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Hagyományôrzô Majális és
Gyermeknap a Jubileumi parkban
Az esôt jósló hírek ellenére napsütés ragyogta be a 2008-as majális egész napját, így zavartalanul folyhattak a családoknak szóló programok délelôtt fél 11tôl délután 5-ig.

Fotók: Karlik Dóra

Az idei majális kicsit más volt, mint az
elôzôek, ugyanis a Hagyományok, Hagyományôrzés Éve megszabta a szervezôknek azt az irányt, amelyet követniük kellett, ha meg akartak felelni a
tradíciók bemutatásának.
Elmaradt a megszokott körhinta és a
dodzsem, a céllövölde és minden más
kellék, ami nem illeszkedett a hagyományôrzés profiljába. Volt viszont
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szarvasos körhinta, amely különleges
szerkezetével, szép formájával magára
vonta a figyelmet, és hôsiesen viselte a
gyerekek egész napos ostromát.
A népi mesterségek és kézmûves
tevékenységek bemutatójára került a fô
hangsúly, a gyerekek és felnôttek
kipróbálhatták az agyagozást, kosárfonást, csuhébaba-készítést, gyöngyfûzést és más olyan foglalatosságot,
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amely a kézügyességet fejleszti és megismerteti az érdeklôdôkkel a felélesztett hagyományokat.
A színpadi mûsorokban, fôleg a délután folyamán a népzene, néptánc,
népdal dominált. A város óvodáinak kis
csapatai népi játékokban mérték össze
erejüket az óvó nénik irányításával, a
szurkoló szülôk gyûrûjében.
A majálissal párhuzamosan, de
ugyanazon helyszínen zajlott a Lantos
Mihály Lovas Egyesület hagyományôrzô napja. A lovas kultúra szervesen
összefonódott a magyar történelmi
múlttal, ezért a lovasbemutatók, versenyek nagyszerûen illeszkedtek a nap
profiljába.
A gyerekeket pónifogatos kocsikázás
és állatsimogató várta.
K. Á.

Európai uniós napok Ljubljanában
A Kossuth Lajos Általános Iskola évek óta jól mûködô testvérkapcsolatot ápol a
ljubljanai (Szlovénia) Ledina általános iskolával. Az intézmény meghívására
az iskola tanárai és az Önkormányzat néhány képviselôje részt vehetett a
május 8. és 10. között megrendezett Európa Napokon.

A Kossuth-iskolások a Hagyományok,
Hagyományôrzés Évéhez illeszkedô kiállítással mutatkoztak be a Ledina aulájában. A tárlat anyaga a dabasi iskola
felsôs tanulóinak képeibôl áll össze,
amelyeken a gyerekek megjelenítették a
magyarság nagy nemzeti és egyházi ünnepeit, népszokásait márciustól augusztus 20-ig. A kiállítást Farkas Józsefné
igazgatónô nyitotta meg, valamint
Szandhofer János alpolgármester szólt
néhány szót a jelenlévôkhöz. Az iskola
igazgatónôje, Ljubica Kosmac mint
házigazda köszöntötte a vendégeket, a
diákok pedig színvonalas mûsorral kedveskedtek a dabasiaknak.
A dabasi küldöttség magyar termékbemutatót tartott az Európa Faluban.
Minden európai uniós ország képviseltette magát saját standján, a mieink
nemcsak Dabast, hanem Magyarországot is népszerûsítették szórólapokon,
étel- és italkóstolón keresztül. Kétségtelen, hogy a magyar népzene, a népviseletbe öltözött dabasiak által kínálgatott italok és falatok a legnépszerûbbé
és leglátogatottabbá tették a magyar
standot. A színpadi bemutatkozás még
inkább kiteljesítette ezt a népszerûséget, ugyanis Bennárik Dóra és Gecser
Eszter fitneszbemutatója osztatlan sikert aratott. A magyar nagykövetség
képviselôi is elégedetten nyilatkoztak a
dabasiak által nyújtott színvonalról. A
szombati napon a delegáció felkereste
az Isonzó völgyének katonai temetôit és
lerótta kegyeletét az elsô világháború
magyar áldozatai elôtt. Az emlékmûvekre kötözött nemzetiszínû szalag, az
emlékezés szalagja azt jelképezte, hogy
ˆ

Dabasi sikerek
a Pest megyei
KI MIT TUD-on
Május 10-én került sor a KI MIT
TUD Pest megyei döntôjére Monoron. A versenyen két kiemelkedô dabasi eredmény született. Társastánc
kategóriában a Dabas-dance (felkészítô tanár Tóth Andrea) harmadik,
komolyzene kategóriában Franchi
Marco Celeste, a Sugár Rezsô Zeneiskola zongora tanszakos tanulója
(felkészítô tanára Kleineiselné Radóczi Mária) negyedik helyezést ért
el. A díjazottaknak és felkészítôiknek gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!
Szerk.

élnek még utódok, akik nem feledik el
nagyapáik, dédapáik hôstetteit.
Ez a néhány nap meggyôzött minket
arról, hogy Dabasnak jó híre van még a
szlovén fôvárosban is. Szeretettel fogadtak, érdeklôdtek kultúránk és szokásaink
iránt, elismeréssel nyilatkoztak mindarról, amit a delegáció képviselt. Egy
kisváros kicsiny iskolájának lelkes pedagóguscsapata, egy igényes kiállítás, két
fitneszbajnok kislány fergeteges produkciója: íme egy egész Magyarország
Ljubljana fôterén!
(Ezúton mondunk köszönetet Major
Attila vállalkozónak nagylelkû felajánlásáért, amely hozzásegítette a dabasi delegációt Magyarország népszerûsítéséhez.
Köszönjük továbbá Herman Lászlónak,
a Ledina iskola rajztanárának, hogy
ennyire szívén viseli a két intézmény
testvérkapcsolatát és közbenjárásával lehetôvé tette Dabas bemutatkozását az
Európa Napokon.)
Kapui Á.
2008. május
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Egy izlandi látogatás
tapasztalatai és eredményei
Azt már megszokhatták a Dabasi Újság olvasói, hogy a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskolából rendszeresen tölti tanulók egy csoportja külföldön gyakorlati idejét, fogadnak külföldi gyakornokokat Dabason, vagy oktatók vesznek részt
külföldi tanulmányúton. Ezúttal is hasonló programsorozat indult el, csupán a
célország lehet kissé szokatlan, hiszen iskolánk egy izlandi szakképzô intézménnyel vette fel a kapcsolatot.

Fotók: Kôszegi Zoltán, Halász József

Április 19. és 25. között intézményünk
négy tagját elkísérte a bemutatkozó látogatásra Kôszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere is. A Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskolát Kosztolányi Gyula
igazgató, Szabadosné Laczkó Magdolna igazgatóhelyettes, valamint Szûcsné
Balázs Julianna és Halász József képviselte.
A program anyagi hátterét az ún.
EGT Norvég Alap biztosította a Tempus Közalapítvány közremûködésével,
amely több témában hirdetett meg pályázatot. Iskolánk mindhárom pályázati
kategóriában indult, ennek eredményeképpen kerülhetett sor a bemutatkozó
látogatásra, amelyet hamarosan egy viszontlátogatás követ izlandi részrôl. A
második téma angol nyelvtanárok
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cseréjét célozza meg, amelynek keretében két izlandi nyelvtanár egy-egy
hétre, míg iskolánkból egy tanár két
hétre utazik ki tanítási gyakorlatra az új
partnerintézményhez.
A program harmadik eleme talán a
legfontosabb, hiszen hamarosan öt,
iskolánkban logisztikai szakirányt tanuló diák kap lehetôséget arra, hogy
gyakorlati munkával három hetet töltsön Izlandon, feltehetôleg egy hajózási,
logisztikai nagyvállalatnál.
Az áprilisban lezajlott látogatás célja
tehát az ismerkedés, valamint a fent
leírt programelemek elôkészítése volt.
A kint töltött idô alatt a dabasi delegáció megismerkedett az izlandi partneriskolával, amelynek neve: „Idnskólinn í
Reykjavík”. Az iskolánkban jelen lévô

szakmák mindegyike megtalálható az
intézményben, ráadásul jelen van a
hajózási és pilóta szakirány is. A reykjavíki program része volt egy fôleg
fiataloknak szolgáltatásokat nyújtó kulturális központ meglátogatása is, amely
intézménnyel szintén sikerült felvenni
a kapcsolatot.
Elmondható, hogy minden programelem rendkívül érdekes és izgalmas volt,
azonban talán mégis kiemelkedik egy
geotermikus erômûben (neve: Orkuveita Reykjavíkur) tett látogatás. Érdekesség, hogy programunk egybeesett az
izlandi államelnök látogatásával. Az elnök úrral személyesen nem találkoztunk, de ôt is tájékoztatták, hogy egy
magyar delegáció érkezett a nagyvállalathoz ismerkedés céljából. Miután vendéglátóink körbevezettek az erômû
látogatható helyiségeiben, megpróbáltuk felkutatni a további együttmûködés
lehetôségeit, hiszen köztudott, hogy
térségünkben is jelen van a geotermikus
energia. Kapcsolatunk jelen szakaszában reális lehetôség egy olyan kutatási
program megvalósítására van, amelynek
eredményeként kiderülhet, hogy Dabason és környékén érdemes-e ezt a fajta
természeti erôforrást kihasználni.
Ezért gondoljuk azt, hogy az új
kapcsolatnak nemcsak a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola lehet a kedvezményezettje, hanem Dabas város is.
Halász József
Kossuth Zsuzsanna SZKI
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Országos döntôben a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium tanulói

SZAK-MA FESZTIVÁL a HUNGEXPO területén

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008. április 23–25. között rendezte meg, a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt, nagyszabású iskolabemutató kiállítás keretében. A budapesti
Hungexpo Vásárcsarnok 40-es pavilonjában a szakképesítés 15 legjobbja

versenyzett. A tanulók az elôdöntôn
elért pontszám és a szintvizsga eredmények figyelembevételével kerültek
az országos döntôbe. Iskolánkból ketten jutottak a legjobbak közé, Kollár
Zsuzsanna és Tóth Zsuzsanna 13/B
osztályos fodrásztanulók. A zsûrizés-

ben neves szakemberek vettek részt, a
fodrászoknál például Hajas László.
Kollár Zsuzsanna 9., míg Tóth Zsuzsanna 14. helyezést ért el, és ezáltal
mentesültek a szakmai vizsga bizonyos
részei alól.
A kiállításon iskolánk az itt tanított
szakmákat mutatta be plakátokon,
DVD-felvételeken, és színes szórólapokon keresztül. A helyszínen diagnosztikai hajvizsgálatot végeztünk,
valamint számítógéppel vezérelt felsômarás technikát mutattunk be.
A versenynek, a kiállításnak és a mi
standunknak is nagy érdeklôdô közönsége volt a szakemberek, iskolavezetôk, szakoktatók, diákok, szülôk
körében egyaránt. A részvétel tanulóknak, kollégáknak is nagy élményt
jelentett, és hasznos tapasztalatokat
gyûjtöttek ezen a nyílt napon. Nagyszerû ötlet és jó kezdeményezés, hogy
a szakmák legjobbjai együtt mutatkozhattak be.
Ambrus Imre igazgatóhelyettes

München IFAT 2008

Környezetvédelmi kiállítás
A REMONDIS és az Önkormányzat szervezésében alkalmam volt részt venni
ezen az értékes kiállításon, amely a szelektív hulladék újrahasznosításáról és újra
hasznosíthatóvá tételérôl szólt.

Biológia-kémia szakos tanárként az
egész pályámat a környezettudatos nevelés szolgálatában éltem meg. Elméletben
tudtam, hogy milyen kémiai reakciókkal
lehet semlegesíteni maró, roncsoló
anyagokat, abszorpcióval megkötni, elnyeletni mérgezô gázokat, katalizátorokkal a levegôben lévô alkotórészekké
változtatni mérgezô anyagokat, de
„NAGYBAN”, nem kémcsôben és nem

lombikban most láttam elôször. Tudom,
hogy lehet alternatív energiákat elôállítani, most egy részét a gyakorlatban is
megismerhettem. Végignéztem, hogyan
tudják a fa értéktelen hulladékát, ágait és
gyökérzetét feldolgozni és hasznosítani.
Tudtam, hogyan lehet a csatornavizet
tisztítani, de hogy bûzmentesen csinálják, és a végén zacskós, tiszta vizet kapjanak, most láttam elôször.
Sorolhatnám még, pl.: a különbözô
fémek, elektronikus hulladékok szétszerelését, szelektív ledarálását, bálázását,
újrahasznosítását, stb.
Az egész világ egyik nagy problémája,
hogy mi legyen a szeméttel, ami, ha
eldobálják, erdô szélére leborítják, vagy

elássák, elégetik, veszélyes az élô környezetre, de ha szelektíven gyûjtik, már értékes hulladék, ami újrahasznosítható.
Ez utóbbi, járható utat kellene választani
minden népnek a Föld élô és élettelen
környezetének védelmében.
Ahhoz viszont, hogy ezt a lehetôséget elfogadhassák, nagyon sok ôszinte,
meggyôzô információra van szükség,
hozzáértô, hiteles személyiségek részérôl.
Örülök, hogy eljuthattam a németországi kiállításra, sokat tanultam, amit
szeretnék továbbadni tanítványaimnak.
Józsa Sándorné
a Gyóni Géza Általános Iskola
biológia-kémia szakos tanára
2008. május
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Április 30-án elballagtak a dabasi végzôs diákok. A Táncsics
Mihály Gimnáziumban két tizenkettedikes osztály fejezte be
tanulmányait, a 12. A osztályból 27 fô, a 12. B osztályban
32 fô ballagott. A 2008. évben Táncsics-díjban Bartus Éva
Karolina és Póra Tamás részesült. Mindketten nyolcéves kimagasló tanulmányi és sporteredményeikkel érdemelték ki a
díjat, a Pataki Miklós szobrász által készített bronzplakettet.
A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában összesen 223
diák ballagott. A szakközépiskolában és felnôtt gimnáziumi

osztályban 112 fô, a szakiskolai végzôs osztályokban 78 fô,
a felsôfokú szakképzés végzôs osztályában 33 fô vett búcsút
az intézménytôl.
Kiváló tanulmányi eredményéért Kôvágó Máté és Kollár
Zsuzsanna részesült Kossuth Zsuzsanna-emlékplakettben
és könyvutalványban. A Pálinkás János lakatosmester által
felajánlott díjat idén Szilágyi Olga és Deák János kapta.
Még kilenc diák részesült könyvjutalomban, nyolc pedig elismerô oklevelet kapott.
Minden kedves végzôs diáknak sok sikert kívánunk az
érettségihez, a szakvizsgákhoz és a pályaválasztáshoz!
A szerkesztôség

A Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

A Múzsák Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

zenei tagozata a 2008–2009-es tanévre felvételt

FELVÉTELT HIRDET festészet, színjáték, társastánc tanszakaira!
Az oktatás délutánonként tartjuk az általános iskolákban
és a gimnáziumban.

