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NÉPSZAVAZÁS
Népszavazás? Mi értelme az egésznek? Csak pénz megy rá, a kormány meg majd más címen elveszi azt a
pénzt, amit sikeres népszavazás esetén nem szedhet be! Bizony, hallani ilyen borúlátó hangokat az ellenzéki pártok kezdeményezte népszavazással kapcsolatban. Indokolt a kérdést tárgyilagosan megvizsgálni.
Immár két éve, hogy választások voltak. A választások elôtt a pártok ismertették programjaikat. A program,
amely felülmaradt, a mai kormánykoalíció programja, szociális ellátottságot ígért, adócsökkentést, vidék
fellendítését. Aztán jöttek a hétköznapok, és a konvergencia-programmal be kellett hajtani, gyorsan, mindazt, amivel elmaradtunk az európai közösségben vállalt mutatóktól. Nagyjából ellenkezôje ment annak
foganatba, mint amirôl a választási ígéretek szóltak. A kormánykoalíciónak többsége volt a parlamentben,
így gyakorlatilag mindent megtehetett, amihez nem kellett alkotmányt módosítani.
Olyan programot hajtottak végre, amit nem hirdettek meg elôre, így nem is szavazhatott róla a választáskor a nemzet. Végrehajtották ellenzéki tiltakozás ellenére, polgári megnyilatkozások, közvéleménykutatások, tüntetések ellenére. Úgy tûnt, nincs ellenszer. Ám az Alkotmány ismer egy lehetôséget arra, hogy
ha nagyszámú választópolgár – 200 000 vagy több – meg kívánja kérdezni törvényhozás tárgyát képezô
kérdésben a nemzetet, hogy mi a véleménye, akkor erre a válaszadást kötelezô lehetôvé tenni. Három ilyen
kérdésben, a választáskor meg nem hirdetett intézkedésekkel kapcsolatban. Most nagyszámú polgártársunk
fordult a közösséghez. El kívánják törölni a hirtelen bevezetett vizitdíjat, fôiskolai tandíjat, kórházi tartózkodási díjat – hiszen ezt egyrészt már járulékként megfizettük, másrészt alkotmányos kötelessége az államnak
a rászorulók részére nyújtani. Hozzánk fordulnak, hogy a többség dönthessen ezekben a kérdésekben,
amelyek a választáskor nem voltak vitatottak, így akkor nem is kerültek eldöntésre. Polgártársaink véleményünket kérik, alkotmányos joguk van rá. Illik a kérést komolyan venni és arra jó lelkiismerettel válaszolni.
Dr. Zlinszky János

Versenyfelhívás
Dabas Város Önkormányzata Wass Albert születésének 100.,
halálának 10. évfordulója alkalmából

“A láthatatlan zászló”
címmel versmondó versenyt rendez.

A verseny idôpontja: 2008. március 14. péntek, 14.00 óra
A verseny helye: Városháza díszterem
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
A versenyre két verssel lehet nevezni:
egy Wass Albert-költeménnyel és
egy szabadon választott költônek az 1848–49-es
forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó versével.
A meghirdetett kategóriák:
– általános iskola 7–8. osztály – középiskolások
– felnôttkorúak – szépkorúak
Nevezési lap letölthetô a www.dabas.hu honlapról vagy
igényelhetô a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Nevezési határidô: 2008. február 18.
Nevezési cím: Kotán Sándorné, Kossuth Lajos Általános Iskola,
2370 Dabas, Iskola u. 1.,
illetve Dabas Város Önkormányzata Kabinetiroda
Tel.: 561-212, 561-211

WASS ALBERT

Vigasztaló levél,
magyarok földjére!
1995. november 12.
Jézus zsidó volt és zsidók voltak
kik fölszögezték a keresztre.
De Isten voltát reánk hagyta:
emberséges emberekre.
Bár latroké ma a világ:
s annak miden rablott pénze:
sem az arany, sem az ezüst
nem váltható békességre!
Zûrzavar van ma a földön,
istentelen lopás, csalás.
De akik ezt reánk hozták:
azok számára nincs maradás!
Gonosz a gonoszság bére,
ki szemetet vet: gazt arat:
elpusztul mind, aki hitvány,
csak a becsületes marad.
Mert a derék embert Isten ôrzi
s ô bünteti a bûnösöket!
Bár Isten malma lassan ôröl,
de felôrli a szemetet!
S lesz Krisztusban békessége
annak, kinek lelke tiszta,
s mindaz, ami rossz volt s elmúlt,
nem tér többé soha vissza.
Szeretet s nem gyûlölködés,
tisztesség és nem csalás:
a magvetô munkájára
ez hoz csupán jó aratást!
Tanulj ember, tanulj magyar,
az élet ma oskola!
Ki szeretetbôl levizsgázik,
annak lesz csak jó sora!
A hitványat, mint a pelyvát
jó féle szél tova fújja,
míg az igazat megôrzi
az Úristen akarata.
Egyszerû kis versikémet
vidd el jó szél hazámba,
aki a szavát megérti,
legyen annak vigaszára!

NÉPSZAVAZÁS! • SORSFORDÍTÓ LEHET! • NÉPSZAVAZÁS!

Rendezvényeink

Díjátadás a Városházán

Fotók: Karlik Dóra

December 19-én, a Városháza
nagytermében került sor az Ünnepi
Évzáró Képviselô-testületi Ülésre,
amelynek keretében Kôszegi Zoltán
polgármester összefoglalta az év
eseményeit, méltatta az Önkormányzat munkáját és ismertette a
2008-as esztendô teendôit.
A rendezvény egyik legünnepélyesebb momentuma a díjátadás
volt. A Dabas Város Közbiztonságáért díjat a 2007. évben Vörös József, a Dabas-Gyóni Polgárôr Egyesület vezetôje vehette át. Az Év
Vállalkozója díjat a három városrész egy-egy ismert és elismert személyisége kapta, akik vállalkozói
tevékenységükkel hozzájárultak a
település prosperitásához. Sáriból
Bózsik József, Dabasról Krekács
András (a díjat lánya vette át) és
Gyónról Berényi Ferenc részesült
elismerésben. A Képviselô-testület
döntött arról, hogy jutalmazza az
év kulturális eseményét. 2007-ben
elsôként az Áldos Hagyományôrzô
Egyesült kapta ezt a díjat az István,
a király címû rockopera színreviteléért. A díj egyaránt megilleti mindazokat, akik a produkcióban részt
vettek: diákokat, tanárokat, tánco-

REKVIEM
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub már évek óta
minden januárban megemlékezik a doni katasztrófáról, emléket állít a II. világháborúban
az orosz fronton feláldozott 2. magyar hadseregnek. Az Áldos Hagyományôrzô Egyesület
továbbvitte ezt a hagyományt és egy egész
város közösségét bevonta a megemlékezésbe,
amikor színre vitte a „… nyugtasson a Donnak
zúgása” címû elôadást, amelynek a Kossuth
Mûvelôdési Központ adott otthont 2008. január 12-én. A II. világháború egyik legtragikusabb momentumának állított emléket ez az

2 DABASI ÚJSÁG

2008. január–február

A

2.

sokat, szólistákat, felkészítôket és
szereplôket. A rendezvény ünnepi
mûsorral zárult, amelyben részt vettek a gyóni katolikus egyházközség
ministránsai, a Gyóni Géza Általános Iskola énekkara, a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
zene tanszakosai, a Halász Móriczkúria felnôtt színjátszó csoportja,
Hornyák András, Kotán Sándorné és
Ordasi Brigitta.
Szerk.

MAGYAR HADSEREGÉRT

irodalmi összeállítás, amelyben lelkes
amatôrök, elkötelezett egyesületi tagok és
családtagjaik szólaltak meg, vállalták a szívszorító kordokumentumok, naplórészletek felolvasását, elôadását. A 125 000 magyar áldozat (halottak, hadifoglyok, sebesültek) minden
fájdalma és megpróbáltatása megszólalt azon
az estén, együttérzésünket még erôteljesebbé
tette a vetített képek által reprodukált látvány, és a Karády-dalok, katonanóták édesbús hangulata. Az elôadás szövegkönyvét
dr. Szabó József János nyugalmazott alezredes,

egyetemi tanár alkotta meg hiteles kordokumentumok, személyes feljegyzések, levelek,
naplójegyzetek alapján. A megemlékezés a
Himnusz közös eléneklésével zárult, ez tette
teljessé a közösségi élményt.
Méltó eseménnyel kezdôdött tehát a Hagyományok, Hagyományôrzés Éve városunkban. Az Áldos Egyesület különösen szívén viseli nemzeti, történelmi hagyományaink ápolását, ezért köszönettel tartozunk mindenkinek,
aki az elôadás létrejöttében közremûködött.
K. Á.
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Rendezvényeink

A Magyar Kultúra Napja – 2008

Takács Éva-díjat, amelyet idén Kerekes
László grafikusmûvész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyugalmazott közmûvelôdési fôosztályvezetô-helyettese, Bessenyei György-díjas népmûvelô kapott.
A díjátadást ünnepi gálamûsor követte,
amelyben részt vett a Gyóni Géza Általános
Iskola Felnôtt Énekkara, Hornyák András,
Kecskés Rebeka, Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar, Kobály Éva, Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógus Énekkara, Kotán
Sándorné, Móricz Viola, Valentyik Anna,
Vízer Rita, Gáspár Rita és Balogh Ferenc.
A rendezvény másnapján, január 23-án
Dabas Város Önkormányzata kirándulást
szervezett a kultúra területén tevékenykedô
szakembereknek, intézményvezetôknek és
az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak
Budapestre, a Mûvészetek Palotájába. Az
intézmény bejárása után a Ludwig Múzeum
anyagát és tárlatait tekinthették meg a meghívottak.
K. Á.

2008. január 22-én 18.00 órai kezdettel került sor a Magyar Kultúra Napjának megünneplésére a Kossuth Mûvelôdési Központ nagytermében.
A Himnusz közös eléneklése után a rendezvényt az intézmény igazgatója, Tapodi
Katalin nyitotta meg, majd Biczák Péter, a
Pest Megyei Könyvtár igazgatója mondott
ünnepi köszöntôt. Az ünnepségen Kôszegi
Zoltán polgármester és Pásztor Gergely, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke közösen adta át a Dabas Kultúrájáért Karacsné

Fotók: Karlik Dóra

Kerekes László dabasi kulturális tevékenysége
Kerekes László tizenöt éve végez meghatározó
szakmai tevékenységet Dabas városban.
1993 óta a Kossuth Mûvelôdési Központ
kezdeményezésére létrejött Galéria Alapítvány
kuratóriumának elnöke.
Grafikusmûvészként sokat segített abban,
hogy a Kossuth Mûvelôdési Központban értékes képzômûvészeti kiállítások megrendezésére
került sor.
Kerekes László segítségének és szakmai útmutatásának eredményeként jött létre a Kossuth Ház Galéria, Dabas város igazán méltó és
értékes kiállítótere.
A kiállítási programok összeállításával, megszervezésével és megrendezésével színvonalas
képzômûvészeti programok valósultak meg az
elmúlt tíz évben az épületben. Emellett kiemelkedô színvonalú kiállítási meghívók és katalógusok készültek, melyek szintén az ô igényes
munkájának eredményei.
Kerekes László jelentôs feladatot vállalt
1997-ben a Dabas építészeti értékeit (a klasszicista kúriák múltját és jelenét) bemutató kiállí-
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tás létrehozásában a mûvelôdési központban,
majd a gazdag dokumentációs anyag átdolgozásában a Kossuth Ház Galériában. Az ezredfordulóra elkészült a kiállítási anyag felhasználásával a reprezentatív album (a zöld könyv), melynek tervezôi munkái az ô szakmai felkészültségén, tudásán alapultak.
Négy éve jött létre a Dabas Kistérségi
Amatôr Képzômûvészeti Alkotókör, melynek
irányítója, mûvészeti vezetôje Kerekes László. A
kör tagjai sokat tanulnak tôle, kitartó munkája
eredményeként egy jól összekovácsolódott közösség jött létre. A mûködés során a rendszeres
foglalkozások mellett szakmai tapasztalatcserékre, nyári alkotótáborok szervezésére is
sor került. A képzômûvészeti kultúra fejlesztése
mellett Kerekes László – mint Bessenyei
György-díjas népmûvelô – szakmai tapasztalatára, gyakorlati ismereteire a közmûvelôdés
irányítása, szervezése során mindig számíthatunk, alkotó módon vesz részt a város kulturális életének alakításában.
– Szerkesztô –
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A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

Kálvin László köszöntése
A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógus Szakszervezete képviseletében egy kellemes és meghitt délutánt tölthettünk el Kálvin Laci bácsi társaságában. Kálvin Laci bácsi,
vagy ahogyan a Dabason és a vonzáskörzetben élôk ôt ismerik, Kálvin László igazgazó úr, jó egészségi állapotban és
derûs mosollyal fogadta jókívánságainkat, amikor átvette
Az Országos Pedagógus Szakszervezet Eötvös József-emlékérmét, amelyet a magyar közoktatásért, a szakszervezeti tagság érdekében végzett eredményes munkájának elismeréseként kapott. Szerényen bár, de büszkén és méltósággal beszélt
nekünk azokról az idôkrôl, amikor kántortanítóként elkezdte a több évtizedig tartó pályafutását. 1947-tôl 1954-ig tanítói beosztásban, majd 1954-tôl egészen a nyugdíjazásáig, vagyis 1988-ig iskolaigazgató volt.
Munkája elismeréseként több díjban részesült, ezek a következôk:
Oktatásügy Kiváló Dolgozója – 1961 • Kiváló Dolgozó – 1981
Szolgálati Emlékérem – 1983 • Munkaérdemérem ezüst fokozat – 1984
Igazgatói munkaköre betöltése mellett a Pedagógus Szakszervezet titkára volt az akkor még
járásokra osztott dabasi járásban. Megtudtuk tôle azt is, hogy azokban az idôkben, amikor ô
volt a járási szakszervezeti titkár, több mint 20 általános iskola, 24 óvoda és két középiskola
dolgozóit tömörítô szakszervezet munkáját irányította és koordinálta. A több évtizedig tartó
lelkiismeretes és kitartó munkáját a szakszervezet is méltányolta, amikor 1976-ban megkapta
a Szakszervezeti Munkáért kitüntetés ezüst fokozatát. Az idei kitüntetéséhez gratulálunk neki
mindnyájan, akik ôt ismerjük, és azt kívánjuk, hogy még hosszú és boldog életet élhessen családja körében!
Papp Györgyné, a Pedagógus Szakszervezet dabasi titkára

VARGA GYULÁRA EMLÉKEZÜNK

ACSJT KOMPLEX
Természettudományi
Tanulmányi Verseny
Nagy esemény színhelye volt iskolánk december utolsó napjaiban. Mi adtunk ugyanis otthont az Apáczai Csere János Tehetségkutató
Komplex Természettudományi Tanulmányi
Versenynek.
A versenyre huszonöt általános iskola tanulói neveztek be Dél-Pest megye különbözô
településeirôl. A regionális fordulón így hetvenöt diák versenyezhetett. A verseny szervezését és lebonyolítását Szabóné Kökény
Mária igazgatóhelyettes és Papp Györgyné
vállalták el.
A verseny két fô részre tagolódott. Az elsô
részben az iskolák csapatai különbözô feladatlapokat kaptak. A három fôbôl álló csapatok
egy-egy feladatlapot kaptak fizikából, biológiából és kémiából. A csapat tagjai szabadon
megegyezhettek abban, hogy melyik feladatlap megoldását vállalják. A feladatlapok kitöltése után a csapatok már közösen dolgozhattak a következô forduló feladatainak megoldásán. Ebben a fordulóban a földrajz és a
technika tantárgyak kerültek elôtérbe. Miután
lejárt a megoldásokra szánt hetvenöt perc, a
diákok befejezték a munkát és átadták a dolgozatokat a javító tanároknak.
A feladatlapok javítása alatt iskolánk tanárai és diákjai megvendégelték a versenyzôket
és kísérôiket egy-egy pohár meleg teával és
finom szendvicsekkel. A vendégvárás után
Kozák Imre tanár úr filmek vetítésével tette
kellemessé a várakozás perceit.
A javító munka befejezése után az értékelés
következett. Az eredményeket Marczné Boros
Krisztina koordináló szakreferens hirdette ki.
Az eredmények a következôképp alakultak:
1. Széchenyi Általános Iskola, Érd
2. Gárdonyi Géza Általános Iskola, Érd
3. Eötvös Loránd Általános Iskola, Százhalombatta
Az Apáczai Kiadó szakreferense pólókat és
tollakat adott át minden versenyzônek, így iskolánk versenyzô diákjainak is, Czene Adriennek, Szekeres Enikônek és Kotán Gábornak,
akik csupán néhány ponttal maradtak le az élmezônytôl.
A legeredményesebb iskolák diákjai Farkas
Józsefné igazgatónôtôl vehették át az iskolánk
által adományozott gyönyörû könyveket és a
kedves karácsonyi ajándékokat.
A versenyzôk hazaindultak a megye különbözô településeire, mi pedig már a következô
verseny szervezésének gondolatával foglalkoztunk.
Szabóné Kökény Mária
Papp Györgyné

