. A módszer a legmagasabb megbetegedési és halálozási statisztikai mutatókkal rendelkezô betegségcsoportban, a keringési rendszer
betegségei területén képes megszûrni nemcsak a magas, hanem a még tünetmentes, közepes rizikófaktorú betegeket is. Így még a betegség visszafordítható fázisában célzott erôfeszítéseket lehet tenni arra, hogy életmódváltozással és gyógyszeres terápiával elkerülhetô legyen a beteg elvesztése az aktív, munkaképes korban.
A lehetôség adott, kérjük, éljen vele!
Dr. Klemencz Hajnalka és Dr. Jákli Györgyi

Búcsúzunk
2005. augusztus 3-án vettünk végsô búcsút a Dabasi Egészségügy
Kiváló Dolgozójától, Deák Antaltól. Mindannyiunk nevében Dr. Radvánszki Ida háziorvos búcsúzott szeretett halottunktól. Szavai az
egybegyûltekhez és a gyászoló családhoz szóltak:
Megrendülve állok Deák Antal koporsójánál, hogy búcsút vegyek
tôle a Dabasi Központi Orvosi Ügyelet minden orvosa, minden ápolója és minden gépkocsivezetôje nevében.
Halála számunkra is veszteség. Nemcsak kevesebben lettünk egy
emberrel, hanem szegényebbek is egy jó emberrel. Mert ô az volt.
Hosszú kilométereket tettünk meg mi együtt az ügyelet létezésétôl
kezdve, hóban, sárban, napsütésben. Mind a vele együtt való utazás,
mind az együtt-tartózkodás – senki számára nem jelentett kényszert.
Értelmessége, átlagon felüli jóindulata és segítôkészsége megkérdôjelezhetetlen volt. Sokan aggódtunk érte, féltve figyelmeztettük, vigyázzon magára, hisz nem volt egészséges. A gyilkos kór azonban nem
ott támadott, ahonnan mi emberi ésszel gondoltuk. Nyár elejétôl tudta és tudtuk a diagnózist, mellyel a harcot szinte nem is lehetett felvenni. Ô fegyelmezetten mégis ezt tette. Halála elôtt pár órával is azt
mondta, hogy rossz a közérzete, amellyel a terápiás beavatkozás jár,
de jóra fordul majd... – egymás között azt kívántuk NEKI, hogy ne kelljen sokat szenvednie. Talán így volt, bár az önmagával vívott lelki
harcot nem ismerhettük.
Isten veled Kedves Barátunk, Deák Antal! A lelked él. Én hiszem.
Tôled – aki egykor szavalóversenyek gyôztese voltál – Radnóti Miklós
pár verssorával köszönünk el:
“A test pihen vermében hallgatag,
rögök nyugalmas sorsát éli lenn
szétoszlik, szomjas gyökér felissza
s zöld lobogással tér újra vissza,
törvény szerint! S oly szörnyû, szörnyû így
mi egy világ volt, kétfelé kering!
Vagy bölcs talán? A holttest tudja itt.
Ôrizd Uram, a lélek útjait.”
(Ének a halálról, Kosztolányi Dezsô temetésén, 1937)

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. szeptember 16-tól 2005. október 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Furkó Imre
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Fukó Imre
Dr. Sugataghi Ödon
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sugatagi Ödön
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre
Dr. Faluvégi Zsolt

2005. szeptember 16.
2005. szeptember 17.
2005. szeptember 18.
2005. szeptember 19.
2005. szeptember 20.
2005. szeptember 21.
2005. szeptember 22.
2005. szeptember 23.
2005. szeptember 24.
2005. szeptember 25.
2005. szeptember 26.
2005. szeptember 27.
2005. szeptember 28.
2005. szeptember 29.
2005. szeptember 30.
2005. október 01.

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

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

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

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

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.

2005. szeptember DABASI ÚJSÁG

13

Kultúra – Kitekintô

ÉVFORDULÓ: 300 ÉVE TÖRTÉNT
A SZÉCSÉNYI ORSZÁGGYÛLÉS
1705. szeptember 12-én nyílt meg a Szécsénybe összehívott kuruc országgyûlés. Ekkor már több mint két éve – 1703. május–júniusa óta –
tartott a Rákóczi-szabadságharc az ország és rendjei sérelmeinek orvoslásáért a Habsburg-dinasztia magyar királyi koronát is viselô uralkodójával szemben. A szabadságharc sikerei, valamint I. Lipót császár és magyar király 1705. május 5-én történt halála következtében a kurucok
szükségesnek tartották a helyzet rendezését, ugyanis a trónra lépô I. Józsefet nem ismerték el. A kurucok közjogi felfogása szerint I. Lipót halálával a trón megüresedett, betöltésére a magyar országgyûlés illetékes.
A szécsényi országgyûlés feladata a szabadságharc kormányformájának meghatározása és a küzdelem eredményes folytatásához szükséges
intézkedések törvénybe iktatása volt. II. Rákóczi Ferenc beszédét a rendek elôtt Ráday Pál kancellár olvasta fel: egységre és rendre van szükség, hathatós külföldi segítségre nem számíthatunk, a maguk erejébôl
kell megteremteniük a haza szabadságát és békéjét. Döntsenek, „nem
szükséges-e a törvényes interregnum proklamációja?” A szécsényi országgyûlésen a fônemesi álláspont gyôzött, amely kompromisszumra
törekedett és ezért tartózkodott az egyértelmû döntésektôl. Heves viták után sem szakítottak a Habsburg-dinasztiával, de I. József császár
magyar királyságát sem ismerték el. Nem kiáltották ki Magyarország
függetlenségét, hanem a németalföldi és a lengyel politikai gyakorlatra
hivatkozva, s az 1505. évi Habsburg-ellenes végzések hagyományát felújítva, megalkotta az országgyûlés a „magyarországi statusok és rendek