Elballagtak végzôseink

hirdet a következô tanszakokra:
HEGEDÛ ZONGORA • SZINTETIZÁTOR • GITÁR • FURULYA
•

MAGÁNÉNEK • GORDONKA (CSELLÓ) • KÜRT • TROMBITA
Beiratkozás:
május 23-án, június 10-én, június 12-én
16.00–18.00 óráig
Dabason, a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában.
Jelentkezni Kovács Éva igazgatóhelyettesnél lehet:
06-70/387-8525 • 06-29/376-953
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BEIRATKOZÁS az alábbi helyszíneken:
Kossuth Lajos Mûvelôdési Központ: június 2-án 16.00–17.00-ig
Gyóni Géza Általános Iskola: június 9-én 15.30–17.30-ig,
Kossuth Lajos Általános Iskola: június 10-én 15.30–17.30-ig,
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola:
június 12-én 16.00–18.00-ig
Az év végi bemutatónkra minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
(2008. június 2. 17.00. óra, Kossuth Lajos Mûvelôdési Központ)
További információ: Nagy Andrea 06-20/808-4297
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Baranyi Juditra emlékezünk
A kegyetlenül villámgyors betegség rövid
szenvedés után május 3-án éjjel elragadta Baranyi Juditot, a Táncsics Mihály
Gimnázium egykori tanárát. Baranyi
Judit magyar nyelv és irodalmat, orosz
nyelvet és angol nyelvet tanított az iskolában. Mindig mosolygott, kedves és
segítôkész volt tanítványaival. Szívünkbe zártuk ôt és emlékét megôrizzük!
Bô két évtizedig volt a kolleginánk. Közben a „Baranyi-tanárnô” fogalommá,
amolyan márkavédjeggyé vált. Ô volt az a magyartanárnô, aki mindig
be tudta fejezni az anyagot (minden magyar szakos tanár tudja, hogy ez
szinte lehetetlen), sôt futotta a mai magyar írókra is. (Köztük az egyik
a bátyja, Baranyi Ferenc.) Ô volt a legkövetkezetesebb tanár, akit valaha láttunk. Mindenféle kis kényelmi kompromisszumot elutasított,
még ha iszonyú mennyiségû plusz munkájába is került. Ô volt az a tanár, aki tanítványait Pestre vitte, megnézni Jancsó Allegro Barbaro-ját.
A magyarórái élményszámba mentek, sôt a diákok az orosz nyelvet
is komolyan vették és tudták nála, ami a Kádár-rendszer idején ritkaságszámba ment. Ô volt az a pedagógus, aki osztályfônöknek is ugyanolyan jó volt, mint szaktanárnak. Attraktív volt és dinamikus, testtartását, öltözködését és frizuráját még a negyvenes éveiben is utánozták
tinédzser leánytanítványai. Hatékony volt, férfiakat megszégyenítô
szigorral, szókimondó volt, ha kellett, az iskolavezetéssel szemben is.
Ritka pillanat volt: egy kicsit könnyes lett a szeme, amikor helyette
érdemtelen más kapott jutalmat év végén. Azzal vigasztaltuk: nézz rá
az illetôre, cserélnél vele? Nem szólt semmit, megnyugodott. Nem
tudott valamit rosszul csinálni: nem tudott színvonaltalan alibi
munkát kiadni a kezébôl. Társaságkedvelô volt, a legtehetségesebb
tanítványai sûrûn felkeresték, nála mindig sok érdekes emberrel
lehetett megismerkedni. Bô három évtizeddel ezelôtt az egyetlen nô
volt, aki végigcsinálta a 2500 km-es erdélyi kerékpáros körtúránkat,
szovjet gyártmányú bicajjal, kétségbeejtô útviszonyok közepette.
A pedagóguspályán elérte a legnagyobbat, példaképpé tudott válni
a diákjai elôtt.
Kiss István

Baranyi Ferenc

HÚGOM
Nagyváros, jöjj elébe, fogd meg kezét, ne féljen.
Hisz olyan bátortalan még, mint tanyafény az éjben,
jobb kezében zavartan szorongatja motyóját,
lábai a nagy utat meg-megremegve róják.
Megy a lány, szembe fénynek, siet az egyetemre,
mintha tizennyolc évnyi múltjától menekedne,
csupasz vidéki háztól, sártól, sivár utaktól,
melyek ködökbe vesznek s egykedvûek, mint az aggkor,
fut malacetetéstôl, odahagyja a konyhát,
hol füstök szürke színû nagykendôjükbe vonnák,
fut elmordult szavaktól, nyomába sose érjen,
„hozz be szenet”, „etess meg”, „vízért szaladj”, „tejért menj”!
Húgom halad a járdán, siet az egyetemre,
mintha tizennyolc évnyi múltjától menekedne,
neonfényt hoz a szél és ijedt szemébe fújja,
fényes szelekbe térül Baranyi Jutka útja,
befogadja a város, mint óceán a csermelyt.
És több a csönd falunkban. Ismét valaki elment.
II.
Fényes szelek, vigyázzatok,
fúvástok ne vakítson,
tüzet ne oltson röptötök,
de lobogássá szítson,
hogy Jutka és a többi, mind
– ki szédül még a fényben –
sugártól ittasulva majd
az úton visszatérjen,
s – mint felriasztott denevér –
repüljön messze végképp
sugárzó lépteik elôl
a maradék sötétség,
mert van belôle még elég,
de fújják, egyre fújják
s elûznek majd minden homályt
a szelek, fények, Jutkák.

Vendégünk volt Zsíros Simon Mária
A Bátki János Nyugdíjasklub tagjai körében tartott elôadást Zsíros Simon Mária,
a 2007-es év költôje. A rendezvényt április 27-én, vasárnap délután tartottuk a
Civil Közösségi Házban, sok érdeklôdô
részvételével.
Elôször lehetôségünk volt megismerkedni az alkotóval, aki közvetlenségével,
kedvességével azonnal szívünkbe lopta
magát. Ezt követôen közel másfél órán
keresztül a verseké volt a fôszerep. A
költô saját alkotásait mutatta be, minden
költeményhez hozzáfûzte azt a személyes

élményt, amely megihlette ôt, elôadása
ettôl még személyesebbé vált. Elmondta,
hogy Petôfi, Radnóti költészete áll legközelebb hozzá. Úgy érzi, hogy az embereknek gyakran van szükségük arra, hogy
ôszinte, mély, erôs érzelmeket közvetítsenek feléjük. Ezért szinte minden alkotása emberi érzelmeket fejez ki, szeretetet, bánatot, fáradtságot, magányt,
vidámságot. Az emberi érzések a költô
szerint olyan értékek, amelyeket nem
szabad veszni hagyni ebben a rohanó
világban.

(1960)

Zsíros Simon Máriában mindannyian,
akik részt vettünk e rendhagyó könyvbemutató délutánon, egy igazán értékes,
életszeretô embert ismertünk meg. A Dabasi-szôlôsi Bátki János Nyugdíjasklub
programjaival, aktivitásával, segítôkészségével a szôlôsi közösséget erôsíti hosszú
évek óta. Fontos, hogy a mi kis városrészünkben is rendszeresen legyen az embereknek lehetôségük a mûvészetekkel,
festészettel, irodalommal való találkozásra, a szabadidô tartalmas eltöltésére, amihez Kovács Istvánné és klubja ezzel az
irodalmi délutánnal ismét hozzájárult.
Feldman László
a Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetôje
2008. május
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Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny volt Dabason
Dabas Város Polgári Védelmi Irodája katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt hirdetett a környezô települések iskolái számára.
A verseny célja az volt, hogy a tanulók megismerjék a körülöttünk lévô veszélyeket, megtanulják önmagukat és társaikat
menteni veszélyhelyzetben. Legyenek képesek a bajban pánik nélkül, fegyelmezetten, megfontoltan cselekedni, és nem utolsósorban tanulják meg, hogy a gyors döntés és a csapatmunka életet menthet.

A vetélkedôre 2008. április 7-én, a Kossuth Lajos Általános Iskolában került sor. Tanárok, szervezôk, döntnökök, felkészítôk hetekkel a verseny elôtt kezdték meg a
szervezést, a oktatást, melynek köszönhetôen a gyerekek
egy rendkívül érdekes és tanulságos versenyen vehettek
részt.
Tizenkét csapat tanulói tíz embert próbáló állomáson
adtak számot arról, hogy katasztrófa esetén hogyan állnák meg a helyüket, hogyan birkóznának meg a veszélyekkel.
Volt itt figyelmeztetô táblák felismerése, baleset sérültjének ellátása, veszélyhelyzeti „túlélô-csomag összeállítása arra az esetre, ha ideiglenesen el kellene hagynunk a települést.
Nem volt könnyû feladat a rendôri karjelzések bemutatása, csecsemô mentése labirintusból gázálarcban, a
megáradt folyóparton szabályos gát építése homokzsákokból, mentôkötél összeszedése, vagy a tûzoltás irányított vízsugárral puttonyfecskendôbôl.
Meg kellett küzdeniük a sérült hordágyon való szállításával, és a diákok nagy lelkesedéssel küzdöttek meg az
akadályokkal és eközben elsajátítottak valamit, amire az
életben nekik és társaiknak szükségük lehet. Megtanulták
menteni az életüket. A versenyben három minôsített
helyezett volt minden korcsoportban.
A helyezett csapatok:
Általános iskolás kategória
1. helyezett: Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas;
„Turbó Csigák” csapata (felkészítô: Kiss Attila)
2. helyezett: Herman Ottó Általános Iskola, Felsôpakony,
„Sasok” csapata (felkészítô: Wareczki Sándorné)
3. helyezett. Általános Iskola, Táborfalva;
„Ûrlények” csapata (felkészítô: Csernák Ágota)
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Középiskolás kategória
1. helyezett: Pálóczi Horváth István Szakképzô Iskola,
Örkény; „Tûzmadarak” csapata (felkészítô: Szôke Sándor)
2. helyezett: Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola, Dabas;
„Narancsok” csapata (felkészítô: Valent Andrea)
3. helyezett: Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola, Dabas;
„Bogárkák” csapata (felkészítô: Valent Andrea)
A verseny nagyon kiélezett volt, szoros eredmények
születtek. Mindegyik csapat jó teljesítményt nyújtott,
inspirálta ôket, hogy a verseny helyszínére kilátogatott a
Dabas TV stábja és a Rádió Dabas, akik felvételt, ill.
riportot készítettek. A versenyzô diákoknak Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere és Olasz Lajos tûzoltó
alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
osztályvezetôje adta át a díjakat és az ajándékokat, ezzel
is kifejezve azt, hogy fontosnak tartják a tanulók ezirányú
erôfeszítését, értékelik a nevelôk munkáját. A verseny
nem jöhetett volna létre a társszervek maximális együttmûködése nélkül, mint Dabas Város Önkormányzata, a
Városi Tûzoltóság, a Dabasi Rendôrkaptányság, a
Mentôszolgálat, az ÁNTSZ, a Vöröskereszt.
Támogatóink voltak:
Dabas Város Önkormányzata; Kossuth Lajos Általános Iskola,
Dabas; Újhartyán Község Önkormányzata; „Gyorsan Értünk” Pest Megyei Katasztrófaelhárító és Környezetvédelmi
Közhasznú Alapítvány, Budapest; Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Budapest; Budapest Bank Dabasi Fiókja; Akácliget Logisztikai Központ, Gyál; Szabó Sándor vállalkozó,
Dabas; Kabala Ajándékbolt, Dabas; Hyundai Dabas
KÖSZÖNJÜK!
Kecskeméti Anita irodavezetô
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„1848, te csillag”