Mély fájdalommal kísértük el utolsó útjára kedves kollégánkat, Varga Gyulát, aki évtizedeken
át megosztotta velünk gondolatait a gyermeknevelésrôl és az oktatási módszerek változatos
alkalmazásának jelentôségérôl. Csendesen búcsúztunk el tôle, felidézve magunkban azokat az
idôket, amikor még velünk volt. Nyugodt és
kiegyensúlyozott emberként ismerhettük meg,
aki keveset beszélt saját magáról, elôtérbe helyezve másokat, elsôsorban a diákjait. Azt tudtuk
róla, hogy az elsô és egyetlen munkahelye volt a
Kossuth Lajos Általános Iskola, ahová 1958-ban
került közvetlenül azután, hogy Szegeden befejezte fôiskolai tanulmányait. Nagyon megszerette a dabasi gyerekeket és rajtuk keresztül a
szülôket, nagyszülôket is, így Rákospalotáról Da-

basra költözött, itt telepedett le, itt alapított
családot is. Földrajz-biológia szakos tanárként
minden igyekezetével azon volt, hogy megszerettesse a gyerekekkel a természetet, a növényeket és az állatokat. Nagyon szeretetett játszani, sakkozni, kártyázni úgy, hogy közben is
állandóan tanított. Szívesen emlékezünk nemcsak mi, a kollégái, hanem diákjai százai is a kartonlapokra rajzolt sakktábláira, a malomjátékokra vagy a farkas-bárány játékokra, ahol a bábukat babszemek, fogkrémes tubusok tetôi
alkották. Szabadidejében azonnal játszott a gyerekekkel, a földrajzot és a biológiát is játékos formában tanította. Örömmel töltötte el, ha volt
diákjai a pedagógus pályát választották, és
visszatértek hozzá, hogy a gyakornoki idejüket
az ô keze alatt töltsék el. Hosszú ideje már csak
otthonában találkozhattunk vele, hiszen 1995
óta nyugdíjasként élt családja körében. Szellemi
frissességét igyekezett megtartani, sokat olvasott és szívesen foglalkozott kisebb és nagyobb
diákokkal is, akik igényelték tudását, jó humorát
és csendes, bátorító szavait. Köszönjük az együtt
eltöltött éveket, hiszen sokat gazdagodhattunk
személyisége varázsától mi is, akik kollégái voltunk.
Nyugodjál békében kedves, feledhetetlen
kollégánk!
Farkas Józsefné igazgató
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INFORMATIKAI
TEHETSÉGGONDOZÓ VERSENY
A Ceglédi Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola az idei tanévben is meghirdette tehetséggondozó versenyét, amelyre
iskolánk diákjai is jelentkeztek. A levelezôs
versenyen harminc általános iskola tanulói
vettek részt. A versenyzôknek négy forduló
során kellett bebizonyítaniuk, hogy mit tudnak informatikából. Iskolánk diákjai közül
Kollár Zoltán 8. osztályos tanuló kiemelkedô
teljesítményt nyújtott, aki az összesítésben
90%-os eredményével a hatodik helyen
végzett.
Gratulálunk Zolinak, akit szeretettel várnak Ceglédre az ünnepélyes eredményhirdetésre a verseny szervezôi.

A Szent János Katolikus Általános Iskola életébôl

Ez történt velünk:
Karácsony mindenkinek
Részt vettünk a december 10-én megrendezett
idôsek karácsonyán. Énekkarunk Kollár Lászlóné vezetésével nagyon szépen szerepelt.
Így nyilatkozott egy résztvevô:
Már hagyomány a városban, hogy december
közepén a karácsony közeledtével a város szervezése köszönti az idôseket. Így volt ez 2007-ben is.
A mûsoros délutánon szerepeltek az iskolák
tanulói és a Rozmaring asszonykórus.

Láthattunk egy szlovák nyelvû jelenetet, hogy
hogyan készül a család karácsonyra a Rákóczi
iskolások elôadásában. A jelenetet betanította
Illés Tóth Józsefné szlovák szakos tanár. A Szent
János Katolikus Általános Iskola tanulóitól, tanáraitól egy csokor karácsonyi dalt hallhattunk. Aki
a dalokat betanította, Kollár Lászlóné. Ebbôl hagyományt lehetne csinálni. Nagyon szép volt.
Szép mûsort hallhattunk az asszonykórustól is.
Kalocsai népdalokat adtak elô citerakísérettel. Itt
mutatkozott be a kórus citerazenekara. Tanáruk
Szlama László. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntött minket, majd elemezte az eltelt év munkáját és eredményeit. A beszédet karácsonyi énekek követték. Az utolsó dalba a vendégek is bekapcsolódtak. A mûsort követôen minden résztvevô egy kis csomagot kapott. A vendégeknek
süteménnyel, üdítôvel kedveskedett a város
vezetôsége. Egy hangulatos délutánt nyújtottak
az idôseknek. Köszönet minden szereplônek,
szervezônek, minden megjelentnek.
Nagy Kinga

Juhászné Bábel Márta

A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
„APRÓNÉPÉRT” elnevezésû alapítványának kuratóriuma köszöni a támogatást
azoknak az itnézményi dolgozóknak és
szülôknek, akik a 2006. évi személyi jövedelem adójuk 1%-át az alapítvány javára
ajánlották. A számlára érkezett 382 017 Ft
összeget hangosító berendezés vásárlására
fordítjuk. Kérjük, a jövôben is támogassák
alapítványunkat!

Karácsonyi koncert a sári Római Katolikus Templomban

ADÓSZÁMUNK: 18685750-1-13
BANKSZÁMLASZÁMUNK:
64400082-30091081-61100013
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda
Nevelôtestülete és az „APRÓNÉPÉRT” Alapítvány kuratóriuma örömmel tájékoztatja
a város lakóit, hogy a 2007. november 24én megrendezett jótékonysági báljának bevétele: 636 500 Ft, mely az alapítvány
számláját gyarapítja. Köszönjük városunk
vállalkozóinak a sok értékes tombolanyeremény felajánlását, a szülôknek, hogy támogatói jegyek vásárlásával és személyes részvételükkel is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönetünket fejezzük ki továbbá
Kancsár Csilla SÜNI csoportos szülônek, aki
a rendezvényen készített fotók bevételével
(51 400 Ft) is hozzájárult az alapítvány vagyonának gyarapításához.
Dabas, 2007. november 28.
Köszönettel:
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezetô

Karácsony elôtti héten sor került a karácsonyi koncertünkre. Nagy odaadással,
szeretettel készültek a diákok, szülôk és
tanárok együtt. A közös próbák nagyon jó
hangulatban teltek, felkészítônk Kollár
Lászlóné. Hogy milyennek látták a meghívottak, a koncerten részt vevôk a mûsorunkat?
Kedves kis meghívóval invitáltak bennünket a Szent János Katolikus Általános
Iskola diákjai, tanárai december 15-re a sári

Római Katolikus Templomban tartandó
karácsonyi koncertjükre. A templom padjai
megteltek a szép énekre vágyakozókkal,
gyerekekkel, nagymamákkal, nagypapákkal, anyukákkal, apukákkal. S az énekkar
most is mint mindig, szebbnél szebb dalokkal bûvölte el lelkünket, emelte mennyei
magaslatokba. Külön varázsa, vonzereje a
koncertnek, hogy a gyerekek, pedagógusok, szülôk együtt énekeltek, együtt készültek, hogy nekünk örömet szerezzenek, igazi
karácsonyi ajándékot adhassanak. Gyermekeink ôszinte, tiszta hangján felcsendülô
énekek, amelyek istenszeretetrôl, Isten végtelen jóságáról szólnak és amelyek békességet, nyugalmat, meghittséget és szeretetet
sugároznak felénk.
S így, ilyen szép ajándékkal távoztunk a
templomból, a tiszta örömmel lelkünkben, és a kis mézeskalácskával és az iskola
naptárával, amit szintén a gyerekektôl
kaptunk a kezünkbe.
Ronga Józsefné
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HÁROMHETES SZAKMAI GYAKORLAT NÉMETORSZÁGBAN
2007. november 3–24-ig öt németül jól tudó diákunknak adódott a lehetôség, hogy
az Európai Unió, Leonardo da Vinci-pályázatának keretén belül háromhetes szakmai
gyakorlaton vehettek részt Németországban, Rheinland-Pfalz tartományban, Germersheimben és környékén.
A 13. és 14. Felsôfokú Szakképzô osztályokból öt tanuló került be a programba:
Enyed Marianna (13FSZ), Tamás Henrietta (13FSZ), Burda Nikolett (14FSZ), Majoros Magdolna (14FSZ), Tóth Alexandra
(14FSZ), mindannyian logisztikai képzésben részesültek.
A szakmai út célja az volt, hogy a diákok
bepillantást nyerhessenek a munka világába, a logisztika területén gyarapítsák ismereteiket és tudásukat, illetve az egyre nagyobb teret hódító mobilitás keretén belül
kipróbálják önmagukat, hogy tudják, mit
is jelent számukra Európa országainak
mára már jelképessé váló határain túl érvényesülni.
Diákjaink szakmai gyakorlaton vettek
részt logisztikával foglalkozó cégeknél.
Öten öt különbözô helyen dolgozhattak, a
legkisebbtôl a legnagyobb cégig. A befogadó cégek a következôk voltak: Lösch
Szállítmányozási Kft. Schwegenheimben,
Wetzel Szállítmányozási Kft. Lingenfeldben, Dewetra Kft. Speyerben, Haaf Szállítmányozási Kft. Römerbergben és Daimler
Logisztikai Központ Germersheimben.
Feladataik sokrétûek voltak, az apróbb
munkáktól egészen a felelôsséggel járó
nagyobb feladatokig. Megfigyelhették a fuvarszervezési és raktározási folyamatokat,
bepillantást nyerhettek az irodai élet mindennapjaiba, számítógépes ismereteiket
kamatoztatva megismerkedhettek a cégek
saját logisztikai programjaival, sôt fuvarokat is szervezhettek.
A szakmai út a nyelvtanulás szempontjából is rendkívül elônyösnek bizonyult,
hiszen a diákoknak napközben nem volt lehetôségük magyarul kommunikálni. Mivel
önállóan voltak kénytelenek helyzeteket
megoldani, nem volt más választásuk, használniuk kellett eddig megszerzett aktív és
passzív nyelvismereteiket. Egy-két nap
elteltével elkezdték felszabadultan az idegen nyelven kifejezni önmagukat.

A három hét tehát nemcsak a szakmai
ismeretek megszerzése szempontjából volt
jelentôs, hanem a nyelvtanulást tekintve is
meghatározó volt. A szakmai gyakorlat elsô
két napján továbbképzésen vehettünk részt
a CJD Maximilienau Továbbképzô Központban.
A továbbképzés számomra is rendkívül
hasznos volt, hiszen a Felsôfokú Szakképzés
osztályaiban magam is oktatok szaknyelvet.
Oktatónk, Schimmel úr nagyon segítôkész
volt, és nagyszerû órákat tartott. Számítógépen készített anyagait megkaphattam,
mely nagy segítség lesz a további itthoni
szakmai nyelv oktatásában.
A kétnapos képzés során diákjaink megismerkedhettek különbözô biztonsági
elôírásokkal, mire kell ügyelniük, mivel
kell tisztában lenniük, ha elkezdik gyakorlatukat. Emellett értékes szakmai ismeretekhez is jutottak, melyeket akár itthon is
kamatoztatni tudnak tanulmányaik, vizsgáik és késôbb munkájuk során. Gerhard
Kuhn, aki a német kapcsolattartónk volt,
maximálisan segítségünkre volt, mind
emberileg, mind szakmailag. Napi kapcsolatban voltunk, mindenben a segítségünkre volt.
A hétköznapok munkával teltek, egy
hosszú nap után már nem nagyon adódott
lehetôség közös programokra, viszont hétvégenként kirándulásokat tehettünk.
Kuhn úrnak köszönhetôen eljutottunk
Franciaországba, Strasbourgba, ahol egy
kellemes városi sétával összekötve megtekinthettük az Európai Parlamentet is.
Egyik hétvégén eljutottunk Speyerbe is,
ahol megismerkedhettünk a város nevezetességeivel.
Úgy gondolom, hogy diákjaink maximálisan teljesítettek, kitartóan, lelkesen vették
az akadályokat, tudásukhoz mérten aktívan
részt vettek a cégek életében, feladataik
megoldásában. Biztos vagyok benne, hogy
a három hét alatt megszerzett ismereteket,
tudást és élményeket itthon többszörösen
is tudják majd kamatoztatni és remélhetôleg jó ajánlólevél lesz majd számukra
ez a külföldi szakmai gyakorlat, ha majd
munkakeresésre kerül sor.
Szépvölgyiné Falvai Eszter

Dabasi-szôlôsiek, figyelem!
Február 21-én csütörtökön délután 17.00 órai kezdettel képviselôi fogadóóra lesz
a Civil Közösségi Házban, ahol Szandhofer János alpolgármester és kerületi képviselô úrral oszthatják meg problémáikat, észrevételeiket. Fô téma a 2008. évi költségvetés.
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A KOSSUTH
MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2008. február–március
havi programjai
Farsangi Bál
2008. február 16-án, 19 órától, Hoppmester,
welcome pálinka, meglepetés mûsor, tombola
Vacsora: állati finomságok
Belépés jelmezben!
Jegyek elôvételben 3000 Ft-ért kaphatók,
bôvebb információ
a 29/360-237-es telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk!
PANKKK Koncert
2008. március 7. péntek
Fellépô: Cool Head Clan
Kezdés: 21.00 óra. Belépô 500 Ft
HÚSVÉTI Kirakodóvásár és
Kézmûves foglalkozás
2008. március 14. péntek, 15.00 óra
Kézmûves technikák átadása, húsvéti díszek
készítése, állatsimogató
2008. március 15. szombat
Városi Ünnepség • Gyerekrajzkiállítás
Helye: Kossuth Mûvelôdési Központ
(2370 Dabas, Szent István út 58.)
Jótékonysági Hastánc Est
2008. március 29. szombat
Bôvebb információ:
www.marahastanc.mlap.hu
eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Néptánccsoportok
Felnôtt néptánc: péntek 19–21 óráig
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc: csütörtök 16–17 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra
Oktató: Csébi Orsolya
Citeracsoportok
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
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Kitekintô

A Trafik feltámadása
Ligetvári István építész már 2006ban értesített minket arról, hogy a
dabasiak által csak Trafikként ismert építményt (Martinovics tér),
mint a város múltjával “összenôtt”
építészeti elemet, meg kellene menteni az enyészettôl. Ebbôl a célból alakult meg a Trafik kör, egy építészekbôl, lelkes hagyományôrzô polgárokból álló közösség, amelynek
egyik célja az épület restaurálása és
újrahasznosítása. Ligetvári Istvánt
kérdeztem arról, hogyan alakult a
Trafik sorsa.
K. Á.: Rég hallottunk a Trafikról!
L. I.: Nem azért, mert nem történt
semmi, sôt! A Tarfik kör kulturális és
mûvészeti közösség, amely már több
sikeres program szervezésén van túl.
Tulajdonképpen ennek ürügyén jött
létre. Az elmúlt másfél évben izgalmas
elôadásokat szerveztünk, például szakrális, spanyol és japán építômûvészetrôl, és tulajdonképpen ez a kis közösség szervezte az idei építész kiállítást és az azt követô tv-mûsort. Jelenleg készítjük a Trafik épületének felújításához szükséges pénz elôteremtését segítô promóciós anyagot. Külön
öröm számomra, hogy három dabasi fiatal egyetemista: Balog Ádám építész, Póra
Csaba építész és Paál Georgina formatervezô hallgatók önállóan kerestek meg, felajánlva segítségüket.
K. Á.: Ôk miben segítenek?
L. I.: Meglepôdnél, hogy milyen vázlatokat hoztak be a Trafik és környezete új arculatáról. Ádám például az egyik egyetemi féléves anyagának választotta a témát.
K. Á.: Mire szeretnétek felhívni a figyelmet a promócióval?
L. I.: Az anyag tulajdonképp a megújult épület látványterveit és a hasznosítási elképzeléseket, valamint a Trafik kör filozófiáját tartalmazza. Bízunk abban, hogy a program, amit ezzel a kiadvánnyal meghirdetünk, támogatókra talál.
K. Á.: Néhány szót tudnál mondani az elképzelésekrôl?
L. I.: Célunk egy olyan városbútor létrehozása, amiben idôrôl idôre audiovizuális
kiállításokat készítünk különbözô kortárs mûvészeti témákban. Ez azt jelenti, hogy
az épület üvegportálja mögött, mint egy kirakatban, alkotásokat és egy monitort
helyezünk el, amelyben a kiállításhoz kapcsolódó film pereg kihangosítva, úgy, hogy
kb. 2-3 méteres környezetben hang is hallható legyen. Ez meghatározott idôszakban,
például délelôtt 10-tôl este 9-ig folyamatosan menne. Ezeket a kis programokat energiánktól függôen 2-3 havonta változtatnánk. Azt hiszem, ha ez sikerül, akkor a Trafikhoz mindig érdemes lesz elmenni. Csak úgy. Meg tudjuk mutatni vendégeinknek, barátainknak, mert ott mindig történni fog valami. Már van weboldalunk, amivel szeretnénk a világhálóra kapcsolódni, és minden programról értesítést küldeni Európa- és
országszerte kulturális portáloknak.
K. Á.: Mi az üzenetetek ezzel?
L. I.: Üzenet? Nagyon jó kérdés. A Trafik épülete maga egy üzenet. Üzenet a múltból
nekünk, és üzenet a jövôbe tôlünk, hogy igenis, ha valami értéket képvisel, akkor az
mindegy, hogy milyen nagy és hol van, képes üzenetet hordozni. Felelôsségünk, hogy
ezeket észrevegyük és megmentsük.
K. Á.: Miért pont a Trafik?
L. I.: Ez is nagyon jó kérdés. Nemcsak azért, mert építészetileg emblematikus (meghatározó) épület, hanem mert az 1970-es években Ries Zoltán – aki az épületet tervezte – és azok a munkások, akik a zsaluzást, falazást, betonozást szívbôl végezték, egy
olyan minôséget hoztak létre, ami nemcsak korlenyomat, hanem egy – ki merem jelenteni – nemzetközi színvonalú építészeti alkotás.
– kapui –
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DOB ÉS ÉNEK
2006 októberében kilenc ember összeállt
táltosdalokat dobolni, énekelni, kezdetben
saját örömére, késôbb azzal a szándékkal,
hogy beteg gyerekeken segítsen. A létszám
gyorsan 20 fôre bôvült, majd Árpád fejedelem évének Vízöntô havában megalakult a
Regélô Fehér Táltos Hagyományôrzô Egyesület. Szándékuk, hogy a szeretet magvait
elhintve, vigyék a fényt, nyissák a magyar
szíveket, ôsi gyökereink, magyarságtudatunk, emberszeretetünk, istenhitünk megerôsítéséért, az ôsi emberi értékekért és az
egységért. A csapat székhelye Dunafalva,
mûvészeti vezetôje: Putnoki Tibor. Mára önálló mûsoruk van, melybôl elôzetest láthatott tavaly december 2-án, az István, a király
bemutatójának közönsége. Emlékezetessé a
mûszaki hiba alatti „beugrásukkal” váltak,
amit a közönség a darab végén vastapssal
jutalmazott. Az egyesület tagjai február 22én ismét városunkba látogatnak, hogy ôsi
ritmusokat elevenítsenek fel, bemutassák a
dobok szuggesztív erejét, felidézzenek olyan
dalokat, amilyenek ezer évvel ezelôtt szóltak
a végtelen pusztákon.
Mindenkit, aki ezt az élményt át akarja
élni, szeretettel vár az Áldos Egyesület
2008. február 22-én pénteken 17.00 órakor a Kossuth Mûvelôdési Központban.
Áldos Hagyományôrzô Egyesület

