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„A legáldottabb kéz a földön,
A te kezed jó Anyám
Rettentô semmi mélyén álltam
Közelgô létem hajnalán;
A te két kezed volt a mentôm
S a fényes földre helyezett...
Add ide, – csak egy pillanatra, –
Hadd csókolom meg kezedet!”
Dsida Jenô

Fotó: Karlik Dóra
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Meghívó
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívok minden családot a
Hagyományôrzô Városi Majálisra és Gyermeknapra, amelyre május 1-jén 10.30-kor kerül sor a
Jubileumi parkban.
A délelôtti programokban részt vesz a Sugár Rezsô Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fúvószenekara, a Szimultán SKE fitneszcsoportja. A délutáni programok a hagyományôrzés jegyében zajlanak. A színpadon fellépnek a Kossuth Mûvelôdési
Központ gyermek (óvodás és kisiskolás) néptáncosai, a Szent János Katolikus Általános Iskola néptánccsoportja, a gyermek citeracsoport, a Forgatós néptánccsoport, a Kéknefelejcs Ifjúsági Citeracsoport, Valentyik Anna, Venicz Ábel,
Gogolák Alexandra, Danyis Máté, Hornyák András, Bábelné Kecskés Piroska, a Kékibolya Népdalkör, az Orchidea Népdalkör, a Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör és a Palinta Együttes.
Alternatív programként szarvasos körhintával, kézmûves foglalkozással, lovas programokkal, ómagyar életmód-bemutatóval, pónifogattal, népi játékokkal (zsákban futás, karikázás, stb.) várjuk a gyerekeket. Minden korosztály kipróbálhatja a népi mesterségeket: a kosárfonást, nemezelést, csuhébabakészítést, tojáshímzést, agyagozást és még sok más érdekes tevékenységet.
Ünnepeljünk együtt május 1-jén a Hagyományok, Hagyományôrzés Évének
Majálisán!
Kôszegi Zoltán polgármester

Újszülöttek köszöntése a Városházán

Fotó: Karlik Dóra

Szombaton, április 12-én köszöntötte Dabas Város Önkormányzata a 2007-ben, az Anyák Évének második felében született csecsemôket. Az elmúlt esztendô gyermekáldás szempontjából nagyon termékeny volt városunkban, az elsô félévben 77,
a másodikban 104 csecsemô született, és közöttük is öt ikerpárt köszönthettünk.

A rendezvény több szempontból is megújult az elôzô évekhez
képest, a szervezôk vidám színes virág- és mesefigurákkal, babaportrékkal dekorálták a Városháza nagytermét. A szülôk több bababoltban és gyógyszertárban beváltható vásárlási utalványt vehettek
át, amelyeket gyerekük öltöztetésére, fontos babaápolási szerekre,
gyógyszerekre fordíthatnak. Az óvodások kedves kis mûsorral örvendeztették meg a közönséget, a Táncsics óvoda verses-dalos összeállítása és Szarka Ágnes táncoktató óvodás néptáncosainak mûsora
illett az alkalomhoz, s a több generációt felvonultató közönség elvárásainak is megfelelt. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte a
jelen lévô családokat, és arra biztatta a szülôket, hogy a gyermekvállalási láz ne lankadjon, mert a gyermek a település, az ország, a nem-
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zet jövôje. Beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontos nagyon
korán elkezdeni a kicsik magyarságtudatra való nevelését, amelyhez
az elsô lépés a mondóka, a mese, az ének, a tánc, a népi kézmûves
foglalkozás és a nagyszülôk tapasztalatainak, emlékeinek beszélgetések által való beépítése a fiatal generáció tudatába. A rendezvény
végén csoportképek készültek a családokról, de az ünnepség alatt is
csattogott a gép, sok kedves momentumot kapott lencsevégre fotósunk. A képek letölthetôk a www. dabas. hu honlapról. Délután a
sári Csati-parton folytatódott a rendezvény, ahol a szülôk elültették
a facsemetéket gyermekük születésének örömére. Az Újszülöttek
Ligete így nô, terjeszkedik évrôl évre, friss levegôt, biztonságos teret
nyújt a családoknak közös együttlétre, önfeledt játékra.
K. Á.
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Wass Albert-filmvetítés a Költészet Napján
Április 11-ét, a Magyar Költészet Napját rendhagyó módon ünnepeltük, ugyanis ezt az eseményt összekötöttük a Wass
Albert-Emlékévvel. Dabas Város Önkormányzata és a Határok Nélkül Magyartól Magyarig Egyesület közös szervezésében
került sor Koltay Gábor Adjátok Vissza a hegyeimet címû dokumentumfilmjének vetítésére, a DDS konferenciatermében.
A vetítés megkezdése elôtt a költô, Wass Albert alakját elevenítettük fel három verssel, „A Láthatatlan zászló” címû versmondó verseny három döntôse, Valentyik Anna, Kotán Gábor és Zebegnyei Károly elôadásában.
A megrendítô Wass Alberti sorsot, egy ország széthullásának szomorú és igazságtalan történetét, egy mindent megváltoztató
értékkiürülést felmutató korszakot tárt
elénk ez a film. Az író hôn szeretett világát
az erdélyi táj szépségével, az értéktelített
múlt, a pezsgô szellemi és kulturális élet
fel-felvillanó képeivel tárja elénk Koltay
Gábor. Értetlenül állunk az írót negatívan
megítélô vélemények elôtt, az ôt besározó
áldokumentumok, a betiltott, eltávolított
szobrok, a lerombolt élet helyszínei elôtt.
Nem értjük, miért gyûlölik ôt annyian,
amikor egész életét a magyarság ügyének
szentelte. A nagy igazságot és a film egyik

Európaiság, hitelesség, protokoll
Április 9-én a Halász Móricz-kúria adott otthont
Görög Ibolya Európaiság,
hitelesség, protokoll címû
elôadásának, amelyen mintegy ötven érdeklôdô (óvónô,
pedagógus, intézményvezetô, diák, mûvelôdési
intézményekben dolgozó
személy, rendezvényszervezô stb.) vett részt. Görög
Ibolya nagy szakmai múlttal rendelkezik, ô a téma
legnagyobb szaktekintélye Magyarországon. Jelenleg a Magyar Közigazgatási Intézet akkreditált elôadója, de 1987–1999
között a Miniszterelnöki Hivatal (azaz három kormányfô) protokollosa, majd protokollfônöke volt. Legkedveltebb szakterületei a viselkedéstörténet, kultúratörténet, gasztronómia, más
országok szokásai. Több könyvet is írt a viselkedéskultúra és
a protokoll témájában, amelyeket több fôiskola és egyetem
szakirányú kara is elôszeretettel használ a fiatalok képzésében. Az elôadás oldott volt, amelynek minden momentumában tükrözôdött Görög Ibolya sajátos humora, figyelemreméltó személyisége. Hatalmas tudásából igyekezett a lehetô legtöbbet átadni a hallgatóságnak. A résztvevôk visszajelzései
igazolják, hogy hasznos napot töltöttek a szakértô asszony társaságában.
Szerk.

kulcsmondatát az az öregasszony mondja
ki, aki valamikor parasztlányként a Wassbirtokon élt. Azért gyûlölik, mert holtában
is félnek tôle! Félnek Wass Albert igazságától, ítéletétôl, amely leránthatja a leplet
minden külsô és belsô nemzetpusztító
törekvésrôl. A filmvetítés után a szerzô,
Koltay Gábor beszélt a magyarság aktuális
sorskérdéseirôl, a nemzetnek „országlakókká” való züllesztésérôl, a nagyhatalmaknak a magyarsággal kapcsolatos
terveirôl. Kiutakat keresett, alternatívákat
javasolt a talpraállásra, a nemzeti büszkeség visszanyerésére.
– ui –

Dabasiak Szlovéniában

Magyar Napokat rendeztek a szlovéniai Kranjban, ahol népzenével a dabasi Szederinda és a Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenakar szórakoztatta a helyieket, magyar táncokat pedig
Pásztor Gergely vezetésével az ELTE Néptáncegyüttese
mutatott be. Részt vettek a rendezvényen a Ljubljanában élô
magyar kolónia tagjai, akik nagy lelkesedéssel és szeretettel
fogadták a hazai fellépôket.
Zenekarok tagjai:
Pataki Evelin, Pataki Tímea, Szlama Dóra,
Szlama Ildikó, Szônyi Renáta, Molnár Ferenc,
valamint az együttesek vezetôi:
Szlama László és ifj. Szlama László
Néptáncosok:
Azary Beatrix, Vaszary Borbála, Dudás Mihály,
Fekete Csaba és Pásztor Gergely
2008. április
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Vendégünk volt
Sólyom László köztársasági elnök
Az „Értékôrzô tájak és emberek Magyarországon” címû program keretében
Sólyom László köztársasági elnök 2008. április 6–8. között ellátogatott a Duna–
Ipoly Nemzeti Park területére. Országjáró útjának egyik állomása Dabas volt,
április 8-án településünkön töltött egy teljes délutánt.

Fotók: Karlik Dóra

A látogatás elsô helyszíne a Halász
Móricz-kúria volt, ahol Kôszegi Zoltán
polgármester és felesége fogadta az
elnök urat. A polgármester dabasi kitüntetett vállalkozók termékeibôl, kultúra-díjas képzômûvész festményébôl,
díjazott pedagógusok és díszpolgárok
kiadványaiból összeállított ajándékcsomagot adott át az elnök úrnak.
A Halász Móricz-kúriában Sólyom
László munkaebéden találkozott a
térség biogazdáival, agrártermelôivel,
és megtekintette a kiállítóteremben
található tárlatot, valamint a HalászSzánthó Emlékszobát. Ezen az eseményen Dabasról dr. Eke Sándor,
Homoki Iván és Valentyik Ferenc
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vett részt. A látogatás második helyszíne a dabasi Úri Kaszinó, azaz a
Kossuth Mûvelôdési Központ volt. Itt
került sor arra a civil fórumra, ahol a
köztársasági elnök a térség civil szervezeteinek eredményeirôl, esetleges
gondjairól, a szervezeti civil munka
perspektívájának lehetôségeirôl tájékozódott. A fórum moderátora Pásztor Gergely képviselô volt, aki a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége helyi szervezetének elnöke is egy személyben.
Az elnök urat Tapodi Katalin intézményvezetô fogadta. Dabasról Péli
Lászlóné (a Gyóni Géza Nyugdíjas-

klub vezetôje), Farkas Gabriella (az
Igazgyöngy Alapítványi Iskola igazgatója), Bennárik Ferenc (a DAFI képviseletében), Farkas Pál és Ronga József
(az Áldos Hagyományôrzô Kulturális
Közhasznú Egyesület vezetôi), Kollár
Zsolt (a Határok Nélkül Magyartól
Magyarig Kulturális és Turisztikai
Egyesület elnöke) volt jelen.
A harmadik program kezdete elôtt
Sólyom László meglátogatta a református templomot és az ott ôrzött
Kossuth-koszorút. A templom történetérôl Bakkai Éva gondnok beszélt a
vendégeknek. A nap utolsó állomása a
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
volt (Halász Antal-kúria), ahol a
NOE, azaz a Nagycsaládosok Országos Egyesületének térségi reprezentánsai találkoztak az elnök úrral. Itt
Ferenczi Margit intézményvezetô
fogadta a vendéget, és a térségi képviselôkön kívül a dabasi nagycsaládosok részérôl Pintérmé Máté Szilvia
elnök volt jelen. A látogatás néhány
órája alatt Sólyom László ízelítôt
kapott a város arculatát meghatározó klasszicista építészet remekeibôl,
a dabasi kúriák történetébôl, és a
reformkori dabasi kulturális, politikai és közélet fontos szereplôirôl,
a híres köznemesi családokról: a
Zlinszkyekrôl és a Halászokról.
PBT
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. március 19-i rendes
ülésén új rendeletként elfogadta a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmának meghatározására vonatkozó
11/2008. (III. 19.) számú rendeletet, illetve az Önkormányzat intézményeinél
dolgozó közszolgálati munkavállalók lakásépítésének, vásárlásának, lakáscseréjének, felújításának visszatérítendô támogatására vonatkozó 12/2008. (III. 19.)
számú rendeletet.
A testület 10/2008. (III. 19.) számú
rendeletével módosította a vállalkozásfejlesztési keretrôl szóló 51/2004. (XI. 18.)
számú rendeletét, továbbá 14/2008. (III.
19.) számú rendeletével módosította az
idôsek élethelyzetének javítására szolgáló
lakás célú támogatásról szóló 19/2003.
(IV. 08.) rendeletét, illetve 5/2008. (III.
19.) számú rendeletével módosította az
elsô lakáshoz jutó fiatal házasok, valamint
a lakásépítés és vásárlás támogatásáról
szóló 12/1991. (V. 30.) rendeletét.
Egyhangú szavazattal, 18 igennel fogadta el az Önkormányzat testülete a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet, a Kossuth Mûvelôdési Központ,
a Halász Móricz-kúria, a Sári Faluház, a
Dabas-szôlôsi Civil Közösségi Ház és a
Halász Boldizsár Városi Könyvtár 2007.
évi beszámolóját.
A testület szintén egyhangúan hagyta
jóvá a Polgármesteri Hivatal és az általa
fenntartott, önálló és részben önálló gazdálkodású intézmények gazdálkodására
vonatkozó együttmûködési megállapodásokat.
Minden jelenlévô képviselô elfogadta a
2008. évi közbeszerzési tervet, továbbá a
pályázatokkal kapcsolatos beszámolót is.