szövetkezését” (Conventus Generalis Omnium et Statuum Confoederatorum Regni Hungariae), azaz a konföderációt.
1705. szeptember 17-én a szabadságharc vezetôjét, II. Rákóczi Ferencet nem az ország fejedelmévé (princeps), hanem csak a rendi konföderáció vezérlô fejedelmévé (dux) választották (1. tc.) Az országgyûlés a kormányzásra új testületet, az Udvari Tanácsot felváltó Szenatust
választotta a fejedelem mellé, ennek élére került Bercsényi Miklós (2.
tc.). Az állami jövedelmek kezelésére és a hadsereg regularizálásának
alapjait megteremteni létrehozták a Gazdasági Tanácsot (2. tc.- Consilium Oeconomicum). Az országgyûlés felhatalmazta a fejedelmet a külpolitikai, a katonai, pénzügyi és a kormányzási ügyek vitelére a Szenatus egyetértésével (4–5. tc.), ami valójában Rákóczinak teljes szabad
kezet adott. A további 6–19 tc.-kben az országgyûlés egyéb fontos
birtok-, vallási- és a szabadságharc folytatása érdekében szükséges
ügyekben döntött.
A szécsényi országgyûlés jelentôségét az adta, hogy jogilag is létrehozta a kuruc államot, amely a fejedelmi hatalom és a rendi állam közötti átmenetként – a közép-kelet-európai sajátosságoknak és lehetôségeknek megfelelôen – nemzeti abszolutizmus volt, élén a vezérlô
fejedelemmel. A rendek késôbb is az alkalomszerûen összehívott országgyûléseken terjesztették elô kívánságaikat és cikkelyezték be a fejedelemmel kötött kompromisszumok eredményét. A szécsényi országgyûlés megteremtette a szabadságharc folytatásának feltételeit, s alapvetôen hozzájárult ahhoz, hogy a kuruc zászlók még közel 6 éven át,
egészen 1711-ig lobogtak Magyarország felett.
Mitták Ferenc

Emlékezés a régiekrôl
Jeles személyiségek a 18–19. századi Dabason (9)
A pesti református gyülekezet felhívására a
felbuzdult Halász-rokonság Dabason is
gyûjtésbe fogott, s tizenhat kisbirtokos pár
nap alatt 397 Ft-ot adott össze. 1803. július 4-én Túry Sámuel perceptorral küldték fel Pestre a pénzt, melyet Csontos
István 50, Bereczky Sándor 100, Szalay János pedig újabb 100 rénes forinttal egészített ki. Szabó Judit asszony, nemes Elek
Mihály özvegye a végrendeletében is gondolt a pestiekre:
“Midôn általam keresett és házi mobiliáim és egyéb ingó jószágaim... úgy mint
házi eszközeim s' marhátskáim, ha mik akkor találtatnak, halálom után a nemes família által mindjárt kótyavetyéltessenek”,
vagyis árverezzék el, mert a belôle “béjövô
summa pénzt a pesti ref. Sz. Eklézsia cassájába a reformatum templom építésére
hagyom, és megmásíthatatlanul ajándékozom”. A pesti eklézsia egy évvel késôbb,
1811. december 23-án igazolta, hogy Judit asszony halála után a felsorolt ingóságok elárverezésébôl 2687 rénes Ft gyûlt
össze a templom javára.
Hol is tartott ekkoriban a pesti egyház-
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község? Gr. Teleki László fôkurátor 1815ben a 17. századtól tekintette át levelében
múltját, amikor még Óbuda filiája voltak.
Beszámolt a gyûjtés eredményeirôl és a
templomépítés ügyének állásáról is. A december 8-i “consistoriumban közakarattal
elvégeztetett, hogy még e jelen való télen
az építéshez legelôször megkívántató materiálék [építési anyagok] öszveszedetvén,
az építés munkáját mindjárt tavasszal elkezdessék. Noha ilyen nagy buzgóság az
egész hazára kiterjed, és az iránta való
megkéretések elôtt sokan önként jelentették”, buzgóságukat ismerve a dabasi urak
segítségét is kérték.
Felhívásukhoz most húsz dabasi birtokos csatlakozott, és 858 Ft-ot küldött
Pestre. 1836-ban és 1837-ben az egyházközség is ugyanennyit utalt át a “pesti református templom szükségleteinek felsegéllésére”, és a közbirtokosság körében
rendezett gyûjtés is 103 Ft segélyt eredményezett. Ilyen elôzmények után tették le
1816-ban a Kálvin téri templom alapjait.
1824-ben tetô alá helyezték az egyelôre torony nélküli épületét, melyet 1830-ban

vehettek használatba. Felszentelésén minden bizonnyal megjelentek a támogatásban részt vevô dabasi urak is.
Mint a falán lévô tábla jelzi, e templomot is súlyosan érintette az 1838-as árvíz,
a homlokzatépítés pedig csak 1848–1851
között valósult meg Hild József tervei szerint. A pestieket Dabasról ekkor is támogatták. Bényey László, akinek dabasi házában Kossuthék laktak, végrendeletében a
dabasin kívül a pesti lelkész javadalmazására is hagyott 1844-ben 100 Ft-ot, a dabasi eklézsia pedig még adósságot is felhalmozott, hogy Pestnek segítsen. Az egyházgyûlés 1848-ban tûzte napirendjére a “pesti református egyház temploma építésébôl
származó nyomasztó adósságainak” kérdését, mely végül ismét a közadakozás révén
oldódott meg.
A dabasi alapítványok nem csupán Pestre jutottak el. Halász Antal helyi kurátor
és felesége, Bizáki Puky Erzsébet 1813-ban
1500 Ft-ot hagyott a dabasi egyházra,
melyben született és neveltetett, és megemlékezett a péceli egyházról is, ahol felesége révén voltak birtokai. Ha “a felséges

Kultúra – Kitekintô

VÉGRE!
Egy kis élôzene fiataloktól fiataloknak!
A Kossuth Zsuzsanna SZKI zenekara, ismertebb nevén a LAZULALÁNC nevû
együttes (www.lazulalanc.atw.hu) ismét jó
programot szervez az ôsz folyamán! A banda már több ízben bemutatkozott az iskolai kereteken kívül is (fesztiválokon, tehetségkutatókon és más együttesek elôzenekaraként, lásd a honlapon), és ôk valóban
komolyan gondolják!!!