PROGRAMAJÁNLÓ
Az Áldos Hagyományôrzô Egyesület
szeretettel meghív minden érdeklôdôt
március 7-én, pénteken 18.00 órára,
a Táncsics Mihály Gimnázium
aulájába, Kovács Magyar András
elôadására, amelynek címe
Gyógyító táltosok nyomában.
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. december 17-én tartott ülésén
az oktatás, a kultúra, a közbeszerzés területén,
illetve a pályázatokkal kapcsolatban hozta legtöbb döntését.
Az oktatás, kultúra területén született határozatok:
***
A testület elfogadta Dabas Város Önkormányzatának módosított Feladat-ellátási, Intézményhálózat-mûködtetési és Fejlesztési
Tervét, továbbá együttmûködési megállapodást kötött a Szent János Katolikus Általános
Iskola fenntartójával arra, hogy az iskola részt
vesz a kötelezô felvételt biztosító iskola feladatainak ellátásában.
***
A testület hozzájárult ahhoz, hogy a 2007.
december 17-i sztrájkban részt vevô pedagógusok tanítási idôkerete csökkenjen a
sztrájk idôtartamával.
***
A testület Dabason a 2008. évet a Hagyományok, Hagyományôrzés Évének nyilvánította, továbbá odaítélte az „Év Kulturális Eseménye Dabason” díjat az Áldos Egyesület irányításával a helyi civilek által elôadott István, a király címû produkciónak. A Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat 2008-ban a testület
zárt ülésén Kerekes Lászlónak adományozta.
***
A testület pályázatot nyújtott be a
TAMOP 2.2.3. intézkedés keretében megvalósítható Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása tárgyában, ennek érdekében társulási megállapodást kötött az

Tisztelt Érintettek!
Dabas Város Önkormányzatának
Oktatási és Kulturális Bizottsága
februári ülésén 2008. évi költségvetési
kerete terhére pályázatot ír ki.
A pályázati kiírás megtekinthetô
Dabas Város Polgármesteri Hivatalának
hirdetôtábláján és hivatalos
honlapján (www.dabas.hu)
A pályázati adatlap letölthetô
a www.dabas.hu weboldalról az
Önkormányzat/Pályázatok menüpont
alatt, illetve nyomtatott formában
rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/b.)
220-as irodájában, illetve
ügyfélszolgálatán. A pályázatok
megírásához sok sikert kívánunk!
Dabas, 2008. február
Pásztor Gergely s. k., az OKB elnöke
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Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására, illetve elfogadta a társulás
alapító okiratát.
***
A testület a fentiekben, a sztrájk kivételével,
egyhangúlag határozott.
***
A testület módosította korábbi határozatát,
és a Dabasi Köztemetôben ravatalazó építése
tárgyában benyújtott pályázatához a saját forrást 34 046 970 Ft-ban határozta meg.
***
A testület 2007. december 27-i ülésén egy
napirendi pontban döntött, és 12 igen szavazattal elfogadta a „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelôintézet bôvítésére, átalakítására
vonatkozó (építési engedélyezési terv készítésének költsége összesen: 13 760 000 Ft+áfa)
tervezési ajánlatot.
***
A testület felhatalmazta a polgármestert a
városközpont tervezésével kapcsolatos szerzôdés aláírására 7 500 000 Ft összeghatárig.
***
A testület döntött arról, hogy az ALDI Élelmiszer-áruház megépítését abban az esetben
támogatja, amennyiben a közút csatlakozási és
településrendezési szerzôdés az önkormányzattal aláírásra kerül.
***
A testület fenti döntései szintén egyhangúlagosak voltak.
***
A testület döntései a vidékfejlesztés, az
egészségügy és a sport területén:
***
A testület egyhangúlag egyetértett a
Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület megalakításával, amelyben tagként kíván
részt venni, illetve felhatalmazta a polgármestert Dabas Város Önkormányzatának
képviseletére.
***
A testület 12 igen szavazattal nem támogatta a több-biztosítós rendszert, mert nem
az állampolgárok érdekeit védi és a társadalom egészére nézve káros következményekkel fog járni.
***
A testület egyhangúlag 600 000 Ft-ot biztosított elôlegként a Férfi Kézilabda Egyesület
támogatására.
***
A testület 2008. január 21-i ülésén megalkotta a Képviselô-testület 2008. évi munkatervét, továbbá elfogadta a 2008. évi teljesítmény követelmények alapját képezô célokat,
illetve elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2007.
évi tevékenységérôl készült jegyzôi beszámolót.
***
A testület intézményekkel, szervezetekkel
kapcsolatos döntései a 2008. január 21-i ülésen:

A testület felülvizsgálta valamennyi intézménye alapító okiratát, mivel módosult a
költségvetési szervek új ágazati és osztályozási besorolási rendje. A felülvizsgálat eredményeként a Polgármesteri Hivatal, a nevelési-oktatási intézmények, a közmûvelôdési
és közgyûjteményi intézmények, a tûzoltóság, illetve a szakorvosi rendelôintézet alapító okirata egészült ki az új szakfeladat
számokkal.
***
A testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolának mint önállóan
gazdálkodó, teljes jogkörû helyi önkormányzati költségvetési szervnek, szakmai gyakorlati oktatást fôtevékenységként végzô egyszemélyes korlátolt felelôsségû társaság
alapítását.
***
A testület a sportegyesületek és sportszervezetek, illetve közbiztonsági egyesületek részére a 2007. évi támogatási összeg maximum
20%-ának megfelelô, mûködési támogatási
elôleget biztosított a 2008. évi támogatás
terhére.
***
A testület fenti határozatait egyhangúan
fogadta el:
***
A testület közbeszerzéssel, ingatlanügyekkel
kapcsolatos határozatai: 2008. január 21-én:
***
A testület elfogadta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását.
***
A testület döntött arról, hogy a Dabasi Bóbita Óvoda (2. sz. Napköziotthonos Óvoda)
építése tárgyában pályázatot nyújt be összesen 390 000 000 Ft erejéig a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására” (KMOP–2007–4.6.1/2
kódszámú) pályázati felhívásra.
***
A testület döntött a Dabas Város Önkormányzata és a Dabas Castrum Városépítô és
Ipari Park Fejlesztô Kft. tulajdonában lévô Spar
üzletközpont és környéke területeinek rendezésérôl.
***
A testület fenti döntéseit – a területrendezés
kivételével – egyhangúan hozta.
***
A testület a fentieken túl egyhangúlag
nem értett egyet azzal, hogy a pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére
vonatkozó olyan tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az
önkormányzat területén játékkaszinó mûködhet.
***
A testület 2008. január 21-én született további határozatait zárt ülésen hozta.

NÉPSZAVAZÁS! • SORSFORDÍTÓ LEHET!

Önkormányzati hírek

A DABAS CASTRUM KFT. BESZÁMOLÓJA
A Városháza és a fôtér építését követôen lett tagja a Statico-Bábel Kft. a
Dabasi Ipari Park Fejlesztô Kft.-nek 2003-ban. Az önkormányzat által beapportált 24 350 ezer Ft névértékû (késôbbi Berkenye I.) telekingatlannal és a
Statico-Bábel Kft. készpénz fizetésével 37 790 ezer Ft -ra növelt törzstôkével kezdte városfejlesztô mûködését a társaság, Dabas Castrum Kft. néven.
Fejlesztései során megépült a Városháza mögötti területen a Berkenye
lakópark, 20 lakással és 17 férôhelyes mélygarázzsal, valamint 22 lakásos
épületegyüttese. Megújítottuk környezetét, megnyitottuk az Iskola utcát,
és rendbehoztuk a Berkenye utca burkolatát. Új, térkövezett járdák, parkolók épültek és felújításra került a csapadékelvezetô rendszer is. Következô fejlesztési ütemként a Dabas Passage üzlet- és lakónegyed megépítésére került sor. A fejlesztés megvalósításához a Dabas Castrum Kft.
megvásárolta az önkormányzattól a Földhivatal mögötti területet
104 125 000 Ft értékben, míg a korábbi, Berkenye II. beruházás telkéért
25 564 000 Ft-ot fizetett meg. A fejlesztéshez szükséges további területek vételára 46 000 000 Ft volt. Az Elektromos Mûvek részére fizetett
10 996 847 Ft összegû fejlesztési hozzájárulás révén kiváltottuk a Kossuth Általános Iskola elôtt húzódó nagyfeszültségû vezetéket, új, esztétikus transzformátorházat telepítettünk, amely biztosítja a további, megmaradt területek fejlesztési lehetôségét és energiaellátását is. A Passage
üzlet- és lakónegyed megépítésével 14 üzlet, 2 iroda, 1 orvosi rendelô és
45 lakás jött létre (a Szent István tér lakásait [12] is számolva az elmúlt
négy évben összesen 99 városközponti lakás épült meg). A kivitelezés
során sok dabasi vállalkozó vett részt, akik az alvállalkozói szerzôdések
arányában fizették meg Dabas Város Önkormányzatának az iparûzési
adójukat. Emellett a Dabas Castrum Kft. is 17 483 100 Ft iparûzési adót
fizetett meg. További hozadéka a beruházásoknak, hogy az új üzletek új
munkahelyeket teremtettek, az üzletek folyamatosan fizetnek ingatlanadót és iparûzési adót , valamint a cca. 300 ember beköltözésével és az
új üzletek forgalmával élettel telt meg a városközpont. A társaság tevékenységi ideje alatt 30 068 864 Ft társasági nyereségadót és különadót
fizetett meg, valamint 47 817 047 Ft közterhet. A fejlesztések lezárultával, Dabas Város Önkormányzata és a Statico-Bábel Kft. közös elhatározással döntött a fejlesztô cég feladatainak lezárásáról. Az Önkormányzat
a társaságban lévô üzletrészét 69 200 000 Ft vételáron értékesítette a
Statico-Bábel Kft. részére, melyet megelôzôen 30 914 000 Ft osztalékfizetésben részesült.
Kôszegi Zoltán
Bábel Tibor
polgármester
Statico-Bábel Kft.

A LEGNAGYOBB ADÓFIZETÔINK 2007-BEN
Tájékoztatjuk a lakosságot adónemenként a tíz-tíz legnagyobb adózóról. A nevek ábécé sorrendben és nem az összeg nagysága szerint
kerülnek felsorolásra. A célunk az, hogy az adózók büszkék lehessenek
arra, hogy ôk nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Dabas ma
egy európai színvonalú kisváros legyen.
Iparûzési adó (2% a korrigált nettó árbevétel után)
Társas vállalkozások
Chemität Kft.
Diego Kereskedelmi Kft.
Ferro-Sped 2000 Kft.
Ferrotransz 98 Kft.
Oktán Kft.
OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Ökonet-Európa Kft.
Reálszisztema Dabasi Nyomda Rt.
Spar Magyarország Kft.
Vitafort Rt.

Egyéni vállalkozók
Dr. Bajcsay Tamás
Dr. Eke Sándor
Farkas Pál
Harminc János
Kozma Tibor
Mráz Józsefné
Pelikán József
Petrányi József id.
Szlezák János
Tóth Pál

Építményadó (500 Ft/m2)
Biancoop Zrt.
Capitalcar Autóház Kft.
Chemität Kft.
Dabas Tej Kft.
Diego Ingatlankezelô Kft.
Magyar Közút Kht.
Metál 99 Kft.
Olívia Kft.
Realszisztéma Ingatlan Alap
Vitafort Zrt.

Gépjármûadó
Dori Fuvarozó Kft.
DTL Kft.
Farkas János
Ferro-Sped 2000 Kft.
Garajszki Pumix Kft.
Kancsár Transz Kft.
Mántelki Parasztgazdaság Rt.
Petrányi József id.
Sza-Da Kft.
Sz+S Trans Kft.

Tisztelt Vállalkozók, Adózók! Köszönjük, hogy befizetett adóforintjukkal hozzájárultak a település fejlôdéséhez. Természetesen minden
adózónak köszönjük a befizetett adót, azoknak is, akik nem kerültek
az elsô tíz közé, de hozzájárultak a városi költségvetéshez.
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Kôszegi Zoltán polgármester
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Nagyköveti Fórum
Sikeres volt a tavalyi év
Az elmúlt év egyik legfontosabb eseménye tavaly októberben zajlott le, egy nemzetközi
Testvérvárosi Találkozó formájában, amelyen az
erdélyi Barót, a szlovéniai Tr†iç, és a szlovákiai
Besztercebánya fiatalokból álló küldöttsége is
vendégünk volt nem kevesebb, mint hat napon
át. Az uniós támogatásból megvalósított program keretében igyekeztünk ízelítôt adni a
résztvevôknek a magyar kultúrából (pl.: táncházas, élô zenei aláfestéssel fûszerezett társas
összejövetel formájában) és a történelmünkbôl
egyaránt, hiszen többek között Ópusztaszerre is elvittük a kis csapatot. A
részletesebb beszámoló reményeink szerint a közeljövôben egy kiadvány formájában és a Dabas honlapon is elérhetô lesz. Említésre méltó történés volt
továbbá, hogy Barótról városunkba látogatott egy idôs amerikai házaspár,
akik az erdôvidéki testvérvárosunkban tevékenykednek a békehadtest kiküldöttjeként. Rövid, egynapos dabasi beköszönésük alkalmával Varga Ádám kollégámmal alkalmunk volt arra, hogy körbevezessük ôket, megismerkedhessenek városunk polgármesterével és alpolgármesterével. Reméljük, kétéves erdélyi tartózkodásuk keretében még többször vendégül láthatjuk ôket, hasznos
együttmûködési folyamatok nyitányaként. A Táncsics Mihály Gimnázium nemzetközi kapcsolatainak szélesítéseképpen közös európai projektbe kezdett egy
szlovéniai – egészen pontosan egy ljubljanai – középiskolával. Az intézmény
képviseletében egy fiatal tanár látogatott Dabasra, akit ugyancsak kalauzoltunk egy dabasi „villám idegenvezetés” keretében. Remélem, hogy a projekt
konkrét kidolgozásában is segítségére lehetünk az intézménynek.
Jelenleg mindegyik testvérváros esetében a lehetséges közös rendezvények keresése zajlik. A tavalyi sikereken, valamint a földrajzi közelségén felbuzdulva személy szerint úgy vélem, hogy Zentára kell fókuszálnunk, hogy minél szélesebb alapokon nyugvó intézményközi és az ifjúságra koncentráló
kapcsolati lehetôségeket teremtsünk meg, hiszen az alig több, mint 200 km
távolságban fekvô vajdasági város majdnem teljesen homogén magyar lakosságával számtalan kecsegtetô lehetôséget rejt magában.
Kancsár Krisztián