A képviselôk jóváhagyták a Daköv Kft.
részérôl a 2007. évi ivóvízdíj-különbözet
terhére végzett munkákról szóló tájékoztatást. A testület egyöntetûen hozzájárult, a tervezôi díj felvállalásával, a
Dinnyés Lajos úttól a Dabasi Nyomdáig
terjedô területrész közmûhálózatának elkészítéséhez, és felhatalmazta a polgármestert a településfejlesztési szerzôdések
megkötésére.
A testület határozott arról, hogy az
Önkormányzat pályázatot nyújt be a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
megbízásából a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ felhívására az országos közutakon levô balesetveszélyes
csomópontok átépítésének társfinanszírozására. A pályázat tárgya a 4606 j út
Dabas, Bartók Béla és Vörösmarty utak
csomópontja, teljes beruházási költsége
64 753 911 Ft. A pályázaton igényelt támogatás 45 327 000 Ft. A Képviselôtestület a beruházáshoz 19 426 911 Ft
saját forrást biztosított.
A testület döntött Dabas város bel- és
külterületi úthálózatának fejlesztése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban, és
az érvényes ajánlatok közül a DV Konzorcium (konzorciumvezetô: Duna Aszfalt Kft.), 6060 Tiszakécske, Béke u.
150. ajánlatát fogadta el a legkedvezôbb
ajánlatnak, s hirdette ki az eljárás nyertesének.
A testület a Dabas és Környéke Üdülôtábor Alapítvány részére 2 673 700 Ft fejlesztési és 16 000 Ft mûködési támogatást állapított meg az általános tartalék
terhére, továbbá szintén e tartalék terhére 1 millió forinttal felemelte a munkáltatói kölcsön keretét. A testület az idôskorúak lakáskorszerûsítésének támogatására
elkülönített összeget 500 000 Ft-tal felemelte a szociális keret terhére. A testület nem járult hozzá Geburth Ágnes

Közbiztonsági hírek
2008. március hónapban Dabason összesen 27 bûncselekmény vált ismertté. Az elkövetôk 20 alkalommal valósítottak
meg személyek javai elleni bûncselekményeket, ezek közül
10 lopás, három betöréses lopás volt, egy alkalommal pedig
jármû önkényes elvétele bûncselekményt is regisztráltunk.
Az elmúlt hónapban Dabas területén négy anyagi kárral,
három könnyû sérüléssel és két súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetnél kellett intézkedni az egyenruhás rendôröknek.
Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy 2008. január 1-jétôl be-

budapesti lakos Tápiószentmártonban
található Gyermektábor ingatlanának
megvásárlásához, de hozzájárult a dabasi
0135/9 hrsz.-ú 4903 m2 nagyságú, szántó
megnevezésû ingatlan megvásárlásához,
16 000 000 Ft ellenében.
A plénum egyetértett a Közép-Magyarországi Régió Klaszterének megalakításával és felhatalmazta a polgármestert
a szándéknyilatkozat aláírására. A testület
utolsó napirendként zárt ülésen szociális
tárgyú fellebbezéssel foglalkozott.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. március 27-én tartott rendkívüli ülésén határozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a KMOP2007-4.3.2 kódszámú „Kistérségi szakellátás fejlesztése a Közép-magyarországi régióban” címû felhívásra. A pályázat tárgya
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet bôvítése, átalakítása és eszközbeszerzés. A pályázaton igényelt összeg
800 000 000 Ft, a saját forrás 90 000 000 Ft.
A képviselôk úgy határoztak, hogy a benyújtandó pályázati önrészen felül az Önkormányzat a pályázatból nem támogatható
átalakításhoz 80 000 000 Ft-ot biztosít.
A Képviselô-testület döntött arról is, hogy
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet meglévô épületének homlokzat-felújítását a KMOP-2007-5.2.1/B „Funkcióbôvítô
rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében címû felhívásra benyújtandó pályázat keretében valósítja
meg. A felújítás becsült teljes költsége
50 000 000 Ft. A rendkívüli ülés azzal zárult, hogy a testület hozzájárult a 0135/17
hrsz.-ú 3679 m2 nagyságú, szántó megnevezésû ingatlanból 118 m2 megvásárlásához 50 000 Ft ellenében.

Dr. Kozák Beatrix

vezetésre került az ún. közigazgatási bírság, amely érint minden
olyan személyt, aki a gépjármûvének közlekedésével kapcsolatban menetlevél vezetésére kötelezett, illetve azokra is, akikre az
AETR ( tachográf használatára kötelezett gépjármûvek) szabályok vonatkoznak. A jogszabály a menetlevéllel kapcsolatban
elkövetett szabálysértés esetén 50 000 Ft és 200 000 Ft közötti
bírságolási lehetôséget ad, míg az AETR szabályokat megszegôk 100 000 Ft-tól 800 000 Ft-is terjedô bírsággal sújthatók.
Kérjük Önöket, hogy a saját és a közlekedésben részt vevô
más személyek érdekében ezeket a szabályokat is tartsák be!
Somodi Sándor r. fôhadnagy
2008. április
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Vasút út:
rajt-cél gyôzelem?
Létezik-e fontosabb közügy a balesetmentes, a KRESZ szabályait betartó közlekedési morálnál? Aligha. A gyóni Vasút út
lakói hosszasan tudnák sorolni az érveket emellett, hiszen a saját bôrükön tapasztalják a dabasi autósok szabályokon felülemelkedô hajlamait. A Vasút út ugyanis egyre inkább egy versenypályához hasonlít. Minden heves lelkületû autós itt éli ki
versenyzôi álmait, ami persze az itt élôk számára elfogadhatatlan. Már ott tartunk, hogy a gyorshajtók miatt életveszélyes a
Vasút út mellett élni. Ezt a helyzetet súlyosbítják az úttest burkolati hibái, szûkössége és a járda közelsége, így a családok, a
járdán gyermeküket sétáltató, babakocsit toló édesanyák, nagymamák fokozottan vannak kitéve a veszélynek. Csoda, hogy
még nem történt nagyobb tragédia.
Mit lehet ilyenkor tenni? Mi lehet a megoldás a Vasút úti
gyóniak problémájára?
A rendôrkapitány úrral már sokat egyeztettünk és sokat
egyezkedtünk ebben a kérdésben. A rendôrség fokozott jelenléte, a sebességmérés gyakoribbá tétele azonban csak ideig-óráig
enyhíti a bajt. A szabálytalanul közlekedôk ugyanis csak addig
fegyelmezik magukat, csak addig veszik le a lábukat a gázpedálról, amíg a számukra veszélyt jelentô rendôrautót látják. Természetesen kapitány úr figyelme nem lankad – és ígérete szerint
szemét a Vasút úton tartja –, de ennél többre, nagyobb biztosítékra van szüksége az itt élôknek. Végleges megoldást tehát csak
az jelenthet, ha a célegyenesként mûködô útszakaszt – a Vörösmarty út és az 5-ös fôút közötti városi szakaszt – forgalomlassító mûtárgyakkal, járdaszigetekkel, az útburkolat „elhúzásával”
építtetné át a város. Ez napirenden van, annál is inkább, mert a
gyóni iskola környéke egy jelentôsebb fejlesztés részeként a közeljövôben átépül. A Polgármesteri Hivatal már tervezteti a keresztezôdésben kialakítandó körforgalmat is, és remény van arra, hogy a forgalomlassító megoldásokat is számba vegye, tervezze. Ezt a szándékot nagyban befolyásolja azonban az a tény,
hogy a Vasút út nem városi tulajdonban van, hanem megyei
fenntartású. Öröm azonban az ürömben, hogy a törvények hamarosan lehetôséget teremtenek arra, hogy az Önkormányzat
büntesse meg a gyorshajtókat, ezzel bevételhez jusson. És, ha
végre mi vehetjük a kezünkbe a közlekedési morál javításának
ügyét, akkor az eredmény már csak rajtunk múlik.
Pásztor Gergely
a 10. körzet képviselôje

Felhívás
A 2007. évi helyi iparûzési adóbevallási nyomtatványok kipostázása megkezdôdött, mely bevallást azoknak kell benyújtaniuk,
akik az Önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy
ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenységet végeznek. A bevallás benyújtásának határideje 2008. június 2., ezzel egyidejûleg rendezni kell a már befizetett adóelôleg és a végleges ipar-
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„A legjobbak a legjobb helyen”

Konferencia Zentán

A már meglévô és valóban jól mûködô kapcsolati szálak következményeképpen április 4-én újabb alkalmunk adódott, hogy a
délvidéki Zentára látogassunk. A Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium szervezésében meghívást kaptunk a
T-Day A Legjobbak a Legjobb helyen címû, a tehetséggondozással kapcsolatos tudományos konferenciára. Ennek során
részünkrôl Kotán Sándorné, a Kossuth Lajos Általános Iskola
tanára tartott prezentációt a dabasi tehetséggondozással és a
Dabasi Talentumok tehetségkutató programmal kapcsolatban.
Mindezek mellett Kôszegi Zoltán polgármesternek ismét
lehetôsége nyílt személyesen találkozni Juhász Attila zentai
polgármesterrel, és újabb egyeztetés történt a közeljövôben aláírandó testvérvárosi alapdokumentummal kapcsolatban. Bár
ezt a törekvésünket kissé megnehezítik a közelgô szerbiai önkormányzati választások, de természetesen teljes erôbedobással
dolgozunk a részletek kidolgozásán és szeretnénk megtalálni
aláírásának megfelelô pillanatát.
Ottlétünk alatt iskolai kapcsolataink szélesítésének nemescélzatával Kotán Sándor igazgató ellátogatott a Stevan Sremac
Általános Iskolába, és találkozott Sárosi Gabriella igazgatónôvel is. Májusban ugyanis a Gyóni Géza Általános Iskola
Mátyás Mesejáték címen egy vetélkedôt szervez a dabasi, valamint reményeink szerint a zentai általános iskola csapatának
részvételével.
Egynapos látogatásunk rövidsége ellenére tehát igen termékenyre sikerült, hiszen nem csupán a széles körû nemzetközi
szakembergárdát felvonultató konferenciát színesíthettük testvérvárosi jelenléttel, hanem mindezek mellett kapcsolatépítési
szempontból is jelentôs lépéseket tettünk leendô délvidéki
testvértelepülésünk felé.
Kancsár Krisztián ifjúsági nagykövet
ûzési adó közötti különbözetet. A különbözetet a Hivatal
64400099-10980264-00000000 számú helyi iparûzési adó beszedési számlájára kell befizetni. Kérjük a törvényes határidô
betartását, mert a kötelezettség késedelmes teljesítése miatt az
adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény alapján mulasztási bírság jár. Amennyiben Önnek bevallási kötelezettsége van,
de a bevallási nyomtatványt még nem kapta kézhez, kérjük,
fáradjon be a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához (213.
szoba).
A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
április 18.
Garajszki László–Barsi Mónika
Forczek Jenô–Takács Viktória
április 25.
Volenszki István–Garajszki Gabriella
20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
április 8.
Kosiba István–Sponga Teréz
április 15.
Laja Lénárd–Suhajda Erzsébet
április 16.
Szabó János–Fokk Gizella
április 29.
Polák Ferenc–Papp Ágnes
Sós István–Asztalos Eszter
április 30.
Czene József–Glóz Julianna
Krigel Péter–Bálint Éva
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
április 15.
Bukovszki Miklós–Garajszki Erzsébet
április 16.
Sallai Zoltán–Somogyi Anikó
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
április 7.
Kocsó László–Bálint Terézia
április 8.
Garajszki Ferenc–Kiss Mária Magdolna
április 22.
Sikari Miklós–Ladányi Magdolna I.
április 29.
Roicsik László–Gomola Edit
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
április 6.
Vitvindics Ferenc–Nyúl Mária
április 20.
Balázs Pál–Kaldenecker Katalin
2008. március hónapban kötöttek házasságot:
március 26.
Talapka László–Ferencz Tünde Enikô
március 27.
Mráz Csaba–Takács Szilvia
Bende Viktor József–Csorba Ágnes
március 29.
dr. Demeter Zsombor–Sima Beáta Zsuzsanna
Munkácsi Róbert–Kilbinger Mónika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Holecz Tiffani
Kristóf – Kun Katica Kitty
Kovács Karolina
Serfel-Matazsdi Áron
Surmann Tamás

Újszülötteink
Születési idô
2008. 03. 08.
2008. 03. 11.
2008. 03.14.
2008. 03.18.
2008. 03.19.

Anyuka neve
Holecz Krisztina
Kun Szilvia
Bakonya Ildikó
Matazsdi Rita
Lakatos Renáta

Zsolnai Kitti
Steingruber Zsolt
Presenszki Patrik
Turcsán Dávid Csaba

2008. 03.24.
2008. 03.26.
2008. 03.30.
2008. 03.31.

Csapó Viktória
Kolonyár Amália
Forgács Helga
Farkas Erzsébet

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Név
Strupka Ferenc
Balogh Mária
Bellus József
Bata Jánosné

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô
1917. 04. 15.
1914. 04. 12.
1914. 04. 24.
1912. 04. 12.

Életkor
91 éves
94 éves
94 éves
96 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Farkas Mihály
1910. 04. 04. 2008. 02. 29.
Lacza Zoltán
1964. 02. 10. 2008. 03. 05.
Ribi Anna
1923. 09. 13. 2008. 03. 13.
Csajági László
1940. 04. 27. 2008. 03. 14.
Lukácsi Béla
1945. 04. 17.
2008.03. 16.
Kiss Ernôné (Juhász Juliánna)
1923. 10. 24. 2008. 03. 18.
Janicsák Lénárd
1948. 08. 25. 2008. 03. 18.
Fabók Ferenc
1946. 01. 29. 2008. 03. 18.
Fichó Gyuláné
(Kronvalter Jolán Erzsébet)
1926. 09. 15. 2008. 03. 19.
Szmrek Jánosné (Danyis Ilona)
1919. 11. 16. 2008. 03. 22.
Szmetena Gábor
1960. 04. 15. 2008. 03. 24.
Pelikán József
1932. 07. 14. 2008. 03. 24.
Bényei Illésné (Paszternák Veronika) 1923. 03. 28. 2008. 03. 25.
Miloszerni Mihályné (Medve Julianna) 1920. 10. 28. 2008. 03. 31.
Béres Lajos
1946. 03. 15. 2008. 04. 01.
Erdélyi Imre
1927. 06. 14. 2008. 04. 01.
Mráz Jánosné (Kancsár Erzsébet)
1921. 09. 18. 2008. 04. 02.
Deák Ferencné (Sulcz Teréz)
1916. 06. 15. 2008. 04. 04.
Kiss Ferencné (Strupka Rozália)
1921. 09. 21. 2008. 04. 06.
Tuska László
1951. 11. 21. 2008. 04. 08.