LAZULALÁNC:
Mivel kevés lehetôség nyílik az amatôr
zenészek, diákzenekarok szférájában a megmérettetésre, a tehetség kinyilvánítására, arra gondoltunk, hogy az egyébként is jól felszerelt iskolánkban teret adhatnánk a
hasonló korú fiataloknak, hogy egy igazi
színpadon, igazi rivaldafényben tündökölhessenek!
Tornacsarnokunk méreteit és minôségét
tekintve is kiváltképp alkalmas erre a célra!
Felmértük az érdeklôdést, a lehetôségeket,
és egyértelmûen kiderült, hogy igény van a
rockzenére, amely napjainkban egyre inkább újra visszatér a könnyûzene központjába! Ezért megszerveztük az elsô DIÁKZENEKAROK TALÁLKOZÓJÁT Dabason! Pest megyei csapatokat hívtunk meg a
2005. október 29-én szombaton (du. 17
órától) megtartandó bulira, melynek helyszíne a Kossuth Zsuzsanna SZKI tornacsarnoka, ahol a fiatal zenészek összemérhetik

tudásukat, és persze ismeretséget, barátokat, tapasztalatot szerezhetnek.
A találkozó létrejöttét egy nyertes pályázat (támogató: Pest Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány) teszi lehetôvé,
amelyet a Kossuth Zsuzsanna SZKI nyújtott be Dabas Város Önkormányzatának
támogatásával. Együttesünk létrejöttének
elsôdleges célja természetesen a zene és a
szórakoztatás, azonban pedagógusként felelôsséget érzünk a diákok szabadidejének
színvonalas kitöltésére is. Dabasi polgárként szeretnénk a hagyományos városi rendezvények mûsorát színesebbé tenni és hozzájárulni a nézôszám növeléséhez.
A rendezvényre mindenkit sok szeretettel
várunk!
LAZULALÁNC (2005 PECSA)
Részletes információkért keresd a szervezôket, a Kossuth Zsuzsanna SZKI-ben
(Rádai István, Pintér Szabolcs)
Rádai István, Kossuth Zsuzsanna SZKI

Úr Istennek úgy tetszene, hogy a fiamat e
múlandó világból az örökké való boldogságba successor [utód] nélkül magához
venné, és még akkor azon javatskáim”
megvolnának, azt a dabasi és a péceli egyház között kérte felosztani. Egy hónappal
felesége halála után újabb alapítványt tett a
péceliek javára. Tapasztalván, hogy “mely
nagy fogyatkozása légyen a mi szegény eklézsiánknak”, és semmi tôkéje nincs, a már
korábban adott 100 Ft-ot is megduplázta,
hogy annak kamatait javukra fordítsák.
A gyömrôi templom felépítése érdekében a pesti egyházmegye esperese 1806ban kereste meg az alsódabasiakat. Ekkor
16 birtokos és az egyház együttesen 40 rénes forintot adott össze, amit a bugyi prédikátor, Szánthó István egyházmegyei ülnök [néhai Halász Mihályné Szánthó Erzsébet szépapja] vitt el a gyömrôieknek.
Egy 1820. évi igazolásuk szerint késôbb is
küldtek 16 forintot a templomépítéséhez.
Halász Károly és felesége már említett
1824-es végrendeletében a dabasi lelkész,
oskolamester és a szegény diákok jutalmazására is pénzt adományozott, s a gyóni,
bugyi és ócsai református eklézsiákat is támogatták 100–100 forinttal.
Ha egyszer eljutunk Hamburgba, látogassunk el a református templomba, és
gondoljunk a következôkre: Az 1842. júniusi egyházgyûlésen a “tûz által tetemesen

megkárosult hamburgiak” segélykérô levelét olvasták fel Dabason. Számukra is gyûjtést rendeztek, és a közadakozásból származó 11 Ft 30 krajcárt rögvest elküldték
Hamburgba. 1843-ban “a' tûz által
…megkárosult miskolci református egyház
segedelmet” kérô levelével foglalkoztak.
Nekik az egyház pénztárából 20 Ft-ot utaltak ki, az ugyancsak “tûz által templomától
megfosztatott [székes]fehérvári új református gyülekezetnek” pedig 1854-ben küldtek 5 Ft-ot.
A gyón-dabasi köznemesség adományai
tehát Gyömrôtôl Pestig, Miskolctól Hamburgig öregbítették városunk hírnevét.
Nem érdemtelenül szólt róluk a “Rácz-Keviben tartatott fôtiszteletû generálé consistorium” már 1813-ban. Az alapítványokból “nyilván kitetszô kegyesség akármely
idôben is nagy ditséretet érdemlett volna –
írta Dabasra a konzisztórium megbízásából
Báthory Gábor fônótárius. – Most pedig a
ditséret mellett csudálkozásra is méltó, mivel ezek a fundatiók [alapítványok] nem
tsak hazánk szoros környül-állásai [körülményei] között tétettek – melyek között
maga a valóságos kegyesség is nehezen
munkálódhatik –, hanem egyszersmind
oly szomorú idôkben, amikor a vallás szerint volt szeretet és buzgóság nagyon meghidegedett az emberekben”.
Czagányi László városunk díszpolgára

TELEFONHÍVÁSSAL A
KATOLIKUS ISKOLÁKÉRT
(adományvonal: 06-81/313-233)
Szeptember elsejétôl napi 24 órán keresztül
hívható a Magyar Püspöki Konferencia adományvonala, amellyel az ellehetetlenített egyházi oktatási intézmények javára rendeznek
gyûjtést. A 06-81/313-233 telefonszám tárcsázása alkalmanként 200 forintot tesz hozzá ahhoz az összeghez, amelyet az iskolák víz-, gáz-,
villany- és egyéb fenntartási számlákra fordít.
A katolikus iskolák rendkívül nehéz helyzetbe
kerültek az elmúlt hónapokban. A 4,5 milliárdos
állami tartozás kiegyenlítéséig szükséges más
módon, aktívan hozzájárulni az egyházi oktatási intézmények áldatlan állapotának kezeléséhez. A katolikus egyház vezetése ezért úgy határozott, hogy adományvonalat indít, amelyen
a segítôkész, jóakaratú emberek hívását várja.
Természetesen továbbra is keresik annak lehetôségét, hogy a kormánnyal egyezségre jussanak, de addig is létfontosságú, hogy folyamatos támogatásban részesüljenek a katolikus
óvodák és iskolák az induló tanévben. A katolikus konferencia minden kedves hívet arra buzdít, hogy legalább egyszer, de ha tehetik, többször is hívják a 06-81/313-233-as adományvonalat. Sok kicsi – ezúttal is – sokra megy…
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Intézményeink hírei

BECSENGETTEK
Szeptember elsején megkezdôdött az új tanév
a város minden iskolájában. Az oktatási intézményekben lezajlott változásokról, az újonnan érkezett tanulókról, az új, a távozott, és a
nyugdíjba vonult pedagógusokról egy kis
statisztikában tájékoztatjuk olvasóinkat.