Igen, ahogyan 160 évvel ezelôtt a nagy költô, Petôfi
Sándor írta, ami 1848-ban történt, az egy csillag marad népünk történelmében, míg él a magyar nemzet.
Abban az évben nemcsak 1848. március 15-én történtek nagy dolgok, hanem április 11-én is, amikor a törvények szentesítésével az akkori király, V. Ferdinánd
végleg felszámolta Magyarországon a feudalizmus
rendszerét; július 5-én, amikor összeült Pesten az elsô
népképviseleti országgyûlés; szeptember 29-én, amikor
Pákozd mellett a magyar honvédsereg Móga János vezetésével visszaverte a horvátok támadását és fényes
gyôzelmet aratott. Tehát emlékezni e csillagnak nevezett évre sokszor lehet.
A Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas Város Oktatási
Bizottsága, az Gyermek és Ifjúsági önkormányzat, valamint
az Apáczai Kiadó támogatásával egy verseny megszervezésével emlékezett történelmünk eme dicsô korszakára.
A 2007 decemberében az általános iskolák felsô tagozatának meghirdetett „1848, te csillag” címû vetélkedôre
Pest megyébôl 36 csapat jelentkezett.
Februárban és márciusban írásbeli fordulókon készültek fel a négyfôs csapatok. Ezeknek az eredményeitôl
függetlenül került sor, valamennyi csapat részvételével, a
vetélkedôre 2008. április 19-én Dabason, a Kossuth Mûvelôdési Központban. Minden diák egy-egy pólót kapott
az Apáczai Kiadótól, a felkészítô pedagógusoknak virággal és könyvjutalommal köszönték meg munkájukat. A
megvendégelés is bôséges volt a dabasi vállalkozók felajánlásának köszönhetôen.
A kétórás vetélkedô alatt fôleg írásbeli feladatokat
oldottak meg a tanulók. Volt totó, idézetek, képrôl felismerés, zenei tájékozottság felmérése. Ami még érdekes
volt, hogy a csapatok bemutatták településük történetének 1848–49-hez kapcsolódó részét. Készítettek tablókat, Kossuth-kiflit, projektoros vetítéssel tették színesebbé az elôadásukat.
Az értékelô bizottság tagjai Bánhegyi Ferenc az Apáczai Kiadó történelem tankönyvírója, Mitták Ferenc
városunk díszpolgára, történész, valamint Kiss István, a
Táncsics Mihály Gimnázium történelemszakos tanára

voltak. A legjobb hat csapat jutott tovább a döntôbe,
melyet Budapesten az Apáczai Kiadó székházában rendeztek meg 2008. április 30-án. Ezen kívül értékes
könyvjutalmakat és egy-egy zászlós ólomkatonát kaptak
ajándékba.
A döntôben már fôleg szöveges, beszédes feladatokat
kaptak a csapatok, ami még inkább rávilágított a valódi
felkészültségre, a tudást alkalmazni tudó képességre. Ez
a háromórás verseny kimerítôen bemutatta nemcsak
1848–49 hangulatát, hanem a csapatok felkészültségét is.
A zsûri tagjai: dr. Szabó József János hadtörténész,
Gavlik István, a Kossuth Szövetség tiszteletbeli elnöke
és Takaró Mihályné a budapesti Kossuth Lajos Gimnázium történelemszakos pedagógusa voltak. A legeredményesebb hat csapat az értékes könyvjutalmakon kívül egy
Pákozd-környéki kirándulást is kapott ajándékba.
Az „1848, te csillag” Pest megyei történelmi vetélkedô
gyôztesei a következôk:
I. Márciusi ifjak – Gödöllô – Szent Imre
Katolikus Általános Iskola
I. Forr a dalom – Dabas – Kossuth Lajos Általános Iskola
II. Gézengúzok – Abony – Gyulai Gaál Miklós
Általános Iskola
III. Híd – Rád- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
IV. Hermanosokk – Felsôpakony – Herman Ottó
Általános Iskola
V. Forradalmi lángok – Tatárszentgyörgy –
Általános és Alapfokú Általános Iskola
VI. Histori Srácok – Inárcs – Tolnay Lajos Általános Iskola
Szívbôl gratulálunk nekik és természetesen a többi
csapatnak is. Köszönjük a felkészítô kollégáknak a munkáját, valamint mindazoknak a szervezeteknek, vállalkozóknak, akik támogatásukkal lehetôvé tették ennek a
színvonalas versenynek a megrendezését.
Mindenekelôtt köszönjük Dabas Város Önkormányzatának és az Apáczai Kiadónak, akik képviselôi maximálisan pártfogolták rendezvényünket.
Köszönjük a Kossuth Lajos Általános Iskola azon
pedagógusainak, akik a verseny napján, szombaton, szinte 12 órás szolgálattal, lelkiismeretesen végezték munkájukat, valamint dr. Szabó József János hadtörténésznek,
aki nemcsak a zsûri elnöke volt a döntôben, hanem
megszervezte és navigálta a gyôztesek május 7-i pákozdi
jutalomkirándulását.
A vetélkedô támogatói:
Dabas Város Önkormányzatának Oktatási Bizottsága, Dabas
Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, Szûcs Lajos, Pest
megye Közgyûlésének elnöke, Apáczai Kiadó, METÁL 99 Kft.,
Palermo cukrászda, Tusák cukrászda, Bor Imréné cukrász,
Jávor cukrászda, Voogtland pékség, Dabasért Közalapítvány,
Kollár Endréné vállalkozó, Tánczos István vállalkozó, Újvári
Tibor vállalkozó, Mayer Attila vállalkozó, Szekeres Gábor
vállalkozó, Sziráki István vállalkozó
Kotán Sándorné
2008. május
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Egyházak hírei

Dabasi Református Egyházközség
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
– Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10 óra
– Június 8-án vasárnap délelôtt 10 órakor
ünnepélyes hittanos tanévzáró istentisztelet a templomban
– Június 11. kedd 17 órakor gondnoki fogadóóra a parókián
– Június 15. vasárnap délelôtt 10 órakor
Szilágyiné Szemôk Andrea örkényi lelkész hirdet Igét a templomban
– Június 23–27. között 8–12 éves gyermekek részére szervezünk erdei sátortábort
Pótharaszton
– Július 1-jén és 2-án kétnapos sátras gyalogtúrát rendezünk 14–16 éves fiataloknak a Rám szakadékba. Részletekrôl és
részvételi feltételekrôl a dabasi parókián
lehet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a református gyülekezet.
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Zsóka Fotó, Örkény

Gyóni Református Egyházközség
– Május 10-én került sor a gyülekezet
fiataljainak konfirmációs vizsgájára. Ez
alkalommal hat konfirmandus tett fogadalmat és hitvallást.
– Május 11-én tartották az egyházközség
konfirmáltjainak találkozóját.
– Június 30.–július 4. között Kölkeden táboroznak az egyházközség 8–14 éves
korú gyermekei.
– Július 21–25. között ökumenikus hittantábort szervez az egyházközség.

Zsóka Fotó, Örkény

Gyóni Római Katolikus Egyházközség
– Június 1-jén 11.00-kor bérmálás – 32 fô
részvételével. A szentséget kiszolgáltatja
dr. Varga Lajos segédpüspök
– Június 15-én tanévzáró szentmise
– Június 16–21. között nyári napközis
tábor a parókián
– Június 28-án 10 órakor Bisztrai László
plébános jubileumi vasmiséje
– Június 29-én 11.00 órakor templombúcsú – ünnepi szónok Deák Ferenc
újmisés atya

Fotó: Nagy Vilmos

Dabasi Római Katolikus Egyházközség
– Május 25-én 9.00 órakor került sor a
fiatalok elsôáldozására 14 fô részvételével

Fotó: Mayer Gábor

Sári Római Katolikus Egyházközség
– Április 27-én került sor a fiatalok elsôáldozására 28 fô részvételével
– Június 15. tanévzáró te Deum

HITÉLET

Dupla ünnep a gyóni evangélikus egyházközségben
való felkészülés két évig tart. Ezalatt a
gyermekek megismerkednek az evangélikus egyház teológiájának alapjaival, az egyházi esztendô ünnepeivel,
gyülekezetük történetével és még sok
egyéb dologgal, amely a késôbbi aktív
gyülekezeti tagság szempontjából elengedhetetlen.

Pünkösdkor a gyóni evangélikusok
dupla ünnepre gyülekeztek össze
templomukban. A Szentlélek kiáradásáról, az egyház születésérôl való

megemlékezése mellett a gyülekezet
16 fiatalja tett konfirmációi vizsgát és
részesülhetett elôször az úrvacsora
szentségében. A konfirmációi vizsgára

Fotó: Karlik Dóra

Bonifác-napi vásár

A Halmozottan Sérültek Szövetsége (Göd) és a dabasi Reménysugár
Fogyatékosok Napközi Otthona május 14-én, szerdán a Spar elôtti
téren Bonifác-napi kiállítást és vásárt rendezett a fogyatékkal élôk kézmûves tárgyaiból A REMÉNY KOLDUSAI címmel. Mikesy György, a
Reménysugár igazgatója a következô gondolatokkal hívta a nézôket a
kiállításra: „Invitálom a kedves Érdeklôdôket, hogy tekintsék meg a
munkáinkat és értékeljenek át magukban gondolatokat és érzéseket,
hogy pozitív szemlélettel közeledhessünk egymáshoz. Nemcsak nekünk van szükségünk segítségre, hanem Önöknek is. De a segítségek
és szükségletek különfélék lehetnek és más-más irányból jönnek, kinek-kinek állapota szerint. Így válik reményteljessé a világ, ahogyan
Szent Rita írta: „Nincsenek reménytelen helyzetek, csak reményteljes
állapotaik vannak”. A kiállítás célja a figyelemfelkeltés volt. Arra ösztönzött, hogy az „ép” embertársak jobban odafigyeljenek a fogyatékkal élôkre, hiszen ôk is képesek az önkifejezésre, az alkotásra, tudnak
értéket teremteni, maradandót adni a világnak.
Szerk.

Programok:
Június:
• Tanévzáró istentisztelet: június 22.
• Napközis gyermektábor:
június 23–27. (hétfô–péntek)
• Gyóni Géza-emléknap: június 29.
Július:
• Szélrózsa találkozó (Kôszeg):
július 16–20. (szerda–vasárnap)
További információk:
dabas.lutheran.hu

Készül a II. világháborús
áldozatok névsora
2003-ban kezdôdött el a II. világháborús dabasi áldozatok
emlékmûvének tervezése és az áldozatok nevének összegyûjtése. Az idei évben az emlékmû építése befejezéshez
közeledik. Rövidesen el kell kezdeni az áldozatok nevének
kôbe vésését.
Az áldozatok névsorát részben Kovács Jánosné anyakönyvezetô gyûjtötte össze, részben a hozzátartozók jelentették be. A véglegesítés elôtt utoljára tesszük közé a
mostanáig összegyûlt neveket, hogy azt mindenki megismerje és ellenôrizze.
Kérjük mindazokat, akik tudnak még olyan személyekrôl, akiknek a neve nem szerepel ezen a listán, legkésôbb augusztus 30-ig jelentsék be az áldozat adatait a
Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában. Bejelentést csak
erre a célra készített nyomtatványon, vagy ha e-mailben
történik, akkor a nyomtatvány kérdéseire válaszolva fogadunk el.
Nem fogadunk el szóbeli vagy telefonos bejelentést. A
szükséges nyomtatvány a Kabinetirodában található.
Az emlékmû létrehozásának költségeihez továbbra is
kérünk és várunk adományokat. A pénzt az Alsónémedi
Takarékpénztár helyi fiókjában lehet személyesen befizetni, vagy átutalással a Dabasi Kulturális Közalapítvány
számlájára eljuttatni: 64400099-30005419-61100011
Emlékmû Munkacsoport
2008. május
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Szûrés a betegségek korai felismeréséért
Dabas 45 év feletti férfi lakossága részére meghirdetett
komplex urológiai szûrés értékelése
A szûrés lehetôséget biztosított valamennyi igénybevevô részére arra vonatkozóan, hogy munkaidôn kívül, szombati napokon a névre szóló szakrendelést,
keresse fel a meghívók alapján.
A vizsgálatokat a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet Urológiai
Osztályán 2008. március 29-én és április
12-én végeztük.
2006 óta már másodszor került sor
Dabas város 45 év feletti férfi lakosságának urológiai szûrésére, amellyel az életet veszélyeztetô betegségek korai felismerését célzó vizsgálatok közül a prosztatarák szûrését vehették igénybe. A férfiak második leggyakrabban észlelt daganata a prosztatarák. Jellemzô, hogy kezdetben panaszokat nem okoz, évekig
lappang, így nem gondolnak rá. Korai
szûrôvizsgálatok szükségesek a felismeréséhez. Ausztriában, az USA-ban a
prosztatarák- és a vastagbélrák-szûrésen
való részvétel kötelezô. A korai felismerés a gyógyíthatóságot jelenti.