Osztozunk a családok gyászában.

Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI 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)

Az árak nem tartalmazzák a 20%-os áfát. 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 havi 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, a Kabinetiroda-munkatársa
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HAGYOMÁNYOK, HAGYOMÁNYÔRZÉS ÉVE

Nagyapám nyomában

A családfakutatás nehézségei
Két évvel ezelôtt kezdtem el családfakutatással foglalkozni. Ezt a munkámat adtam le a 2006 decemberében a
Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete által
kihirdetett pályázatra, amellyel díjat is
nyertem.
Az egész úgy kezdôdött, hogy egyik
nap elôkerült egy fiók régi tárgyakkal
és fényképekkel. A képek többsége
fôleg dédnagyszüleimet, néhány pedig
az üknagyszüleimet ábrázolta. Ekkor
jutott eszembe, milyen jó volna családfát készíteni. Az az egy baj volt csak,
hogy én sem tudtam, hogyan is kellene
elindulnom. Ekkoriban történelemversenyre készültünk az iskolában. A felkészülés alatt szerettem meg a történelmet igazán, és rájöttem, hogy milyen érdekes is tud lenni. Szerencsém
volt, mert tudtam, hogy a tanár úr már
jártas a témában. Egyik délután tehát
megkérdeztem. Rengeteg információval halmozott el. Elmondta, hogy
elôször otthon kell kérdezôsködnöm,
ugyanis a levéltárban csak 1895-tôl találhatóak adatok, tehát odáig szóban
kell kiderítenem a dátumokat és a születések helyét.
A különbözô adatokat (születési, halálozási és házasságkötési) megtalálhatjuk az anyakönyvekben, de segítségünkre lehetnek gyászjelentések vagy
egyéb feljegyzések is. Ha csak a dátumban vagyunk bizonytalanok, akkor a
nagyszülôk, dédszülôk sírján lévô évszámok is használhatóak. Nagyszülôk
vagy még élô idôsebb rokonok is egész
biztosan tudnak segíteni, és szívesen

mesélnek. Én például anyai nagypapám
testvérét kérdeztem meg, és egy csomó
régi iratot, valamint két fényképet is tudott nekem adni. Az anyai nagymamám
családjával kapcsolatban pedig több
hivatalos papír került elô. Apai ágon a
nagypapám készített feljegyzéseket,
ami nagy segítségemre volt. Ezeket
összeírtam, és rajzoltam egy kis családfát, ahol a férfiakat mindig a bal, a nôi
családtagokat pedig a jobb oldalon
ábrázoltam.
Ezek után jöhet a levéltár. Dabas
adatai két helyen is megtalálhatóak. Az
egyik a Magyar Országos Levéltár
(www.mol.gov.hu, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.) a másik a Pest Megyei
Levéltár (www.pestmegyeileveltar.adatpark.hu, 1097 Budapest, Vágóhíd
u. 7.). Én inkább az Országos Levéltárat ajánlom. Ott nagyon segítôkészek, és az adatok a kezdetektôl
(1700-as évek) egészen 1895-ig megtalálhatóak. A Pest Megyeiben viszont
csak 1828-ig vannak anyakönyvek. A
mikrofilmeket kikérhetjük telefonon is.
A weblapjukon megtalálhatjuk a telefonszámot, és a település nevét beírva
megkaphatjuk a mikrofilmtekercsek
számát, majd telefonon ezt kérjük ki.
Ha megérkeztünk a levéltárba, be
kell iratkoznunk, és a pultnál megkaphatjuk a mikrofilmeket. Néhány településnél index is készült. Ez úgy néz ki,
hogy fel van írva az évszám középre, és
alatta az abban az évben született gyerekek, az ô születési dátumuk (napra
pontosan) és a szüleik neve. Ha van

Húszéves nyugdíjasklub
A Gyóni Géza Nyugdíjasklub március 30-án ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját a Vasút úti nyugdíjasházban. A klub szemlélete és értékrendje az elmúlt 20 év alatt sokat változott az agilis és fiatalos vezetô, Péli Lászlóné Marika
néni szárnyai alatt.
Kezdetben még csak kirándulásokat, összejöveteleket szerveztek, de az évek folyamán fontos képviselôi lettek a hagyományôrzésnek, az értékmentésnek, a kultúra közvetítésének.
Ma már nincs olyan nemzeti ünnep, amelyrôl ne emlékeznének meg, de élénken ápolják, névadójuk, Gyóni Géza emlékét
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ilyenünk, érdemes ezzel kezdeni, és kigyûjteni abból a névbôl az összeset,
amely minket érdekel. Nem érdemes az
összes nevet kigyûjtenünk, amely a családunkban szerepel, mert abba nagyon
bele lehet kavarodni. Tehát egyszerre
csak egy családot, családnevet keressünk. Ha ezzel megvagyunk, és kiírtuk
az indexet, akkor megkeressük a jegyzetünkben azt a személyt, akit az otthoni kutatás alatt utoljára találtunk meg,
és megkeressük ôt az anyakönyvben.
Ott megtaláljuk a szülei nevét, így most
már kereshetjük az ô adatait is.
Az anyakönyvek általában latin nyelvûek és táblázatos formában vezették
ôket. Így nem árt, ha néhány szót tudunk latinul, például: conjugum a
házasság, plebejus földmûves vagy jobbágy, vir a férfi és mulier a nô, proles a
gyerekek, parentes a szülôk, obiit meghalt. Az anyakönyvekbôl nemcsak egyféle információt kaphatunk meg. Például a házassági anyakönyvbôl megtudhatjuk a születés dátumát is, mert
általában oda szokták írni az életkort,
ebbôl megkaphatjuk a születés dátumát. Ugyanez igaz a halotti anyakönyvre vagy a gyászjelentésre is. Az
országos levéltár honlapján találhatunk
képeket is az anyakönyvekrôl. A tekercsek elején néhány német szóval is találkoztam, ezek azt jelölték meg, hogy
milyen fajta anyakönyv található a tekercsen. Értékes adatokkal bôvíthetjük
a családfát a feudáliskori összeírások
vizsgálatával is, ezeket is megtalálhatjuk mikrofilmen.
Sok idôt és nagy kitartást igénylô
munka ez. Remélem, én is segítségére
voltam minden lelkes kutatnivágyónak.
Jó munkát kívánok!
Pacsirta Krisztina

is. Nagy szerepük volt a gyóni Tájház berendezésében, önzetlen adományaikkal, fáradhatatlan gyûjtômunkájukkal sikerült
korhûen kialakítani az épület belsejét.
Jelenlétükre és aktív részvételükre minden városi rendezvényen számítani lehet. Fiatalokat meghazudtoló energiájuk, optimizmusuk és mozgékonyságuk példaértékû a dabasiak számára. A Gyóni Géza Nyugdíjasklub az értelmes életet, az aktív
idôskort választotta, így váltak városunk egyik meghatározó
egyesületévé.
Dabas Város Önkormányzata jó egészséget, hosszú, boldog
nyugdíjas éveket kíván a klub minden tagjának!
Szerk.

KULTÚRA • KITEKINTÔ

A Magyar Költészet Napja
Hivatalosan 1964 óta ünnepeljük a magyar költészetet. Ez a nap, április 11-e
összeforrt József Attila születésnapjával, hiszen az ô életmûve összesít magában
minden törekvést: érzelmet, erényt, szépséget, tisztaságot és logikát, amit költô
Balassi óta papírra vetett.
JÓZSEF ATTILA

Azt mondják
Mikor születtem, a kezemben kés volt –
azt mondják, ez költemény.
Biz tollat fogtam, mert a kés kevés volt:
embernek születtem én.
Kiben zokogva bolyong heves hûség,
azt mondják, hogy az szeret.
Óh hívj öledbe, könnyes egyszerûség!
Csupán játszom én veled.
Én nem emlékszem és nem felejtek.
Azt mondják, ez hogy lehet?
Ahogy e földön marad, mit elejtek, ha én nem, te megleled.
Eltöm a föld és elmorzsol a tenger:
azt mondják, hogy meghalok.
De annyi mindenfélét hall az ember,
Hogy erre csak hallgatok.

Balassi Bálint óta bizony a költészet hosszú utat tett meg napjainkig, megélt
már heroikus idôket és rossz napokat, mígnem a 21. század hajnalán szinte feledésbe merült.
A magyar költészetnek sorsdöntô szerepe volt egy nemzet örömében és bánatában, forradalmak születésében, és levert csaták hôseinek elsiratásában.
A költôk mindig is tudták a jövôt. Valamilyen ôsi ösztön, a kiválasztottság
csalhatatlan iránytûje tette ôket váteszekké, akik képesek voltak lelkesíteni, vezetni, megmutatni a helyes utat, feltárni a felemelkedés lehetôségeit, de a bukás, a pusztulás esélyét is. A történelem fordulatai bizonyítják, hogy voltak korok, amikor figyeltek rájuk, méltó helyükre emelték ôket, és ezek voltak a
dicsôség, a fejlôdés évszázadai.
Voltak azonban sorsdöntô pillanatok, amikor nem vették észre a kétségbeesett szavakat, a jövôbelátó figyelmeztetést, és akkor jött a bukás, a hódoltság,
a gyarmati sors.
Pedig minden vers üzenet, soraiba kódolt igazságtartalommal, amely az ôsi tudás, a kollektív lelkületben fészkelô ösztön atlantiszi világából hoz a felszínre egy
megoldást, a menekvés kulcsát az egyén, a nemzet, az emberiség számára.
A költészet nyelvét már régen elfeledtük. Nem értjük a költôket, pedig magyarul dadognak. Magyarul. Mint a Himnusz, mint anyánk bölcsôdala, mint a
Miatyánk…
Kapui Á.

Márai Sándor
(1900. április 11., Kassa–1989. február 22., San Diego)
A Költészet Napját József Attila születésnapjához, április 11-éhez kötjük, és
hajlamosak vagyunk megfeledkezni
arról, hogy a magyar irodalom egy
másik kiváló alakja, Márai Sándor is
ezen a napon született.
A szocialista kultúrpolitika agyonhallgatta, azon igyekezett, hogy elfeledtesse
velünk létezését. Emigránsként ô maga
úgy tiltakozott a rendszer ellen, hogy az
1980-as években, amikor a hidegháborús viszonyok enyhülni látszottak, és
felajánlották neki mûveinek hazai kiadását, megtiltotta azt, és elutasította a
gesztust. Halála után újra felfedezte ôt a
magyar irodalmi élet. A rendszerváltás
után sorra adták és adják ki mûveit,
1990-ben posztumusz Kossuth-díjjal
jutalmazták életmûvét.
Pályája hasonlít Thomas Mann írói
életútjához (mindketten emigrációban
éltek és alkottak), sôt elvei, stílusa is ro-

konítható a 20. század nagy német
klasszikusáéhoz.
Márai Sándor igazi polgár volt, mûvelt, mértéktartó és mértékadó, aki mûveiben ennek a létformának a letisztult,
pozitív értékrendjét népszerûsítette. Világpolgárként is igazi hazafi volt, prózájának magyar gyökerei felismerhetôek,
hazája sorsa iránti aggodalma beleépül
tiszta, átgondolt, arányos felépítésû
mondataiba, regényeinek, verseinek
szövetébe.
Nemcsak a haza ismerte fel írói nagyságát, hanem a nagyvilág is felfigyelt rá.
Az európai kiadók szinte ontják magukból mûveinek francia, német, angol,
olasz nyelvû kiadását.
Felesége halála után önkezével vetett
véget életének. Füves-könyvében így
vall önmagáról: „ Megéltem a legtöbbet
és a legnagyszerûbbet, az emberi sorsot.
Más és jobb nem is történhetett velem.”
– kapui –

MÁRAI SÁNDOR

A hazáról
Mindegy, kik beszélnek hozzád nevében? Mindegy az is, mit mondanak
azok, akik jogosultnak hiszik magukat,
a haza nevében beszélni?
Te hallgass hazádra.
Mindig, mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj
jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, semmit ne várj
hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb
életedben.
Ez a legfelsôbb parancs. Bitang, ki
ezt a parancsot nem ismeri.
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Egy keleti mese

Jótékonysági hastáncest
a Kossuth Mûvelôdési Központban
Március 29-én, szombaton már másodízben került sor a Mara & Mony hastáncduett jótékonysági estjére. A tavalyi esemény sikerén felbuzdulva, idén is ugyanazért a nemes célért álltak színpadra a lányok, asszonyok. A nagy érdeklôdésre való tekintettel két elôadást tartottak a fáradhatatlan táncosok, és a szervezôk a teljes bevételt (azaz 582 000 Ft-ot) a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet nôgyógyászati osztályának ajánlották fel új orvosi mûszerek vásárlására.
Így kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a Dabason és környékén élô hölgyek egészségesebbek legyenek, több lehetôséget kapjanak a betegségek korai felismerésére és gyógyítására.

