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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Szeptember 15–24. között zajlott le városunk legnagyobb rendezvénysorozata, a Dabasi Napok. Az idô gyorsan repül, így hát már
a nyolcadiknál tartunk, ami azt bizonyítja, hogy a rendezvény életképes, évrôl évre nagyobb rá az igény, és a látogatottsága is állandóan nô.
Az idei ünnepségsorozatot sikerként könyvelhették el a rendezôk, hiszen még soha nem volt a programoknak ekkora látogatottsága, mint most. A nyitórendezvénytôl a záróprogramig, mindennap, minden eseményen átlagon felüli létszámban vettek részt
a dabasiak. Hogy mi lehet ennek az oka? A válasz talán abban rejlik, hogy összefogással, jó együttmûködéssel, tiszteleten és egymás
meghallgatásán alapuló háttérkapcsolatokkal lehet csak igazán jól
szervezni, minôséget adni, színvonalat biztosítani. A rendezôk közötti harmonikus munkakapcsolat, az ármánykodás hiánya, az
összeszokott csapat, a kiegyensúlyozott légkör és egymás kölcsönös megbecsülése mindig eredményre vezet.
Ne feledkezzünk meg arról, hogy a siker kulcsa mindig az új ötletekben, a fiatalos lendületben, a merész vállalásban van. Idén egy
fiatal csapat vállalta magára a rendezvények megszervezésének
oroszlánrészét, három fiatal hölgy, akiben volt bátorság, kezdeményezôkészség és határozottság egy ilyen embert próbáló feladat
lebonyolításához. Bálint Katalin, Karlik Dóra és Zelovics Edina, a
Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai végre szóhoz juthattak,
és le is tették a mestervizsgát, amelyet ez a sikeres rendezvénysorozat bizonyít.
A hagyományos programok mellett új, merész ötletek valósultak meg, a kultúra és a szórakozás egyensúlya, a komoly és vidám
rendezvények sora kínált kikapcsolódási lehetôséget minden korosztálynak. Hagyományos templomi koncertünk más helyszínen,
a dabasi református templomban kapott otthont, a pánsíp varázsa,
a hangszer újdonsága megtöltötte hallgatósággal a templom gyönyörûen felújított padsorait. Soha ennyi szobrot nem avattunk
(II. Rákóczi Ferenc mellszobra, Dinnyés Lajos-emlékoszlop), soha ennyi felújított iskolaépületet nem adtunk át, lakóparkot,
Passage Házat, Tájházat avattunk. Két komolyzenei hangverseny
(Kegye János pánsípmûvész és a Salon Brass Kvintett, valamint a
Pátria énekegyüttes koncertje), óvodások koncertje, Világzenei
Dobfesztivál, country zene, rockzene, fúvószene, ilyen változatos
mûfajokkal hódoltunk a muzsika örömeinek. Népi hagyományaink ápolását a szüreti felvonulások biztosították mindhárom
városrészben. Két színvonalas kiállítás biztosított igényes látnivalót a vizuális mûvészetek kedvelôinek.
Az intézmények, civil szervezetek, óvodák és iskolák eddig nem
tapasztalt aktivitással kapcsolódtak be a rendezvényekbe, jelen voltak mindenhol, és maguk is szerveztek sikeres belsô programokat.
Az idei X. Vállalkozók Napja a legsikeresebbnek bizonyult, végre a látogatottsága is rekordot döntött, de a kiállító cégek is szép
számmal voltak jelen a Jubileumi parkban.

Fotók: Karlik Dóra

VIII. DABASI
NAPOK
érdeklôdés, látogatottság, siker
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A Dabasi Napok legfontosabb eseményeirôl részletesen, külön
írásokban is tudósítunk lapunk hasábjain.
Mi, szervezôk jól éreztük magunkat, örültünk minden pozitív
visszajelzésnek, minden jól alakuló eseménynek. Reméljük, hogy
városunk lakossága is így élte meg programjainkat, amelyek nem
jöhettek volna létre szponzoraink segítsége nélkül. Ezúton köszönjük mindazoknak a cégeknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik anyagilag, erkölcsileg támogatták programjainkat,
tárgyak, felszerelések, szállítási eszközök, vagy pusztán munkaerejük biztosításával hozzájárultak a VIII. Dabasi Napok sikeréhez.