A szûrôvizsgálat szervezésében és létrejöttében Kôszegi Zoltán polgármester
és a dabasi felnôtt háziorvosok segítettek, támogatták.
A szûrés során minden esetben sor került tesztlapok kitöltésére, vizeletvizsgálatra, részletes és diszkrét beszélgetésre,
valamint az urológiai vizsgálatra. Ezt követte indokolt esetben a laboratóriumi,
ultrahang- és szövettani utóvizsgálat.
A jól megszervezett szûrés eredményeként 337 férfi jelentkezett a vizsgálat
elvégzésére. Ez a szám 2006-ban még
csak 253 fô volt. A betegségek megelôzésében csak a jól szervezett prevenció eredménye lehet hatékony.
Szûrési eredmények:
– 176 fô vizsgálati eredménye panaszmentes volt (52%)
– 23 fô szexuális-házaséleti zavarokkal
jelentkezett (a megjelentek 7%-a)
– 15 fônél – egyéb urológiai kóros eltérés (hólyagtumor, külsô nemi szervi el-

A fülakupunktúra
Aurikulomedicina – vagyis fülakupunktúra, latin eredetû szó, amely fülön történô gyógykezelést jelent. Már az
egyiptomiak is fülük bizonyos pontjainak ingerlésével
enyhítették fájdalmukat, a kínaiak 5000 ezer éve használják gyógyításra. Európában az 1950-es években indult el hódító útjára, egy francia neurológusnak, Nogiernek köszönhetôen. Felfedezte, hogy a fülkagylóban egy
fejjel lefelé állított embrió körvonalai fedezhetôk fel, s ez
teszi lehetôvé, hogy az akupunktúrás beszúrási pontok
hasonuljanak a test pontjaihoz. Szerveink zónáinak elhelyezkedése a fülkagylóban tehát nem véletlenszerû.
A fülcimpa a fejnek, a középpontja a szemnek felel meg,
míg a végtagok és az ujjak pontjai a fülcimpa felsô részén
találhatóak. Fülkagylónk mindkét oldalán rengeteg kb.
200 db akupunktúrás pont van.
Közülük 5 pont kiemelkedô jelentôségû az egyes szenvedélybetegségek, mint például a dohányzás, az alkohol és
az étvágy elvonási tüneteinek mérséklésében.
Ha testünk bizonyos zónája elveszítette élettani egyensúlyát, akkor a fülkagylóban fájdalmassá válik a testrésznek
megfelelô akupunktúrás pont.
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térések, vesecysta) volt megállapítható
(a megjelentek 4 %-a)
– 2 fônél szövettanilag is igazolt prosztatarákot diagnosztizáltunk (a megjelentek 5 ezreléke)
A figyelemfelkeltô szûrés lehetôséget
adott a fiatalok és idôsebbek megjelenésére is. Így három heretumort is diagnosztizáltunk a fiatalabb korosztálynál,
akik 14, 16 és 26 évesek. Ôk már a mûtéten túlvannak és korrekt onkológiai
utókezelésen vesznek részt, ami biztos
gyógyulást fog eredményezni.
A szûrés alapján két megállapítás tehetô. Relatíve csökkent a súlyos állapotban lévô rákos betegek száma. Negyvenévesnél fiatalabb korosztályok is többet
foglalkoznak egészségi állapotukkal, és
bizalommal fordulnak hozzánk. Ennek
birtokában reméljük, hogy az urológiai
rákos megbetegedések száma és a halálozási szám visszaszorítható lesz.
Dr. Verebélyi András urológus szakorvos

A fülkagylóorvoslás során ezeket az akupunktúrás aktív
pontokat – tûkkel, lézerrel, elektroakupunktúrás készülékkel, gyógynövénymagokkal ingereljük, masszírozzuk. Hatékony a krónikus fájdalmak mérséklésében, a testsúly
csökkentésében, segít a szenvedélybetegségek megállításában, a stressz oldásában.
A fülakupunktúra kezelés az alábbi esetekben is javasolható: fertôzô betegségek, az emésztôrendszer betegségei,
légzôszervi megbetegedések, szív- és keringési rendellenességek, a vérképzôszervek zavarai, a mozgásrendszer
zavarai, neurológiai és pszichiátriai betegségek, sebészeti
rendellenességek, nôgyógyászati megbetegedések, szembetegségek, a nyak, az orr, a bôr és a fül betegségei.
Fogyókúra esetében a fülakupunktúrás kezelés lényegesen csökkenti az éhségérzetet, megszabadít a szenvedélyes
kényszerevéstôl.
Mindezek mellett csökkenti a fogyókúra során fellépô
idegfeszültséget, méregtelenítô hatása van, segít kiüríteni
a felhalmozódott folyadékot a kötôszövetbôl és gyorsítja
az anyagcserét is.
Fülakupunktúrával hatékonyan lehet fogyókúrázni,
mivel a szervezet egyensúlyi állapotának visszaállításával
szabadít meg a felesleges kilóktól.
Biztonságosan és fájdalommentesen segíti a fogyást,
jelentôsen csökkenti az étvágyat, stabilizálja a vércukor-
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szintet; a belsô szervek aktiválásával módosítja az esetlegesen lassú anyagcserét.
Segítségével elkerülhetôk a fogyókúrák kellemetlen
mellékhatásai, mint például az állandó éhségérzet, az evés
utáni sóvárgás és a feszült, ideges lelkiállapot.
A kezelések segítségével az egyénileg felállított diéta
könnyedén, a lemondás érzése nélkül betartható.
A fülben a megfelelô pontokat egy elektroakupunktúrás készülékkel stimuláljuk, majd ezekbe a pontokba –
egy egyszeri használatú kis tartós fültût helyezünk be
(kb. 1,5 mm hosszú), ami bôrszínû tapasszal van leragasztva, tehát nem feltûnô. Ezzel nyugodtan lehet fürödni, úsz-

ni, vízálló jellege miatt, azon kívül fájdalommentes, vagyis a mindennapi tevékenységek zavartalanul végezhetôk,
az alvásban pedig nem okoz problémát. A fülakupunktúrát
mind keleten, mind nyugaton rutinszerûen alkalmazzák
napjainkban számos kórforma kezelésére nagy sikerrel.
A fülben gyakorlatilag valamennyi szervnek, az idegrendszer különbözô területeinek, az endokrin rendszernek, az
izom- és csontrendszernek stb. van kivetülési területe. Ez
a gyógymód remek gyógyszermentes kiegészítôje lehet
bármely hagyományos orvosláson alapuló terápiának is.
Horváthné Éltetô Csilla
fülakupunktúrás addiktológus, kineziológus

Egymilliárdos városfejlesztés
Dabas Város Önkormányzata május hónapban tíz pályázatot nyújtott be településfejlesztési céllal, amelynek értéke meghaladja az
egymilliárd forintot.
A pályázat megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Teljes beruházási
költség (Ft)

Dabas-Sári, Láp u., Íves u., Dobó Katica
u., Virág u., Vajda u., Rózsa u. és
Rozmaring utcák burkolatának felújítása

20 000 000

42 329 200

Dabas-Sári, Dér u., Esze Tamás u.,
Vak Bottyán utcák burkolatának felújítása

8 601 325

16 902 650

11 871 965

23 443 930

8 159 250

16 102 500

20 000 000

54 694 000

8 704 949

12 435 642

Dabas-Gyón 3. sz. Óvoda
eszközbeszerzés

11 408 845

16 298 350

Városi játszóterek felújítása, bôvítése

20 000 000

29 394 152

Dabas város fôútjai mellett ivókutak
telepítése

3 212 000

4 589 280

Dabas Város mély fekvésû részeire
vonatkozó csapadékvíz-elvezetô
rendszer kiépítése

801 450 000

890 501 000

ÖSSZESEN:

913 408 334

1 106 690 704

Dabas, Batsányi János, Dózsa György,
Batsányi János köz, Ék és Új utcák
burkolatának felújítása
Dabas, Dr. Halász Mihály, Kálvin, Gödör
és Harang utcák burkolatának felújítása
Dabas-Sári, Napsugár Óvoda bôvítése
Dabas-Sári, 1. sz. Óvoda eszközbeszerzés

Alapítványi hírek
Reménysugár Dabas és Kistérsége Fogyatékosokat
Támogató Közalapítvány 2370 Dabas, Szent István tér
1/b 2007. évi vagyonelszámolása
2007. 01. 01. Induló vagyon

Bevételek
2007. 08. 10. Adomány(D-Pack Kft.)
25 000 Ft
2007. 10. 15. APEH 1%-os utalás
68 163 Ft
2007. 10. 16. Adomány (BBRT)
85 000 Ft
Elkülönített számlára történô befizetések 16 000 Ft
Bankkamat (folyószámla után)
2 909 Ft
Lekötött betét kamata
15 924 Ft
Bevételek összesen
212 996 Ft
Kiadások
2007. 12. 17. Támogatás
(Reménysugár Fogyatékosok N. O.)
85 000 Ft
Éves bankköltség
13 505 Ft
Kiadások összesen
98 505 Ft
Tárgyévi eredmény
114 491 Ft
Záró pénzkészlet
– pénztár
60 Ft
– bankszámla
721 775 Ft
Saját vagyon 2007. 12. 31-én: 721 835 Ft, azaz hétszázhuszonegyezer nyolcszázharmincöt forint.
(A minimális eltérés a bankköltség és bankkamat
idôbeli elhatárolásából adódik.)
Tokai László

A „Serpico Közbiztonsági
Közalapítvány" 2007. évi tevékenysége
Az alapítványt 1991. október 29-én a
910/5.Pk.A./60685/91/3. végzésében a
Pest Megyei Bíróság vette nyilvántartásba,
majd 1998. november 26-tól a 1.
Pk.A.61685/1991/16. szám alatti végzésben nyilvánította közhasznú szervezetnek.
Alapítványunk a KITE Rt. dabasi kirendeltségétôl 50 000 Ft-ot és az APEH SZJA

605 990 Ft

1%-ából 443 158 Ft támogatást kapott. A
„Serpico Közbiztonsági Közalapítványnak
az alábbi tárgyi támogatást nyújtották azzal
a kikötéssel, hogy köteles a rendôrség
munkájának elôsegítéséhez továbbajándékozni:
A Kaldi_Ker Kft. Dabas adománya 1 db
új számítógép, 1 db PS2 billentyûzet, 1 db

PS2 egér, amelynek összértéke 82 000 Ft.
A Mezôszolg. Kft. Hernád 1 db új számítógépet adományozott 53 000 Ft értékben.
Kozma Tibor vállalkozó (Dabas) 1 db új
számítógépet és 1 db Acer márkájú monitort ajándékozott 162 871 Ft értékben.
A Nyír-Gabona Transz Kft. Táborfalváról
2 db számítógépet, monitort és billentyûzetet adományozott 378 864 Ft értékben.
Tehát a 2007. évben kapott adományok
összértéke 676 735 Ft.
Tokai László, a kurtórium elnöke
2008. május
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. április 16-i rendkívüli ülésén
döntött a Ravatalozó építése Dabason tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban. A jelenlévô
képviselôk többsége (egy nem szavazat és egy
tartózkodás mellett) az ajánlattételi felhívás és
dokumentáció alapján az érvényes ajánlatok
közül a Lasancz Bau Kft. ajánlatát fogadta el a
legkedvezôbb ajánlatnak, s hirdette ki az eljárás nyertesének. A kért ellenszolgáltatás
összege bruttó 42 900 000 Ft.
A testület egyhangúlag döntött arról is, hogy
a Roma Szociális Szövetkezet Dabas OFA Szövetkezz/2007 pályázaton való eredményes részvétele esetén maximum 4 millió forint támogatást biztosít tárgyi eszköz beszerzéséhez.
Dabas Város Önkormányzatának legfôbb
szerve 2008. április 29-én rendes ülést tartott,
amelyen egyhangúlag elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatának
2007. évi tevékenységérôl készült beszámolóját, továbbá a 2007. évi intézményi ellenôrzésekrôl szóló beszámolót. A testület tagjainak
többsége három nem szavazat mellett szintén
jóváhagyta az Önkormányzat 2007. évi egyszerûsített mérlegét, egyszerûsített pénzforgalmi jelentését és egyszerûsített pénzmaradványkimutatását.
A Képviselô-testület határozatlan idôre
egyöntetûen engedélyezte a Kossuth Mûvelôdési Központ domain nevében (www.kmkdabas.hu) a „Dabas” név felvételét és használatát.
Az ülésen a testület egyhangúlag hozzájárult
ahhoz, hogy a DASZOFE KHT. részérôl a Foglalkoztatási Hivatal által kiírt REHAB 2008 pályázaton Dabas Város Önkormányzata – biztosítékként – a dabasi 2188. hrsz.-ú, Vendéglô megnevezésû, természetben Dabas, Bartók B. u.
17. szám alatti ingatlanát ajánlja fel.
A képviselôk egyetértve határoztak arról,
hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a

Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP2007–3.3.1 „B” kódszámú „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyûjtés” címû felhívására. A
pályázat tárgya Dabas város területén csapadékvíz-elvezetô rendszer kiépítése Sári településrészen a Tabáni, Zápor, Rövid, Láp, Íves,
Petôfi, Pálya, Zengô, Kodály, Rákóczi, Zöldmezô, Szt. János, Dobó K., Rozmaring, Virág,
Rózsa, Vajda, Mánteleki, Köztársaság, Zentai,
Patak, Vak Bottyán, Hajcsár, Csepp, Esô, Harmat, Dér, Madách, Esze Tamás megnevezésû
közterületeken. A pályázat a dabasi városközpontban a József A., Kossuth, Béke, Batsányi,
Dózsa, Ady, Ék, Új, Csillag, Wesselényi, Hold,
Nap, utcákra, Dabas-Gyón pedig a Halász M.
utcára terjed ki.
A testület egy tartózkodás mellett támogatta
a kerékpározás népszerûsítését a többgyermekes családok körében azzal, hogy gyermekutánfutókat vásárol, melyre 600 000 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére a program
részletes kidolgozására.
A képviselôk jóváhagyták az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (továbbiakban:
OLLÉ program) keretében megvalósuló, mûfüves labdarúgópálya építésére vonatkozó beruházást. A beruházás keretében várhatóan a Dabas-Sári, Pálya u. 950. hrsz.-on egy nagypálya,
Dabas-Gyón, Szôlô u. 3865/50. hrsz.-on egy
futsalpálya, a Dabas-Gyón, Szôlô u. 3865/50.
hrsz.-on pedig egy grundpálya épül meg.
A pályázat költségelôirányzata összesen
193 669 815 Ft, ebbôl saját forrás 9 683 491
Ft, melyet az adott pályák helyszínéül szolgáló
ingatlanok testesítenek meg. A testület, miután
megismerte a Magyar Fejlesztési Bank (MFB)
„Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Hitelprogram, valamint a Kormány 363/2007.
(XII. 23.) rendelete az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló jogszabály
feltételrendszerét, határozott arról, hogy a pályázat beruházásához szükséges idegen forrást

Közbiztonsági hírek
2008. április hónapban Dabason összesen 28 bûncselekmény vált
ismertté, amely szám a korábbihoz képest stagnálást mutat.
Személyek javai elleni bûncselekmény 11 esetben történt. Ezek
közül nyolc lopás, két betöréses lopás és egy csalás volt. Magasnak bizonyult a közlekedési bûncselekmények száma, hiszen hat
alkalommal ittas jármûvezetés, két alkalommal pedig közúti
baleset okozása miatt kellett nyomozást elrendelni.
Az elmúlt hónapban rendôrkapitányságunk illetékességi területén egy halálos, hét súlyos, nyolc könnyû sérüléssel, illetve
harmincegy anyagi kárral járó közlekedési baleset történt.