Fotók: Morpheus

A táncok egy beteljesült szerelemrôl szóló
keleti mese köré szövôdtek, a nézôk elé
idézték a szultáni palota hangulatát és a
piacokon zajló élet forgatagát. A mûsorban
részt vett: Zsírosné Mráz Mária, Medvéné
Ludas Mónika, a Sivatagi Szirének, Mara
kezdô és haladó tanítványai, Szlama Ildikó,
Buncsák Zoltán, Szlama Dóra, ifj. Szlama
László, Ecser Fruzsina, Lédeczi Márk, Sohajda Tibor, Dabasiné Pucsinszki Margit és Papné Gogolák Márta. Az est támogatói: a Corner Cafe, Laguna Kávézó, Kincs-Tár Ajándékblt, Yellow Divat Stúdió, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Várdai Fitness, Kossuth Mûvelôdési Központ, Dabasi Újság szerkesztôsége, Rádió Dabas 93.4, Dabas Televízió, Bese és Társa Kft., Balázs
Csabáné Mariann Virágbolt, Mara Hastánciskola, Sonja Esküvôi Ruhaszalon, Morpheus Foto. A
szervezôk ezúton szeretnének köszönetet mondani minden résztvevônek és támogatónak, hogy
hozzájárultak az est létrejöttéhez és sikeréhez.
– szerk –

Fotók: Karlik Dóra

Jótékonysági hangverseny a Városházán

Április 10-én, csütörtökön este nagyszabású
jótékonysági koncertet adtak a Múzsák
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanárai és meghívott mûvész barátaik a Városháza nagytermében. A színvonalas elôadásmód és a többféle zenei mûfajból összeválogatott repertoár mindenki számára tartogatott élményt. Sokfélesége ellenére a mûvészek játéka egységessé tette a hangverseny
anyagát, és mind a nagyon igényesek, mind
a könnyebb mûfaj kedvelôi elmélyülhettek a
zene magával ragadó varázsában. A koncert
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bevételét az iskola vezetôsége és tanárai új
hangszerek vásárlására kívánják fordítani.
Az intézmény zenei tanszaka alig másfél éve
indult be, de máris Dabas életének meghatározó tényezôévé vált. A színvonalas oktatás, az odaadó tanárok és tehetséges diákok
közös munkája számos kimagasló eredményhez vezetett, fontos szerepet tölt be a
fiatalok zenei ízlésének formálásában.
Az est fellépô mûvészei a következôk voltak: Nyíri Zsolt (hegedû), Kovács Éva (hegedû), Szabó Zoltán (gordonka), Simon

Tamás (nagybôgô), Kobály Éva (zongora),
Dömötör Tibor (zongora), Elek Norbert
(zongora), dr. Polgár Gyula (zongora),
Szászné Balugyánszki Erika (gitár), Skoff
Zsuzsa (ének), Uhrner Rudolf (klarinét),
Merits Miklós (kürt), Tóth Antal (trombita), Tóth Márk (harsona), Katona Zsombori Pál (ütôhangszerek).
A rendezvényt Dabas Város Önkormányzata, Dabasért Közalapítvány, Dabasi
Kulturális Közalapítvány, Dabas Tej Kft.,
Daköv, Trendcoop Kft., Remondis, Patina
Bt., Zóna Kft., Dekor Print Bt., Faragó és
Fia Kft., Bor Imréné cukrász, Kovács és
Társai Bt., Pressman Bt., Gordius Kft., Dabas Televízió, Vogtland Kft., Jasin Bútorház, Mag Televízió, Závodszky Design Studio, Íródeák Üzletház, Ujvári Virágkertészet támogatta. Reméljük, hogy a hangverseny hagyománya gyökeret ver városunkban, és évrôl évre gazdagítja Dabas zenei
életét.
Szerk.
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Anyák napja
„Anyám, álmodtam én is egyet,
Nem fejtenéd meg, mit jelent?
Szárnyim növének, s átröpûltem
A levegôt, a véglent.
’Fiacskám, lelkem drága napja,
Napomnak fénye! örvendezz;
Hosszúra nyujtja élted isten,
Álmodnak boldog titka ez’”
Petôfi Sándor
Az Anyák Napja egy ôsi görög istenasszony-kultuszból származik, amellyel
ez a példaértékû civilizáció az istenek
anyjának, Rheiának hódolt. Voltak ko-

rok, amikor valamilyen ünnepi formában újra meg újra felelevenedett az
anyák köszöntésének igénye. Hazánkban 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt ünnepelte meg elsôként az
Anyák Napját. Nálunk Magyarország
Nagyasszonya, Szûz Mária kultusza indította útjára ezt a szép hagyományt.
1928-ban miniszteri rendelet tette kötelezôvé az iskolákban az Anyák Napja
megünneplését.
Ebbôl a rövid történeti áttekintésbôl
is látszik, hogy az anya szeretete és tisztelete veleszületett ösztöne az emberiségnek, ez a bensôséges anya-gyermek
kapcsolat mindig is meghatározta a
jövô alakulását, a nemzedékek folytonosságát. Minden nô génjeiben hor-

dozza az anyaságot, az elsô perctôl tudja, anélkül, hogy tanulta volna, hogyan
kell szeretni, ölelni, szoptatni, gondozni csecsemôjét.
Csalhatatlanul érzi, hogyan kell
igazán önfeláldozó anyává válni, olyan
anyává, aki akkor is halhatatlanná nemesedik gyermeke emlékezetében, ha
az a gyermek nem mûvész, hanem az
élet bármely területén becsülettel
munkálkodó, tisztességes felnôtt lesz.
Minden édesanya hosszú, boldog,
beteljesült életet álmodik gyermekének. Kívánom, hogy minden szép anyai
álom valóra váljon!
Kôszegi Zoltán polgármester

Fotók: Karlik Dóra

Ómagyar Kultúra Baráti Önkormányzatok Szövetsége

Dabas a királyi dobosok egykori lakóhelyeként sok középkori emléket
ôriz, a településen napjainkban is
folyik a múlt rétegeink feltárása,
hagyományaink ápolása.
Örökségeink tudatosításával, hagyományôrzô tevékenységeink kapcsán örömmel vállaltuk, hogy 2008.
március 29-én településünk kiinduló
helyszíne legyen a települési és civil
önkormányzatok közösségének, az
Ómagyar Kultúra Baráti Önkormányzatok Szövetsége találkozójának.
A szövetség olyan települési és
civil önkormányzatok közössége,
amely megóvja a a középkori kultúra
emlékeit, tárgyi és szellemi hagyaté-

kát, és ennek az örökségnek az ápolásáért tesznek és tenni szeretnének a
jövôben is. A találkozóhoz, a szövet-

ség megalakulásához Kôszegi Zoltán
polgármester és Bóta László, az Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság fôtitkára meghívására több település csatlakozott, többek között:
Dunavarsány, Szár, Vácszentlászló,
Nagykáta, Solymár, Piliscsaba, Kunszentmiklós, Szentkirály, Besenyôd,
Kisrozvágy.
Így a közös célok érdekében, azonos értékrendek alapján, személyes
kapcsolatok segítségével létrejöhetett az önkormányzatok és települések között egy értékmentô és jövôteremtô együttmûködés.
A Városházán megtartott tanácskozás faültetéssel és rövid városbemutatóval zárult.
Pálinkásné Balázs Tünde
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Gazdasági vasút az Unghváry-uradalomban III. rész
A gazdaságban rengeteg volt a teherszállítási
feladat. Jutott belôle bôven a lovas kocsiknak, melyek még Ceglédet és Cinkotát is
megjárták. (Annak idején még a birtokalapító Unghváry László is könnyû homokfutó
hintón hajtott át Ceglédrôl Gyónra, a fia
már személygépkocsival közlekedett.) A
fôvárosból teherautók jöttek a gyümölcsért,
fôként az almát hordták a budapesti
hûtôházba. A legnagyobb forgalmat mégis a
gazdasági vasút bonyolította. A gyümölcsfélék betakarítási szezonjában a leszedett termést elôbb a majorba, majd gondos válogatás, osztályozás után rekeszekbe kiszerelten
az alsóhernádi állomásra szállítva vagonírozták. A meghatározó tétel itt is az alma volt.
Szôlô szüretkor a puttonyokba gyûjtött fürtöket puttonyostól együtt rakták a lóréra s
így kevésbé törötten került a présházhoz. A
borházból a folyóbort ékekkel rögzített 5-6
hektoliteres hordókban fuvarozták az állomásra, a kétszeri átfejtést kézzel hajtott folyadékszivattyúkkal végezték. Az erdészeti
fatermékek deponálása egy sínpálya melletti
2 holdas réten történt a gulyakút közelében.
Minden feltétel adott volt a vasúti szállításhoz, azonban folyamatosan akkora volt a helyi kereslet, hogy innen nagyon ritkán szállítottak el vagonban faárut. Gyakran fogadtak
viszont az alsóhernádi állomáson szerves trágyával megrakott vagonokat. Ezt az ország
szinte minden részérôl, de fôként a kôbányai
sertéshizlaldától vásárolták, mert a gazdaság
területeinek táperôpótlását teljes egészében
szerves trágyával oldották meg. A nagy területhez a saját jószág állomány a szükséglet töredékét biztosította csak, így egész évben jöttek a hiánypótló vagonok. Az állomás mellett

A
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négy hatalmas árokba rakodtak ki. Innen
késô ôsszel, a betakarítások után lórékon történt a szállítás az adott dûlôhöz. A sínpályától a gyümölcsfák és a szôlôsorok közé viszont már kézi erôvel, saroglyán hordták a
rengeteg trágyát. Bár a használata akkoriban
kezdett terjedni, mûtrágyát egyáltalán nem
juttattak a termôföldekre.
Az uradalom szíve, motorja az Unghváry
major volt, míg az éltetô vérkeringés eszközéül a gazdasági vasút szolgált. Annyira bevált, hogy a szállításigényes kertészeti kultúrákat módszeresen a sínpálya mellé telepítették. Amikor itt a könnyen telepíthetô szántók elfogytak, a csereerdôsítés többletköltségeit is vállalva, erdôt termeltek le és helyére
gyümölcsöst ültettek. Ezzel a kertészetben
szokatlan eljárással elôször 5 holdon kísérleteztek, majd a sikeren felbátorodva 1944-ben
már 100 holdon tervezték végrehajtani. Ezt a
szándékot azonban felülírta a történelem. Az
1945 évi földreform az uradalom végét jelentette, a tulajdonos-ügyvezetô igazgató
Unghváry László és családja Ceglédrôl
Svájcba menekült. A gyóni birtok nagy részét a földreform keretében kiosztották, az
erdô területeket államosították. Az Unghváry vasút 5 kilométeres szakasza a budapesti állami erdôfelügyelôséghez került, míg a
további 3 kilométert – fôként betakarítások
idején – a földterületek új gazdái használták.
Helytörténeti érdekesség, hogy Unghváry
László Svájcból 1947 szeptemberében a gazdasági vasút kisajátítás alóli mentesítését kérte a budapesti erdôfelügyelôséghez küldött
levelében. A kérelmet Gyón község Nemzeti Bizottsága az 1947 szeptember 26-i ülésén
(jegyzôkönyvben rögzítve) elutasította. A
gazdasági vasút története az ötvenes években
ért véget. Az egykori birtok mintegy harmadán, a major környéki területeken 1951-ben
megalakult az elsô gyóni termelôszövetkezet, de a Szabadság Tsz az 1952-es lôtér kisajátítás miatt csak rövid ideig gazdálkodhatott. A major és a kertészeti kultúrák nagy része a lôtér területére esett, ahol a területek
mûvelése megszûnt, az épületeket a földig le
kellett bontani. Értelemszerûen a vasutat
sem lehetett mûködtetni, s mivel az erdôgazdaság a lôtéren kívüli szakasz fenntartását
gazdaságtalannak ítélte, teljesen megszûnt a
vonalon a forgalom. A sínpályát szervezetten
számolták fel. Az akác talpfák tûzifaként végezték. A síngerendákból Gyónon és Herná-

don kerítésoszlopok, pincefödémek készültek, de az ötvenes évek kötelezô vasgyûjtô
napjain is emlékezetes sikert értek el néhány
gyorsan feltépett szállal.
Fél évszázaddal a sínek felszedése után a
vasúti nyomvonal jelentôs részén erdôk között haladó utat találunk. A „kisvasúti” utat
leginkább a vadászok használják és az elnevezés is tôlük származik. Vannak olyan részek,
ahol az egykori töltés méretei az eltelt nagy
idô ellenére még nyomon követhetôk. Ilyen
szakasz található például több száz méteren
az 50-es fôút és a vasút között, az új gazdára
váró Borforgalmi üzem mögött. Az alig használt földút erôsen elcserjésedett, fák, bokrok
ôrzik a töltés régi formáját. A töltés ellenpárjaként homokbuckába vágott rövid pályaszakasz figyelhetô meg a gulyakút mellett. Környezetében az emberöltôkkel korábbi legeltetés következtében értékes elegyes-borókás
erdô alakult ki. A gulyakút ágasfája igazi mementó, ám a kút vize már mintegy másfél évtizede elapadt. A deleléskor árnyékot adó, de
egy évtizede letermelt juharfák tuskói újra
sarjaztak. A lóré szerelvények gyakori megállója volt a híres Jolán-dûlô, ahol valaha szôlôt
termeltek, méghozzá a tüzesború Olaszrizling fajtát. Szüretkor 40-50 puttonyt raktak a
kocsikra, majd préselés elôtt rostán választották le a szôlôszemeket, különleges minôségû
szemelt rizlinget készítettek. Az erdôk közötti szántóterületet – szélében magaslessel –
most vadföldként mûvelik. Az egykori végállomás, az Unghváry major területén (Tatárszentgyörgyi út 38-as kilométer szelvény) a
fás szárú növények uralják a terepet, gazdag
fajösszetételben. Az eper- és diófák, myrabolán és orgonabokrok, körtemagoncok, japánakác, vadszôlô takarásában néhol az épületek bontás utáni nyomait is látni. Lehangoló,
arcpirító látvány ugyanakkor, hogy a legújabb kor szemétlerakással és kíméletlen fatolvajlással teszi le a névjegyét. Remélhetôen
a közelmúltban elhelyezett honvédségi sorompó megszünteti ezt az elfogadhatatlan
gyakorlatot.
Az Unghváry vasút írásos emlékeit kutatva kevéssel kell beérnünk. A legértékesebb
lelet a gazdaság Pest Megyei Levéltárban
ôrzött 1932. évi erdészeti üzemterve, melynek melléklete az üzemi vasút térképe. A
helyszíni mérések 1930 nyarán készültek Alsóhernád vasútállomás és az Unghváry major
közötti gerinchálózatról. A Dabasi Körzeti
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Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
Feszült, ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét…
De jaj, sötét van,
Mélységes iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering utjain,
S csak egyet tud és egyet érez…
..Most váratlanul vágyon megvonaglik
és felzug istenéhez:
Betelt az idô!
Sugarat, fényt, szint adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!…
És ismételik mindig erôsebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva…
És nagy szavát az Úr – kimondja!