ANYANYELVI TALÁLKOZÓ IDÉN IS
Idén Dabas Város Önkormányzata és a Táncsics Mihály Gimnázium közös
szervezésében jön létre a harmadik Anyanyelvi Találkozó, amelynek célja
fórumot nyújtani a kárpát-medencei magyar diákoknak és tanároknak találkozásra, egymás nyelvi szokásainak kölcsönös megismerésére, vetélkedésre és szórakozásra. A találkozó idén összekapcsolódik a Táncsics Mihály
Gimnázium Táncsics-napi programjaival, így a zentai, székelyudvarhelyi és
baróti tanulók jobban beláthatnak az iskola életébe és jobban megismerhetik dabasi társaik tanulási, szabadidôs és szórakozási szokásait. A rendezvény nevébôl kitûnik, hogy elsôdleges cél az anyanyelvi nevelés, a magyar
nyelv azonosságainak és eltéréseinek megismertetése, a követelményrendszerek, kompetenciák összevetése, az anyanyelv-oktatási módszerek
kölcsönös elsajátítása. A tematika és a rendezvényben megvalósuló szándék szervesen illeszkedik a Hagyományôrzés, a Hagyományok Évének üzenetéhez. Anyanyelvi szokásaink, a nyelvhasználat különbözôsége és azonossága, a tájnyelvi változatok feltárása alapvetô részét képezik nemzeti
hagyományainknak. A rendezvény programjai között szerepel a anyanyelvi
vetélkedô, a rendhagyó irodalomóra, a nyelvmûvelô elôadás, a Wass
Albert versmondó verseny, az egyes tájegységek néptánc kultúráját megismertetô táncház a Misztrál együttes koncertje és sok más közös program, amely a diákok és tanárok közti kölcsönös megismerést és a barátsáKapui Ágota
gok elmélyítését szolgálja.
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GAZDASÁGI VASÚT
AZ UNGHVÁRY URADALOMBAN
I. rész
Napjaink Magyarországán rossz idôk járnak a vasútra, holott valaha a sínpár
a világhoz való kapcsolódást, fejlôdést, gazdasági fellendülést jelentette. A
hôskorban, majd az aranykorban a fôvonalak elkészülte után csatlakozó
keskeny nyomközû saját vonalakat létesítettek a nagyobb, tehetôsebb
mezôgazdasági birtokok. A hazai gazdasági vasutak történetének egy, lassan
szinte teljes feledésbe merülô epizódja a múlt század elsô felének legnagyobb gyóni birtokához, az egykori Unghváry uradalomhoz kötôdik.
A kezdetek, mint a magyar modernizáció esetében oly gyakran, a reformkorhoz, konkrétan gróf Széchenyi István személyéhez fûzôdnek. A vaspálya nagybirtokon való alkalmazását 1832-ben angliai tapasztalatok alapján ô vetette fel, olcsóságát jelölve a legfôbb elônynek. Sokáig pusztába
kiáltott szó maradt az ésszerû javaslat, valós, gyakorlati igény csak évtizedekkel késôbb jelent meg a nagygazdaságok részérôl. A folyamat indulásához nagy segítséget jelentett az 1854-es vasút-engedélyezési törvény, mely
mindössze egyszerû építési engedélyhez kötötte a kivitelezést. A szakirodalom szerint az elsô magyar gazdasági vasút az Esterházy család kapuvári birtokán létesült. A vontatást kezdetben kézi erôvel, állati igaerôvel (ló, ökör)
oldották meg. A cukorgyárak 1870-es években kezdôdô felfutása lendületbe hozta a gazdasági vasutak építését. Közvetlen összeköttetést létesítettek
a gyárkörüli földekkel, így az ôszi sárban, felázott talajon, mostoha körülmények között is tudták a folyamatos üzemeléshez biztosítani a cukorrépát.
A stabil, állandó vonalhoz (gerinchálózat) ideiglenes, repülôvágányokat csatlakoztattak, melyeket a betakarítás végeztével felszedtek. Így a nagytáblák
továbbra is egyben mûvelhetôk maradtak. A cukorgyárak példáját hamarosan a kendergyárak, erdôgazdaságok, bányák, téglagyárak követték. A vontatásban megjelent a gôzerô és a motorizáció. A gazdasági vasutak terjedése,
a lendületes fejlôdés a századfordulót követôen egészen az 1940-es évek
elejéig folytatódott, a dinamikát még a trianoni trauma sem törte meg.
Unghváry László, az alföldi homok ceglédi hôse, 1898 szeptemberében
vásárolta az elsô 500 holdat Gyón község Göböljárás dûlôjében. A birtok
több mint 6 kilométerre volt a Budapest–Lajosmizse vasútvonaltól, melyet
9 évvel korábban adtak át a forgalomnak. A gazdaság mérete közel két
évtizedig nem változott, mert az akkor már nemzetközi hírû kertészeti
vállalat tôkeerejét ceglédi beruházások kötötték le. Így többek között
Unghváry László – csemôi szôlôültetvényei révén – kezdeményezôje és
fôrészvényese volt a Cegléd–Csemô helyiérdekû vasút létesítésének,
melyen 1909 ôszén indult meg a személy- és teherforgalom. A gyóni birtoképítés 1916 és 1918 között újabb vételekkel folytatódott, s már meghaladta az 1500 holdat. Területe a célirányos vásárlásoknak köszönhetôen
elérte a vasutat, sôt a túloldali Mélyállási erdô dûlôbe is átnyúlt 130 holddal, egészen a hernádi határig. Unghváry László 1919 augusztusi halála
után az örökösei tulajdonába került részvénytársaság folytatta a gazdálkodást, özvegye, Unghváry Lászlóné Molnár Irma és fia, ifjú Unghváry László
irányításával.
Valentyik Ferenc

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván:
Józsa Zoltán:
Czene József:

06-70/332-1455
06-70/452-0869
06-70/332-1456

A Dabason mûködô polgárôr egyesületek elérhetôségei
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-70/445-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülött neve

Házasságkötések
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
január 9.
Feldman László–Precsinszki Andrea
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
január 14.
Baranyi Árpád–Bamberger Ilona
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
január 13.
Ungvári József–Bozsik Mária
január 21.
Valentyik Sándor–Kaposvári Ágnes
10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
február 14.
Pozsgai Lajos–Steff Hajnalka Timea
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
február 13.
Bujna Péter–Pintér Márta
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
február 11.
Csontos János–Gogolák Erzsébet
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
február 11.
Szûcs Miklós–Kancsár Mária
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
február 24.
Andristyák Péter–Farkas Anna
2007. decemberben kötöttek házasságot:
december 8.
Mikoly Tamás–Balogh Ildikó
december 28.
Csorba Gyula–Grim Szilvia
2008. januárban kötöttek házasságot:
január 12.
Vojna József–Tóth Bernadett
Jelenek János–Bajusz Ildikó

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve

2007. december havi szülöttek:
Slezák Szonja
Talapka Zsombor
Farkas Lilla
Ülkei Géza
Csinos Csaba Károly
Christov Barbara
Christov Zsanett
Dudás Laura
Antali Dániel
Fajt Petra
Horváth Anikó
Horváth Vivien
Balogh Márk
Suhajda Máté
Serfel Panka
Kovács Tímea
Kövesdi Hédi
Kemencei Milán
Polosca Anna Viktória
Deminger Dénes
Miklovicz Dániel
Forczek Milán
Bednárik Dániel
Fabók Eszter
Murányi Bendegúz
Kerekes Emma
Kerekes Kincsô
2008. január havi szülöttek:
Székely Márta
Fúri Richárd
Imreh Kata
Petrányi Márton
Gergô Péter
Horváth Dániel
Majoros Henrietta
Tatarasanu Fruzsina
Tarsoly Attila

Születési ideje

Anyuka neve

12. 03.
12. 04.
12. 05.
12. 06.
12. 07.
12. 07.
12. 07.
12. 08.
12. 12.
12. 14.
12. 16.
12. 16.
12. 17.
12. 17.
12. 17.
12. 18.
12. 19.
12. 19.
12. 22.
12. 25.
12. 25.
12. 27.
12. 27.
12. 30.
12. 31.
12. 31.
12. 31

Szmirnova Natalia
Károlyi Krisztina
Medve Gyöngyi
Tánczos Judit
Csinos Adrienn
Cseh Szilvia
Cseh Szilvia
Dudás Szilvia
Farkas Zsuzsanna
Nemes Katalin
Rábai Anikó
Rábai Anikó
Durai Szilvia
Volenszki Marianna
Balogh Zsuzsanna
Csörgô Tímea
Kucsera Ibolya
Balog Irén
Sajgó Éva
Szabó Márta
Udvari Mariann
Kecskés Anna
Bielevic Andrea
Hizsnyai Rita
Tóth Kinga
Sinkó Mária
Sinkó Mária

01. 03.
01. 04.
01. 04.
01. 07.
01. 09.
01. 11.
01. 11.
01. 17.
01. 24.

Farkas Judit
Holecz Teréz
Marth Krisztina
Szmrek Edina
Mészáros Ágnes
Gilicze Tünde
Noviszki Annamária
Dezsô Ildikó
Tengeri Anita

Születési ideje

Kirschteuer Anna Ilona
Kléh Sára Laura

01. 27.
01. 30.

Anyuka neve

Bara-Miklós Éva
Pázmán Aranka

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Életkor

Laczi Józsefné (Kokál Ilona)
Harminc Pálné Czeróczki Teréz
Varga Péter
Bércesi Antal
Janicsák Jánosné (Bálint Kamilla)
Molnár Jánosné (Jóri Erzsébet)

1907. 02. 13.
1910. 01. 06.
1913. 02. 26.
1915. 02. 05.
1917. 02. 19.
1918. 02. 03.

101 éves
97 éves
95 éves
93 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!

Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Bartuszek István
Duhaj Lászlóné (Juhász Ilona)
Bilics Katalin
Bartal Barnáné (Kovács Etelka)
Sárkány Jenô Mihály
Garajszki Zsuzsanna
Garajszki István
Bukovszki Balázs
Budai István
Vancsó Antalné (Cseh Jozefin)
Kecskés István
Szlezák János
Katona Jánosné (Hatos Sára)
Dr. Meisel Tiborné (Ágoston Julianna)
Boldizsár Lászlóné (Szabó Ilona)
Sikari Miklósné (Kiss Ilona)
Forczek János
Mráz Jánosné (Laja Julianna)
Farkas Zoltán
Sági Istvánné (Kecskés Éva)
Rumó Jenôné (Bábel Erzsébet)
Bartal Barna
Náhlik László Sándor
Lénárt Zoltán
Majoros Jánosné (Gubik Margit)
Gáspár Józsefné (Csorba Mária)
Gombár Ferenc
Némethy Dezsôné (Serfôzô Teréz)
Petrányi Józsefné (Farkas Margit)
Benkô Paula
Mráz Miklósné (Szabados Ilona)
Varga Gyula
Dori Pál
Kalicza Péter
Mráz Mátyás

1933. 08. 31.
1937. 03. 07.
1925. 12. 27.
1949. 10. 23.
1942. 12. 29.
1975. 11. 15.
1956. 09. 15.
1950. 11. 16.
1915. 02. 07.
1922. 12. 24.
1940. 07. 18.
1939. 01. 28.
1932. 10. 28.
1931. 10. 17.
1928. 05. 12.
1929. 06. 26.
1952. 03. 25.
1932. 01. 10.
1970. 09. 04.
1928. 12. 22.
1934. 04. 05.
1947. 07. 04.
1950. 07. 10.
1954. 07. 04.
1935. 09. 05.
1947. 07. 21.
1929. 09. 09.
1932. 04. 09.
1919. 01. 08.
1940. 07. 09.
1927. 05. 19.
1935. 02. 14.
1916. 02. 13.
1944. 07. 26.
1923. 02. 23.

2007. 10. 22.
2007. 12. 05.
2007. 12. 07.
2007. 12. 08.
2007. 12. 08.
2007. 12. 09.
2007. 12. 11.
2007. 12. 11.
2007. 12. 12.
2007. 12. 15.
2007. 12. 17.
2007. 12. 19.
2007. 12. 21.
2007. 12. 21.
2007. 12. 22.
2007. 12. 23.
2007. 12. 25.
2007. 12. 26.
2007. 12. 27.
2007. 12. 27.
2007. 12. 29.
2007. 12. 31.
2008. 01. 03.
2008. 01. 03.
2008. 01. 06.
2008. 01. 07.
2008. 01. 10.
2008. 01. 10.
2008. 01. 13.
2008. 01. 13.
2008. 01. 15.
2008. 01. 16.
2008. 01. 17.
2008. 01. 24.
2008. 01. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
Gyászjelentés
A gyászoló család ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
Garajszki Zsuzsanna temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik édesanyám, Katona Jánosné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Dr. Katona Edit és családja

NÉPSZAVAZÁS! • SORSFORDÍTÓ LEHET!

2008. január–február DABASI ÚJSÁG

11

2008 – Hagyományok, Hagyományôrzés Éve

Tiszteljük hagyományainkat!

honnan jövünk és hová tartunk. Ha nem ismerjük gyökereinket, ha nem tartjuk számon, amit eleink alkottak, ha nem tiszteljük
ôket, híreseket és névteleneket egyformán,
akkor rossz úton járunk, hamis illúziókat
táplálunk, és mások által diktált értékrend
szerint élünk. Ha nincs múltunk, akkor
jövônk se lesz, és Európa lassan beszippant,
felôröl és beolvaszt egy új, uniformizált
világba.
Ebben az évben fokozottan figyelünk arra, hogy városi rendezvényeinken, kiadványainkban nagyobb súlyt kapjon a hagyományápolás, hogy népi, kulturális és történelmi hagyományaink tükrözôdjenek mindenben, amit teszünk, alkotunk, cselekszünk. Ezekben a törekvésekben nagyobb
teret kap a nemzet nagyjaira, híres szülötteinkre való emlékezés, történelmi esemé-

„Kincses sziget”
Bizonyára sokaknak feltûntek az 50-es fôút melletti földmunkák, beruházások, építkezések. Azt már viszont kevesebben tudják, hogy egy nem is
olyan kis területen nem gépek, hanem szorgos emberi kezek mozgattak
meg rengeteg földet azért, hogy múltunk, történelmünk egy szeletét kiássák, rekonstruálják és történelemmé kovácsolják.
Rácz Tiborral, a Pest Megyei Múzeumok vezetô régészével sétáltam
körbe a területen, ahol a fagyos talaj és a hideg szél dacára gôzerôvel dolgoznak a régészék, hogy az utolsó cserépdarabig mindent „kibányásszanak” és dokumentáljanak.
Az ásatás tavaly novemberben kezdôdött és néhány nap múlva ér
véget. Ez idô alatt 1,2 hektárt kutattak át, több mint 700 objektumot tártak fel. Kiderült, hogy ezen a területen a 13–15. században egy falu állt,
amelynek értékei egy tragédiának köszönhetôen maradtak fenn. A félig
földbe mélyített házakat, árkokat, kutakat, cölöpöket egy tûzvész tette
lakhatatlanná. A törmelékeket, nyomokat egy szemetesgödörbe kotorták,
ezzel egy nagyon gazdag leletanyagot örökítettek át a 21. század emberének. Rengeteg használati tárgyat, pénzérmét, fémeszközöket, sarlót,
ekevasat, késeket, kanalakat, zárakat, kulcsokat találtak. Valamint néhány
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bronzeszközt, amelyek ruhákat és ládikákat díszítettek egykor, elôkerültek
aranyozott bronztárgyak töredékei, amelyek az egykori templom kellékei
voltak. Jól láthatók a házakból megmaradt alapok, a sárga tapasztott
agyagból készült padlók, a tartócölöpök helyei, valamint a sütôkemencék
falai, amelyek 40–50 cm magasan maradtak fenn. A lelôhelyet a régészek
pontosan lefotózzák, lerajzolják és a teljes dokumentáció után szétbontják, majd a gazdag anyag restaurálás után a Pest Megyei Múzeumok
gyûjteményébe kerül. A Hagyományok, Hagyományôrzés Éve lehet a
garancia arra, hogy ami több száz évig Dabas földjében nyugodott, egyszer visszatér ide, hogy még jobban megismerhessük elôdeink szokásait,
hagyományait, életét, hiszen az ô örökségük Dabas jövôje is egyben.