14 Dabas 2008. május

az MFB-ból felvett 153 321 937 Ft összegû hitelbôl biztosítja. A hitel futamideje 15 év, biztosítéka az önkormányzat tulajdonában lévô
Dabas-Sári, Pálya u. 950. hrsz.-ú ingatlan. A
testület döntése alapján Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a felveendô hitel törlesztôrészleteit, valamint a kapcsolódó bankgarancia díját fizeti, illetve a fennálló kötelezettségét és az esedékes törlesztést
minden évben betervezi az Önkormányzat éves
költségvetésébe. Az Önkormányzat a megépülô
pályát bérleti díj ellenében üzemeltetni fogja, és
a beruházás után az Általános Forgalmi Adó
összegét az Önkormányzat vissza kívánja
igényelni.
A testület egyhangúlag nem értett egyet a jelenlegi Dabas Fejlôdéséért kötvény kiváltásával,
viszont egyhangúlag támogatta azt a javaslatot,
hogy az Önkormányzat az 500 000 000 Ft
összegû szabad pénzeszközeit továbbra is hagyományos bankbetétbe kösse le, mivel ez a
legbiztonságosabb és legkedvezôbb ajánlat.
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései
között 2007. évi CVI. tv. 36. § (2) bek. c) pontja alapján ismét bejelentette az Önkormányzat
igényét a dabasi 2231. hrsz.-ú – 2370 Dabas,
Bajcsy-Zsilinszky u. 3. szám alatti, a Magyar Állam tulajdonában és az Országos Mentôszolgálat kezelésében lévô – ingatlanra.
A testület egyhangúlag hozzájárult, hogy
az Önkormányzat a dabasi, 0340/7. hrsz.-ú
4298 m2 nagyságú, szántó-nádas megnevezésû ingatlanból 1757 m2 nagyságú ingatlanrész
vásároljon meg.
A képviselôk szintén egyöntetûen hozzájárultak az Egyház u. 29. szám alatti ingatlan megvásárlásához.
A testület a Dabas város központi területére
hatályos településrendezési eszközök módosításáról szóló napirendi pont tárgyalását levette a
napirendrôl.
A testület zárt ülésen odaítélte a 2008. évi a
Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj elsô, illet-

Felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy 2008. május 1-jétôl bevezetésre került a kollektív felelôsség elve alapján történô közigazgatási bírságok kiszabásának rendszere. Ezek a tételek az ebbe a kategóriába tartozó szabálysértések esetén tételesen szabályozzák
azokat az összegeket, amelyeket ki kell szabni a szabálysértô részére. A vonatkozó kormányrendelet ide sorolja a sebességtúllépést, a
vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések megszegését, a jármûforgalom irányítására vonatkozó fényjelzô készülék
jelzései megsértését, a megállásra és várakozásra vonatkozó szabályokat, az autópálya leálló sávjának igénybevételére vonatkozó, a
behajtási tilalomra és a kötelezô haladási irányra, és a természet
Somodi Sándor r. fôhadnagy
védelmére vonatkozó szabályokat.
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ve második fokozatait, illetve szociális tárgyú fellebbezést bírált el. A díjak átadása Pedagógusnapon történik.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. május 13-án rendkívüli ülést
tartott, ahol jóváhagyta a Kossuth Zsuzsanna
Szakképzô Iskola és Kollégium, illetve a Kossuth Lajos Általános Iskola részvételét több, a
Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által kiírt pályázaton.
A testület felhatalmazta a Polgármestert a
Dabas belterület 1717. (vételár: 23 755 000 Ft)
és 1719/2. hrsz.-ú (vételár: 9 882 500 Ft) ingatlanok megvásárlására irányuló adásvételi
szerzôdés megkötésére.
A rendkívüli ülésen a képviselôk egyhangúan megszavazták, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a
„helyi önkormányzatok fejlesztési feladatkörébe
tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez (HÖF CÉDE) támogatására”. A pályázat tárgya az
1. sz. Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzése, a fejlesztés helye az óvoda két tagintézménye, azaz a Dabas, Mánteleki út 6. és Szent
János út 277. szám alatti épületetek.
A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás 8 704 949 Ft, a biztosított saját forrás
3 730 693 Ft.
Szintén egyhangúan támogatták a képviselôk, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a „helyi önkormányzatok fejlesztési feladatkörébe tartozó,
önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez (HÖF CÉDE) támogatására”, ahol a pályázat tárgya az 3. sz. Napköziotthonos Óvoda
eszközbeszerzése. A fejlesztés helye az óvoda
három tagintézménye, azaz a Dabas, Benedek
E. u. 2., Óvoda u. 2., illetve Tinódi u. 1. szám
alatti épületetek. A fejlesztéshez igényelt pályázati támogatás 20 000 000 Ft, a biztosított saját
forrás 9 022 564 Ft.
A testület határozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett a „helyi önkormányzatok fejlesztési feladatkörébe tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez (HÖF CÉDE)
támogatására”, ahol a pályázat tárgya az 1. sz.
Napköziotthonos Óvoda bôvítése. A fejlesztés
megvalósulási helye az óvoda Szent János úti
tagintézménye. A fejlesztéshez pályázati úton
igényelt támogatás 20 000 000 Ft, biztosított
saját forrás 34 694 000 Ft.
A testület szintén egyhangúan fogadta el,

hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a
„helyi önkormányzatok fejlesztési feladatkörébe
tartozó, önkormányzati tulajdonra vonatkozó fejlesztésekhez (HÖF CÉDE) támogatására”. A pályázat tárgya Dabas városban köztéri játszóterek
bôvítése, felújítása, megvalósulási helye: Dabas,
Gyóni városrész központja, Szent János út Zrínyi u. sarok, Erkel F. úti lakótelep. A pályázat útján igényelt támogatás 20 000 000 Ft, biztosított saját forrás 9 394 156 Ft.
A testület szintén egyhangúan fogadta el,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Tanács „Területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása” címû pályázati felhívására. A pályázat tárgya Dabas város
fôútja mellett ivókutak telepítése, megvalósulási
helye a Szent János, Fô, Szent István és Kossuth Lajos utak. A pályázaton igényelt támogatás 3 212 000 Ft, saját forrás 1 377 280 Ft.
A testület határozott arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
„Települési önkormányzati szilárdburkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatására” címû pályázati felhívására, melynek
tárgya a Dabas, Láp u., Íves u., Dobó K. u.,
Virág u., Vajda u., Rózsa u. és Rozmaring utca
burkolatának felújítása. A pályázati úton igényelt támogatás 20 000 000 Ft, biztosított saját
forrás 22 869 200 Ft.
Ugyanezen program keretén belül az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Dabas, Dér u.,
Esze T. u., Vak Bottyán u. burkolatának felújítása. Az igényelt támogatás 8 601 325 Ft, biztosított saját forrás 8 601 325 Ft, a Dabas, Batsányi J. u., Dózsa Gy. u., Batsányi J. köz, Ék u. és
Új utca burkolatának felújítása. A fejlesztésre
megpályázott összeg 11 871 965 Ft, a biztosított saját forrás pedig 11 871 965 Ft valamint a
Dabas, Dr. Halász M. u., Kálvin u., Gödör u.,
Harang utca burkolatának felújítására. A megpályázott összeg 8 159 250 Ft, a biztosított saját forrás pedig szintén 8 159 250 Ft.
A Képviselô-testület valamennyi pályázathoz a
saját forrás összegét a 2008. évi költségvetésrôl
szóló 2/2008. (II. 27.) számú Költségvetési rendeletében a fejlesztési célú tartalék soron biztosítja.
A testület rendkívüli ülésén támogatta a DIEGO Ingatlankezelô Kft. (Dabas, Beton út 26.)
fejlesztési szándékát, és egyhangúlag hozzájárult, hogy a 0255/7. hrsz.-ú ingatlanon 8845 m2
nagyságú raktárcsarnok épüljön.
A testület döntése alapján a 678 hrsz.-ú,
9699 m2 nagyságú, a Magyar Állam tulajdonát
képezô belterületi ingatlan címe „Mántelki” útra, a 707. hrsz.-ú, 9658 m2 nagyságú, Dabas

Város Önkormányzatának tulajdonát képezô
belterületi ingatlan címe „Láp” utcára, a
1851/5. hrsz.-ú, 4649 m2 nagyságú, Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô belterületi ingatlan „Sárközy L. Soma” utcára módosult.
A testület engedélyezte az Önkormányzat
tulajdonát képezô 0145/9. hrsz.-ú, Nyárfás
öntözôtelep megnevezésû, 14 ha 7867 m2
nagyságú ingatlan megosztását oly módon,
hogy abból 682 m2 nagyságú területrész a
0140. hrsz.-ú út ingatlan részét képezze.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. május 20-i rendes ülésén egyhangúlag elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2007. évi átfogó értékelést. A testület egyöntetûen jóváhagyta
a Daszofe Kht. és a Dabas Sportcsarnok Beruházó és Szolgáltató Kft. 2007. évi beszámolóját is.
A testület 17 igen szavazattal pályázatot írt ki a
Kossuth Mûvelôdési Központ intézményvezetôi
álláshelyére. A képviselôk egyhangúlag nem támogatták a Halász Móricz-kúria pinceszintjének
Pizzeria és Sörözô célra történô hasznosítását, mivel az zavaró lehet az épület jelenlegi funkciójára.
A testület egyhangúlagos szavazattal, az intézményi felújítási céltartalék terhére engedélyezte a világítás korszerûsítését a Gyóni Géza
Általános Iskolában, a vizesblokkok felújítását a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, az
Okmányirodában üvegportál elhelyezését, a
Polgármesteri Hivatal tetôterének kialakítását,
és a Vasút u. 3. szám alatti lakás felújítását.
A felújítások összköltsége 15 000 000 Ft.
A képviselôk szintén egyhangúlag hagyták
jóvá az általános tartalék terhére a Halász Móricz-kúriában új elektromos vezeték kiépítését,
az Okmányirodában új elektromos betáp vezeték kiépítését, oldalkerítésének felújítását, ablakcseréjét, a Dabas-Szôlôsi Civil Közösségi
Házban két darab világítótest beszerelését, a
Dabas-Szôlôsi Mûvelôdési Ház homlokzatfestését, a Kossuth Mûvelôdési Központ külsô meszelését, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatának kialakítását, lépcsôházának festését és
bútorpótlását, a Gyóni Géza Általános Iskola
fôbejárati ajtójának cseréjét, az 1. sz. Napköziotthonos Óvoda Szivárvány tagóvodájának kerítéscseréjét, és a Vörösmarty utcai önkormányzati lakás tetôszigetelését. A felújítási
munkálatok összköltsége 4 107 005 Ft.
A testület egyhangúlag támogatta Jólész településen Cházár András szobor állítását, és a pályázati önrész feletti összegre kezességet vállalt.
Dr. Kozák Beatrix
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Dabas jövôjét meghatározó döntések
A Képviselô-testület 2008. május 20-i ülésén a
város fejlôdését jelentôs mértékben meghatározó döntések születtek. A testület a 128/2008. sz.
határozatával a helyi Ök-ról szóló 1990.évi LXV
törvény (Ötv.), valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény felhatalmazása alapján a város központi
bel- és külterületeire vonatkozóan módosította a
154/2006. (VI. 22.) számú határozatával jóváhagyott Dabas Város településszerkezeti tervét. E
döntés része volt az 21/2008. (V. 20.) számú
rendelet elfogadása. Az Önkormányzat ezen
döntései a településünkön eddig megvalósult létesítmények és a szabályozási terv közötti ellentmondásokat hivatott kiküszöbölni, továbbá a
késôbbi beépítések szabályozott feltételeinek
biztosítását. Az új Településszerkezeti Terv korrekciójának, Szabályozási Terv készítésének és
a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának hatásaként a településrendezési és építési
elôírások változnak a városközpont bel- és külterületein (a tervezési területre vonatkozóan)
2008. június 1-jétôl. A külterületeket érintô ipari
területek leszabályozása szolgálhatja a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítását, a település népességének megtartását a
helyben foglalkoztatottság növekedésével és a
város gazdasági potenciáljának erôsödésével.
Ezen döntéssel a sári városrészben található Ipari Park a gyóni városrészben lévô déli iparterület
(Diego és környezete) mellett a város központi
külterületi szakaszán északkeleti irányban is lehatárolásra kerültek ipari-gazdasági területek. A
város központjában a lakó- és vegyesövezetek
újraszabályozásával az épített környezet minôségének javítását az itt élôk és szolgáltatást igénybe vevôk komfortérzetének javítását, identitásának erôsödését, az épített környezet minôségének javítását céloztuk meg.
A tervezési program fontosabb szempontjai
közül az alábbiak emelhetôk ki:
• Szerkezeti tervben már rögzített, jól kiolvasható alapvetôcéloknak történô megfelelés, a területfelhasználás olyan racionalizálásával,
amely a megvalósítást elôsegíti.
• A terület 5. sz. fôúti közlekedési területének
felülvizsgálata.
• A települési forgalmi és gyûjtôút hálózat, csomóponti kialakítás felülvizsgálata.
• Városközponti vegyes forgalmú út (fôtér, sétány) kijelölése.
• Ipari területbe ékelôdô temetô területének humanizálása.
• Hulladéklerakó közelében, védôtávolságán
belül hulladékhasznosító terület kijelölése.
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• Szennyvíztisztító védôtávolságának vizsgálata.
• A régészeti lelôhelyek területének felülvizsgálata, egyértelmû kijelölése és a kulturális érték
védelme.
• Gazdasági területek egyes építési övezeti
elôírásainak vizsgálata.
• HÉSZ-be magánutak kialakítására vonatkozó
elôírások beépítése.
• Megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos ösztönzô engedmények beépítése.
• A HÉSZ alkalmazását könnyítô szabályok
megfogalmazása, telekalakítási terv készítésével és településrendezési szerzôdés megkötésével együttesen történô szabályozások végrehajtása.
• Lakóterületen 6,0 m-nél magasabb antenna
és annak tartószerkezetére vonatkozó elôírás
meghatározása
A városoknak a városrehabilitációs fejlesztésekhez alapvetôen két dokumentumra van szüksége: az integrált városfejlesztési stratégiára, illetve az akcióterületi tervre. A Képviselô-testület
elfogadta ezeket a dokumentumokat is.
Az IVS fôbb elemei:
1. A város szerepének meghatározása a településhálózatban
2. A város egészére vonatkozó rövid helyzetértékelés – gazdasági, társadalmi, környezeti,
közszolgáltatási
3. A városrészek területi megközelítésû elemzése: Sári, Dabas, Gyón, Dabas-Szôlôk,
Sári-Besnyô stb.
4. Stratégia: A város hosszú távú jövôképe, A
jövôbeni fejlesztési irányok meghatározása
5. A fejleszteni kívánt akcióterületek kijelölése, bemutatása, priorizálása
6. A stratégia megvalósítása – Ingatlangazdálkodási terv- Partnerség – Megvalósító szervezet – Településközi koordináció – Megvalósulás monitoringja
Akcióterületi terv: A városközpont fejlesztését
célzó pályázat által érintett akcióterületre vonatkozó részletes megvalósíthatósági terv. Ez tartalmazza a településrendezési terv alapján megvalósítandó mûszaki, valamit az érintett területrész
funkcióját teljessé tevô gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, szociális célú projektek tartalmát és
hozzá kapcsolódóan a fejlesztési akció pénzügyi tervét. Ez a dokumentum a településfejlesztési akcióterületi terv.
A fent említett dokumentumokkal megteremtettük az alapját annak, hogy egy 1,6 milliárd Ft értékû városközpont-fejlesztés valósulhasson meg