Pünkösdre
Még abban az idôben történt, midôn a németországi Würtenberg önálló fejedelemség volt. A kis ország királya Tübingen városába érkezett és a város népével elôször a
fogadalmi templom istentiszteletén találkozott. A szertartás elôtt magához intette
az ünnepre kijelölt szónokot, Götz tiszteletest, és egy papírt csúsztatott kezébe. Errôl
prédikálj, súgta a prédikátornak! Miközben
fölfelé ment a szószékre, kibontotta az
összehajtogatott papírt, de semmi írást
nem talált rajta. Szerencsére nem vesztette
el a lélekjelenlétét és így kezdett beszélni: a
mai ünnepen fejedelmünk megbízásából a
semmirôl kell beszélnem. Elmondom tehát, miként teremtette Isten semmibôl a
világmindenséget.
Pünkösd ünnepe nekünk is kezünkbe
csúsztat egy feladatot, amelyen ez olvasható: pünkösd és szentlélek. Róla kell ma
szólnunk, aki azért küldetett a földre, hogy
védelmezze, folytassa Jézus megváltó mûvét a világon.
Ha ô nem jön közénk, ha ô nem marad
közöttünk, Jézus mûve visszahull a feledés
szakadékába és az apostolok sem indulnak
el világ országútjára. A szentléleknek köszönhetô, hogy Krisztus egyháza gyökeret
vert a földön és általa minden nemzedék
részesülhet az isteni élet ajándékában. Ô
szítogatja bennünk a lelkesedés tüzét és
nélküle sziklára hull a krisztusi ige magja.
A Szentlélek a szeretet, és nem az
erôszak lelke. Csak ott és akkor tudja kifejteni áldásos mûködését, ahol leszállóhelyet
biztosítanak számára. Jézus szent embersége a szentlélek erejébôl és Mária igenébôl
született. Bennünk is csak akkor születik
meg az isteni élet, ha igent mondunk illetésére. Szent Iréneus és nyomában sokan
fölvetették már a kérdést: miért lett az Isten fia ember is?
Azért, hogy a szentlélek benne kezdje
és benne szokja meg az emberekben való
életet. Vajon miért szenvedett és halt meg
Jézus? Hogy szeretetbôl kiontott vérével
megtisztítson és a szentlélek méltó lakóhelyei legyünk. Vajon miért támadt fel
Jézus? Nemde azért, hogy mi is feltámadjunk az isteni életre. Vajon miért ment föl
a mennybe? Hogy a szentlélek vezetésével mi is nyomdokaiba lépjünk. Isten országában csak azoknak készül lakóhely,
akik földi életükben lakást biztosítottak a

Fadrusz János: Krisztus

Földhivatal 1950-es években készült községi
térképén az 5. számú nemzetközi fôút és a
vasútállomás közötti sínpályát szaggatott piros vonallal jelölték. A telekkönyvi betéten a
nyomvonal változásával kapcsolatos feljegyzések találhatók, de sajnos nem teljeskörûen.
A legtöbb információ birtokosai az egykori szemtanúk. A napszámosok, cselédek,
tanyaszomszédok sajnos mind kevesebben
vannak, de a köztünk élôk szívesen emlékeznek az Unghváry uradalomra és a kisvasútra.
Mai ésszel szinte fel sem fogható, nehéz sorsok bontakoznak ki az elbeszélésekbôl, de
nekik ez az emberpróbáló korszak volt a fiatalságuk. A múltat megszépítô nosztalgikus
emlékek egyike a kisvasút, s az emlékezet
rostáján érdekességek, lényeges apróságok,
részletek maradtak fenn. Jelen írás alapjául
fôként ezek szolgáltak. Köszönet érte mindenkinek s kívánjuk, hogy jó erôben, egészségben még sokáig osszák meg velünk a dabasi helytörténetet gyarapító emlékeiket !
Valentyik Ferenc

Szentléleknek. Ez pedig akkor valósul
meg, ha Jézus tanítása szerint rendezzük
be életünket.
A neves dán bölcselô, Sören Kierkegaard egy szellemes hasonlattal szemlélteti
az érzéki ember állapotát. Olyan lakáshoz
hasonlítja, amelynek napfényes szobái alatt
sötét pincék húzódnak meg… Sok ember
ahelyett, hogy a napfényes szobákban lakna, a sötét pincékbe költözik. A bûnös
szenvedélyek, a fékezetlen ösztönök, az
önzés, a tagadás sötétjébe. Nyilvánvaló,
hogy ide a Szentlélek nem hajlandó beköltözni.
Seneca, a régi római bölcs azt írta:
„Ameddig a római sas kiterjeszti szárnyait,
mindenütt züllés, rothadás tapasztalható.
Hová lett a régi, lelkes hit az istenekben?
Hol a régi fegyelem és tisztelet? Mindenütt az önzés, élvhajhászás, önkényeskedés
tapasztalható.
Mindezek láttán hogy higgyen az ember
az igazságban és szeretetben? Élj boldogan
barátom, nekem elegem van a császárból és
ebbôl a világból…” Így nyilatkozott kétezer éve Seneca züllött koráról. Ám ez a
sors vár minden nemzedékre, amely kioltja az igazság és szeretet Lelkét.
Isten nem azért teremtette a világot,
hogy a pusztulás szakadékába hulljon.
Jézus nem azért született a világra, hogy
ravatal legyen belôle. A szentlelket is
azért küldte, hogy az élet csíráját ültesse
el bennünk. A Szentlélek ma is azon
munkálkodik, hadd „jöjjön el Nóé bárkája, mely egy új világot zár magába!” Ezt a
bárkát megépíteni minden keresztény
szent kötelessége!
Kollár Balázs hitoktató
2008. április

Dabas 13

EGÉSZSÉG

Újabb segítség egy népbetegség korai kiszûrésében
Az idült vesebetegségekrôl, azok kiszûrésérôl, korai diagnosztikájáról többet
kellene tudnunk, hiszen a lakosság több
mint 10%-át érintik. Legtöbbször elôrehaladó, korai érelmeszesedéshez és halálhoz vezetô betegségekrôl van szó. A
vesefunkció beszûkülése azonban laboratóriumi módszerekkel nyomon követhetô, és a vesebetegség stádiuma meghatározza a tennivalókat. A szûrés tünetek
hiányában is felhívja a figyelmet az idült
vesebetegség jelenlétére.
A tünetmentes korai stádiumú vesebetegség szûrése tehát alapvetôen fontos, ugyanis napjainkban népbetegséggé
vált, mivel a hozzá vezetô érproblémák
száma megemelkedett. A klasszikus vesetünetek hiányában ezek a betegségek
sokszor csak súlyos állapotban ismerhetôk fel, holott viszonylag egyszerû laboratóriumi vizsgálatokkal már jóval korábban diagnosztizálni lehetne ôket.
Magyarországon 2006-ban közel
1400 idült vesebeteg kezelését kezdték
el, és arra lehet számítani, hogy a vesepótló kezelésre szoruló új betegek száma
évente 6%-kal nô. Feltehetô ezért, hogy

Magyarországon félmillió olyan ember
él, akinek a vesefunkciója már mérhetôen beszûkült. A betegségért a cukorbetegség és magas vérnyomás okozta
érkárosodás felelôs, ez megmagyarázza
az idült vesebetegségek számának drámai emelkedését is.
Ennek a betegségnek idôben történô
diagnosztizálása a családorvosok, vesebetegséggel foglalkozó szakorvosok,
minden klinikai szakterület orvosa és laboratóriumok összefogását, szemléletváltását tette szükségesé.
A vesefunkció általános jelzôje, mely
megbízhatóan mutatja a vesén átáramló
folyadék paramétereit, az úgynevezett
glomeruláris filtrációs ráta (GRF), mely
a vizeletvizsgálattal, esetleges ultrahangvizsgálattal együtt utal a vesemûködés
eltéréseire, segítségével nemcsak a betegség súlyossága állapítható meg, hanem a lefolyás gyorsasága, a kezelés hatékonysága is nyomon követhetô.
Az egyszerû és olcsó diagnosztikus
módszer a laboratóriumok többségében
bevezethetô, sajnálatos azonban, hogy
még a rizikótényezôkkel rendelkezô be-

tegségcsoportoknál sem mindig szerepel
a laboratóriumi leleten. A dabasi rendelôintézet laboratóriuma a laboratóriumi és nefrológiai országos irányelveknek
megfelelôen már hosszabb ideje közli a
leleteken az eGRF értéket, és a laboratóriumi vizsgálatot kérô orvosokat szóban
és írásban is tájékoztatja a vizsgálat értékelésérôl és korlátairól.
A beteg kérdésére, hogy „milyen a vesefunkcióm?” most már pontosabb és
konkrétabb válasz adható. Ez azért azt
jelenti, hogy a betegellátó rendszer komoly kihívás elé áll, különösen a kockázati tényezôkkel rendelkezô betegek
gyakoribb vizsgálatával és megfelelô
idôben elkezdett gondozásával.
A már súlyos állapotok kezelése viszont
az országnak is többe kerül, és ami még
fontosabb, a megrövidült élet, gyengébb
életminôség semmivel nem összehasonlíthatóan rossz a betegnek és a családjának. A vizsgálat bevezetésével az orvosok
hosszabb életet kínálnak Önöknek. Kérjük, éljenek a lehetôséggel!
Dr. Bodó Ágnes
labor fôorvos

Magyarországon is figyelmeztetéssel kellett ellátni
bizonyos pszichiátriai szereket
Az Európai Gyógyszerértékelô Ügynökség (EMEA) a mostanáig legerôsebb figyelmeztetést bocsátotta ki az antidepresszánsok gyermekkori használatával kapcsolatban, miután klinikai vizsgálatok feltárták,
hogy e szerek esetében „18 éves kor alatti betegeknél fokozott az öngyilkossági kísérlet, az öngyilkossági gondolatok és az ellenséges viselkedés (jellemzôen erôszakos magatartás, ellenkezés és düh) veszélye”. Ilyen figyelmeztetés a Magyarországon forgalmazott, ilyen típusú
szerek betegtéjákoztatóira is fel kellett, hogy kerüljön.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány megkereste az Országos Gyógyszerészeti Intézetet a betegtájékoztatók módosítása miatt, s válaszukból kiderül, egyes esetekben ez már megtörtént, de néhány szernél még nem. Felmerül az a kérdés, hogy vajon
elegendô-e csak a betegtájékoztatókon feltüntetni a figyelmeztetéseket, amit a beteg már csak akkor ismer meg, mikor kiváltotta a sokszor méregdrága antidepresszánsokat. Hiszen felírásukkor a legtöbb
esetben semmiféle információt nem kap a pszichiátertôl.
Az antidepresszánsok világszintû eladása 2002-ben meghaladta a
19,5 milliárd dollárt, s világszerte körülbelül 17 millió gyermeknek írnak fel valamilyen pszichotróp (tudatbefolyásoló) szert. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért – egy nemzetközi szervezet, amelynek feladata a pszichiátriai visszaélések feltárása – mind nemzetközi-
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leg, mind Magyarországon régóta dolgozik azon, hogy felhívja a figyelmet a pszichiátriai szerek erôszakot okozó hatásaira. Az Egyesült Államokban történt iskolai lövöldözések jelentôs részében olyan iskolások mészároltak, akik a gyilkosságok idején antidepresszánsokat
szedtek. Magyarországon is hosszú a listája azoknak az eseteknek,
amikor elôzôleg pszichiátriai kezelést kapott emberek követtek el értelmetlenül erôszakos cselekményeket.
Noha az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Szakhatósága (FDA) tavaly már kibocsátott hasonló figyelmeztetést az
USA-ra vonatkozóan, az EMEA döntése Európában precedens értékû. „A pszichiátriai szerek veszélyes mellékhatásai a nagyközönség
elôtt általában nem ismertek, ezért fontos, hogy a most kiadott hivatalos figyelmeztetés széles körben nyilvánosságot kapjon” –
mondja Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány elnöke.
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Tel.: 06-1/342-6355, 06-70/330-53-84 • Fax: 344-45-88
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
E-mail: info@cchr.hu • www.cchr.hu
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Költészet Napja a Kossuth Mûvelôdési Központban