Fotó és szöveg: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2008. évet a Hagyományok, Hagyományôrzés Évévé nyilvánította.
A döntés oka elsôsorban abban keresendô,
hogy a világban divatos, áramlatszerû tendenciák, a globalizációs törekvések, a nyugatmajmoló magatartásformák a nemzeti
hagyományok megôrzése ellen dolgoznak. A
testület felismerte ezen törekvések veszélyes
mivoltát, negatív hatását a nemzet és a kisközösségek életére, mert kisöprik a kollektív
tudatból az ezredévek óta felhalmozódott értékeket, és az értékkiürülés az identitástudat
elvesztéséhez vezet.
Hiába mondják úton-útfélen, hogy a
múltat el kell felejteni, hiába vicsorognak
ránk a médiumok anglomán törekvései, az
idegen hangzású cégtáblák, furcsa feliratok,
tudnunk kell kik vagyunk, hol a helyünk,

nyeink, nemzeti ünnepeink mélyebb átélését
és megértését szolgálja majd a korhû megjelenítés, a díszletek, kosztümök, szokások
felidézô ereje. Szeretnénk, ha a népi hagyományok is megelevenednének városunkban,
megélénkülne az élet tájházainkban, kulturális intézményeink, óvodáink, iskoláink,
civil szervezeteink életében. A népszokások,
mesék, népdalok, népzene, táncok, kézmûves hagyományok éve 2008, amely még
kiegészül Mátyás király tetteinek, virágzó reneszánsz udvarának felelevenítésével. Nem
feledünk el emlékezni Wass Albertre, aki egy
életet szánt a magyarságtudat ébrentartására,
a nemzet áltat teremtett értékeknek a nagyvilággal való megismertetésére. Szót emelt,
pörölt, érvelt, cselekedett minden magyarért
a nagyvilágban: az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, a kárpátaljai és az anyaországi magyarokért, értünk, dabasiakért is. Emlékezünk
helyi nagyságainkra, köztük is Vay Péterre,
aki Kelet-kutatóként, misszionáriusként bejárta a világot, és saját korában világszerte
tisztelték és elismerték munkásságát. A mi
dolgunk, hogy kultuszát feltámasszuk,
visszahelyezzük az ôt megilletô magaslatokba, azok közé, akiket hazájuk szolgálatáért
tisztel az utókor.
Ez az esztendô azért is különleges, mert
2008 a Biblia Éve. Ezért fokozottabban kell
ápolnunk keresztény-keresztyén hagyományainkat, ünnepeinket, egy keresztény
gyökerû Európa közepén, Szûz Mária országában, a nyolc torony városában, Dabason.
“Mélységes mély a múltnak kútja”, és
minden, amit abból a kútból merítünk,
minket formál, alakít. Abból vagyunk, és attól leszünk a jövôben is emberek, magyarok.
Kôszegi Zoltán polgármester
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KÖZÖS ÜGYÜNK A DABAS-ALBUM LÉTREJÖTTE
Dabas Város Önkormányzata egy késôbb monográfiává
bôvíthetô Dabas-album kiadását tervezi a Hagyományok,
Hagyományôrzés Évében. Lapunk hasábjain már kértük a
lakosság segítségét, hogy régi családi fotóikkal járuljanak
hozzá a könyv létrejöttéhez. Lapzártánk idôpontjával párhuzamosan került sor egy szakértôi bizottság létrehozására, amely legelsô ülésén megvitatta a album tematikáját,
annak bôvítési lehetôségeit és a munka részleteit. Tisztelt
Dabasi Polgárok! Kérjük Önöket, hogy amennyiben még
nem hozták be a Polgármesteri Kabinetirodába régi fényképeiket, szíveskedjenek megtenni azt, hogy az Önök elôdei is
szerepelhessenek kiadványunkban. A felhívás a városba beköltözött, ideszármazott családokra is érvényes. A fotókat
nyilvántartásba vesszük és nyomdai feldolgozás után
visszaszolgáltatjuk. Várjuk jelentkezésüket személyesen
a Polgármesteri Kabinetirodában, a 29/561-212-es
telefonszámon, vagy a kabinetiroda@dabas.hu email
címen.
Kôszegi Zoltán polgármester

Élô hagyományunk, a vôfélyesség
Dabas és környékének elevenen élô népszokásai közé tartozik az esküvôi szertartáshoz
kötôdô vôfélyes hagyomány. Ennek a szokásnak minden városrészre jellemzô, egyedi vonásai vannak. Dabasi-szôlôkben a mai napig
több olyan idôsebb és fiatal személy is él, akik
hosszú idôn keresztül tevékenykedtek vôfélyként (Precsinszki József, és Schiff József).
Az ország és a magyar lakta területek szinte minden szegletében fellelhetô ennek a
szokásnak a továbbélése. A vôfélyesség megnyilvánulásai között (öltözködés, díszítô
motívumok, és a szövegek nyelvezete, hangulata terén) jelentôs eltérések mutatkoznak.
Az idôk folyamán a rigmusok habár fennmaradtak, a szokások változása miatt a vôfélyek feladata részben csökkent is.
Hagyományosan az örömszülôk, menyasszony és vôlegény megbíztak egy fiatal,
vagy idôsebb rokont a vôfélyi feladatok ellátásával. Ha nem akadt alkalmas, talpraesett
ember a családban, akkor az evés-iváson túl
pénzért fogadtak vôfélyt, akár a másik faluból is. A lakodalom lebonyolítása a vôfély által meghatározott “forgatókönyv” szerint
történt. Ô irányította a zenészeket, szakácsokat, a násznépet, megtáncoltatta a menyasszonyt, húzta az idôt, feltálalta az ételeket,
egyszóval kézben tartotta az események menetét. Korábban a vôfély feladatai közé tartozott a vendégek hívogatása is. Ilyenkor a
vôfély maga mellé vett egy fiatalembert
(kisvôfély), akivel lóháton, szekéren, vagy
gyalogszerrel járt házról házra, és meghívta a
vendégeket. Ez egyfajta tanítási-tanulási
folyamat is volt, amelynek során a kisvôfély
elsajátíthatta a “mesterétôl” a vôfély-tudo-

mány minden csínját-bínját. Elengedhetetlen eszköze volt a faragott vôfélybot és a
kalap. Azok a családok, akik elfogadták a
meghívást és eladósorban lévô lyányuk volt,
a vôfélybotra egy színes szalagot, pántlikát
kötöttek fel. Dabas környékén élt egy olyan
szokás, mely szerint a legénysorban lévô
fiatalok családja egy kendôt kötött a botra.
Késôbb sajnos az efféle meghívások formája
teljesen megszûnt, és a családfô, illetve a
vôlegény a barátait, menyasszony a barátnôit
hívta meg személyesen vagy levélben.
Ma pedig már a nyomdai úton készült
meghívó a legelterjedtebb. De a hívogatás
nem szûnt meg, mert a fiatal pár és az örömszülôk együtt mennek el a közös ismerôsökhöz, rokonokhoz, és invitálják ôket a lakodalomba. A vôfélyek pedig gyakran kapnak
egy-egy szalagot minden ifjú pártól, amit a
vôfélybotra tûzhetnek.
A lakodalom lebonyolítása is merôben
megváltozott, nem “háznál” vagy sátorban,
hanem elsôsorban vendéglôkben tartják meg
a mulatságot. Az ételeket sem egy-két héten
keresztül készítik elô, hanem megrendelik, így
a vôfélyek eleve a menütôl függôen egy csökkentett szövegkészlettel dolgozhatnak. Legszembetûnôbb, hogy ilyenkor nem szednek a
szakácsnak vagy szakácsnénak kásapénzt.
A vôfélyes szövegek, azaz rigmusok
ugyanis minden közeli hozzátartozó, minden esemény és étel esetében egyediek, és
különbözô nóták tartoznak hozzájuk. A
vôfélyek pedig személyiségükhöz alakítják
ezeket a verseket.
Következzen néhány szemelvény a rigmusokból.

NÉPSZAVAZÁS! • SORSFORDÍTÓ LEHET!

Mikor beköszönnek a menyasszonyos háznál:
“Ma hajnalban, ahogy felvirradt a reggel,
Összegyülekeztünk szép számú sereggel,
S jöttünk eme tisztes hajlékhoz végre,
Kedves menyasszonyunk nagy tiszteletére.
A házigazdához lenne egy kérésünk,
Oda kint várakozik szép számú seregünk,
Legyenek szívesek ôket befogadni,
Mi sem fogunk érte adósak maradni!”
Nyisd ki babám az ajtót!
Menyasszony búcsúzása a legényektôl:
“Álljatok elébem sok, híres legények,
Kik személyemet gyakran szemléltétek,
Sokszor nekem annyi szépet meséltetek,
Mégis hiába, nem lettem a tiétek.
Már jó egészségben elhagylak titeket,
Az Istennek áldása legyen veletek.
S most míg nem asszony,
Csókoljátok meg a menyasszonyt,
S mivel még legény vagyok, elkezdem a csókot!”
VIVÁT!
Kásapénz-szedéskor:
“Halljunk szót uraim, én ismét papolok,
Szegény szakácsnénknak ügyében felállok.
Bezzeg násznagy uram szomorú hír vagyon,
A szakácsné asszonynak sebes a keze nagyon.
Szegény ahogy a kását ott kint kevergette,
A jobb kezét a tûz szörnyen megégette.
De ami nagyobb baj sánta is a lába,
Mert ráfröccsent a kása mind az öt ujjára
Tehát jó uraim, bugyellárist nyissanak
Kis bankót, nagy bankót tányérra rakjanak,
Ekként néki orvosságra pénzt adjanak,
Hogy mérges sebei gyorsan gyógyuljanak!"
VIVIÁT!
Feldman László
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Hunyadi Mátyás királlyá választása
tyás ekkor még Prágában volt). Mátyás 1458.
február 15-én érkezett meg Budára, s kezdte
meg uralkodását. (Királlyá csak 1464. március 29-én koronázták meg az osztrák uralkodótól visszaszerzett Szent Koronával.)
Mátyás gyorsan önállósította magát a felette gyámkodni akaró bárói ligáktól. Néhány
év alatt megszilárdította hatalmát és hozzákezdett a központosított királyi hatalom kiépítéséhez; ehhez három dologra volt szükség: megfelelô jövedelmek, az országgyûléstôl
és a rendektôl független adminisztráció és a
csak a királynak engedelmeskedô zsoldoshadsereg. Új adók bevezetésével Mátyás bevételei
elérték az évi 1 millió forintot, amellyel megközelítette a legfejlettebb európai államokat.
Megszervezte a neki dolgozó kancelláriát, létrehozta az állandó zsoldoshadsereget, a híres
“fekete sereg”-et. Az ellene több esetben szervezkedô nemességet legyôzte és abszolutista
tendenciájú hatalmat gyakorolt: ritkán hívta
össze az országgyûlést, az adókat több évre
elôre megszavaztatta, rendeletekkel kormányzott, igyekezett kiszorítani a rendeket az országos politikából. Az ország gazdasági helyzete és társadalmi viszonyai stabilakká váltak.
Mátyás a külpolitikában a törökök ellen a
védelemre rendezkedett be, érdeklôdése
Nyugat felé fordult: meg akarta szerezni a
cseh királyi és a német-római császári trónt,
hogy egy ilyen hatalom birtokosaként forduljon aztán a török ellen. Háborúit csak részsikerek jellemezték: elfoglalta Sziléziát, Morvaországot, Alsó-Ausztriát (1485-ben Bécset
is bevette, és itt rendezte be udvarát), de sem
a teljes cseh királyi címet, sem a német-római
császári koronát nem kapta meg. Házasságai
nem voltak sikeresek: elsô felesége, Podjebrád
Katalin 1464-ben gyermekszülés közben a
gyermekkel együtt meghalt; 1476-ban újra
megházasodott, a nápolyi király, Aragóniai
Ferdinánd leányát, Beatrixot vette nôül,
azonban gyermeke ebbôl a házasságból sem

2008-ban emlékezünk arra, hogy
550 évvel ezelôtt,
1458. január 24én a fôurak és a
fôpapok Rákos
mezején egyhangúan királlyá választották
Hunyadi János, a nagy “törökverô” hadvezér
fiát, Hunyadi Mátyást. Az egyhangú választást segítette elô az országgyûlésen részt vevô
Hunyadi-párt sok ezer fegyverese, akiket
Szilágyi Mihály vezetett. A hír a Duna jegén
érte a város felé özönlô köznemeseket és a
városok követeit, akik csatlakoztak a bárók
döntéséhez, s támogatták Mátyás királlyá
választását. Az alig 15 éves Hunyadi Mátyás
a középkori magyar állam legnagyobb uralkodójává vált.
Ki is volt Mátyás? 1443. február 23-án
Kolozsvárott született, apja Hunyadi János, a
“törökverô”, anyja Szilágyi Erzsébet. Gyermekéveit a család vajdahunyadi várában töltötte. Vitéz János váradi püspök volt a nevelôje és tanítója. Humanista szellemben
nevelték, sokoldalúan mûvelt emberré vált;
megtanult latinul, németül és csehül. A kiemelkedô hadvezér és államférfi apja mellett
elsajátította a politika, az államügyek és a hadakozás “mesterségét” is.
Apja 1456-ban – a nándorfehérvári diadal
után – bekövetkezett halála hatalmi harcokat
indukált, amelyekben már részt vett Mátyás
is. 1457 tavaszán V. László király elfogatta
Mátyást és bátyját, Lászlót (ôt le is fejezték
Budán). Az országban polgárháború robbant
ki. A Hunyadi-liga Szilágyi Erzsébet és
Mihály vezetésével fegyverrel szállt szembe a
királlyal. V. László a másik országába, Prágába menekült, magával víve Mátyást is.
Itt V. László váratlanul elhunyt, így megüresedett a trónja. A Hunyadi-liga kiegyezett
ellenfeleivel, s ezt követôen került sor Mátyás
királlyá választására 1458. január 24-én (Má-

született. Mátyás így az 1480-as évektôl az
Edelpeck Borbála nevû bécsi polgárlánytól
1473-ban született törvénytelen fia, Corvin
János trónutódlátását igyekezett mindenáron
biztosítani. (Mátyás halála után kiderült,
hogy ez sem sikerült.)
Az ország gazdasági, társadalmi, külpolitikai stabilitása mellett Mátyás király meghonosította Magyarországon a reneszánsz
szellemet és a humanista mûveltséget.
Jelentôs királyi építkezéseket folytatott Budán és Visegrádon, udvarában szívesen látta a
mûvészeket és a tudósokat. Könyvtára, a Bibliotheca Corviniana nemzetközi hírû gyûjtemény volt, amelyben 2500 kódex, könyv hirdette a király gazdagságát. Fényes udvartartást vezetett, diplomáciai kapcsolatban állt
Európa valamennyi jelentôs uralkodójával.
Mátyás 1490 februárjában még nagy pompával ülte meg névnapját, de 1490. április 6án – hatalma csúcspontján – Bécsben váratlanul elhunyt. Bár azóta is sokan mérgezést gyanítanak, de a jelek szerint agyvérzésben halt
meg, Székesfehérvárott temették el. Mátyás
32 évi uralkodása (1458–1490) a középkori
magyar állam fénykorát hozta. A szilárd
államhatalom megteremtése, a korábbi és
késôbbi idôszakhoz viszonyított belsô nyugalom, a gazdasági fejlôdés, a külpolitikai részsikerek a Nyugat-Európához való felzárkózást
jelentették. A személye a halála után századokig mondákban élt tovább, amelyek igazságosságáról, az országot álruhában bejáró,
mindig az egyszerû emberek pártját fogó király furfangos cselekedeteirôl szólnak. Így
csak arra emlékeznek, akit nagyon szeretnek,
s eszerint Mátyás királyt, az “igazságos”-t, a
népe nagyon szerette és tisztelte.
A nagy magyar királyra, Mátyásra emlékezve lesz a 2008-as esztendô “Mátyás-év”,
amelynek során felidézôdik alakja és a magyar reneszánsz nagyszerûsége.
Mitták Ferenc