Latyák Istvánné

Táncsics Mihály Gimnázium
Új diákok: 93 fô
Elsôsök: 33 fô (ötödikes), 30 fô (nyelvi
elôkészítô, 0. évf.), 30 fô (gimnazista)
Új tanár: Paricsi Nóra

Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Új diák: 214 fô
Új tanár: Miksáné Záhony Mária, Máté Gabriella, Balogh Annamária, Beczô Krisztina,
Erdei Melinda, Szabadi Zoltán, Falvai Eszter,
Krasznovszky Katalin
Nyugdíjba ment: Pacsirta Józsefné

Szent János Katolikus Általános
Iskola

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Gyóni Géza Általános Iskola

Új diákok: 28 fô
Elsôsök: 26 fô
Új tanár: Volenszkiné Laczkó Adrienn (angol
nyelv)
Nyugdíjba ment: Pataki Kálmánné

Új diák: 80 fô
Elsôsök: 76 fô
Új tanár: Istenes Tünde (napközis nevelô),
Kollárné Czibák Szilvia (napközis nevelô),
Sándor Csilla Tímea (tanító)
Távozott: Csillikné Nagy Zsuzsa, Albach
Mariann, Soós Krisztina, Kubik Judit, Kalmár
Gabriella

Kossuth Lajos Általános Iskola
Új diákok: 71 fô
Elsôsök: 60 fô
Új tanárok: Kátai Katalin (biológia-egészségtan), Ligetváriné Kosztolányi Edit (napközi),
Nagy Ágnes (napközi)
Nyugdíjba ment: Garajszki István igazgató,

Új diák: 13 fô
Elsôsök: 12 fô, 1 fô 5. osztályos
Új pedagógus: Lôrincz Ágnes (tanító) és
Purczeld Katalin (német nyelv)

Minden diáknak és tanárnak eredményes,
sikerekben gazdag 2005–2006-os tanévet
kíván!
Dabas Város Önkormányzata

TERMÉNY- ÉS FONÁLKÉPKIÁLLÍTÁS
A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN
A Gyermekkönyvtárban júniusban megtartott irodalmi és kézmûves tábor legszebb alkotásait
tekinthetik meg az érdeklôdôk. Az idén elôször készítettek a gyermekek terményképeket, felhasználva természetes anyagokat, mint pl.: kukorica, különbözô színû és nagyságú bab, búza,
feketebors, héjas és héj nélküli tökmag, napraforgó, száraztészta stb... Munkájukhoz nemcsak
saját ötleteiket használták fel, hanem meríthettek a gyermekkönyvtár kézmûves füzeteibôl is.
A képek nagyszerûen sikerültek, bizonyítva azt is, hogy ezen természetes, egyszerû anyagokból milyen esztétikus, szép alkotások-ajándékok születhetnek. Ugyanilyen tetszést váltott ki a
fonálképek elkészítése, melyek szintén megtekinthetôek a gyermekkönyvtárban.
A foglalkozásokat minden nap a népszerû „MESÉS FEJTÖRÔ”-vel kezdtük, s az idén is ellátogatott hozzánk Sztavinovszky Gyôzô tanár úr (akit a gyermekek minden évben szeretettel
várnak), és kígyókról-békákról tartott érdekes, színes elôadást. Ellátogattunk az 1948-as hagyományôrzô alapítványhoz is, ahol Papst József beszélt a 48-as eseményekrôl, ennek dabas-gyóni
vonatkozásáról, bemutatta a huszárruhákat, osztrák katonai ruhákat, kardokat, más
fegyvereket, és az ágyúkat, amelyek mûködôképesek. Nagy izgalmat váltott ki a zsákbamacska, mely ajándékokat a gyermekek hozták szülôi engedéllyel, valamint a szendvicsdíszítô verseny, amelynek eredményét jóízûen elfogyasztották. Pontokat lehetett gyûjteni vers- és mesemondással, az alkotások zsûrizése folyamán, s a sok pontot elérôk ajándékkönyvet kaptak. Jó
hangulatú, vidám tábort tudhatunk magunk mögött, s a gyermekek kérésére jövôre is szeretettel várjuk ôket.
Gardáné Solymos Dalma és Barta Erzsébet gyermekkönyvtárosok
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A KOSSUTH
MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. szeptember havi
programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek néptánccsoportok
hétfô és csütörtök 17.00–18.30 óra
Óvodás néptánc: kedd 17.00–17.45 óra
Citeracsoportok: péntek 16.00–20.00 óra
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00– 20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00– 20.00 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT”
csoport oktatása indul,
szerda és péntek 17.00–19.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3.
osztályos kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
KIÁLLÍTÁS
Orci József munkáit bemutató kiállítás
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
Megnyitó: szeptember 19. hétfô 17 óra
A kiállítás megtekinthetô:
szeptember 19.–október 28-ig
hétköznap 9.00–17.00 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)
ZENEKLUB
Szeptember 30. (péntek) 18.00 óra
Fellépési lehetôség kezdô és
haladó zenekarok számára.
Jelentkezés és információ:
Kiss Zoltán, 29/360-237
OKTÓBERI ELÔZETES
Október 28-án pénteken
Garda Zsuzsa és zenekara
a Janis Joplin Tribute
lesz látható és hallható
a Kossuth Mûvelôdési Központ
zeneklubjában, melyre sok szeretettel
várunk mindenkit.