Fotó: Nyíri Margó

IV. díj Kôszegi Blanka Zoé – Kossuth Lajos Általános Iskola
4. osztály, Dabas; felkészítô: Kôszegi Judit
V. díj Manger Annamária – Kossuth Lajos Általános Iskola
4. osztály, Dabas; felkészítô: Boglárné Bálint Zsuzsanna
VI. díj Molnár Anna – Gyóni Géza Általános Iskola
3. osztály, Dabas-Gyón; felkészítô: Hendéné Újvári Andrea
Rapcsák Fanni Renáta – Kakucsi Általános Iskola
4. osztály, felkészítô: Varró Ágnes

Április 11-én, a Költészet Napján, József Attila és Márai Sándor
születésnapján a kistérségi alsó tagozatos vers-, mese- és prózamondó találkozó megrendezésével ünnepelt az intézmény. A
Hagyományok Évében, a hagyományos rendezvény megszervezésére 18. alkalommal került sor. A kistérség iskoláiból összesen 52 tanuló vett részt a nemes vetélkedésben kilenc iskola
képviseletében. Másnap, április 12-én a felsô tagozatosok és a
középiskolások tolmácsolták a magyar irodalom gyöngyszemeit, összesen 39-en, kilenc iskola képviseletében. A döntô
szünetében Kercsmár Zsolt énekmondó megzenésített versek
elôadásával szórakoztatta a megjelenteket.
A zsûri tagjai mindkét nap: Papp János színmûvész, a zsûri
elnöke, Sztavinovszky Gyôzôné pedagógus, Kerekes Lászó
grafikusmûvész.
Az általános iskolás kategóriák elsô három helyezettje továbbjutott a Pest megyei gyermek vers- és prózamondó versenyre. A díjazottak könyvvásárlási utalványt kaptak
4500–2500 Ft értékben.
Tapodi Katalin
A találkozó gyôztesei kategóriánként:
1–2. osztályos kategória
I. díj Hornyák András (mese) – Gyóni Géza Általános Iskola
1. osztály, Dabas-Gyón; felkészítô: Hornyák Andrásné
II. díj Zelenák Anna Júlia (vers) – Kossuth Lajos Általános
Iskola 2. osztály, Dabas; felkészítô: Pecsenyi Gizella
III. díj Szabó Elizabet (vers) – Szent János Általános Iskola
1. osztály, Dabas-Sári; felkészítô: Pfendert Zsuzsanna
IV. díj Kiss Roland (vers) – Tatárszentgyörgyi Általános Iskola
2. osztály, felkészítô: Visontay Violetta
V. díj Spanyiel Tibor (mese) – Kakucsi Általános Iskola
2. osztály, felkészítô: Lovas Istvánné
Kiss Tibor (mese) – Szent János Általános Iskola 2. osztály,
Dabas-Sári; felkészítô: Valentin Adrienn
3–4. osztályos kategória
I. díj Kukk Edit Luca – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola
4. osztály, Dabas; felkészítô: Kotán Sándorné
II. díj Pozsgai Fruzsina – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola
3. osztály, Dabas; felkészítô: Kotán Sándorné
III. díj Huszák Emese – Tolnay Lajos Általános Iskola
3. osztály, Inárcs; felkészítô: Rónaszéki Jánosné

5–6. osztályos kategória
I. díj Tóth Mercédesz – Kakucsi Általános Iskola
5. osztály, felkészítô: Csernák Jánosné
II. díj Nagy Dorottya – Tolnay Lajos Általános Iskola
6. osztály, Inárcs; felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
Jó eredmény
Erdélyi Bernadett – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola
5. osztály, Dabas; felkészítô: Kotán Sándorné
Tillinger Anna Éva – Táncsics Mihály Gimnázium
5. osztály, Dabas; felkészítô: Albertné Balázs Mária
Rausch Eszter – Tolnay Lajos Általános Iskola 6. osztály, Inárcs;
felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
Kuli Lili – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola 5. osztály, Dabas;
felkészítô: Kotán Sándorné
7–8. osztályos kategória
I. díj Kohári László – Tolnay Lajos Általános Iskola
8. osztály, Inárcs; felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
II. díj Urbán Jakab – Tolnay Lajos Általános Iskola
6. osztály, Inárcs; felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
III. díj Garajszki Bianka – Szent János Általános Iskola
7. osztály, Dabas-Sári; felkészítô: Balog Mária
Jó eredmény
Gogolák Alexandra – Szent János Általános Iskola
7. osztály, Dabas-Sári; felkészítô: Balog Mária
Bera Márk – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola
7. osztály, Dabas; felkészítô: Kotán Sándorné
Kocsír Nikolett – Szent János Általános Iskola 7. osztály,
Dabas-Sári; felkészítô: Balog Mária
Középiskolás kategória
I. díj Herman Flóra – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola
9. osztály, Inárcs; felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
II. díj Kozma Ferenc – Táncsics Mihály Gimnázium
10. osztály, Dabas; felkészítô: Tompa Zsófia
III. díj Kukk Zsófia – Táncsics Mihály Gimnázium
11. osztály, Dabas;
IV. díj Vincze Erika – Táncsics Mihály Gimnázium
10. osztály, Dabas; felkészítô: Tompa Zsófia
V. díj Surman Anna – Táncsics Mihály Gimnázium
10. osztály, Dabas; felkészítô: Tompa Zsófia
VI. díj László Henrietta – Táncsics Mihály Gimnázium
10. osztály, Dabas; felkészítô: Tompa Zsófia
Vörös Ákos – Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola, Inárcs;
felkészítô: Kovácsné Lapu Mária
2008. április
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Petôfi magyarul és a szomszédos népek nyelvén

A kultúrák közötti kapcsolat európai éve alkalmából március 18-án
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában szavalóversenyt tartottunk. A rendezvényen a munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola,
a királyfiakarcsai Petôfi Társulás, a Somorjai Gimnázium, a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia, a lendvai Kétnyelvû Középiskola, a baróti Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont képviselôi és a
házigazdák, Kôszegi Zoltán polgármester, Kosztolányi Gyula, a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola igazgatója és Feldman
László, ifjúsági polgármester, valamint az intézmény tanári karának és tanuló ifjúságának képviselôi voltak jelen.
A verseny hangulata baráti találkozóhoz hasonlítható, ahol mindenki jól érezte magát, élményben részesült. A rendezvényen az
együttmûködés további lehetôségei körvonalazódtak, a már meglévô kapcsolatok tovább mélyültek. Mindez a kultúra összetartó

A Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Nemzetközi Zenei Tábort
hirdet, melyre szeretettel vár minden zene iránt
érdeklôdô fiatalt.
A tábor programjában a hangszeres foglalkozások
mellett, szervezett szabadidô programok:
lovaglás, strand, sportolási lehetôségek, kézmûves
foglalkozások, reneszánsz játszóház, valamint zenés és
táncos bemutatók szerepelnek.

Idôpont:
június 16–22., 9–17 óráig
Helyszín:
Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón)
Részvételi díj: 15 000 Ft (napi három étkezéssel)
24 000 Ft (hét napi szállással és napi
ötszöri étkezéssel)
Jelentkezni május 30-ig,
8000 Ft elôleg befizetésével lehet.
A részvételi díj teljesítésének határideje: június 15.
Érdeklôdni és jelentkezni
az alábbi telefonszámokon lehet:
06-29/376-953 és 06-70/387-8525
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erejének köszönhetô. A versmondóknak sikerült Petôfi szellemét a
hallgatóság körébe varázsolniuk. Egy-egy vers eddig nem járt úton
kelt önálló életre, igazolva Weöres Sándor költészetrôl írt gondolatait: „A vers intellektuális kristály, és forgásában (vagy ahogyan
körüljárjuk) hol itt, hol ott hatja át a jelentés sugara más-más fénytöréssel.”
A középiskolások által elmondott Petôfi-versek az ifjúságot, a
tavasz boldogságát, a szerelmet, a szabadságot, a közösségért való
felelôsséget hangsúlyozták. Petôfi Sándor olyan magyar költô, akinek otthona Európa. Verseit magyarul írta, de gondolatai ugyanúgy lángot gyújtanak a szlovének, szlovákok, ukránok vagy románok szívében, ha az ô verseit szavalják. A verseket hallgatva egy furcsa lépcsôn indulhattunk el. Elôször még nagy léptekkel, lendületesen haladtunk, aztán jobbra, balra újabb ajtók mögött újabb lépcsôsor kanyargott, hol kiszélesedett, hol szûkült körülöttünk a tér
… Milyen csodálatos a költészet! Sok-sok ilyen találkozó kellene.
Milyen nagyszerû olyan dolgokkal találkozni, amit már mi is átéltünk, éreztünk, csak éppen nem sikerült olyan szépen szavakba önteni, mint a költôknek. Ilyen élmények által könnyebb szembenézni halállal, magánnyal, irigyekkel, diktatúrákkal, saját vétkekkel.
Kosztolányi Gyula igazgató úr két évvel ezelôtt indította el a rendezvényt határon túli magyar tannyelvû vagy magyar tagozatos iskolák részére, ami talán kétévenként hagyomány lesz iskolánkban,
és erôsíteni fogja az összetartozás érzését. A házigazda szavain átsugárzó szeretet és tisztelet bizonyára visszahozza majd sok év múlva
Sztancsik Magdolna
is a most ittlévôket és a verskedvelôket.

Uszoda mindenkinek!
A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatójaként örömmel
értesítem a régió lakosságát, hogy az Önkormányzat fenntartásában mûködô intézmény 2008. április 14-tôl mindenki számára elérhetôvé teszi az uszoda használatát.
Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 06.00–07.00 óráig és 14.30–20.00 óráig
Szombaton: 10.00–20.00 óráig
Vasárnap: csak nagyobb csoport esetén az uszodavezetôvel
elôzetesen egyeztetve
Árak:
1. Belépôjegyek:
– 14 éves korig
400 Ft/alkalom
– középiskolás
500 Ft/alkalom
– felnôtt
600 Ft/alkalom
– családi belépô
1500 Ft/alkalom
(2 felnôtt + 2 kiskorú gyerek)
2. Bérletek:
– diákbérlet 14 éves korig
3500 Ft/hó
– középiskolásoknak
4000 Ft/hó
– felnôtt bérlet
5000 Ft/hó
3. Csoportos úszásoktatás
– gyerekeknek (3–8 fô):
7000 Ft/10 óra/fô
kedd, csütörtök, péntek 16.00–18.00 óráig
– felnôtteknek (3–5 fô):
9000 Ft/10 óra/fô
Bôvebb információ iskolánk honlapján: www.klai.hu
Remélem, hogy minél többen kihasználják ezt az egyedülálló lehetôséget egészségük megôrzése érdekében!
Farkas Józsefné igazgató
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Dabas Város Önkormányzata, a Kossuth Mûvelôdési Központ,
a Galéria Alapítvány és a Dabasi Fotó Klub Egyesület
fotópályázatot hirdet

„Házunk – Hazánk”
címmel
1. A pályázaton részt vehet minden magyar fotós, beleértve a határon túli fotósokat is.
2. A pályázat témája: Magyarország és a
Kárpát-medence természeti és épített
értékeinek, lakóinak, hagyományainak
és a hagyományok ôrzésének mûvészi
módon való bemutatása. Pályázatunk
csatlakozik Dabas város „Hagyományok,
Hagyományôrzés Éve” rendezvénysorozatához. A pályázatot hagyományteremtési szándékkal hirdettük meg, a továbbiakban kétevente megismételjük.
3. Egy szerzôtôl maximum 5 db (színes
és/vagy fekete-fehér) papírkép küldhetô
be. Sorozatot nem fogadunk el. A képek
mérete lehetôleg 30✕40 cm-es legyen,
az ettôl való eltérés lehetséges, ez esetben a hosszabbik oldal maximum 40 és
minimum 30 cm lehet. A megadott méretektôl eltérô, illetve felragasztott paszpartuzott vagy kasírozott, keretezett képet nem fogadunk el. A képek szállítás
közbeni sérüléseiért felelôsséget nem
vállalunk. A képeket a rendezôk a pályázat propagandájában, katalógusában, a

kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díjmentesen felhasználhatják.
4. Nevezési díj 1000 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon (Kossuth Mûvelôdési Központ, 2370 Dabas, Szt. István u. 58.) vagy átutalással (Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet,
Dabas, 64400099-10918070) a képek
beadásáig kell befizetni. Helyszíni
nevezés esetén a nevezési díjat a képek
leadásakor is befizethetik.
5. Pályázati naptár:
– Postai feladás esetén a feladási
határidô 2008. július 18.
Postacím: Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
– Személyes leadás esetén július 21–25.
közötti napokon 9–17 óra között
a Kossuth Ház Galéria munkatársai
veszik át a képeket.
– A képek zsûrizése augusztus 1-jén a
Kossuth Ház Galériában történik.
A zsûrizés jegyzôkönyvét a
www.mafosz.hu honlapon a soros
hírlevélben tesszük közzé. A zsûri
döntése ellen fellebbezni nem lehet.