a közeljövôben. Ezt a nagyszabású tervet uniós
források igénybevételével kívánjuk megvalósítani. Az EU-s forrás megszerzéséért a testület
135/ 2008. (V. 20.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelôen pályázatot nyújtunk be a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP2007-5.2.1/B kódszámú „Funkcióbôvítô rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében címû pályázati felhívásra. A pályázatban
szereplô programok:
Városkép: a fôtér rendezése, Bartók Béla út
fásítása, világításkorszerûsítés (kandeláberek),
utcabútorok telepítése, szökôkútépítés, burkolatfelújítások, Bíróság, Földhivatal, Táncsics Mihály
Gimnázium, Szakorvosi Rendelôintézet homlokzatának felújítása, Kossuth Lajos Általános Iskola
homlokzatfelújítása és tetôtér-kialakítás, Jubileumi park fejlesztése, középületek díszvilágítása.
Örökségvédelem: a Kossuth Mûvelôdési
Központ (Úri Kaszinó) felújítása, az elôtte való
tér rendezése.
Közlekedésszervezés és infrastruktúrafejlesztés: délkeleti kiváltó út építése, ivóvízvezeték-csere a Bartók Béla úton.
Helyi gazdaságfejlesztés: piaccsarnok építése, homlokzatfelújítás konzorciumi partnerségben a Bartók Béla úton.
A fenti döntések megteremtették a helyi jogszabályi feltételeit a további ipari fejlesztéseknek
és a város dinamikus fejlesztésének. Azonban a
leszabályozott ipari területek közül a hulladéklerakó védôtávolságán belüli különleges besorolású rész végleges hasznosíthatóságát a DAFI-s
és KDNP-s képviselôk kezdeményezése és
döntése alapján egy helyi népszavazással kell
ratifikálni. A népszavazás kiírásáról a képviselôk
a 132/2008. (V. 20.) számú határozattal döntöttek, melynek értelmében Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete helyi népszavazást tûz ki az alábbi kérdésben: „Egyetért-e
Ön azzal, hogy Dabas város külterületén, a kommunális hulladéklerakó védôtávolságán belül,
fémhulladék-feldolgozó és hulladék jármû
elôkezelô üzem létesüljön?”
A népszavazás idôpontja 2008. július 6.
A népszavazás lebonyolítása a helyi Választási
Iroda feladata.
A legutóbbi választáson megválasztott önkormányzati képviselôk döntéseivel és a július 6-án
lebonyolításra kerülô népszavazás eredményével a város közössége meghatározza a következô legalább öt-tíz év fejlôdési, fejlesztési irányait. Ez az akaratnyilvánítás egyik meghatározója lehet településünk jövôbeni fejlôdésének,
eddig elért eredményeink fenntarthatóságának.
Kôszegi Zoltán polgármester

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Újszülötteink

1998-ban (10 éve) kötöttek házasságot:

Név

Születési idô

Anyuka neve

május 9.

Kôvári György–Homola Andrea

Mráz Attila János

2007. 11. 24.

Kancsár Piroska

Szabó László–Méhész Anita

Sipos Ádám

2007. 11. 26.

Strupka Anita

május 16.

Lagzi Zoltán–Malecz Gabriella

Volenszki Petra

2007. 01. 31.

Nagy Erzsébet

május 16.

Gágány István–Kun Ilona

Tibai Adrienn Lara

2008. 03. 19.

Borbély Erika

Balog Gábor–Talapka Erzsébet

Sarafi József

2008. 03. 28.

Ozsváth Erzsébet

Serfel Tibor–Balog Zsuzsanna

Faragó Milán

2008. 04. 01.

Barabás Mónika

május 23.

Bálint István–Garajszki Judit

László Hunor

2008. 04. 04.

Valentínyi Erzsébet

május 29.

Szeibert László–Vellai Ágnes

Makai Zoltán

2008. 04. 04.

Lakatos Anna

május 30.

Szuróczki Csaba–Szlezák Andrea

Repka Dávid

2008. 04. 07.

Madarász Mária

Zsiga Zoltán Dominik

2008. 04. 18.

Murárik Szabina

1988-ban (20 éve) kötöttek házasságot:
május 6.

Bennárik Jenô–Bádoki Veronika
Buzás István–Kocsis Zsuzsanna

május 13.

Bozsik Gábor–Jakab Ágnes

Tinischi-Kiss Imola

2008. 04. 20.

Tinischi-Kiss Melinda

Gigor Tamara

2008. 04. 26.

Harmincz Judit

Fojta Erik

2008. 04. 26.

Kucsák Kisztina

Zsigmond Imre–Gebura Irén
május 20.

Grósz János–Suhajda Anna

május 21.

Petrik Péter Pál–Oláh Márta Ildikó

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai

Ujvári Ferenc–Márton Mária
Név

Születési idô

Életkor

1983-ban (25 éve) kötöttek házasságot:

Rákóczi Ferencné

1918. 05. 10.

90 éves

május 14.

Bodnár László–Drozdik Katalin

Bálint Pálné

1917. 05. 09.

91 éves

május 20.

Erôs István György–Kovács Terézia

Oravecz László

1917. 05. 16.

91 éves

május 27.

Balázs Gyula–Sinkó Mária

Solymos Gyuláné

1915. 05. 08.

93 éves

Parragh Tihamérné

1914. 05. 26.

94 éves

május 27.

Nyíri András Gyula–Csernák Éva

1978-ban (30 éve) kötöttek házasságot:
május 6.

Berényi Ferenc–Szabó Éva

Isten éltesse Önöket sokáig!

Latyák Ferenc–Ring Éva
május 13.

Zelovics István–Mucsányi Erzsébet

május 19.

Antal István–Kancsár Ilona

május 20.

Sáfár Ferenc–Rojcsik Jolán
Bíró Károly–Botlik Éva

1968-ban (40 éve) kötöttek házasságot:
május 4.

Prauda Gábor–Sikari Katalin
Gyöngyösi Sándor–Törôcsik Katalin

május 18.

Erdélyi Gyula–Vajda Éva Ágnes

május 25.

Zsidi György–Seres Magdolna

Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Deák János

1948. 08. 26.

2008. 03. 30.

Rendeczki Sándor

1939. 11. 13.

2008. 04. 02.

Süveges János

1931. 04. 12.

2008. 04. 04.

Zsitva József

1929. 01. 07.

2008. 04. 05.

Acsai József

1942. 09. 05.

2008. 04. 06.

Baráth István

1931. 05. 07.

2008. 04. 09.

Kecskés Sándorné (Ulicska Katalin)

1922. 01. 01.

2008. 04. 12.

Farkasné Balázs Zsuzsanna

1951. 01. 23.

2008. 04. 14.

Zsitva Mihály

1952. 09. 19.

2008. 04. 16.

2008-ban kötöttek házasságot:

Zsigár János

1945. 02. 16.

2008. 04. 18.

február 21.

Batuska Sándor–Kecskés Zita

Molnár Vitályosné (Farkas Erzsébet)

1925. 09. 22.

2008. 04. 18.

április 5.

Kardos Róbert–Molnár Krisztina

Janicsák Jánosné (Bálint Kamilla)

1917. 02. 19.

2008. 04. 19.

Gulyás Ferenc–Marik Margit

Kasza Károlyné (Varga Zsuzsanna)

1940. 04. 15.

2008. 04. 20.

Gula Lénárd Zoltán–Szigeti Zsuzsa Anikó

Udvari István

1932. 05. 30.

2008. 04. 23.

május 31.

Fabók János–Szegedi Katalin

1958-ban (50 éve) kötöttek házasságot:
május 24.

április 12.

Gugyerás László–Molitor Margit

Hunyadi László–Pusztay Erzsébet

Andristyák György

1927. 08. 08.

2008. 04. 23.

Molnár Imre–Bertus Eszter

Zelenák István

1940. 04. 21.

2008. 04. 27.

április 18.

Rakita Zoltán–Botlik Erika

Lekl Péterné (Csorba Mária)

1950. 12. 15.

2008. 05. 04.

április 25.

Cserged László–Fogarasi Csilla

Buncsák Pálné (Mráz Julianna)

1921. 03. 04.

2008. 05. 07.

április 26.

Danyis Gábor–Szabados Magdolna

Sikari Miklósné (Ladányi Magdolna)

1960. 08. 25.

2008. 05. 09.

április 17.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Osztozunk a családok gyászában.
2008. május
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Kárpátfeszt zenei ajánló és élménybeharangozó
2008. június 27–29.