Környezetünk

A környezetkímélô gazdálkodás lehet
a dabasi térség esélye
Útkeresô idôszakát éli a magyar mezôgazdaság. Túl vagyunk a második uniós aratáson, újból megteltek a magtárak. A jó termés derûre,
bizakodásra adhatna okot, hiszen a jókedv és a
bôség összetartozó fogalmak. Ezért is szembetûnô, hogy a dabasi gazdálkodók döntô többsége gondterhelt, nehéznek ítéli a saját és
sorstársai helyzetét. Nincs világvége hangulat,
de az illúziók kora lejárt. Ma már nyilvánvaló,
hogy a csatlakozás egyértelmû és fô vesztese a
honi mezôgazdaság. Sajnálatos, de azoknak a
szakembereknek lett igazuk, akik a jelentôs
belsô piacvesztést, az állattartók tízezreinek
csôdjét, az intervenció nehézségeit, a túltengô
bürokráciát elôre jelezték.
Tiborc panaszának hosszú listáján a legsúlyosabb tétel az az aránytalanság, amely a két
meghatározó ágazat között alakult ki. Miközben a növénytermesztôk 2004-ben, a csatlakozás évében elérték a rendszerváltást megelôzô idôszak termésszintjét, az állatlétszám
15 éve folyamatosan apad, gyakorlatilag megfelezôdött. A tendencia ma, az olcsó takarmány idôszakában is tart, újabb és újabb termelôk számolják fel kisebb-nagyobb állattartó

telepeiket, nincs mivel feletetni a terményfelesleget. A két ágazat kívánatos egyensúlyának helyreállítása csak hosszabb távon, évtizedes távlatban képzelhetô el. Alkalmazkodni viszont azonnal kell ehhez a helyzethez, a termelés a megszokott módon nyilvánvalóan nem
folytatható tovább.
A dabasi termelôk többsége az ismert klimatikus, termôhelyi adottságok mellett nem
kívánja felvállalni az alaposan megnövekedett
értékesítési kockázatot, általános a költségtakarékos megoldások keresése. Ennek elsô megnyilvánulásaként, aratáskor az értékesíthetetlen szalma nagy részét a kombájnolással egy
menetben leszecskáztatták. A jövôbeni elképzelésekben átmeneti ugaroltatás, fôvetésû
zöldtrágya növény termelése, erdôtelepítés
szerepel a gabona vetésterületének rovására.
Az energianövények telepítésének a feldolgozóüzemek létrejötte és üzemelése adna lendületet. Néhányan a bérelt területek visszaadásában látják a megoldást helyzetük részbeni javításához.
Meglepôen keveset foglalkoznak egyelôre a
gazdálkodók a NATURA 2000 hálózat kijelölé-

Könyvbemutató

a környezetvédelem jegyében

A 2002-es esztendôben útjára indítottunk egy olyan sorozatot, amely Dabas város és környéke természeti értékeit tartalmazza, rendszerezi és tárja az olvasó elé. Idén a Dabasi Napok keretén belül,
szeptember 20-án 17.00 órakor a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban kerül bemutatásra a több részesre tervezett sorozat második kötete.
A sorozat második része tovább erôsíti településünk lakóiban azt a tudatot, hogy Dabas környékének élôvilága gazdag és sokszínû, igazi csemege mindazoknak, akik szeretik a természetet, s képesek belefeledkezni annak ritka és különleges részleteibe.
Mindkét szerzô, Sztavinovszky Gyôzô és Czeróczki András alázattal és tisztelettel hódol a természet anyának, szeretettel és odaadással védi, óvja az élôvilágot, érti a fák, a növények, a ritka állatok
nyelvét, és nagy szakértelemmel adja át azt az ôsi üzenetet a mai kor emberének, aki már, önhibáján kívül, de elidegenedett a gyökerektôl. Elôdeink sokkal közelebb álltak a természet világához, szimbiózisban éltek vele, ismerték rezdüléseit, tisztelték és félték. A jelen embere néha erôszakos a természet törvényeivel szemben, megpróbálja legyûrni, megváltoztatni, megfertôzni, lerombolni, hasznára fordítani ezeket. Csak akkor jön rá, hogy mit is cselekedett, amikor a földanya megrázza magát,
szökôárral, földcsuszamlással, hurrikánnal, sárlavinával, árvízzel sújtja tôle elidegenedett gyermekeit.
Dabas természeti értékeinek ismerete csak egy kis része annak az ôsi tudásnak, amely a természet
tiszteletére tanít, de világunk, gyökereink, környezetünk értékeinek megóvása hozzásegít ahhoz, hogy
ne csak kicsiben, hanem nagyban, perspektivikusan tudjunk gondolkodni, és a mikrokörnyezet kincseinek megbecsülése elvezessen minket ahhoz, hogy élôvilágunk, a Föld tisztaságának és épségének
megóvása közös ügy legyen. A 2005-dik évet Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a
Környezetszépítés és Környezetvédelem Évének nyilvánította. A természetet nemcsak tettekkel, hanem a fejekben elültetett, a mentalitást megváltoztató gondolatokkal is meg lehet védeni. Az általunk támogatott kiadvány ezt a nemes célt szolgálja.
Kérünk minden érdeklôdôt, hogy tisztelje meg jelenlétével a Dabas természeti értékei 2. címû
könyv dedikációval egybekötött bemutatóját. A délután házigazdája Ferenczi Margit, a városi könyvtár vezetôje lesz.
Kôszegi Zoltán polgármester

sével, annak hatásaival. A 2005. június 16-án
megjelent területi lista közel 1500 dabasi helyrajzi számot és alrészletet tartalmaz, jelentôsen bôvítve a védett területeket városunkban. A legnagyobb meglepetés kétségkívül, hogy a lôtér biztonsági zónája is védett
lesz. Ez egyértelmûen jelzi a környezetvédelem fontosságát és erejét az Európai Unióban.
A kijelölt területeken 2007. január 1-jétôl kötelezô a védelemnek megfelelô gazdálkodás,
melyet ellenôriznek, és adott esetben szankcionálnak is.
Minden adottságunkat számításba véve – a
kôolaj-árrobbanás várható hatásait is bekalkulálva – a talpon maradáshoz vezetô utakat leginkább az agrár-környezetvédelmi célprogramokban találhatjuk meg. A programok széles
választékából a termelôk döntô többsége kiválaszthatja a lehetôségeinek leginkább megfelelôt, az általa teljesíthetôt. A környezetkímélô
gazdálkodás tömeges választása az egyénicsaládi boldoguláson túl évtizedek múlva is garantálhatja városunk természetes és egészséges környezetét.
Valentyik Ferenc

A fák fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem,
Ne emelj rám kezet!
Én vagyok tûzhelyed melege hideg
Téli éjszakákon, én vagyok tornácod fedele,
Melynek árnyékába menekülsz a tûzô nap elôl,
És gyümölcsöm oltja szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja,
Én vagyok asztalod,
Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelybôl csónakodat építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcsôd fája…
koporsód fedele.
Vándor, ki elmégy mellettem,
Hallgasd a kérésem: Ne bánts!