– A kiállítás megnyitása 2008.
szeptember 19-én 17 órakor
a Kossuth Ház Galériában lesz.
A kiállítás megtekinthetô szeptember
19.–október 10-ig, hétköznap 9–17
óra között, hétvégén elôre egyeztetett idôpontban (tel.: 29/362-545).
– A képeket a kiállítást követô két
héten belül visszaküldjük.
6. A pályázathoz kapcsolódó címek és
telefonszámok:
– Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
tel.: 06-29/362-545
– Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szt. István u. 58.
tel.: 06-29/360-237
7. Díjazás:
III. helyezés
III. helyezés
III. helyezés

nettó 40 000 Ft
nettó 30 000 Ft
nettó 20 000 Ft
+ oklevél

Különdíjak:
Dabas Város Különdíja + oklevél
MAFOSZ Különdíja + oklevél
Dabasi Fotó Klub Egyesület Különdíja
+ oklevél
8. A pályamûvekben a nevezési lappal
egyezôen feltüntetendô adatok (sorrendben):
– a kép sorszáma
– szerzô neve és esetleges fotós kitüntetése, díja
– lakcím
– telefonszám

ÓCSAI BORNAP
Szeretettel meghívunk minden érdeklôdôt május 17-én, szombaton a bor- és pörköltkóstolóval
egybekötött Orbán-napi Ócsai Pincenapra.
a szervezôk

Álláshirdetés
Az Igazgyöngy Általános Iskola matematika és olyan természetismeret (földrajz, biológia,
kémia, fizika) szakos tanárt keres, aki több tantárgyat is taníthat e tantárgyak körében és
készsége, késztetése van a sajátos nevelési igényû gyermekek oktatásában — nevelésében.
Kezdés: 2008. szeptember 1.
Érdeklôdni: Farkas Gabriella ig., 06-20/971-0576
Elérhetôség: Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
2370 Dabas, Szent István u. 35 • Tel./fax: 06-29/360-957
2008. április
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Dinnyés emléke összeköt
bennünket
Idén a Hagyományok Évében
a Dabasi-szôlôsi Dinnyés emlékoszlop felavatása óta
elôször gyûltünk össze, hogy
emlékezzünk arra az alsódabasi református nemes emberre, Dinnyés Lajosra, akinek
Dabasi-Szôlôk lakói nagyon
sokat köszönhetnek.
Április 12-én, szombaton
délután, néhány nappal születésének 107. évfordulója elôtt
megtelt a park, és a szemerkélô esô ellenére közel százan
együtt emlékeztünk a „falu”
jótevôjére. Az ünnepség a
Szôlôkert Óvoda csoportjának
tavaszköszöntô összeállításával kezdôdött, majd Kôszegi Zoltán polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy DabasiSzôlôknek nem a nagypolitikai szerepvállalása, hanem a helybeliekkel való szoros emberséges kapcsolata miatt fontos
Dinnyés emléke. Örömét fejezte ki, hogy a minden generációt
megmozgató hívó szó még ma is az egykori képviselô és miniszterelnök neve. Valamint elmondta, hogy egy település
jövôjét néhány intézmény léte és értékközvetítô mûködése határozza meg, ezek az óvoda, iskola, templom és a mûvelôdési ház. Reményét fejezte ki, hogy néhány év múlva újra indokolttá fog válni egy iskola építése.
Ezt követôen Valentyik Anna népdalcsokrával gyönyörködtette meg a résztvevôket, majd Feldman László Civil Közösségi, Mûvelôdési Ház vezetô és ifjúsági polgármester osztotta
meg gondolatait az ünneplôkkel. Kiemelte annak fontosságát,
hogy egy kisközösség számára kell hogy legyenek közös értékek: a múlt tisztelete, a hagyományok ápolása. Elmondta,
hogy Dinnyés Lajos szociális érzékenysége és közvetlensége
miatt vált a Dabasi-szôlôsiek számára méltán tisztelt személyiséggé. Valamint szólt arról is, hogy a hétköznapi apró problémákat csak közösen, olyan összefogással vagyunk képesek
megoldani, amihez a múltbeli sérelmeinket félre kell tennünk.
A szabadtéri program Buncsák Zoltán szaxofonszólójával,
és az ünnepi koszorúzással zárult. Ezt követôen a Civil Közösségi Ház épületében teadélutánnal folytatódott az ünnepség,
amelyen Kovács Pali bácsi mesélt néhány érdekességet a
Dinnyés család és Dabasi-Szôlôk kapcsolatáról. Kiemelte az
1920-as években kialakított temetô, és az elsô szôlôsi harang
történetét, amely a helyiek összefogásával és a Dinnyések
aktív közremûködésével valósulhatott meg.
A közös múlt, a hagyományaink olyan értékek, amelyek közösségeink összetartását erôsítik, ezért kell, hogy minél többször gyûljünk össze ünnepelni, emlékezni, emlékhelyet avatni, mert így erôsödik meg Dabashoz való kötôdésünk.
(a Szerkesztôség)
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Új mûsorok a 93.4-en
Az elmúlt hetekben-hónapokban új mûsorelemekkel bôvült a Rádió
Dabas palettája. Két magazinmûsorral, valamint egy vallási blokkal
lettünk gazdagabbak, továbbá egy egész órát szentelünk a környék
kulturális eseményeinek minden héten. Ami az információközlést
illeti, napi hat alkalommal jelentkezünk a térség legfrissebb híreivel
(07.30, 09.30, 11.30, 15.30, 17.30, 19.30), háromszor közlekedési
információkkal, közérdekû hírekkel, valamint óránként az ország és
a nagyvilág eseményeibôl összeállított hírblokkal.
Zenei palettánkat igyekszünk állandóan frissíteni. Szombatonként délután 4 és 6 óra között Vörös Domonkos Top20 címû zenei
mûsora várja a hallgatókat. Itt nemcsak újdonságokat hallhatnak,
hanem „zenei kalandozásként” a mûsorvezetô ellátogat a különbözô országok slágerlistáihoz is. A zenei szerkesztésbe a hallgatók is
beleszólhatnak délelôtt 10 órától egy, valamint délután 6 órától a
kétórás kívánságmûsornak köszönhetôen.
Hétfô délben 11 órától Szabó Róbert állandó rovatában egy
Dublinban élô dabasi lakossal, Sztana Ernôvel beszélget. Itt próbálnak párhuzamot vonni a két nép, a két kultúra között. Szóba kerülnek a nemzetközi viszonylatban fontos események, az eltérô életmód és életkörnyezet.
Péntek délután 14 és 15 óra között Ordasi Brigitta Kulturkáló címû mûsorában sorra veszi a hét aktuális kulturális eseményeit. A
mûsorban a környék rendezvényei mellett szó esik az országos
programokról is.
Szintén pénteken 20-tól 22 óráig jelentkezik a Találka címû mûsor, amelyben kötetlen beszélgetések formájában boncolgatnak
párkapcsolati témákat a mûsorvezetôk. Ellátogatnak hozzájuk
idônként különbözô szakemberek a pszichológia, a számmisztika
vagy az ezotéria területérôl.
Szombat délután 15 és 16 óra között Szabó Erika Hangos Portréjában a körülöttünk élô érdekes emberek kapnak szót. Hallhatták
már Bábel Balázs kecskemét-kalocsai érseket, dr. Zlinszky János
professzor-alkotmányjogászt, Kautzky Armand színészt, Réz András filmkritikust, Koltai Róbert színészt, vagy Kovács Magyar András táltost, de bemutatkozott már a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézet vezetôje, Klemencz Györgyné is.
A vasárnaponként 9 és 10 óra között hallható Térségi Naplóban
a környék közérdekû témáit dolgozza fel a két hírszerkesztô, Moldován Ágnes és Szehofner József. A februárban útjára indított sorozatban szó volt már egyebek mellett a tûzoltókról, a globális felmelegedésrôl, az egészségügyi szolgáltatásokról, a testvérvárosi kapcsolatokról – mindig valami olyanról, ami az adott idôben foglalkoztathatja a közönséget.
Szintén vasárnap jelentkezik Hitébresztô címû rovatunk, amelyben Szehofner József segítségével a történelmi egyházak térségbeli
képviselôi osztják meg az evangéliumot a hallgatókkal 10 percben.
A rádió jó kapcsolatot ápol a két helyi televízióval is, valamint a
térség nyomtatott médiumaival is – a minél szélesebb körû tájékoztatás érdekében.
Rádió Dabas
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Pest megyei középiskolai történelmi verseny
Dabas, 2008. március 21.
Másfél évtizede, 1993-ban rendezték meg elôször Dabason, a
Táncsics M. Gimnáziumban ezt a nagy múltú vetélkedôt,
amelynek korábban Monor, azóta pedig mi vagyunk a házigazdái. Az idén két kategóriába 14 középiskola 56 tanulója
délelôtt feladatlapot töltött ki, és a tíz-tíz legjobb diák délután két háromtagú zsûri elôtt bizonyíthatta tudását. (Elnökei Jakab Attila Vácról, ill. Bernula Péter Monorról.)
Ez a verseny a legrangosabb hazai vetélkedô, az OKTV
(Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny) egyik elôkészítô állomása. Minden évben tavasszal az ország népességének egytizedét kitevô Pest megye elitje ad randevút egymásnak nálunk. Csak a legjobbak jönnek el, mert egyrészt

elégedettek a színvonallal, másrészt tisztának tartják ezt a vetélkedôt, és jól érzik magukat Dabason. (Kellôen tapintatosak
vagyunk, utoljára öt éve nyert itt díjat tanulónk.)
Az idei két gyôztes a dunakeszi, Radnóti, ill. a váci, Boronkay tanulója lett. Gratulálunk a legjobb Táncsicsos diákjainknak, Farkas Krisztina 9. b és Balogh Annamária 11. e osztályos tanulóknak a 10., ill. 11. helyezésükhöz.
Külön köszönet jár az aszódi evangélikus gimnázium
igazgatóhelyettesének, a zsûritag Koncz Istvánnak fényképfelvételeiért.
Hagyományukhoz híven jövôre is Dabasra várjuk a Pest
megyei történész diák-élvonalat. Kiss István történelemtanár

Gimnáziumi
jótékonysági bál

Kedves Ballagó Tizenkettedikesek,
Végzôs Diákok!

Szép hagyományt elevenített fel a Táncsics Mihály Gimnázium szülôi munkaközössége április 5-én: a jótékonysági bál hagyományát. Bár a város lakói
számára megszokott, hogy a szülôk és a
dabasi vállalkozók ilyen módon támogatják az iskoláinkat, óvodáinkat, számunkra, itt a gimnáziumban – tanári
körben – mégis meglepetésként hatott
az a szervezôkészség, lelkesedés és tevékeny részvétel, amely az ötlettôl a jó
hangulatú esti mulatságig végigkísérte
a rendezvényt.
A bál sikere mindannyiunké, hiszen
nemcsak a jótékonysági célra – új tantermek kialakítására, berendezésére –
költendô 1,4 millió forintos bevétel
gyarapítja az iskolát, és szerez örömet a
diákjainknak éppúgy, mint a tanárainknak, hanem a jó hangulat és a közös élmények minden résztvevô számára emlékezetessé teszik ezt az estét. A visszajelzésekbôl kitûnik, hogy tantestületünk fergeteges Illés-show-ja nem
szegte kedvét a szülôknek, és továbbra
is bizalommal hozzák gyermekeiket
hozzánk – a magam részérôl természetesen ígéretet tettem mindenkinek,
hogy máskülönben nem festem magamat csokibarnára, és parókát húzni sem
szokásom. (A bálról készített fényképek
megtekinthetôk a gimnázium honlapján, a www.dagim.hu címen.)
Pásztor Gergely
igazgató

Idén szokatlanul sietnek az ünnepek. Gyorsan repül az április, mintha felnôtté válásotokat
siettetné az idô ebben a felgyorsult életritmusú világban. Április 30-án ott vár benneteket
a ballagás, a legszebb és egyben a legmeghatóbb esemény, amely az életbe való kilépésetek
elsô igazi küszöbe is. Nem az iskola akar megválni tôletek, nem az alma mater sürgeti, hogy
elhagyjátok falait. Az élet örök törvénye az elszakadás. Emléketek, lépteitek kopogása,
gondtalan gyermeki nevetésetek, és sok elégedetlen zsörtölôdés ott marad örökre az épület falai között, beépül szellemiségébe, alakítja, kiteljesíti arculatát. Aki évekig egy iskolába
járt, annak lépcsôit koptatta, termeiben talált menedéket, és rajta hagyta keze érintését egyegy padon, az eggyé válik az intézménnyel, egy nagy közösség tagja lesz, a Táncsicsosok, a
Kossuth Zsuzsások büszke táborába tartozónak vallja magát. Ez a valahová való tartozás
határozza majd meg további utatokat, ez a szellemiség tükrözôdik vissza tetteitekben, jellemetekben, abban a kiforrott személyiségben, amivé az idô és a tapasztalat érlel titeket.
Vállaljátok tehát büszkén Táncsicsos, Kossuthos múltatokat, mert a döntések és választások hármas útján ez szabja majd meg nektek a helyes irányt. Sikeres érettségit, szakvizsgát,
felvételi vizsgát, átgondolt pályaválasztást kívánok nektek, hogy mind a tanulásban, mind a
munkában örömötöket leljétek.
Kôszegi Zoltán polgármester

Újra itt a KÁRPÁTFESZT
Idén június 27–29. között újra dübörög a Kárpátfeszt Dabason, a már jól ismert helyszínen, a Jubileumi parkban. A pénteki és szombati napon a tomboló zeneiségé a
fôszerep, míg a vasárnapi során a tavalyi hagyományokat követve ingyenes családi
nap várja a látogatókat, különbözô kulturális és zenei programokkal. Az idei esemény
záróakkordja pedig egy Zanzibár-koncert lesz. A hamisítatlan fesztivál életérzés mellé – amely reményeink szerint ismételten beköltözik hozzánk a fent említett hétvége
erejéig- a hazai és a Kárpát-medencei zeneteremtés nagyjai is felsorakoznak a közönségvadító színpadkoptatás nemes célzatával. Többek között vendégünk lesz a
Karthagó, a Ghymes, valamint a Varga Miklós Band és a Belmondó is. A határon túlról pedig olyan nagy visszatérôket köszönthetünk, mint az erdélyi Transylmania és a
Role vagy a délvidéki B-terv. Elsôként látogat el dabasi kis hazánkba az alig egy éve
alakult, de sajátos zeneiségével máris jelentôset alkotó, ugyancsak erdélyi illetôségû
NemEz névre keresztelt formáció, akik népi és modern muzikális elemeket mesterien
komponálva repítik a hallgatóságot a zenei beteljesülés élménye felé. Egy hétvége,
amikor lubickolhattok a Kárpát-medence zenei és kulturális sokszínûségében.
Ne hagyjátok ki! Gyertek el!
Kancsár Krisztián
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Magyar Köztársaság
Aquatlon Országos Bajnokság
A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
(NUSI-UPI), a Magyar Triatlon Szövetség közös szervezésében 2008. március 30-án Debrecenben került megrendezésre
az Aquatlon Országos Döntô.
A versenyt két helyszínen bonyolították le: az úszásnak a
Debreceni Sportuszoda adott otthont, míg a futást a Gyulai
István Atlétikai Stadionban rendezték. Az indulók négy korcsoportban (újonc A, újonc B, serdülô, gyermek) mérhették
össze tudásukat, úgy, hogy a különbözô kategóriákban másmás távot kellett teljesíteni.
A Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi is részt vettek a megmérettetésen, az újonc B korcsoportban a fiúk csapata ezüstérmet szerzett.