Péntek
Idén újra fesztiválközelbe kerül Dabas,
ugyanis visszatérô vendégként ismét helyet kap nálunk a Kárpátfeszt. A fesztivál
nyitó hangszerelôi a Wall Street tagjai
lesznek, akik belecsapnak a lecsóba pénteken este. Az ô történetük 1995 nyarán a
Tokaji Rock gyermekei táborban kezdôdött. Mibôl lesz a zenebogár?! A határon túli csapatok közül az erdélyi
Transylmania és a NemEz nevû formáció
várja a jó zenékre kiéhezett fesztivállátogatókat.
A Transylmania 2002. június 27-én
alakult Erdélyországban, a Székelyföldön
található Barót nevû kisvárosban, amely
település azóta ráadásul testvérvárosunkká lett. A zenekar alapítója Cseresznyés
Szilamér basszusgitáros, aki egy etnorock zenekart igyekezett verbuválni.
Népdalfeldolgozásaikkal igyekeznek elôsegíteni a népzenei hagyományaink
megôrzését. Ha minden az elôzetes elképzeléseink szerint alakul, fellépésük további lélekborzoló tényezôje lesz, hogy a
Kiskunfélegyházi „A víz szalad a kô marad” címû elôadása, amely a Transylmánia zenéjére épül, a fellépésükkel
egyidôben lesz látható, párhuzamos zajlás
formájában vizuális élménnyé bôvítve a
fülsimogató dallamsorokat.
Szintén székely gyökerekkel bír a 2006
tavaszán verbuválódott NemEz, amely
népdalfeldolgozásaikat látva is letagadhatatlan. A srácok több fesztiválon és tehetségkutatón sikert arattak rövid létük dacára. Élesítsétek a valódi dallamokra kiéhezett dübörgô ritmusoktól eltompított
hallójárataitokat, mert érdemes.
A Lord tulajdonképpen 1970-ben alakult, azóta számtalan átalakuláson átesve,
de a hazai rockkultúra megingathatatlan
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bástyájaként tépik tovább a húrokat a közönség legnagyobb örömére. Legismertebb dalaik pl. a Vándor vagy az Egyedül
c. zenei szösszenetek!
A pénteki napot a hazai rockvizekrôl
behajózó Karthagó színesíti tovább, akiknek a bemutatás tulajdonképpen felesleges de azért jöjjön néhány alapinfó. A
Karthagó a 1980-as évek egyik legnépszerûbb magyarországi rockegyüttese volt.
Sikerességük feloszlásukat és újraalakulásukat követôen is töretlen, amelyet feledhetetlen rockhimnuszaiknál (Apánk útján,
Requiem stb.) mi sem bizonyít jobban.
Szombat
A napot a helyi LazulAlánc tagjai hangolják be. Utánuk nagy visszatérôkért csápolhatunk a Role zenekar ugyancsak a
földrajzi értelemben távolinak tûnô, de
lelki értelemben mégiscsak szomszédos
Erdélybôl. Én még nôi torokból ilyen
keményen AC DC-t sohasem hallottam.
Ôket követik Gépesített Egerentyûék,
azaz a Machine Mouse. A zenekar az
1990-es évek elején alakult. 1992-ben
csatlakozott a csapathoz Ficzkó András,
aki az énekesi poszton vette át az irányítást. A zenekar a pesti klubélet egyik meghatározójává vált. Játszott velük együtt
Nagy Ádám (Roy és Ádám), de rendszeresen léptek színpadra olyan baráti csapatokkal, mint a Sex Action vagy a Sing Sing.
Ezután egy délvidéki szervezôdést látunk vendégül, akik szintén másodszor
vannak jelen nálunk. Ôk a B-terv. Ahogy
saját magukat definiálják, alter-folk, világzene, vagy valami hasonló. Furulyára
épülô instrumentális dalok hegedûvel, citerával, énekkel a Vajdaságból (Kishegyes, Szabadka…) 2003 szeptemberében
alakultak meg hat taggal, ami azóta
nyolcra nôtt.
Az anyaországi oldalról, ezt követôen
jön az utolérhetetlen hangterjedelemmel
bíró (bizonyítéknak ott az elkoptathatatlan himnusz, a Vén Európa) Varga Miklós és zenekara. Utánuk következnek az
alternatív rock szegedi királyai, a Belmondó. Czutor Zoltán 2005 augusztusában alapította a feltehetôleg Jean-Paul
imádatáról is tanúskodó csapatot, amely-

nek eddigi eredményei méltó kiteljesítése
korábbi zenekarának (Nyers).
A Ghymes a szombati nap nagyzenekaraként koptatja majd a világot jelentô
deszkákat A formáció olyan szlovákiai
magyar zenészekbôl alakult a Nyitrai Pedagógia Fôiskolán 1983-ban, akik elôtte
rockot, komolyzenét, régizenét játszottak. Elsô táncházaikat és népzenei koncertjeiket a Nyitra melletti Gímes (régi
írással Ghymes) községben rendezett
ifjúsági táborban tartották, innen ered
a Ghymes név, amit 1984-ben vett fel a
zenekar.
Ôket követôen Kalapács József is rázendít, aki hû maradt a Pokolgépben gyökerezô metálmúltjához, úgyhogy lehet
készíteni a tavasszal elrenyhült nyakizmokat az eszeveszett headbengeléshez.
A nap záróakkordjaként a környék legtehetségesebb blues muzsikusai zárják a
palettát, akik egy zentai koncert után heves vágtában végigrobogják hazáig a fél
Kárpát-medencét csak azért, hogy ezen
az estén is részesei legyetek egy színvonalas kocsmahangulatnak, itt Dabason a
szabad ég alatt, hamisítatlan fesztiválkörnyezetben. A Blues Archívnak elôre is köszönjük az áldozatot!
Vasárnap
A hét utolsó napja fesztiválszempontból
némileg levezetô, regeneráló szerepkörrel bír, valójában azonban a családi napon
színvonalas és változatos programok várják a kilátogatókat, ahol a zenei aláfestés
kissé enyhül, de beköszön többek között
a hazai frontról a Sugár Brass Band, a Garázs Band, a Bonheur Big Band és Kakucsi Pro Jazz Big Band is, az est fénypontjaként pedig mikrofonközelbe hozzuk az
egykori rendôrlányból lett fronthölgyeménnyel büszkélkedô Zanzibárt is.
Végezetül elárulom, hogy egyszer azt
olvastam valahol, hogy a zenérôl írni körülbelül olyan, mint az építészetrôl táncolni, úgyhogy nem szaporítom tovább a
karaktereket, gyertek ki és mérjétek fel
személyesen a fesztiválterepet.
Elôre is kellemesen kókadt sátorból
kászálódást mindenkinek!
Kancsár Krisztián
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Nyerjen álomhétvégét a Rádió Dabassal

Ismét jól szerepeltek a
dabasi diákok
2008. május 16-án került sor a Pest megyei általános iskolások prózamondó versenyére Nagykátán.
Az I-II. osztályosok közül elsô díjazott lett Hornyák
András, a Gyóni Géza Általános Iskola elsôs diákja,
felkészítôje édesanyja, Hornyák Andrásné volt.
A III-IV. osztályosoknál elsô helyezést ért el
Kukk Edit Luca, a Kossuth Általános Iskola negyedikes tanulója, felkészítô tanára Kotán Sándorné volt.
Másnap, 17-én Budapesten, a Fôvárosi Mûvelôdési Házban Regionális népmese, népmonda
és népballada találkozón is nagy volt a részvétel és
színvonalas a mezôny. Az ország minden szögletébôl Tatabányától Szentesig a Duna és Tisza közötti megyékbôl és Budapestrôl 35 alsós gyerek
vett részt a versenyben, de még a határon túlról is
képviseltették magukat a diákok. A fiúk közül második helyezést ért el Hornyák András, a lányok
közül Kukk Edit Luca harmadik díjat kapott.
Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítôiknek a
szép eredményekhez!
Szerk.

Krónikus fájdalmak, pánik, stressz,

A 93.4 stábja nagytakarítást rendezett. Leporoltuk a 60, 70-es évek zenéit,
elôadóit és néhány igazi gyöngyszemre akadtunk. Vegye ki ön is részét a
rendrakásból, és mi nem leszünk hálátlanok. Aki a legkevesebb információból, leggyorsabban találja ki az adott nap zenei feladványát, bekerül kalapunkba, amelybôl június 6-án egy szerencsést sorsolunk ki. A nyertes másodmagával egy felejthetetlen hétvégét tölthet el Zalakaroson a Hotel Karos
Spa – Wellness Világában, a Spa Gyógy- és egészségcentrumban.
A legendás zenékkel és elôadókkal nem csak a játék keretein belül találkozhatnak, hiszen a Hangosportré vendége lesz a közeljövôben például
Szigeti Ferenc, a Karthago együttes vezetôje. Továbbá Szabó Erika megszólaltat olyan személyiségeket is, akik az élet különbözô területein értek el kimagasló eredményeket. Ennek megfelelôen érdekes beszélgetéseket hallgathatnak majd a teljesség igénye nélkül többek között Dr. Csókay András
agysebésszel, Dajka László, volt válogatott labdarúgóval, az FC Dabas
vezetôedzôjével, valamint Dr. Kertész István sporttörténésszel.
Tartson tehát továbbra is kedvenc rádiójával, a 93.4-gyel, ahol érdekes
emberekkel, egy pihentetô wellnesshétvégével, valamint válogatott slágerekkel várjuk minden órában.
Rádió Dabas

Köszönet az 1%-ért

lelki problémák megszüntetése
kineziológiai módszerekkel,

A Bátki János Nyugdíjas Klub

Bach virágterápiával,

Egyesület tisztelettel megköszöni

fülakupunktúra Dabason.

mindazoknak, akik a 2007. évben
adójuk 1%-át egyesületüknek fel-

Horváthné Éltetô Csilla
kineziológus, fülakupunktúrás

ajánlották, a befolyt összeget
evôeszköz vásárlására fordította.

addiktológus
Kovács Istvánné klubvezetô

www.gyogyulda.5mp.eu

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

A

MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR
EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület:
06-70/291-8665

Dabasi
Talentumok
Idén, szeptember közepén, a X. Dabasi Napok részprogramjaként újból
megrendezzük a Dabasi Talentumok
címû tehetségkutató versenyt az általános iskolás és középiskolás korosztály számára.
A következô kategóriákban várjuk a
dabasi gyerekek és fiatalok jelentkezését: vers- és prózamondás, hangszeres elôadás, szólóének (népdal vagy
igényes könnyûzene), tánc (egyéni
vagy páros), képzômûvészet, egyéb.
A jelentkezéseket június 14-éig
várjuk a következô elérhetôségeken:
Kotán Sándorné
Telefon: 06-29/360-396
E-mail: k.teri@freemail.hu
Egész nyáron
Polgármesteri Kabinetiroda
Telefon: 06-29/561-211
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu
Az elôdöntôk és a döntô idôpontjáról
szeptember elején értesítjük a jelentkezôket.
A szervezôk
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HAGYOMÁNYOK, HAGYOMÁNYÔRZÉS ÉVE

A gazdálkodó tiszteletes I. rész
KALICZA FERENC (1820–1908)
A Hagyományok, Hagyományôrzés
Évének egyik nagy „felfedezettje” a
gyóni református lelkipásztor, Kalicza Ferenc. Az egykori ’48-as honvéd
közel ötven évet töltött a gyülekezet
élén s halála után minden vagyonát
református oktatási intézményekre
hagyományozta. Kevéssé ismert,
hogy a „Nagytiszteletû úr” a tudományos búvárkodás mellett a maga
korában a község legnagyobb gazdálkodóinak egyike volt.
1820. november 15-én született
Gyónon. Családja egyszerû körülmények között földmûvelésbôl élt, néhány holdon gazdálkodtak. Az elemi
iskolát az alsódabasi reformátusoknál
végezte, majd rá is az élethosszig tartó földmûves-sors várt. Hogy mégsem így történt, az egy nagylelkû mecénásnak köszönhetô. Dabasi Halász
Imre kiválóan érzékelte, hogy az éles
eszû fiú többre hivatott az egyszerû
szántás-vetésnél. Szerencsére volt
elég türelme a szülôk meggyôzésére,
mert az édesapával valóságos közelharcot kellett vívnia Kalicza Ferenc
taníttatásáért. Kitartásának köszönhetôen a tanulmányok Nagykôrösön,
a református kollégiumban folytatódtak. A tanítvány kivételes szorgalommal rövid idôn belül a legjobb tanulók közé küzdötte magát. Vállalta
gyengébb képességû diákok felkészítését, s így nem sokáig szorult mentora támogatására, gyakorlatilag önellátóvá vált. Nagykôrös után a többi református tudásközpont következett,
sorrendben: Kecskemét, Debrecen és
Sárospatak. Mindenhol nagyszerûen
helytállt. Végzett teológusként az iskolapadból a szószék helyett egyenest
a csatatérre vezetett az útja, ahogyan
az egy sárospataki diáktól teljesen
természetes volt 1848-ban. A szabadságharcot egyszerû közkatonaként
harcolta végig, Kossuth fogalmazásával élve: egyike volt a névtelen félisteneknek. A bukás után mégis joggal
tartott a megtorlástól, hiszen az osztrákok a magyar hadseregben szolgáló
papokat különösen veszélyesnek tar-
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tották. Nem hagyta el az országot,
idehaza bujdosott a következô bô évtizedben, fôként Abony környékének
nemesi birtokain. Nevelôi állást vállalt, tanítványai közül a legtöbbre a
középbirtokos Márton Ferenc vitte.
Abonyi Lajos néven népi ihletésû regényeket, novellákat, színmûveket írt
s került be a lexikonokba, ma az ô nevét viseli az abonyi múzeum. Kalicza
Ferenc sorsa az osztrák szigor enyhültével 1860-ban nagyot változott:
néhány napra meglátogathatta szüleit. Éppen akkor halálozott el Bujdosó
tiszteletes, és a gyóni gyülekezet ôt
kérte fel a temetési szertartás megtartására. Megható gyászbeszéde után
földijei marasztalták: legyen a gyóni
reformátusok lelkipásztora. A felkérést elfogadta, és szülôfaluja gyülekezetét haláláig szolgálta. Nem nôsült
meg, a gyülekezet volt a családja. A
szûkebb, de azért népes Kalicza famílián belül tilos volt ôt Tiszteletes úrnak szólítani s keresztapaságot is
gyakran vállalt. Saját szellemi-lelki
épülésére sosem sajnálta az idôt és a
fáradságot, sokszor látták ôt megsárgult iratokat tanulmányozni. A község írástudói (pl. Gyóni Géza) titkolt
költôi ambíciókkal is „meggyanúsították”, de a versek, ha készültek is, a
fiókban maradtak. (A diákkori versek
kézirata viszont ma is megtalálható a
Kecskeméti Református Egyház levéltárában.) Végtelenül puritán módon élt, holott akár egy középbirtokos életvitelét is gyakorolhatta volna.
Annál is inkább, mert a gyülekezet
vezetése mellett jelentôs területen
gazdálkodott. Gazdaságáról az 1897.
évi gazdacímtár adatsora ad reális képet, mely egyúttal az akkor 77 éves
Kalicza Ferenc szellemi-fizikai állapotát, kapacitását is jól jellemzi.
Eszerint Gyón község határában
összesen 189 holdat mûvelt, részben
a saját tulajdonaként, részben pedig
gyülekezete földjeinek haszonélvezôjeként. Ebbôl 88 hold rét, 6 hold
legelô, 46 hold szántó, 25 hold erdô,
1 hold kert és 23 hold földadó alá