KEDVES OLVASÓINK!
Az utóbbi hónapokban érkezett
szerkesztôségünkbe néhány névtelen
olvasói levél, amelyeknek „szerzôi”
nyilvánosságot kérnek lapunk hasábjain.
A levelekbe foglalt panaszok kétségkívül
valósak, de sajnos nem áll módunkban
ezeknek leközlése, éppen a névtelenség
miatt. Ha panaszuk van, kérem, jelentsék
be azt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán vagy Jegyzôi Titkárságán.
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Környezetünk

A tûzijáték majdnem
folytatódott
Augusztus 20-án este, nem sokkal a fôvárosban megtartott ünnepi tûzijáték befejezése után a gyóni Lindmayer utca lakói éles csattanásra,
majd erôteljes süvöltô hangra figyeltek fel, amit tömény gázszag követett. Mindez az utcában levô Dioferr Kft. udvarába telepített PBgáz tartály felôl érkezett.
Azonnal értesítették a tûzoltókat, akik perceken belül a helyszínre
érkeztek. Megállapították, hogy az üzem udvarán levô 3 köbméteres,
cseppfolyós propán-bután gázkeveréket tartalmazó tartályból nagy
nyomáson áramlik ki a gáz, melynek hatására a tartályon vastag jégréteg alakult ki, a szabadba jutó gáz pedig sûrû felhô formájában szétterült a környéken.
Köztudott errôl az általánosan használt gázkeverékrôl, hogy egészségkárosító hatású, a levegônél nehezebb, erôsen tûzveszélyes és robbanásveszélyes. Felmérték azt is, hogy a gáz kiáramlásának gyors megszüntetésére nincs lehetôségük, ezért haladéktalanul áramtalanítsák a
házaikat, a nyílt lángot adó készülékeket kapcsolják ki, majd felkérték ôket lakásaik elhagyására. Az intézkedés közel 100 fôt érintett. A
kárterületet a rendôrök lezárták. A polgári védelmi iroda vezetôje tájékoztatta az eseményrôl Kôszegi Zoltán polgármester urat, aki a
helyszínre sietett és mint illetékes polgári védelmi parancsnok megtette az intézkedéseket annak érdekében, hogy a védekezés elhúzódása esetén a lakosságot megfelelô körülmények között elhelyezessük.
A gázömlést végül 23.40 órakor sikerült megszüntetni. Mint kiderült, a tartály szakszerûtlen kezelése idézte elô a gázömlést. Ezzel
azonban még korántsem hárult el a közvetlen veszély, mivel fennállt

ADOMÁNYGYÛJTÉS
a Székelyföldnek
Kedves Dabasiak!
Az árvíz sújtotta Székelyudvarhely
és környéke számára gyûjtést szervezünk mosó-, mosogató-, valamint
tisztító- és fertôtlenítôszerekbôl.
Akik a felsoroltakkal támogatni tudnák
a károsultakat, felajánlásaikat az alábbi
helyeken tehetik meg:
Szandhofer János alpolgármesternél
a 06-30/2421-529-es telefonszámon,
vagy Karlik Dóránál és Zelovics Edinánál a 29/561-211-es telefonszámon,
vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatal KabinetIrodáján,
a 118-as irodában.
Szandhofer János alpolgármester
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annak a valószínûsége, hogy a házak pincéiben és a terület mélyebben
fekvô részen megült a gáz. Közben megérkezett a Fôvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság veszélyhelyzet felderítô szolgálata, és a munkatársak mûszeres gázkoncentráció-mérést végeztek a lakásokban. Csak
ezt követôen térhettek vissza otthonaikba a lakók.
A katasztrófavédelmi szervek (tûzoltóság és polgári védelem) tevékenységét a helyszínen kísérte figyelemmel a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetôje, Horváth Ferenc tû. ezredes is.
A veszélyelhárításban együttmûködô szervek mindvégig elsôdleges
fontosságot tulajdonítottak a lakosság védelmének. Ezért került sor a
kitelepítésre, ezért tartózkodott a helyszínen a mentôszolgálat gépkocsija.
Dicséretet érdemelnek a Lindmayer utca és az Ôsz utca lakói, akik
fegyelmezetten viselték a veszélyelhárítással együtt járó megpróbáltatásokat.
Antallfy László

Tisztelt Dabasiak!
Bizonyára értesültek az újságokból és a különbözô tévécsatornák híradóiból az utóbbi hetek
katasztrófáiról, amelyek a szélsôséges idôjárási körülmények miatt alakultak ki, és mind
hazánkban, mind a szomszédos országokban számos települést sodortak veszélybe, sôt emberáldozatokat is követeltek. A magyarországi falvak kálváriája mellett most ott van az Erdélyben élô
székelység megdöbbentô helyzete. Ha látták az árvízrôl készített megrázó képsorokat, kérjük,
bármilyen csekély összeggel, de segítsenek a hazai vagy erdélyi károsultakon.
Kôszegi Zoltán polgármester
Magánszemélyek vagy cégek adományaikat az Önkormányzat által létrehozott
SZOLIDARITÁSI ALAP alábbi számlaszámára fizethetik be:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
64400082-30006056-71200064

Sport

KÉZILABDA
HAZAI MÉRKÔZÉSEK HELYSZÍNEI ÉS IDÔPONTJAI
A 2005/2006. ÉV ÔSZI FORDULÓJÁBAN
Pest Megyei Nôi Kézilabda Bajnokság „B” csoport
Helyszín: DS Csarnok
Idôpont
Mérkôzés
Felnôtt
Szeptember 17. szombat Dabas–Tápiószele
14.00
Október 02. vasárnap
Dabas–Albertirsa
14.00
Október 22. szombat
Dabas–Vecsés
14.00
Október 29. szombat
Dabas–Maglód
14.00
November 12. szombat
Dabas–Abony
14.00

Ifjúsági
12.00
12.00
12.00
–
12.00

NB I/B Férfi Kézilabda Bajnokság „Nyugati” csoport
Helyszín: DS Csarnok
Idôpont
Mérkôzés
Felnôtt
Szeptember 10. szombat Dabas–Szigetvár
16.00
Október 02. vasárnap
Dabas–Siklós
16.00
Október 16. vasárnap
Dabas–Szentendre
16.00
Október 29. szombat
Dabas–Százhalombatta 16.00
November 12. szombat
Dabas–Nagykanizsa
16.00
November 26. szombat
Dabas–Tata
16.00