KÉZILABDA
Dabas-DIEGO KC NB I/B férfi kézilabdacsapat eredményei
Dabas-Diego KC–Rinyamenti KC
29:28 (15:14) ifi: 31:36
Dabas-Diego KC–Várpalotai DSE UNIO
45:25 (18:11) ifi: 52:32
Bakonyerdô-Elmax VSE–Dabas-Diego KC 25:29 (14:14) ifi: 17:25
Dabas-Diego KC–Georgikon DSE
37:29 (18:12) ifi: 42:22
Szigetvári Takarék SE–Dabas-Diego KC
30:31 (13:15) ifi: 37:46
Dabas-DIEGO KC NB I/B férfi kézilabdacsapat következô mérkôzései
2008. 04. 26. 18.00: Dabas-Diego KC-PLER KC II.
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
2008. 05. 17. 18.00: Dabas-Diego KC–Csurgói KK
(helyszín: DDS, ifi meccs: 16.00)
Tabella:
1.

Eredmények:
Újonc A fiú
6. Sinkó Richárd
8. Misek Gábor
42. Fridreich Nándor
52. Kovács Marcell
Gyermek fiú
26. Garajszki Péter
55. Borzák Zoltán
Serdülô fiú
27. Major Máté
43. Dezméri Márk
53. Lozsek Martin
Újonc B leány
21. Bukovszki Tünde
34. Fózer Szandra
45. Petrányi Petra
Újonc B leány
37. Latyák Noémi
48. Bukovszki Boglárka
Gyermek leány
11. Fózer Szandra
17. Zelovics Dóra
52. Várdai Virág

Újonc A fiú csapat 2. helyezés
Sinkó–Misek–Fridreich

Serdülô fiú csapat 8. helyezés
Major–Dezméri–Lozsek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

csapat:
Csurgói KK

pontszám:
34

Uniqa-Pécsi KK
Alba Regia KSE
Dabas-Diego KC
Rinyamenti KC
Szentendre KC
Tököl KSK
PLER KC II.
Szigetvári Takarék SE
Várpalotai DSE UNIO
Georgikon DSE
Bakonyerdô-Elmax VSE

30
28
26
24
18
16
14
8
6
5
3

Ifjúsági csapatunk a tabella 5. helyén áll.

Újonc B leány csapat 8. helyezés
Bukovszki–Fózer–Petrányi

Gyermek leány csapat 7. helyezés
Fózer–Zelovics–Várdai

Dabas-Inárcs KC NB I/B nôi kézilabdacsapat eredményei
Szeged-Dorozsma-Algyô KSE–Dabas-Inárcs KC
23:22 (13:13)
Dabas-Inárcs KC–Fenstherm-Füzesabonyi SC
34:28 (17:15)
DVSC-Aquaticum II.–Dabas-Inárcs KC
28:30 (17:14)
Dabas-Inárcs KC–Csorvási SK
29:24 (15:14)
Orosháza-Gyopárosfürdô KSC–Dabas-Inárcs KC
24:24 (9:14)
Dabas-Inárcs KC–Tököl-Spartacus
24:29 (12:14)
Dabas-Inárcs KC NBI/B nôi kézilabdacsapat következô mérkôzése
2008. 04. 25. 19:00: Dabas-Inárcs KC–Csömör KSK
Tabella:
csapat:

Hitelügyintézés
• akár értékbecslôi
• akár közjegyzôi díj nélkül is.
• kedvezôtlen kamatozású hitelek kiváltása
• Építés, bôvítés, korszerûsítés
• szabadfelhasználásra
• forint és deviza alapon
• életbiztosítással kombináltan is.

Gyors, rugalmas ügyintézés.
Telefon: 06-70/369-6988

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Csömör KSK
Ferbonex-Gyulai SE
Hajdúnánás Termál SC
Szeged-Dorozsma-Algyô KSE
Bôcs KSC
Dabas-Inárcs KC
Fenstherm-Füzesabonyi SC
Tököl-Spartacus
Szentendrei NKE
DVSC-Aquaticum II.
Orosháza-Gyopárosfürdô KSC
Csorvási SK

Ifjúsági csapatunk a tabella 11. helyén áll.
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pontszám:
32
29
25
24
22
18
18
11
11
10
9
5
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Dakar Dabason Dabasiakkal

Közép-Európai Rali
2008 januárjában a Dakar Rali történetében elôször terrorfenyegetések miatt nem rendezték meg a versenyt, a csalódott
versenyzôk és szervezôk megragadták azt a magyar kezdeményezést, hogy hazánk és Erdély vidékein bonyolítsanak le egy
rali versenyt. Így született meg a Közép-Európai Rali, a Dakar Series égisze alatt.
A Dakar Series Central European Rally (CER) vagyis a
Közép-Európa Rali Budapestrôl indul április 19-én és négy
magyarországi, valamint három erdélyi szakasz után Balatonfüreden fejezôdik be április 26-án.
A gyorsasági szakaszok csak olyan honvédségi katonai lôtereken lesznek, amelyek rendszerint hasonló rendezvények
színterei. Az összekötô szakaszokon a versenyben részt vevô
gépjármûvek a KRESZ-szabályok betartásával közlekednek,
melyeket a szervezôk külön traffipaxok telepítésével is ellenôriznek.
A Dakar Ralihoz hasonlóan a Közép-Európa Ralin is három jármûkategóriában lehet indulni (motorkerékpár vagy
quad, autó és kamion), illetve két versenykategóriában: professzionálisban vagy amatôrben.
Igazi világsztárok is rajthoz állnak, hiszen itt lesz Luc Alphand és Stephan Peterhansel a Mitsubishitôl, rajthoz áll
Carlos Sainz és Giniel de Villiers a Volkswagentôl, de elstartol Jean-Louis Schlesser, Robby Gordon és a motoros Cyril
Despres is, hazánkra irányítva a sportvilág figyelmét. Dabas is
kiemelt fontosságú helyszíne lesz a versenynek, hiszen már
több alkalommal bizonyította, hogy a technikai sportok lebonyolításában is kiváló partner.
Nemcsak nézôi lehetnek a versenynek a dabasiak, hanem
igazi drukkerei is, hiszen a Palik Racing Team T4-es versenykamion kormánya mögött városunk szülötte, Szaller
Zoltán is megméretetti magát.
Karlik Dóra
Közép-Európa Rali 2008 programja
2008. 04. 17. Bemutatkozó fesztivál Szegeden
2008. 04. 18. A magyar versenygépek mûszaki átvétele
Budapesten – Látványos show-mûsor
2008. 04. 19. A külföldi versenygépek mûszaki átvétele
Budapesten
2008. 04. 20. Budapest–Nagybánya szakasz
Gyorsasági szakasz a dabasi-táborfalvai lôtéren
2008. 04. 21. Nagybánya szakasz
2008. 04. 22. Nagybánya–Debrecen szakasz
2008. 04. 23. Dabas–Veszprém szakasz
2008. 04. 24. Veszprém–(Tapolca)–Veszprém
2008. 04. 25. Veszprém–(Tapolca)–Veszprém
2008. 04. 26. Veszprém–Balatonfüred szakasz,
díjkiosztó gálaest
Gyorsasági szakasz a jutaspusztai lôtéren
Információk: http://www.dakar.hu/centraleuroperally/
http://www.palikracingteam.com

Diákolimpia a DDS-ben

Dabason rendezték meg a fiú kézilabda Diákolimpia Országos Elôdöntôjét, melynek egyik résztvevôje a Táncsics Mihály Gimnázium volt. Rajtuk kívül Kalocsáról, Tatabányáról
és Veszprémbôl érkeztek csapatok. A dabasiak elsô mérkôzésükön drámai izgalmak közepette és a gimnázium teljes tanulói és tanári karának fergeteges buzdítása mellett, egygólos
gyôzelmet arattak a veszprémiek felett. Sajnos a döntôre elfogyott az erô, alulmaradtak a tatabányaiakkal szemben, így
az elismerésre méltó második helyet szerezték meg.
A dabasi csapat edzôi: Kovács László, Szilágyi Zoltán
Tagjai: Horváth Attila, Kecskés István, Kubik Donát, Póra Tamás, Ronga Máté, Szalai Zsolt, Szandhofer János,
Szendrei Tamás, Szigetfû György, Talapka Dávid, Újvári
Gergô, Vásáreczki Balázs, Zsákai Lénárd

Férfi kézilabda NB I/B
Folytatja sikerszériáját a Dabas-Diego KC. A tabellán már
a negyedik helyen áll és még dobogós hely megszerzése
sem elérhetetlen. Nehezíti a csapat helyzetét, hogy a kemény összecsapások még ezután következnek és egyre több
a sérült játékos, köztük rutinos, mérkôzések eldöntésére
képes csapattagok.
Hátralévô hazai meccseik a DS-ben lesznek: április 26án 18 órakor a Pestszentlôrinc, május 17-én 18 órakor a
listavezetô Csurgó lesz az ellenfél. Az ifjúságiak a felnôttek
elôtt két órával játszanak.
Szandhofer János
2008. április
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Izomláz a köbön
Március 29-én a Dabas-Diego Sportcsarnokban megrendezésre került az I. Tavaszköszöntô Fitnesznap, amelyet hagyományteremtô jelleggel indítottunk útjára.
A megszokottól eltérôen nemcsak látványosság megtekintésére, hanem egy
egész napos testaktív tevékenységre invitáltuk az embereket.
Neves hazai aerobikoktatók és fitneszedzôk vezénylésével bárki kipróbálhatta
magát a különbözô stílusú mozgásformákban, kellemesen elfáradhatott és egy
jó kis izomláz birtokosává válhatott a
másnapi ébredéskor. A kiállítók standjainál az egészség és a fitnesz jegyében kedvükre tájékozódhattak és vásárolhattak.
Felléptek:
Czanik Balázs – Capoeira aerobik
Szalka Andrea – Intervall training
Szentgyörgyi Rómeó – Latin Dance aerobik
Csorba Andrea – Hasvarázs
Kiss Gábor – Afrodance
Czanik Krisztián – Kick-Boksz aerobik
Fincza Erika – Pilates
Érdekességként meghívtuk az egyik magyarországi Krav-Maga Egyesület tagjait,
hogy bemutatójukkal népszerûsítsék ke-

véssé ismert taktikai sportágukat. Emellett a hernádi Samba TáncSport Szabadidô és Kulturális Egyesület táncosai szórakoztatták a közönséget, a csarnok külsô
részén pedig paintball és air-soft játékokat próbálhattak ki az érdeklôdôk.
A nap záróakkordjaként a Magyar
Fitnesz Szövetség FIT-KID versenyzôinek 2008-as gyakorlatait nézhették meg a látogatók. Igyekeztünk a rendezvénnyel széles körû betekintést nyújtani a sport és a mozgás világába és kellemes hangulatban, közösségben kedvet
adni a testedzéshez.
A fellépôk mindannyian pozitívan értékelték az összejövetelt, többen közülük
nyilatkoztak is a helyi rádiónak, illetve tvnek. A jelenlévôknek szintén elnyerte tetszését ez a közös mozgolódás, napokkal
késôbb is kaptunk visszajelzést a mérhetetlen izomlázakról.
A Szimultán Sport és Kulturális Egyesület az eseményen való részvételt mindenki számára ingyenesen biztosította,
amely betudható a nagylelkû és önzetlen
támogatóknak, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre az esemény.
Valentyik Ágnes

Vívás

Birkózás

Szabados Kristóf a szicíliai junior világbajnokságon
legjobb magyarként 29. helyezést ért el tôrvívás sportágban. Szabados Gábor április 26-án európai kvalifikációs
zónaversenyen vesz részt Lisszabonban. Gábornak az elsô
három hely valamelyikén kell végeznie, hogy részt
vehessen a pekingi játékokon.

Április elején Vatai László, a nôi birkózó válogatott szövetségi kapitányának vezetésével Finnországban volt a magyar
csapat a tamperei olimpiai kvalifikációs birkózó Európabajnokságon. A dabasi versenyzô, Szerencse Mónika, sajnos kikapott a francia versenyzôtôl. Sastin Marianna bronzérmet szerzett, így elúszott az olimpiai részvétel.
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Az OTP GARANCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. DABASI Irodája
a Bartók Béla út 46. szám alatt, az OTP felett, az elsô emeleten várja kedves ügyfeleit.
Telefon: 29/562-620
Szolgáltatásaink:
Nyitva tartás:
– lakásbiztosítások
Hétfô: 8.00–17.00
– élet- és nyugdíjbiztosítások
Kedd: 8.00–16.00
– gépjármû biztosítások
Szerda: 8.00–16.00
– lakástakarékpénztár
Csütörtök: 8.00–16.00
– nyugdíjpénztárak
Péntek: 8.00–13.00
– befektetések kamatadó mentesen,
tôke- és hozamgaranciával, EURÓBAN is
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