„Mátyás király és a magyar népmesék világa”
felhívás, mesemondó találkozóra
A Kossuth Mûvelôdési Központ mesemondó találkozót hirdet dabasi gyerekek részére.
Szervezô: Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabas, Szent István út 58.
Nevezési kategóriák: általános iskola alsó tagozat: 1–2. és 3–4. osztály
A találkozó idôpontja: 2008. május 23. péntek, 15 óra • Jelentkezési határidô: április 30. szerda
A résztvevôk egy magyar népmesével jelentkezhetnek a találkozóra. • Bôvebb információ: 29/360-237
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HADÚR ÉS BOLDOGASSZONY NÉPÉNEK SZÓSZÓLÓJA
“Erdély egy kis eldugott bütykében”, a
Mezôségen fekvô Válaszúton látta meg
a napvilágot az az író, aki késôbb a magyarság érdekeit a világ nagyhatalmai
elôtt képviselte, és egy hosszú, alkotókedvvel megáldott életen keresztül azon
fáradozott, hogy az elorozott hegyeink
visszakerüljenek annak birtokába, aki
ezer esztendeje a gazdájuk volt. Az igazságért küzdött, a magyarok igazáért, egy
nagy történelmi igazságtalanság jóvátételére buzdította a világot. Egy tollvonással meg lehetett változtatni határokat, szét lehetett szakítani családokat, de a visszarendezôdés folyamata
csak nemrég indulhatott el, lassan, araszolva és nem fizikai, csak szellemi
értelemben. Igazi arisztokrata volt, nem olyan, aki vagyonokat tékozol el,
s ezáltal saját egzisztenciáját veszélyezteti és jövôjét fojtja meg. Olyan
arisztokrata volt, akit származása, honfoglaló ôsei köteleztek arra, hogy
megvédelmezze a gyengéket, az elesetteket, a szenvedôket, egyszóval a népet, amelybôl vétetett. Komolyan vette küldetését, és nem riadt vissza a
román hatalom fondorlatos vádjaitól, az amerikaiak passzív tudatlanságától, saját nemzettársainak gonosz áskálódásaitól sem. Tudatosan képviselte a magyarokat, azokat is, akik elfeledték, agyonhallgatták, kétségbe vonták tehetségét, kitagadták, betiltották, megsemmisítették. Eszméken túl,
hatalmak felett, határokon át, nemzetközi fórumokon, a szenátus elôtt,
merénylôk kereszttüzében, egy halálraítélt konok elszántságával. Élete
nagy részében halálraítélt volt, hiszen a román hatóság koholt vádjai alapján halálra ítélték, és az a paradox helyzet áll fenn, hogy még halála után
sem rehabilitálták.
Azok, akik nincsenek a hazaszeretetre hangolva, és borsódzik a hátuk
az ilyen européer fülnek “idegen” szó hallatán, még ma is tehetségtelen-

nek, dilettánsnak bélyegzik azt az írót, akinek megértéséhez erôs érzelmi receptorokra van szükség. Ô nem az értelem, hanem az érzelem húrjait pengeti, úgy kíván behatolni az emberi szívekbe. Wass Albert nem
a rideg, intellektuális irodalom útját járta. Tudta, hogy a magyarság
kérdésében a lélek útjain lehet a tudatba hatolni. Van, aki néhány sora
után szívébe fogadja, van, akit mélységes döbbenetként ér a váratlan hatás. Így is lehet írni? A felismerés sokakat “megtérített”, olyanokat is,
akiknek elôtte közömbös volt Erdély sorsa, akik nem is tudtak arról,
hogy szûk határainkon kívül is él egy nép, amely magyarul imádkozik.
Bár életmûve korántsem egyenletes, remekei alapján mérjük inkább
számára a halhatatlanságot! Mert a remekmûvek árnyékában meghúzódhatnak a zsengék, a sikertelen írói próbálkozások is.
Hogy miért vállalta magára Wass Albert a magyarság sorsát, azt ô maga indokolja a legszebben a következô sorokban: “Tíz évszázadon át küzdöttek és véreztek Európában és Európáért, félelmetes erôvel és csodálatos lelkesedéssel. És valami olyan titokzatos eredetû hittel a lelkükben,
amit nem is tudok másképpen megérteni, csak úgy, ha arra gondolok,
hogy Keletrôl jöttek. Hitük, ez az európai szellemmel föl nem mérhetô,
furcsa és érthetetlen, földöntúli bizalom a csodában, csak onnan származhat, hogy (…) önmagukban bent továbbra is Hadúr nép maradtak.
(…) Nem áldoztak fehér mént, térdet hajtottak oltár és püspök elôtt: de
bent, egészen bent a lelkük mélyén tovább élt Hadúr és Boldogasszony
tisztelete.”
Aki nem hisz Wass Albertnek, az higgyen Vörösmarty Mihálynak,
aki nemzeti imánkban, a Szózatban utal arra, hogy a magyarság nélkül
szegényebb lenne Európa, és pusztulását megsiratnák a földrész népei.
Ettôl a pusztulástól óvta nemzetét Wass Albert, ez volt a küldetése, ezért
jött a világra “Erdély egy kis eldugott bütykében”, Válaszúton.
Kapui Ágota

Új év, új mûsorok a Rádió Dabasban!
2008-ban számos újdonsággal várja hallgatóit
a 93.4, hogy még színesebbé, és a közönség
számára még érdekesebbé váljon. Ennek megfelelôen útnak indítottuk új magazinmûsorunkat Térségi Napló címmel. A vasárnaponként
9 órai idôpontban jelentkezô magazinmûsor a
vételkörzet életével foglalkozó, az aktuális és
fontos közérdekû információkat és eseményeket bemutató eredeti szerkesztett magazinmûsor, amelynek témái közt a megjelölteken
túl egyéb olyan közérdekû témakörök, mint az
oktatás, kultúra, egészségügy, környezetvédelem, életmód és politika is megjelennek. A helyi mindennapi életvitel aktuális, legfontosabb
kérdéseirôl a vételkörzetben élô, ill. országosan
ismert és elismert szakemberek szólalnak meg.
Érdekes témák, érdekes emberek, riportok,
tudósítások, helyszíni bejelentkezések és stúdióbeszélgetések. Várja Önöket minden vasárnap
a két mûsorvezetô, Moldován Ágnes és Szehofner József!
Apropó érdekes emberek! Szabó Erika Hangosportréjában már számos helyi és országosan
ismert személyiséget látott vendégül. A teljesség igénye nélkül megszólalt már rádiónkban
többek között Klemenc Györgyné, dr. Lelik

Ferenc, Kautzky Armand, Balázs Fecó, valamint
Koltai Róbert, és a jövôben is számos érdekes
ember látogat el hozzánk!
Vasárnap délelôttönként még egy új mûsor
is megjelenik a palettán. Február 3-tól elmélkedést hallhatnak az evangélium kapcsán
10 percben 8.30 órától a helyi, ill. a vételkörzetben élô plébánosoktól és lelkipásztoroktól egy 10 perces vallási mûsor keretében.
Turkálunk egy kicsit a kulturális életben is
Kultúrkáló címû programajánlónkban minden
pénteken, 14 és 15 óra között a Délidôben
Ordasi Brigitta várja önöket. Az országos programokon kívül a helyi eseményekrôl is beszámolunk, hogy Ön semmirôl se maradjon le,
valamint hogy ne legyen egyetlen unalmas
hétvégéje sem. Ossza meg velünk ön is a lakóhelyét érintô eseményeket! Írja meg a kulturkalo@radiodabas.hu e-mail címre, hogy
környezetében milyen programokat rendeznek
a közeljövôben!
Újdonság a találkában is! Mindig elköveti
ugyanazt a hibát? Nem találja a párját? Úgy érzi, hogy valami nincs rendben ön körül? Kérdéseire választ kap a számmisztika segítségével.
Párkapcsolati elemzés, önismeret, életvezetési
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tanácsok a születési képlet alapján a számok
tükrében péntekenként 20 és 22 óra között.
Közeledik Valentin! Február 14. a szerelmesek, a romantikázások, az édes kis meglepetések
napja. A Rádió Dabas egy párnak igazán emlékezetessé teszi az idei Valentin-napot! Juttassa
el hozzánk megismerkedésük történetét akár
e-mailben a szerkesztes@radiodabas.hu címre,
vagy sms-ben a 06-70/39-55-934-es számra,
vagy akár levélben (2370 Dabas Szent István tér
1/B)! Egy szerencsés pár gyertyafényes vacsorát
és virágcsokrot kap ajándékba, az étterembe
pedig természetesen taxi szállítja ôket!
Játékban, nyereményekben is megújulunk!
Nap zenei választása címû játékunkat a Zenevadász váltja fel! Zenei kirakós, érdekes fültörôkkel, értékes nyereményekkel. Figyelje az
egyre hosszabb zenei bejátszásokat, ha felismerte, melyik filmben hallotta, máris hívjon
minket! A nap zenevadásza rádiós trófeákkal
lesz gazdagabb!
2008-ban is hangoljon a Rádió Dabas 93.4re! Mi már önre hangoltuk mûsorszerkezetünket, hogy továbbra is társak lehessünk a
mindennapjaikban!
R. D.
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AZ ASSISI HARANGSZÓ ÜZENETE

In memoriam gróf Vay Péter
(Gyón, 1864. szeptember 26.–Assisi, 1948. február 28.)
Hatvan évvel ezelôtt, 1948. február
28-án az olaszországi Assisi városa a
háború utáni megszokott mindennapjait élte. Az évszázadok óta zarándokhelyként közismert település
zaján felülemelkedô méltóságteljes
harangzúgás rövid idôre ugyan elgondolkodtatta az embereket, de
nem keltett különösebb feltûnést.
Szent Ferenc városában jószerével
csak a kapucinus rend szerzetesei
tudták, hogy a hegyrôl az Égbe törô
érces harangszó ezúttal egy példaadóan tartalmas földi pályafutás
végét jelzi. Jól ismerték magyar társukat, hiszen gróf Vay Péter majd’ negyedszázaddal korábban, 1924ben lett a szerzetes család tagja. Címzetes püspökként, sikeres íróként,
elismert Kelet-kutatóként és közéleti személyiségként 60 évesen választotta élete hátralévô részére a daróc-csuhát és bôrszandált, a világ zajától elvonult életformát. Mindannyian tudták, hogy a lelkét Teremtôjének visszaadó fôpap egész életében nagy alázattal szolgálta hitét, a
kereszténység, az emberi haladás ügyét. A szerzetesek imája és a harang
egy igaz emberért szólt.
Kivételes képességekkel áldotta meg a sors, pályája az ôsi fôúri család
történetének egyik szép fejezete. Szüleitôl – minden hóbort dacára – az
európai mûveltség és gondolkodás mintáját, kiváló színvonalú külföldi
iskoláztatást kapott. Választhatta volna a korra oly jellemzô dzsentri
életformát is, de kora fiatalságától fogva azt kereste, hogy tanulmányai
és utazásai során szerzett tapasztalatait miként tudná a köz ügyének
szolgálatába állítani. A példamutató életúthoz vezetô jó döntés rendelt
ideje éppen az idén 110 éve, 1898. június 16-án jött el, amikor Esztergomban pappá szentelték. A következô bô két évtizedben apostoli protonotáriusként többször bejárta a Földet. Feladata a katolikus misszió
világméretû helyzetének áttekintése és szervezése volt. Nagyhatalmú
államfôk, miniszterek, dúsgazdag mágnások egész sora fogadta, de a
paloták csillogása-pompája soha nem vakította el. Társadalmi korlátokat nem ismerve a világ minden részén tudatosan kereste az egyszerû
emberek, a nehéz sorban élôk társaságát. Szót értett velük, megismerte
életüket, problémáikat. Mindig a teljes valóság érdekelte, a fényt a hozzátartozó árnyékkal együtt látta. Tapasztalatait naplóban rögzítette.
Ezek a feljegyzések voltak a világ vezetô lapjainak küldött tudósítások
alapjai, de a több nyelven megjelenô nagysikerû könyvek forrásai is. A
jegyzeteket jól egészítették ki a helyszínen készült akvarellek és fotográfiák. Írásaiban a földrajzilag távoli országok, népek, kultúrák bemutatására és egymáshoz közelítésére törekedett. A társadalom legfontosabb
alapegységének a családot tekintette. Részletes elemzéssel hívta fel arra
a veszélyre a figyelmet, hogy a materiális javak hajszolása az idô múlásával kiöli az egyénbôl a nemesebb érzelmeket s végsô soron lelki sivársághoz vezet. A keresztényszocialista nézetekkel egyezôen leplezte le az
eredeti tôkefelhalmozás idôszakát élô társadalmakban a tôke végtelen
mohóságát, a mértéket nem ismerô kizsákmányolást. Szolidáris az embertelenül kizsigerelt munkásokkal, méltányosabb, igazságosabb élet- és
munkakörülményekért emelt szót. Az Egyesült Államokba tartó kivándorló hajókon végzett lelki gondozás során ember közelbôl tanulmányozta az európai kivándorlás problémáját. A javakorabeli magyar
állampolgárok százezreinek távozását pótolhatatlan veszteségnek ítélte,
és ostorozta az állami tétlenséget. Azt külön fájlalta, hogy az amerikai
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földrészen született második-harmadik generációs magyarok már nem
gondolkodnak és álmodnak magyarul, azaz elvesznek a nemzet számára. Az önzetlen, nagylelkû adományozás végigkísérte egész életét. Tetteinek meghatározó indítéka a személyes haszonszerzés helyett a közjó
szolgálata volt s vagyonát is erre áldozta. Írói munkásságának bevételét
jórészt a koreai gyermekmenhely és a gyóni hadi árvaház létesítésére
fordította. A nemes célok ösztönzô hatását mutatja, hogy a legtermékenyebb írói idôszaka egybeesik ezekkel a beruházásokkal. A szerzetesrendben töltött évtizedekben minden jövedelmét karitatív célokra
fordította.
Globális méretekben gondolkodó világpolgárként a Föld számos
pontján töltött el jelentôs idôt. Japánban, Kínában és Ausztráliában
három évig élt, az amerikai földrészen 14 alkalommal járt. Az assisi évtizedek elôtt évekig intézte ügyeit Svájcból és Bécsbôl. Sok helyen érezhette magát otthonosan, de a szülôföldhöz való kötôdése megmaradt. A
gyóni katolikus templom alapítása jól példázza, hogy szerette csendesnyugalmas szülôfaluját, annak ôszinte világát, ahol a lélektôl lélekig
vezetô úton még nem voltak akadályok, falak és zárt kapuk. Tisztelte a
békés, igyekvô, a dolgot mindig meglátó gyóni népet. Az örökölt
30 hold belsôségbôl álló birtokból legtöbbre a szôlôt tartotta. Levelezésében gyakran sajnálkozott azon, hogy a hosszú utak idején a grófi kastély gyakorlatilag lakatlanul áll. A katolikus templom építését Assisibôl
is figyelemmel kísérte.
A hatvan évvel ezelôtti harangszó nemcsak a pótolhatatlan veszteséget adta hírül, hanem azt is jelezte, hogy az élôk egy követhetô példával
gazdagodtak. Ennek fényében különösen méltatlan a következô több
mint félévszázad csendje. Ám a harang túléli az embert. Szava teljesebb
minden földi szónál és rossz idôben még a helyes út irányára is képes rávezetni bennünket. Zenéjét-dallamát bárki hallhatja, de üzenetét csak
az, akinek füle van hozzá. A legtisztább üzenet pedig azokhoz jut el,
akiknek van szíve a megértésre. Vajon ennyi idô múltán lehet-e még az
assisi harangszónak üzenete? Egyáltalán, érdemes-e azt a 21. század emberének keresnie? Feltétlenül, hiszen gróf Vay Péter életmûve bôvelkedik olyan zsinórmértékül, kapaszkodóul szolgáló példákban, melyek a
mai súlyos értékválsággal terhelt világban – bármiféle hovatartozásra tekintet nélkül – mindnyájunknak sokat segíthetnek. Segíthetnek a búzát
elválasztani az ocsútól s embernek maradni ebben a kritikus korban.
Meggyôzôdésem, hogy a térben és idôben távoli harangszót a legtöbben
éppen a szülôföldön hallhatják meg. S remélem, hogy sokaknak van
még hozzá nemcsak fülük, de szívük is.
Valentyik Ferenc

Wass Albert-elôadás a Mûvelôdési Központban
Dabas Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház (Délvidék, Szerbia) 2008. február
23-án, szombaton 19.00 órától tartandó elôadására a Kossuth
Mûvelôdési Központ dísztermébe. A kétfelvonásos dráma címe
„A Világ és a vége”, amely Wass Albert Jönnek! és Adjátok vissza
a hegyeimet címû regényeinek adaptációjából készült. A mûveket
Andrási Attila és Péter Ferenc alkalmazta színpadra, rendezte
Andrási Attila.
Szereplôk: Péter-Körmöci Petronella, Kálló Béla, Kákonyi Tibor,
Molnár Zoltán, Péter Ferenc.
Röviden, kivonatolva a következô gondolatok szólalnak meg az
elôadáson: „A két világégés közötti sanyargatott és elnyomott Erdély. A feledhetetlen visszatérés a Szent Korona joghatósága alá.
Egy ember, aki megállja helyét, körötte, mint suhanó gyermekek a
körhintán forognak a köpenyek. A háború és pusztulás. A félelem
uralma. A zsarnokság. Magyar sorsok a lidérces, térdig vérben
gázoló, démoni huszadik századból.” Idén januárban Wass Albert
születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, és februárban halálának 10. évfordulójára emlékezünk. Szeretettel várjuk Önt is erre
a közösségépítô eseményre! A belépés díjtalan!
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Egészség
Bôvül a beavatkozások köre a dabasi
Szakorvosi Rendelôintézet egynapos sebészetén

Mi az EFT?