Ifjúsági
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Pest Megyei Férfi Kézilabda Bajnokság
Helyszín: DS Csarnok
Idôpont
Mérkôzés
Felnôtt
Szeptember 10. szombat Dabas–Martonvásár
14.00
Szeptember 25. vasárnap Dabas–Maglód
16.00
Október 08. szombat
Dabas–Dunakeszi
16.00
Október 22. szombat
Dabas–Veresegyház
16.00
Október 29. szombat
Dabas–Domony
12.00
November 19. szombat
Dabas–Taksony
16.00

Ifjúsági
12.00
14.00
14.00
18.00
10.00
14.00

Fiú Országos Serdülô Bajnokság alapszakasza
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola
Idôpont
Mérkôzés
Serdülô
Szeptember 14. szerda
Dabas–Diósd
17.00
Szeptember 21. szerda
Dabas–Rácalmás
17.00
Szeptember 28. szerda
Dabas–Szigetszentmiklós
17.00
Október 12. szerda
Dabas–Százhalombatta
17.15
Október 26. szerda
Dabas–Kiskôrös
17.00
November 09. szerda
Dabas–Dunaferr
17.00
December 07. szerda
Dabas–Cegléd
17.00
2006. Február 01. szerda Dabas–Hargita
17.00
Tóth Roland, a Gyóni Géza Általános Iskola 6. A osztályos tanulója a
IV. Berényi Napok Nemzetközi Egyéni és Csapat Rapid Sakkversenyen
64 induló közül, az elôkelô nyolcadik helyezést érte el. Gratulálunk!

STRANDKÉZILABDA
Strandkézilabdában Dabas két
rendezvénynek is otthont adott.
A felnôttek kategóriájában kvalifikációs tornát rendeztünk,
míg a Senior korosztálynál országos döntôt. Páratlan sikerként könyvelhetjük el, hogy
mindkét kategória országos
döntôjét a dabasi férfi csapatok
nyerték. GRATULÁLUNK!
A felnôtt férfi csapat tagjai:
Akciókép a dabasi kvalifikációs
Presinszki Zsolt, Kálomista Tistrandkézilabda tornáról.
bor, Réti Attila, Burik Máté,
A képen Talapka Gábor, a dabasi
Strupka András, Németh ZolKopaszok csapat tagja
tán, Szolnoki László, Himmer
Zoltán, Ocsovai Zsolt. A senior férfi csapat tagjai: Révész Károly, Kuli
Imre, Burik Gyula, Urbán János, Boldog Zsolt, Kalapács Imre, Dömösi András, Dira Ferenc, Szokoli László, Kuli Sándor.
Álló sor:
Kuli Sándor, Kuli Imre,
Vira Ferenc, Boldog
Zsolt, Urbán János
Guggoló sor:
Révész Károly, Burik
Gyula, Dömösi András,
Szokoli László,
a csapat tagja volt:
Kalapács Imre

DUATLON
2005. szeptember 18-án hetedik alkalommal kerül megrendezésre a Dabas
Duatlon, mely egyben a Pest Megyei Duatlon Diákolimpia döntôje is. A
versenyközpont a városi sportcsarnoknál lesz. 10 órától folyamatosan kerülnek megrendezésre az egyes korcsoportok versenyei. A VI. nyílt futamban
bárki elindulhat, aki elfogadja a verseny szabályait. A teljesítendô táv: 1 km
futás, 4 km kerékpározás, 500 m futás. A nyílt futam indulói között
ajándékokat sorsolunk ki. Mindenkit szeretettel várnak a rendezôk. Kérjük a
Tisztelt lakosság megértését és türelmét a verseny biztonságos lebonyolítása
érdekében történô idôszakos forgalomkorlátozás miatt. Érintett útszakaszok:
Bartók Béla utca, Kossuth Lajos utca, Szent János utca.

Triatlon Hosszútávú Országos Bajnokság
Augusztus 27-én szombaton Nagyatádon rendezték meg a 2005. évi triatlon Ironman Bajnokságot, ahol a Dabasi Szabadidôs SE négy férfi és egy nôi
versenyzôje indult és teljesítette a távot, ami 3,8 km úszás – 180 km kerékpárorozás – 42 km futásból áll. Az idei évben Lukács István 6. , Véghelyi Árpád 5. , Lorántfy László 4. , Danyis Teréz 2. alkalommal, míg Körmöczi Zoltán elsô alkalommal teljesítette a távot, eredményesen célba ért. A versenyen 227 (212 férfi és 15 nô) rajthoz álló versenyzôbôl 197 versenyzô ért
célba. Az embert próbáló küzdelemben 30 induló, 27 férfi és 3 nô a verseny
feladására kényszerült. Eredmények:
Felnôtt férfi:
43. Lukács István
11:22,34
53. Véghelyi Árpád
11:42,47
97. Körmöczi Zoltán
13:15,36
Senior férfi:
9. Lorántfy László
12:00,27
Senior Nô:
1. Danyis Teréz
15:20,24
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Fotók: Sidó Brigitta

2005. augusztus 25-én Horvátországban Nemzetközi Úszóversenyen a Dabasi Szabadidôs SE két versenyzôje indult. A Hümpfner testvérek a Hakányi
Úszó Klub 1 hetes edzôtáborozásán Crikvenicában – Harkány testvérvárosában – töltöttek el egy hetet. Napi 3 edzéssel ideális körülmények között
úszhattak a testvérvárosok úszó egyesületeinek versenyzôivel. Eredmények:
Gyermek fiú 50 m gyors:
7. Hümpfner János
50 m mell:
6. Hümpfner János
50 m pillangó:
8. Hümpfner János
Delfin fiú
50 m gyors:
7. Hümpfner Dániel
50 m mell:
2. Hümpfner Dániel
50 m hát:
7. Hümpfner Dániel

Fotók: Karlik Dóra

Nemzetközi Úszóverseny Crikvenica (Horvátország)