nem esô, terméketlen terület volt. A
szerény jószágállomány 3 szarvasmarhából, 2 lóból és 2 sertésbôl állt.
Ebben az idôszakban a település gazdái közül tizenegyen mûveltek 100
hold feletti területet: Halász Béla
1532 kh, Staudinger Lipót 1290 kh,
Pap Zoltán 956 kh, Goldner József
745 kh, Csajághy Béla dr. 734 kh,
Strasser Béla 728 kh, Halász Jenô 480
kh, Halász Zoltán 285 kh, id. Kovács
András 209 kh, Kalicza Ferenc 189
kh és Vartmann Vilmos 174 kh. Azaz
Kalicza Ferenc a 10. volt a gazdák
erôsorrendjében. Születésétôl kezdve
ismerte a gyóni homokot, a mûvelésével kapcsolatos évszázados helyi
termelési tapasztalatokat. Az abonyi
nemesi birtokokon töltött idôszakból
az ellesett szervezési, birtokvezetési
ismereteket tudta hasznosítani. Mindez gyülekezetének segítségével vezetett a gazdálkodói pályafutás kibontakozásához. Nem vállalkozott
kockázatos, nagy költségigényû termelési megoldásokra. A gazdaság bevételei – mint az a mûvelési ágak
szerkezetébôl és a termôhelyi adottságokból kikövetkeztethetô – fôként
réti széna és rozs értékesítésébôl
származtak. A bevételekbôl a legtöbbet földvásárlásra költött. A jó és a
rossz évek akkor is váltakoztak, de a
gazdák számadásában valaha jónak
számított minden olyan év, amikor
akár csak egyetlen hold földet sikerült vásárolni. Ezzel a mércével mérve Kalicza Ferenc sok sikeres gazdasági évet tudhatott magáénak, hiszen
a saját tulajdonú területeit közel 100
holdig sikerült gyarapítania. A gazdaság a mai lôtér területén volt, a Tatárszentgyörgyi út bal oldalán, az Új
osztás és réti tag dûlôben. Az itt lévô
tanya egyszerûsége szintén megmaradt a gyóniak emlékezetében. A göböljárási és essôi tanyavilág lakóival
kifejezetten jó kapcsolatot tartott
fenn. Szinte általános volt, hogy az itt
élô családok gyerekeiket az evangélikus és református felekezet között
megosztva keresztelték. Ez a hagyomány, egyensúly az ô idejében megváltozott, mert a fiúkat-lányokat egyremásra reformátusnak keresztelte.
(folytatjuk)
Valentyik Ferenc

SPORT

Férfi kézilabda NB I/B

Fitnesz

Lassan befejezôdik a bajnokság a férfi NB I/B-ben. Egy
fordulóval a finis elôtt úgy tûnik, már nem történhet
változás a tabellán a dabasiak szempontjából. Felnôtt
csapatunk Pécsett a második helyen álló hazaiaktól
simán 42-28-ra kikapott, Dabason viszont alaposan
megizzasztotta az NB I-be feljutó Csurgót.
Az utolsó pillanatban érkezô játékvezetôi segédlettel
a Csurgó 23-22-re nyert. Ifjúsági csapatunk folytatta
sikerszériáját. A Pestszentlôrinc és a Pécs után a Csurgót is legyôzték. Egyesületünk negyedik éve szerepeltet
csapatokat a magyar bajnokság második vonalában és
minden évben elôrébb léptünk a tabellán.
A felnôttek négy éve a 10., három éve a 7., tavaly a
6. helyet szerezték meg. Az ifjúságiak négy éve a 12.,
három éve a 9., tavaly a 7. helyen végeztek. Idén
mindkét csapatunk az ötödik helyen fejezi be a bajnokságot. Szép volt fiúk!
Sz. J.

Fotó: Karlik Dóra

Átszáguldott Dabason
a Dakaros mezôny
Véget ért az elsô Közép-Európa Rali, amit
kiemelt figyelemmel
követett mind a hazai,
mind pedig a nemzetközi média. Az összesen 2713 kilométeres
távon a mezôny kétszer is ellátogatott
Dabasra olyan sztárokkal, mint Sainz és Peterhansel,
akik az utolsó pillanatig hatalmas csatát vívtak az elsô
pozícióért. A magyar versenyzôk, kihasználva a hazai
pálya ismeretét, nagyon jó helyezéseket szereztek meg,
kiváló idôket autóztak. A legjobb magyar autós egység
Kis Sándor és navigátora volt, aki a 13. helyen fejezte be
a viadalt, ám érdekesség, hogy a leggyorsabb magyar
duó Palik László és Darázsi Gábor volt, akik az elsô
dabasi szakaszon, az egyik ugrató után felborultak és
összetörték autójukat, amellyel tetemes idôveszteséget
halmoztak fel, ezért az igazán jó helyezés elérhetetlenné
vált. Szaller Zoltán a Palik Racing Team versenykamionjával viszont a leggyorsabb és a legjobb eredményt elérô magyar kamionos lett a mezônyben, annak
ellenére, hogy Palikék problémái többször hátráltatták
ôket is. A Dakar-pótló Közép-Európa Rali hibái ellenére is remekül sikerült, a versenyzôk és a kiszolgáló
egységek is elégedettek voltak és a nézôk is nagyszerûen
szórakoztak, hiszen testközelbôl szemlélhették meg a
technikai autósport legnagyobb alakjait. És hogy lesz-e
folytatás? Meglátjuk. Igény és ígéret van.
Karlik Dóra

Remekül szerepeltek a Szimultán Sport és Kulturális Egyesület versenyzôi a Cegléden megrendezett FIT-KID Magyar Bajnokság döntôjében 2008. május 17-én. A sportolók a következô eredményeket érték el:
FIT-KID „A” Döntô:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
V. korcsoport:

Csernus Anna
Nagy Fanni
Gergely Glória
Szénási Eszter
Gecser Eszter
Somogyi Eszter
Sörös Orsolya
Csizmadi Dóra
Bennárik Dóra

I. helyezés
IV. helyezés
III. helyezés
VIII. helyezés
II. helyezés
III. helyezés
IV. helyezés
X. helyezés
II. helyezés

Kovács Attila
Juriga Fanni
Weil Evelin

I. helyezés
III. helyezés
VIII. helyezés

Gratulálunk a lányoknak és felkészítôiknek!

Szerk.

VI. korcsoport:

VIII. korcsoport:
FIT-KID „B” Döntô:
IV. korcsoport:
VI. korcsoport:
VIII. korcsoport:

Duatlon Ranglista Verseny
Mezôkövesd
Április 12-én Mezôkövesden rendezték meg a 2008-as versenyévad
2. ranglista versenyét ahol a Dabasi Szabadidôs SE versenyzôi is az indulók
között voltak. A szeles, esôs idôben az évad elsô jelentôs eseményén jó
helyezéseikkel fontos pontokat gyûjtöttek.
EREDMÉNYEK
Újonc 8. Misek Gábor, 15. Fridreich Nándor
Gyermek, fiú 18. Garajszki Péter
Gyermek, lány 7. Zelovics Dóra, 10. Fózer Tímea
Serdülô 14. Major Máté, 27. Dezméri Márk, 28. Lozsek Martin
Ifjúsági 7. Cseik Márton, 11. Mádi Szabolcs, 12. Virág Viktor
Junior 8. Mádi Zsolt
Lorántfyné Horváth I.
2008. május
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Lábtoll-labda hírek

A Kossuth Lajos Általános Iskola lábtolllabdázói 2008. február 17-én Szerbiában voltak versenyen. Magyarországot
Dabas és Újszász versenyzôi képviselték.
Iskolánk versenyzôi serdülô és gyermek

Duatlon Országos
Bajnokság, Kaszó
Május 4-én vasárnap rendezték meg a
somogy megyei Kaszón a Magyar Köztársaság Duatlon Bajnokságát, ahol a
Dabasi Szabadidôs SE sportolói is indultak. Az év legrangosabb versenyén Sinkó
Richárd az újonc A korcsoportban 9.,
Garajszki Péter a gyermek korcsoportban a 13., míg Bukovszki Tünde az
újonc B korcsoportban szintén 13. helyezést ért el.
EREDMÉNYEK
Újonc A, fiúk
9. Sinkó Richárd, 19. Misek Gábor,
33. Fridreich Nándor, 41. Kovács Marcell
Újonc A, lányok
30. Latyák Noémi
Újonc B, lányok: 13. Bukovszki Tünde
Gyermek, fiúk
13. Garajszki Péter, 37. Borzák Zoltán
Gyermek, fiúk
18. Fózer Tímea, 35. Dezméri Krisztina
Serdülô, fiúk
27. Major Máté, 43. Dezméri Márk,
45. Lozsek Martin
Ifjúsági, fiúk
32. Mádi Szabolcs, 35. Virág Viktor,
38. Cseik Márton
Felnôtt 3: 4. Lukács István
Senior 2: 10. Mádi Károly
Csapateredmények:
10. serdülô fiú csapat (Major–Dezméri–Lozsek), 5. ifjúsági csapat (Mádi–Virág–Cseik)
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korcsoportban vettek részt, ahol Stefkó
Richárd, Gogolák József és Bera Márk
csapatban I. helyezést ért el. Gogolák
József, Bera Márk, Pelikán József és
Csatári Kristóf II. helyezést ért el.
***
Február 27-én Jánoshidán került megrendezésre az „Idénynyitó Országos
Bajnokság”. Gogolák József, Bera Márk
és Tihany Dániel csapatban III. helyezést ért el.
***
Március 30-án Nyárlôrincen került
megrendezésre az „Országos Utánpótlás” verseny. Gogolák József, Bera
Márk és Tihany Dániel serdülô korcsoportban III. helyezést ért el csapatban,
Tihany Dániel V. helyezést egyéniben.

Április 8-án Jánoshidán rendezték
meg a „Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Diákolimpiát”. A versenyre Heves,
Nógrád és Pest megye iskolái is meghívást kaptak. Iskolánk csapata serdülô
korcsoportban indult. Gogolák József,
Bera Márk, Tihany Dániel csapatban
III. helyezést ért el. Tihany Dániel
serdülô korcsoportban egyéniben
V. helyezést. Gogolák József gyermek
korcsoportban egyéniben III. helyezést.
***
Versenyzôink a serdülô korcsoport legfiatalabbjai voltak. Gratulálunk eredményeikhez! Köszönjük a támogatást a
szülôknek és az Önkormányzatnak!
Gacsal Rozália edzô

Földvár Kupa Úszóverseny, Tiszaföldvár
A Dabasi Szabadidôs SE 19 fiatal úszója
állt rajtkôre a május 2-án Tiszaföldváron
nyitott medencében, elektromos idôméréssel megrendezett úszóversenyen. A kezdetben szeles, borús idô, majd egy
10 perces heves zápor ugyan kellemetlenül
érentette a versenyzôket, de utána már kiderült és szép idôben folytatódhatott a verseny. A különbözô korcsoportokban és versenyszámokban úszóink egy harmadik, négy
negyedik, egy ötödik, négy hatodik, három
hetedik és két nyolcadik helyezést értek el.
EREDMÉNYEK
100 m mellúszás
Béka korcsoport, lányok
13. Bukovszki Tünde
16. Petrányi Petra
Gyermek korcsoport, lányok
7. Fózer Tímea
15. Mráz Dóra
21. Dezméri Krisztina
22. Latyák Noémi
Gyermek korcsoport, fiúk
4. Garajszki Péter
12. Fridreich Nándor
Delfin korcsoport, lányok
9. Bukovszki Boglárka
16. Fózer Szandra
Delfin korcsoport, fiúk
11. Kirschteuer Gergô
Serdülô korcsoport, fiúk
4. Major Máté
5. Hümpfner Dániel
11. Dezméri Márk

100 m pillangóúszás
Serdülô korcsoport, fiúk
6. Hümpfner Dániel
7. Lozsek Martin
100 m gyorsúszás
Béka korcsoport, lányok
4. Bukovszki Tünde
7. Petrányi Petra
18. Harmincz Lili
Gyermek korcsoport, lányok
4. Fózer Tímea
19. Dezméri Krisztina
20. Latyák Noémi
23. Mráz Dóra
Gyermek korcsoport, fiúk
4. Garajszki Péter
6. Sinkó Richárd
15. Fridreich Nándor
Delfin korcsoport, lányok
12. Bukovszki Boglárka
16. Fózer Szandra
18. Nyers Franciska
Delfin korcsoport, fiúk
16. Kirschteuer Gergô
Serdülô korcsoport, fiúk
3. Hümpfner Dániel
6. Major Máté
8. Lozsek Martin
14. Dezméri Márk
100 m hátúszás
Delfin korcsoport, lányok
8. Bukovszki Boglárka
Gyermek korcsoport, fiúk
6. Sinkó Richárd
Szerk.
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