Szürkehályog (kataracta) mûtét
A hagyományos kórházi fekvôbeteg és a rendelôintézeti járóbeteg-szakellátás mellett megjelent a betegellátás harmadik szintjét képezô ambuláns, illetve egynapos sebészeti ellátás. Az egynapos beavatkozások jellemzôje, hogy kevesebb mint 24 órás rendelôintézeti benttartózkodást
jelent. A beteg a mûtét elôtti és a mûtét utáni éjszakát már az otthonában töltheti. A Dabasi Újság elôzô számában ismertettem a már mûködô
szakterületeket és a mûtéteket végzô orvosok nevét. A mûtétek biztonságos végzéséhez szükséges eszközökkel, gépekkel, szakszemélyzettel
már rendelkezünk. A szemészeti beavatkozásokat a gépek magas beruházási költsége miatt eddig nem tudtuk megkezdeni. A beruházás megtérülési ideje még magas kihasználtság esetén is túl hosszúra nyúlna. A gazdaságtalan beruházást nem valósítottuk meg. A többi szakorvosi rendelôintézet is erre az álláspontra jutott. Mindannyian új megoldást kerestünk. Dr. Vámosi Péter szemész szakfelügyelô javaslatára a MEDICENTER
Orvostechnikai Kft.-vel (dr. Élô Gábor cégvezetô) megállapodást kötöttünk 2008. február 1-jétôl a teljes eszközpark havi egyszeri leszállítására.
Az orvosi gépek havi 1-2 napig maradnak intézetünkben. Betegeinket is
ezekre a napokra tudjuk elôjegyezni, és ezekre a napokra készítjük fel a
mûtét elvégzésére. Az egynapos szemészeti beavatkozásokat dr. Gonda
Gyula szemész fôorvos 2008 februárjától fogja végezni.
Kérem, hogy a látási panaszokkal élôk jelentkezzenek intézetünk szemészetén, ahol a vizsgálat után, ha szükséges elôjegyzik mûtétre.
Látási panaszok: homályos vagy zavaros látás, elhalványuló színek, éjszaka nagyon vakító gépkocsilámpák körül gyûszûlátás, rossz éjszakai
látás, kettôs vagy többes látás.
Intézetünkben 2008. január 1-jétôl bekövetkezett újabb változással
szeretném az olvasókat megismertetni. Bôrgyógyászati szakrendelésünk
rendelési ideje az alábbiak szerint módosult:
Dr. Németh Szilvia bôrgyógyász szakorvos rendel:
Hétfô: 12.00–17.00 • Kedd: 09.00–15.00 • Szerda: –
Csütörtök: 09.00–15.00 • Péntek: 09.00–14.00
Dr. Domján Kornélia bôrgyógyász szakorvos rendel:
Hétfô: 07.30–11.30 • Szerda: 11.30–15.30
Klemencz Györgyné intézetvezetô

Új gyógyítási módszer – a lélek akupunkturája
Ez egy viszonylag új, másfél évtizede felfedezett meridián energia
technika, ami a kineziológiára és az akupunktúrára épül. Az akupunktúra lelki változatának is nevezik, de nem használ tûket, ehelyett az ujjunkkal kopogtatunk bizonyos meridián pontokat.
Mit kopogtatunk?
A testünkben futó energiavezetékeket a kínaiak meridiánoknak
nevezték el, ezen meridiánok végzôdéseit stimuláljuk enyhe kopogtatással. Az EFT technika azon a felfedezésen alapul, hogy a test
energiarendszerében történt zavar, “energiablokk”, befolyásolja lelkiállapotunkat. A meridián pontok ütögetésével ezeket a blokkokat
oldjuk fel, melynek eredményeként sokszor percek alatt megszûnnek olyan lelki problémák, melyek orvoslásához hagyományos
módszerekkel néha évek kellenek. Természetesen nem minden
probléma oldódik meg azonnal, még az EFT esetében is szükség lehet néhány napos vagy hetes kezelésre. A módszer hatalmas pozitívuma az, hogy elsajátítása után ezt a kezelést az esetek többségében
a kezelt páciensek is el tudják végezni, nem kell másra támaszkodni
(nem beszélve a dolog anyagi vetületérôl). Minden betegség, rossz
testi-lelki közérzet oka a megbomlott energetikai harmónia, amit a
testünk elôször csak rossz érzéssel (pl. félelemmel) közöl velünk, és
késôbb testi érzéssel (pl. fájdalommal) reagál. Ez már a kialakult
testi-lelki betegség jelzése. Létrejött a negatív alapból a negatív
felépítmény.
Az EFT elônyei
Az EFT alkalmazásával a gyógyulási (vagy gyógyítási) folyamat
rendkívüli mértékben felgyorsul. Ahelyett, hogy hónapokat vagy
éveket kellene eltölteni a hagyományos “beszélgetôs” terápiával, az
EFT gyakran egy vagy két kezelés során teljesen meggyógyít… sôt
elôfordul, hogy csak néhány percre van szükség. Ha megtapasztaljuk, hogy az EFT milyen gyorsan oldja meg a lelki problémákat, a
következô lépés, hogy észrevegyük, amint a fizikai problémák is kezdenek eltûnni. A fejfájás, a hátfájás, és egyéb kényelmetlenségek
javulnak vagy megszûnnek. A látás tisztábbá válhat, és a napi stressz
kevésbé érint meg minket. Tulajdonképpen csaknem mindenre
használható. Talán ez a legmeglepôbb dolog az EFT-ben. Ugyanazt
az alap-eljárást lehet használni, ha a nyilvános beszédtôl félünk,
mint akkor, ha a golf-eredményeinket akarjuk javítani. Az EFT
bármire használható, az egyszerû megfázástól a rákig. Sikeresen
használtuk már a tankönyvekben leírt csaknem minden lelki problémára… a félelmekre, traumákra, depresszióra, gyászra, pánikbetegségre, fóbiákra pl.: (pók, víziszony), krónikus betegségekre,
függôségek megszüntetésére. Ezért ez a módszer úgy tekinthetô,
mint a boldogsághoz és az egészséghez hiányzó láncszem. Ha egyszer tényleg felismeri az EFT egyetemes természetét, bizonyára csatlakozik lelkes követôinek táborához. Nincs más hasonló rendszer!!!
Horváthné Éltetô Csilla
okleveles kineziológus, fülakupunktúrás addiktológus

Dabas 45 év feletti férfilakossága részére urológiai szûrôvizsgálatot szervezünk. A szûrôvizsgálat célja: a jó- és rosszindulatú urológiai megbetegedések (prosztatamegnagyobbodás, prosztatarák,
hólyagrák, szexuális zavarok, stb.) korai felismerése, ezáltal
hatékony kezelése.
Az említett kórképek a férfilakosság nagy részét érintik, gyakoriságuk a kor elôrehaladtával növekszik. Elôfordul, hogy vizelési
problémák (gyakori vizelés, sürgetô vizelési inger, vizeletsugár
elakadása) képében jelentkeznek, de kezdetben a tünetek hiánya
miatt észrevétlenek is maradhatnak. Korán felismerve az urológiai problémák nagy része hatékonyan kezelhetô, a betegek életminôsége jelentôsen javítható. Ezért különösen fontos a 45 év
feletti férfilakosság rendszeres urológiai szûrése.
A szûrést az alábbi napokra határoztuk meg:
2008. március 8-án (szombaton) 7.00–12.00 óráig
2008. március 29-én (szombaton) 7.00–12.00 óráig
2008. április 12-én (szombaton) 7.00–12.00 óráig
a szakorvosi rendelôintézet urológiai osztályán végezzük.
A szûrést megelôzôen névre szólóan írásban megkeressük a
nevezett férfi korosztályt. A szûrés ingyenes. Várjuk megjelenésüket.
Dr. Verebélyi András urológus szakorvos

Kérem, személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa intézetünk
alapítványát.! Felajánlásával mûszerezettségünket tudja javítani.
Rendelkezô Nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról
A kedvezményezett adószáma: 19182638-1-13
A kedvezményezett neve: „Orvosi Mûszerrel a Daganatos Betegségek Korai Felismeréséért Alapítvány”
Köszönettel:
Klemencz Györgyné intézetvezetô
Dr. Bodó Ágnes, a kuratórium elnökhelyettese
Dr. Beke Judit, a kuratórium elnöke
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Hitélet

A BIBLIA ÉVE
Nagyon meglepôdtem, amikor a nyolcvanas
években Erdélybe utaztam és útiholmink ellenôrzése elôtt a román határôr azt kérdezte
tôlünk: “van-e Önöknél lôfegyver, kábítószer, vagy Biblia?” Elôtte még soha, sehol
nem hallottam egy kategóriába sorolva a három említett “veszélyes” eszközt. Dehát azok
a kedves olvasók, akik még szereztek személyes tapasztalatokat a kommunista diktatúrában, rendelkezhetnek meghökkentôbb emlékekkel is.
Nyilvánvalóan más indíttatásból az idei
évet a magyarországi egyházak a “A Biblia
évének” nyilvánították. A szándék célja,
hogy a Bibliát olvasó emberek újra felfedezzék a szentírást, a Bibliát nem olvasó és nem
ismerô emberekben pedig felébresszük az
igényt a szent könyv megismerésére. Az elnevezésrôl jó tudni, hogy a BIBLIA görög szó.
Mint ilyen többes számban áll és magyarul
azt jelenti: könyvek. Mert valójában 66 rövidebb-hosszabb könyv olvasható együtt a
szentírásban. Jézus Krisztus születése elôtt
keletkezett írások elnevezése Ószövetség,
születése utáni iratok közös neve pedig Újszövetség. A Biblia könyveit nagyjából másfél évezreden át írták, és több mint másfél
évezred óta változatlan formában történt a
másolása, illetve nyomtatása. Ma már nem
csak hagyományos könyv formájában, hanem digitalizált alakban, a világhálón is olvasható. Jóllehet a szentírók különbözô felfogású és más-más történelmi korszakban élô
emberek voltak, egyvalami mégis összekapcsolja alkotásaikat. Hitünk szerint ugyanis a
szentírás Istentôl ihletett könyv. Ezért egy-

házi szóhasználatban szoktuk Isten Igéjének,
vagy mai nyelvhasználatban közérthetôbben
Isten beszédének, Isten szavának is nevezni.
Ahogyan a Biblia egyik önmeghatározását
olvashatjuk Pál apostol egyik levelében
(II. Timóteus 3;16) “A teljes Írás Istentôl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a
megjobbításra, az igazságban való nevelésre”.
Személy szerint serdülô koromban engem is
a Biblia olvasása térített el attól, hogy botor
ifjúkori kalandvágyaim rossz utakra vigyenek
és – Isten kegyelmébôl – a szentírás szellemierkölcsi értékrendszere alakítja ma is életfelfogásomat. Tapasztalataim szerint a Biblia
Isten Szentlelke által, ma is élô és ható
könyv. Olvasása képes az embert felrázni, vigasztalni, megtisztítani, gyógyítani, erôt és
reménységet adni. Vagyis azok az istentelen
emberek és eszmék, akik uralni szerették volna az emberek lelkét (is) nem véletlenül tiltották a Bibliát tôlünk!
Egyházaink szeretnék, ha nemcsak a hívô
emberek éreznék magukénak és olvasnák a
Bibliát, hanem mindenki. A Biblia évében
nemcsak Bibliákat jelentetnek meg az egyházak a megszokottnál nagyobb példányszámban, hanem a Biblia történetérôl,
értelmezésérôl, valamint tartalmának régészeti, történelmi, stb. vonatkozásairól szóló
könyveket is. Olvassuk és ajándékozzuk
szeretteinknek a Bibliát és a róla szóló könyveket! Látogassuk meg az ország egyetlen
bibliamúzeumát!
Végül pedig szerintem legáldásosabb
következménye lehet a Biblia évének, ha
“rászokunk” a rendszeres olvasására. Mert
ahogyan ennek az évnek egyik szentírási jelmondata fogalmaz: “Boldog, aki olvassa...”
Csontos József református lelkész

GÁRDONYI GÉZA
ÍRÁS A BIBLIÁBA

– Az Újszövetség Könyve elé –
Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygônek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
“Ne félj: fogd a kezemet”.
Gyermeknek is: “Mily szép rege”,
Bölcsnek: “Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élô hangok,
Köd, s benn zengô hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsôségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élô lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

Nagyböjt kezdetére…

EGYHÁZKÖZSÉGI DISZNÓTOR

Különös közösség ez a kereszténység. Minden évben heteket szentel a szenvedésnek. Nem megszüntetni akarja, hanem találkozni vele. A világnak ebben az állapotában, az embernek tudomásul
kell vennie, hogy áldozatok és lemondások által képtelen elôrejutni, képtelen célokat elérni, igazságokat megismerni. Nagyböjt egy ilyen figyelmünket Isten szeretetére irányító kegyelmi idôszak. A
ma embere nem tud mit kezdeni a szenvedéssel. Nem ismeri, vagy rosszul ismeri. Emögött mindig a fájdalmat, a borzalmat, és a rettegést látja. Amint találkozik vele, próbálja megszüntetni, és
gondolni sem mer arra, hogy talán az Isten szeretne üzeni, talán ô szeretne formálni, mint “…aranyat a kohóban…”, hogy megtisztultan fölismerje az ember a végtelen szeretet munkáját. A megváltás is szenvedés által történt, a véres golgotai útról torkollt a rideg keresztfára. Fájdalom és szenvedés nélkül nem megy önmagunk rendelkezésre bocsátása. Az életrendezés és odafordulás máshoz, a Te és Ti-hez szinte egyfajta halál. Henry Boulad jezsuita atya két halálról beszél: belsô pusztulásról és az áldozati halálról. A belsô pusztulás az önátadás megtagadásának következménye. Aki
életében csak önmagára koncentrált, annak egyszer kínos szenvedés lesz a “ráébredés, hogy ebbe
szinte belerohadt” – szó szerint idézve Bouladot. Az ilyen önzô ember egy napon úgy érzi, hogy lelkiismerete megragadja és megfojtja. Ez a tragikus vég a legmélyebb depressziókon át az öngyilkosságig vezethet. Az áldozati halál az, ha valaki beleegyezik, hogy magának meghal egy más valaki,
vagy többek javára. Ô is szenved, de ez a szenvedés megint Bouladot idézve: “növekedési fájdalom,
meghaláshoz való kiszakadás önmagunkból, de egyúttal születés is, igaz lényének kitágulása és végül magasabb szinten való kivirulása”. Íme ôk a boldog emberek. Ez nagyböjt üzenete: Halj meg
Önmagadnak, hogy felismerd az örök szeretet végtelen üzenetét!
Tibay László plébános

Január 19-én immár hagyományosnak tekinthetô második egyházközségi disznótorra
gyûlt össze Dabas-Gyón katolikus közössége. Sok gyóni család életéhez hozzátartozik
ez a téli program, mely amellett, hogy szolgálja a család jólétét, szolgálja a közös munka és ünneplés által a tagok közötti személyes kapcsolatok elmélyülését.
Ez utóbbi fogalmazódik meg rendezvényünk céljában, hiszen az egyházközség is
egy nagy család. Tudatosan tervezzük januárra ezt az eseményt, mert ekkor zajlanak
le az elôzô évi számadások, és így ebben az
eseményben a köszönet és hála is kifejezôdik
a közösség munkájáért, felajánlásáért.
A programok megtervezésénél figyelembe
vettük azt, hogy minden generáció képviseltesse magát. Ennek fényében szerveztünk
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Hitélet

E GYHÁZKÖZSÉGEINK
A dabasi református egyházközség hírei

HÍREI

ceglédi Molnár Mária Szeretetotthon lakóinak szolgálatával
• Március 16-án 14.00 órakor húsvéti gyermekdélutánt
tartunk
• Március 20-án, nagycsütörtökön 18.00 órakor istentisztelet
a gyülekezeti házban
• Március 21-én, nagypénteken ünnepi istentisztelet
18.00 órakor a templomban
• Március 23–24-én 10.00 órakor húsvéti ünnepi istentisztelet a templomban
• Március 24-én 15.00 órakor ünnepzáró istentisztelet Tatárszentgyörgyön
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra! Ezúton szeretnék minden Testvérünknek áldott
Feltámadásünnepet kívánni!
Fekete László lelkipásztor

• Február 10. Teadélután felnôtteknek 15.00 óra
• Nagyböjt péntekjein 17.00 óra, keresztúti ájtatosság
• Március 3–4. Nagyböjti lelkigyakorlat, vezeti Kozsuch Zsolt,
gödöllôi káplán (lelkigyakorlat keretében betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása)
• Március 9. Ötalkalmas összevont jegyes kurzus elsô foglalkozás 15.00 órától
• Március 16. Ötalkalmas összevont jegyes kurzus második
foglalkozás 15.00 órától
• Március 20. Nagycsütörtök, 18.00 óra, utolsó vacsora emlékmise
• Március 21. Nagypéntek, 18.00 óra, Krisztus keresztáldozatáról megemlékezô szertartás
• Március 22. Nagyszombat, húsvéti vigília-szertartás, feltámadási körmenettel 19.30 óra
A dabas-sári katolikus egyházközség hírei
• Március 23. Húsvét vasárnap
• Február 6. (szerda), hamvazószerda – 8.00 órakor hamu- 11.00 óra, ünnepi szentmise
szentelés és hamvazás
A gyóni evangélikus egyházközség programja
• Minden pénteken délután 16.15-kor keresztúti ájtatosság
• Március 16., virágvasárnap – 8.30-kor diákok elôadásában Február 3.
láthatják Jézus szenvedését, a Passiót. Ezen a napon tartjuk Szeretetvendégség I. (Meghívott vendégelôadó: Benczúr
László építész, egyházkerületi felügyelô. Az elôadás témája:
barkaszentelésünket is
templomépítészet)
NAGYHÉT:
• Nagycsütörtökön és nagypénteken 17.00 órakor szentmise Február 10.
• Március 22-én 18.00 órakor húsvéti feltámadási szentmise Szeretetvendégség II. (Meghívott vendégelôadó: Kadlecsik
• Március 23-án fél 9.00-kor és 10.30-kor szentmise, majd Zoltán, az Angyalfa alapítvány kuratóriumának elnöke és
A gyóni református egyházközség hírei
feltámadási körmenet
Magyari Márton börtönmissziói munkatárs. Az elôadás témája: Börtönmisszió és az elítéltek családtagjainak gondozása)
• Minden vasárnap istentisztelet, párhuzamosan gyermek • Március 24-én 10.30-kor szentmise
istentisztelet a gyülekezeti házban
Február 17.
A dabasi római katolikus egyházközség hírei
• Minden kedden 15.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
Szeretetvendégség III. (Fiatal felnôttek szeretetvendégsége)
• Minden csütörtökön 18.00 órakor férfi bibliaóra
A felsôdabasi templom háromnapos lelki gyakorlatot tart Február 24.
• Február 13–14–15-én böjti evangelizációs esték 18.00 órai március elején.
Szeretetvendégség IV. (Gyermekek szeretetvendégsége.)
kezdettel
• Február 24-én 16.00 órakor gyülekezeti szeretetvendégség A dabas-gyóni katolikus egyházközség hírei
Március 2. Böjti evangélizáció I.
a gyülekezeti házban
Március 9. Böjti evangélizáció II.
• Február 6. Hamvazószerda, ünnepi szentmise 18.00 óra
• Március 2-án 15.00 órakor gyülekezeti szeretetvendégség a (hamvazás szentelményének kiszolgáltatásával)
Március 16. Böjti evangélizáció III.