Sport

A

MAGYAROKNAK, DABASIAKNAK TAPSOLT A MALAJZIAI SZULTÁN

FitnessWoman® World Championship Malaysia 2005. július 31.
FitnessMan® Asia Pacific Championship Malaysia 2005. július 30.
FitnessWoman® Malaysia Championship 2005. július 29.
A Nemzetközi Fitness Szövetség (IFF) Malajziában, Kuala Lumpurban rendezte meg a
2005. évi FitnessWoman® Világbajnokságot.
A versenyt megelôzôen tartották meg a FitnessMan® Asia Pacific regionális és a FitnessWoman® Malaysia nemzeti döntôjét.
Hazánkat a Világbajnokságon Horcsák
Gabriella és Németh Dóra képviselte. A versenyek fôbírája Béres Alexandra volt. A magyar
versenyzôkön kívül tizenkét ország fitneszversenyzôi kvalifikálták magukat a világbajnoki döntôbe. A Világbajnokság totális magyar
sikerrel zárult. A világbajnoki címet Németh
Dóra szerezte meg, Horcsák Gabriella pedig a
második helyen végzett, megelôzve a titkos
esélyesnek tartott ukrán versenyzôt. Dóri teljesítménye azért is figyelemre méltó, mert a
kanadai versenyzô visszalépése tette lehetôvé,
hogy elinduljon a megmérettetésen. A rövid
felkészülési idô ellenére is remek produkcióval
szerezte meg a világbajnoki címet. Szép volt,
lányok!

sította a lehetôséget, hogy bemutathassák tudásukat a világ fitnesz elitje számára.
A Magyar Fitness Szövetség eredményei
alapján a dabasi Szimultán Sport és Kulturális
Egyesület versenyzôinek adta meg a lehetôséget az utazásra. A Szimultán SKE 2004. évben
Magyar Bajnoki címet szerzett csapata a “Sárkányok” címû produkciójával érdemelte ki a
meghívást, amelynek koreográfiáját Sôregi
Krisztina, az egyesület vezetô edzôje készítette.
Kijelenhetjük, hogy a Balló Henrietta,
Bennárik Dóra, Béres Ditta, Gecser Eszter alkotta csapat óriási sikert aratott a versenyeken
tartott bemutatójával. A “Sárkányok” csoportos gyakorlaton kívül mindegyik versenyzô bemutatta egyéni gyakorlatát is, és ezen felül egy
show-tánccal is bemutatkozhattak. A lányok a
malajziai sajtó szerint is elkápráztatták a közönséget.

A színpad (még nem volt ideje mindenkinek átöltözni)

Szandi és a csajok. A múlt nagy bajnoka és
a jövô reménységei

A malajziai világbajnokságon elôször mutatkozhattak be a FIT-KID®-versenyzôk. Az
IFF a Magyar Fitness Szövetség utánpótlásnevelésben elért munkájának az elismeréseként a magyar FIT-KID-versenyzôknek bizto-

Az IFF és a Délkelet-Ázsiai Fitness Szövetség a FIT-KID-esek sikerén felbuzdulva 2006ban Hongkongban tervezi egy FIT-KID Világkupa megrendezését a jövô évi felnôtt
Világbajnoksággal egy idôben.
A malajziai szervezôk remek házigazdának
bizonyultak. A csapat München, Bangkok
érintésével 16 órás utazást követôen érkezett
meg a Kuala Lumpur-i repülôtérre, ahol a fôszervezô várta ôket, igaz, egy kicsit késett. A
repülôtér Kuala Lumpurtól délre közel hatvan
kilométerre található. Innen Melakába utaztak, és az elsô éjszakát itt töltötték. Másnap
melakai városnézés volt a program. Melaka a
legtörténelmibb városa Malajziának, régen az
ország legfontosabb kikötôje volt. A település
magán viseli a portugál és a holland hódítók
keze munkáját.

A vidámsággal nem volt gond
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A Magyar csapat szálláshelye, a Palace
off the Golden Horses Hotel

A városnézést követôen irány a szállás,
amely egy ötcsillagos hotel, a Palace off the
Golden Horses, Kuala Lumpurtól délre, egy
rekreációs központban. A hotel csodálatos,
olyan, mintha egy mesekönyvben járna a csapat. Szerdán az ébredést követôen irány Kuala
Lumpur. A legfontosabb látnivalók megtekintése szerepelt a programban. A Petronas Towers ikertornyainak megtekintése (88 emeletes 451,9 m magas toronyház) mellett a Menaráról, amely 421 méter magas, megcsodálhatták Kuala Lumpur panorámáját felülrôl. A
csütörtöki nap vásárlással és a szálloda szolgáltatásainak igénybe vételével telt, majd este a
bírói testületnek tartottak elembemutatót a lányok. Péntek, szombat, vasárnap a versenyek
következtek, majd hétfôn a hazautazás. A versenyzôket Sôregi Krisztina és Bennárik Boglárka kísérte el az útra.
A Szimultán Sport és Kulturális Egyesület
nevében köszönjük az IFF-nek és a MAFITnak, hogy lehetôvé tették a gyerekek számára
ezt az utazást, amely óriási élményt jelentett a
számukra. Továbbá köszönjük a támogatók
áldozatvállalását az utazás finanszírozásával
kapcsolatosan.
B. B.

A világbajnok és a lányok
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SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés
Ipari gázok
Szerszámok
Kandallók
Fürdôszobai
felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

IMPOTENCIA? Orvosi segítség!
T.: (06-20) 594-57-61
SZEPTEMBER 18-án, 14 órától

EXTRÉM PARK A DS-NÉL!
A tavalyi évhez hasonlóan ismét mindenki próbára teheti
ügyességét a mászófalon és a FUN BOX-on.
Újdonságként jelentkezik a görhoki is,
erre 4+1 fôs csapatok jelentkezését várjuk.
A rendezvényre korlátozott számban sporteszközöket
(ütôket, görkorikat, védôfelszereléseket) biztosítunk.
Információ, jelentkezés: 29/561-211, 29/561-212, 30/219-5234
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Nyomdai elôkészítés: rePROCOLOR Kft.
Nyomdai munkálatok:
Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22.
Tel./fax: (06-29) 365-564

A kedvezô kondíciók mellett óriási nyereményakció indul!
Részletekért keresse fel kirendeltségeinket!

Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
szeptember elsejével induló akciójával duplán nyerhet az,
aki megtakarításait pénzintézetünknél helyezi el!

Most megéri megtakarításait pénzintézetünknél elhelyezni!

Nálunk pénze most sokkal többet ér!

ÉV VÉGI BETÉT - AKCIÓ
AZ A LSÓNÉMEDI ÉS V IDÉKE T AKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Ó RIÁSI