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor
(Az istentiszteletek január 6.–március 2. között
a Kossuth László utcai Gyülekezeti Házban vannak)
• Bibliaórák szerdán 17.00 órakor a parókián
• Február 10-én vasárnap délelôtt 10.00 órakor
böjti úrvacsora a Gyülekezeti Házban
• Február 24. délelôtt 10.00 óra
konfiurmandusok vasárnapja
• Február 26., kedd 17.00 óra
gondnoki fogadóóra a parókián
• Március 16., vasárnap délelôtt 10.00 óra
Virágvasárnap ünnepi istentisztelet a templomban
NAGYHETI ISTENTISZTELETEK
• Március 20. 17.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet
• Március 21. 17.00 óra nagypénteki úrvacsorai istentisztelet
• Március 22. 17.00 óra nagyszombati istentisztelet.
• Március 23. 10.00 óra húsvét vasárnapi úrvacsorai
istentisztelet
• Március 24. 10.00 óra húsvét hétfôi istentisztelet
• Március 31. hétfô 17.00 óra gondnoki fogadóóra
a parókián
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a Református
Gyülekezet.

DABAS-GYÓNON
gyermekprogramokat: játékot, vetélkedôt,
kézmûves foglalkozást, táncházat négy-öt
szülô irányításával. Az ifi-hittanosok, és animátorok a gyermekprogramon való segítségnyújtás mellett a nagyterem díszítését, terítését, valamint a felszolgálást vállalták. A közösség férfi tagjai végezték a disznó feldolgozását, az asszonyok pedig a finom ételek elkészítését. Este ünnepi vacsorával és hajnalig
tartó mulatsággal koronáztuk meg a napot.
Hosszú névlistának kellene itt következnie,
de nem akarjuk fárasztani az olvasó szemét a
rengeteg név láttán, akik hozzájárultak mind
anyagi, mind erkölcsi, mind fizikai módon
ahhoz, hogy ez a nap Istennek kedves és a
közösség testi-lelki javát szolgáló nap legyen.
Köszönet mindenkinek!
Tibay László plébános

Ökumenikus imahét Gyónon
A gyóni hitélet sokszínûségét is bizonyítja az,
hogy Dabas területén itt található a legtöbb történelmi keresztyén felekezet. Római katolikusok,
reformátusok és evangélikusok élnek békességben
egymás mellett, akik vágynak arra, hogy közösen
is kifejezésre juttathassák, megélhessék a Teremtô
Istenbe vetett meggyôzôdésüket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt hét eseménysorozata, az ökumenikus imahét. A hívek az imahét
minden estéjén összegyülekeztek, hogy közösen,
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül könyörögjenek a Szentlélek jelenlétéért, hálát
adjanak Isten jótéteményeiért, és hallgassák a Megváltó Krisztusról szóló igehirdetéseket. Az
eseménysorozatnak idén a gyóni evangélikus gyülekezet adott otthont. A gyülekezet templomának szószékérôl az Ige, a városrészben szolgáló összes pásztor (Valentínyi Erzsébet, Fekete
László, László Milán és Tibay László) tolmácsolásában hangozhatott, és a liturgiában is mindannyian igyekeztek részt venni. A záró alkalmon az összetartozást még inkább kifejezte az, hogy
a hívek minden lelkésztôl egyenként személyes igei áldást kaphattak. Hálát adunk Istennek
ezért a hétért, és az ô megtartó kegyelmében bízva reménykedünk abban, hogy az elkövetkezendô években is lesz alkalmunk hasonló közös elcsendesedésekre.
László Milán lelkész
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Sport

Nôi kézilabda

Krónikus fájdalmak,
pánikbetegség, stressz,

Dabas-Inárcs nôi felnôtt NB I/B
tavaszi hazai mérkôzései

depresszió megszüntetése,
Bach-virágterápia,
2008. 03. 02.
2008. 03. 16.
2008. 04. 05.

dyslexia kezelése, fülakupunktúra,
SPA méregtelenítés.

Horváthné Éltetô Csilla

18.00
18.00
18.00

(helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok)
Dabas-Inárcs KC–Bôcs KSC
Dabas-Inárcs KC–Fenstherm-Füzesabonyi SC
Dabas-Inárcs KC–Csorvási SK

az ifjúsági mérkôzések 16.00 órakor kezdôdnek

kineziológus füa., addiktológus

Info és bejelentkezés:
06-70/9428-428

INGYEN WI-FI DABASON!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városháza elôtti téren
(Szent István tér) már tavaly óta ingyenesen használható vezeték
nélküli (Wi-Fi) internet-hozzáférés mûködik, lehetôvé téve a felhasználóknak, hogy laptopjukkal, mobiltelefonjukkal vagy PDA-val csatlakozzanak az
internethez. Itt egy regisztrációs oldalon kell egy adatlapot kitöltenünk, mely után már
igénybe vehetô a szolgáltatás. Január végétôl az Okmányiroda elôtti téren, valamint az
iroda ügyfélváró termében is mûködik ilyen ingyenes internet-hozzáférés, tovább bôvítve a lakossági szolgáltatások körét.
További információ az alábbi telefonszámon kérhetô: 29/561-262.

Tisztelt Ügyfelünk!
A

hirdetési tarifái áfa nélkül 2008. január hónaptól a következôk:

1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

6 000 Ft/hó
7 200 Ft/hó
12 000 Ft/hó
20 400 Ft/hó
31 200 Ft/hó
50 400 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 200 Ft/hó
9 600 Ft /hó
16 800 Ft/hó
26 400 Ft/hó
40 800 Ft/hó
74 400 Ft/hó

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

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy
10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasóink! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29/561-212, 29-561-211, kabinetiroda@dabas.hu). Az ez után beérkezô cikkeket már csak a következô számban tudjuk megjelentetni.
Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Bálint Katalin, Kabinetiroda-munkatárs
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Sport

KARÁCSONYI FITNESZGÁLA

Férfi kézilabda

Nagyszabású rendezvénnyel búcsúztatta az óévet a Szimultán SKE a
Dabas-Diego Sportcsarnokban. 2007. december 22-én karácsonyi
gálát rendezett az egyesület, amely nyitott volt a nagyközönség
számára. A gálán közel hatszáz nézô szórakozhatott önfeledten a
gyerekek és a felnôttek produkcióin. A bemutatón a szépszámú közönség megismerhette az egyesületben folyó munkát, ízelítôt kapott
az óvodások, a versenyzôk és a szülôk felkészültségérôl, ügyességérôl. Megismerhette az egyesület sportolóinak az eredményeit, és
feltöltôdhetett az ünnepek elôtt egy kitûnôen szervezett, színvonalas rendezvényen, amelyrôl a fotók is tanúskodnak.
B. B.

Egyre többen kezdenek kézilabdázni a fiúk közül Dabason és környékén. Már
számos edzésen, két teremtornán és egy szülô-edzô-sportvezetô találkozón vannak
túl a kicsik és a még kisebbek. Az egyesület célja, hogy sok fiatal ismerkedjen meg
a sportág alapjaival, illeszkedjenek be és érezzék jól magukat a csapatukban, valamint érjenek el minél több sikert a maguk és a közösség számára. Ehhez a Dabas
VSE KC igyekszik minden segítséget megadni. Biztosítani a megfelelô szakembergárdát Szilágyi Zoltán vezetésével, és elôteremteni a tárgyi feltételeket a rendszeres sportoláshoz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felnôtt csapat magas
minôségû játéka mellett magatartásuk is mintául szolgáljon a gyerekek számára.
Szandhofer János

Dabas-Diego KC férfi felnôtt NB I/B tavaszi mérkôzései
(helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok)
2008. 02. 23. 18.00 Dabas-Diego KC–Tököl KSK
2008. 03. 08. 18.00 Dabas-Diego KC–Rinyamenti KC
2008. 03. 15. 18.00 Dabas-Diego KC–Várpalotai DSE UNIO
2008. 04. 06. 18.00 Dabas-Diego KC–Georgikon DSE
az ifjúsági mérkôzések 16.00 órakor kezdôdnek

22 DABASI ÚJSÁG

2008. január–február

NÉPSZAVAZÁS! • SORSFORDÍTÓ LEHET!

PROGRAMAJÁNLÓ FEBRUÁR–MÁRCIUS HÓNAPRA
Református egyházközség, Gyón
(2373 Dabas, Kossuth L. utca 9.)

FEBRUÁR
03. 10.00
10. 10.00
13. 18.00
14. 18.00
15. 18.00
17. 10.00
24. 10.00
16.00

Istentisztelet, gyermekistentisztelet
Istentisztelet, gyermekistentisztelet
Böjti evangélizáció
Böjti evangélizáció
Böjti evangélizáció
Istentisztelet, gyermekistentisztelet
Istentisztelet, gyermekistentisztelet
Gyülekezeti szeretetvendégség

20. 18.00 Nagycsütörtök utolsó vacsora
emlékmise
21. 15.00 Nagypéntek keresztút
18.00 Jézus szenvedésérôl megemlékezô
szertartás „csonka mise”
22. 19.30 Húsvét vigília szertartás
körmenettel
23. 11.00 Húsvét vasárnap ünnepi szentmise

23. 19.00 „A világ és a vége” –
Wass Albert

07. 21.00
14. 15.00
15.
29. 18.00

Evangélikus egyházközség, Gyón

Halász Móricz-kúria Tájoló Iroda

(2373 Dabas, Luther u. 14.)

(2373 Dabas, Kossuth L. u. 7.
tel.: 06-29/367-160)

MÁRCIUS

FEBRUÁR

02. 10.00 Istentisztelet, gyermekistentisztelet
15.00 Gyülekezeti szeretetvendégség a
ceglédi Molnár Mária Szeretetotthon lakóinak szolgálatával
10. 10.00 Istentisztelet, gyermekistentisztelet
16. 10.00 Virágvasárnapi ünnepi istentisztelet
14.00 Húsvéti gyermekdélután
20. 18.00 Nagycsütörtöki istentisztelet
21. 11.00 Istentisztelet a Zárdakert Idôsek
Otthonában
18.00 Nagypénteki istentisztelet
23. 10.00 Húsvéti ünnepi istentisztelet
15.00 Tatárszentgyörgyön ünnepi
istentisztelet
24. 10.00 Húsvéti ünnepi istentisztelet
30. 10.00 Istentisztelet, gyermekistentisztelet

03. 16.00 Szeretetvendégség meghívott
elôadóval
10. 16.00 Szeretetvendégség meghívott
elôadóval
17. 16.00 Fiatal felnôttek szeretetvendégsége
23. 16.00 Gyermekek szeretetvendégsége

02. 17.00
09. 17.00
16. 17.00
20. 17.00
21. 10.00
23. 10.00
24. 10.00

MÁRCIUS
Böjti evangélizáció
Böjti evangélizáció
Böjti evangélizáció
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Húsvét ünnepe
Húsvét 2. napja

FEBRUÁR
15. 17.00 Nyugdíjasmozi
(filmvetítés, régi magyar filmek)
22. 16.00 Kézmûves foglalkozás
MÁRCIUS
07. 18.00 Meyer Arthur-festménykiállítás
08. 09.00 Szépségnap
21. 14.00 Húsvéti hagyományôrzô
rendezvény
Dabas-Szôlôsi Mûvelôdési Ház
Civil Közösségi Ház
(2370 Dabas, Tinódi u. 2.
tel.: 06-29/368-569)

Polgármesteri Kabinetiroda
(2370 Dabas, Szt. István tér 1/B
tel.: 06-29/561-211)

Katolikus egyházközség, Gyón
(2373 Dabas, Vasút utca 28.)

FEBRUÁR
03. 15.00 Teadélután gyermekeknek
Tombolasorsolás
06. 18.00 Hamvazószerda
szentmise „hamvazással”
08. 17.00 Keresztúti ájtatosság
10. 15.00 Teadélután gyermekeknek
Tombolasorsolás
15. 17.00 Keresztúti ájtatosság
22. 17.00 Keresztúti ájtatosság
29. 17.00 Keresztúti ájtatosság

FEBRUÁR
Vay Péter-emlékkiállítás
(Helyszín: gyóni katolikus templom)

28.

13.–14.
15.

29.

FEBRUÁR
21. 17.00 Képviselôi fogadóóra
22.
Kézmûves foglalkozás
23. 17.00 Évfordulós nyugdíjas találkozó

MÁRCIUS
23. 19.00 Hagyományôrzô táncház,
locsolóbál

MÁRCIUS
Anyanyelvi Találkozó
(Helyszín: Városháza, TMG)
Nemzeti ünnep
(Helyszín: Szt. István tér)
Tavaszköszöntô Városházi Est,
fáklyás felvonulás
Újszülöttek köszöntése, Ligete

MÁRCIUS
03. 18.00 Nagyböjti lelkigyakorlat
04. 18.00 Nagyböjti lelkigyakorlat
Betegek szentségének közösségi
kiszolgáltatása
07. 17.00 Keresztúti ájtatosság
14. 17.00 Keresztúti ájtatosság
16. 11.00 Virágvasárnap ünnepi mise
passióénekléssel

MÁRCIUS
PANKKK könnyûzenei koncert
Húsvéti kézmûves foglalkozás
Március 15-i rajzkiállítás,
Hastánc-gála

Halász Boldizsár
Városi Könyvtár
(2370 Dabas, Bajcsy-Zs. u. 11.
tel.: 06-29/360-529)
01.

Kossuth Mûvelôdési Központ
(2370 Dabas, Szt. István út 58.
tel.: 06-29/360-237)

MÁRCIUS
Irodalmi foglalkozás óvodásoknak
(Gyermekkönyvtár)
Idôpontja egyeztetés alapján
08. 16.00 Krúdy Kávéház
01.

FEBRUÁR
16. 18.00 Farsangi bál (kizárólag jelmezes)
22. 17.00 Táltos dobkör

FEBRUÁR
Felkészülés a tavaszra,
mezôgazdasági könyvkiállítás a
könyvtár nyitvatartási ideje alatt

Idén is megrendezésre kerül a Mara & Mony hastánc-duett jótékonysági táncestje
Ez év tavaszán, azaz 2008. március havának 29. napján, este 19 órai kezdettel, a
dabasi Kossuth Mûvelôdési Központban,
megrendezésre kerül az “EGY KELETI
MESE” elnevezésû és immáron hagyományosnak mondható jótékonysági hastáncest. A majdnem 2 órás színvonalas
rendezvény bevétele most is a dabasi
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet nôgyógyászati szûrôberendezéseinek
korszerûsítésére kerül felajánlásra. Célunk, akár csak tavaly, hogy erre az estére a NÔK kerüljenek a középpontba. A
NÔK, akik a család önzetlen mozgató-

rugói, az élet továbbadói és a gyengéd
szeretet megtestesítôi. Akik 2007-ben
velünk tartottak, már megtapasztalták
rendezvényünk légkörének különlegességét, de a legfontosabb, hogy részvételükkel egyben nemes célunkat is támogatták. Akkor 463 000 Ft-ot adhattunk át
dr. Goneth János részére, mely összegbôl
a Rendelôintézet segítségével, a nôgyógyászati szakrendelésnek egy speciális,
úgynevezett kryocoagulator készüléket
sikerült megvásárolnia. Ez, a méhnyak
jóindulatú elváltozásainak kezelésére
szolgáló, kryosebészeti (fagyasztásos
sebészeti) eljárással mûködô nôgyógyászati eszköz ma már a szakszerû ellátás
szolgálatában áll. Idén hasonló és ezen
az összegen túlmutató célok vezérelnek
bennünket, de mindehhez Önökre is
szükségünk lesz!
Mi újra megálmodtunk egy estet. Egy
olyan estet, ami ismét képes lesz arra,
hogy túlmutasson eredeti jelentésén. Hiszünk abban, hogy kitartó munkánk és az
Önök szívbôl jövô adakozása “megérleli
álmaink gyümölcsét”, segítve ezzel a
Dabas és vonzáskörzetében élô hölgyek
(köztük az Ön családtagjai, szerettei,
munkatársai, ismerôsei...) egészségügyi
helyzetét. Segítsen, hogy együtt segíthessünk!
Üdvözlettel: Mara & Mony

Jegyvásárlás Maránál: 06-70/275-86-75
E-mail: mrazmarcsi@freemail.hu
www.marahastanc.hu
Jegyárak:
Elôadás
megtekintésére
jogosító,
részvételi jegy: 2000 Ft/fô
Elôadás megtekintésére nem jogosító,
pártolójegy: 1500 Ft/fô
Pénzbeli adományok befizetésére az SZTK
alapítványi számlaszáma:
“Orvosi Mûszerrel a Daganatos Betegségek Korai Felismeréséért” Alapítvány
OTP BANK 11742032-20011916

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

ANGOL–NÉMET
beszédgyakorlás,
nyelvoktatás (szakmai is),
fordítás, tolmácsolás,
igényes helyen, Dabason,
gyakorlott nyelvvizsgáztató
tanároktól!

Tel.: 06-29/360-195

Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ:
(06-30) 903-4987, Fax: (06-29) 360-982