Támogatóink voltak: Diego Kft., Lakto Kft., Dabasért Közalapítvány,
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Vitafort Rt., Daköv Kft.,
Budapest Bank Rt., Agroprofil Kft., D.T.L. Kft., MTT, REMONDIS Kft., Jasin
Kft., Újvári Virágkertészet, Pressman Bt., Fuji Fotó Centrum-Simon Foto
Dabas, Vasmester Kft., Vogtland Kft., Hyundai, Yamaha Surman, Bor
Imre cukrászat, Kaldi-Ker Kft., Sodexho Magyarország Kft., Zóna Kft.,
Major Attila vállalkozó, XXX Fitness, 5áSec, Semiramis Babkávézó,
Solanaum-Békés Rt., DASOFE KHT., Pannon GSM, Pajor Zoltán
–szerkesztô–

A rendezvényen készült képek letölthetôk a www.dabas.hu honlapról.

„A VÁROSBAN, A VÁROSÉRT”

Fotók: Karlik Dóra

„In urbe, pro urbe” – nem véletlenül ez volt a címe
annak az építészeti kiállításnak, amelynek megrendezésére a DDS konferenciatermében került sor a
Dabasi Napok részprogramjaként.
A kiállítás szeptember 18-án, hétfôn nyílt meg
az érdeklôdô közönség számára, ahol hét Dabason
élô építész mutatta be munkáit, épülettervek, tablók formájában. Ôk mindannyian a városban élnek
és a város arculatának kialakításáért dolgoznak,
ezért találó a kiállítás címe.
Ligetvári István, Stefkó Károly, Lakos Zoltán,
Nagyszegi Sándor, Kobály György, Molnár János és
Mátyus Csaba azon munkálkodik, hogy a dabasi
építészeti hagyományokat életben tartva, korszerût, esztétikusat és viszonylag egységeset alkosson,
akár középületrôl, akár magánházról legyen is szó.
Az ötletgazda Ligetvári István építész volt, aki a
tavalyi hasonló tematikájú kiállítás megrendezését
is szorgalmazta. A rendezvény fôtámogatója
Dabas Város Önkormányzata, a kivitelezô pedig a
Da Vinci Stúdió volt.
A kiállítás megnyitóján közremûködött Zsolnai
Richárd és Varga Ádám, az egybegyûlteket Kôszegi
Zoltán polgármester köszöntötte. Az eseményt Farkas Gábor, Dabas város fôépítésze nyitotta meg.
KÁ
A kiállítást támogatták:
Dabas Város Önkormányzata, Ligetvári és Társa
Építésziroda, Morpheus fotó, Gordiusz Kft., Ading-H
Kft., Woy Bau, Tagozat Kft., Stef-Co Bt., MBauprint
Kft., Patina, Ytong, Bramac, Velux
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Másodszor is „ütôs” volt a dobosok, zenészek gálája!
Gondolatok a második Világzenei Dobfesztivál után

Fotók: Karlik Dóra

Zenész körökben az elôzô esztendôben még kevés szó esett Dabasról. A
dabasi Világzenei Dobfesztivál és a hozzá kapcsolódó rendezvénysorozat
azonban tett róla, hogy a zenész szakma megismerje a királyi dobosok
városát. Dabas valóban egy olyan sziget lett, ahol a szórakoztatást nem
engedik lesüllyeszteni csupán azért, hogy könnyen manipulálhatóak legyenek az emberek. Az igényes ember gondolkodik, a lebutított csordába állítható, önálló akarata elvész.

Dabas ismét megmutatta, hogy világszínvonalú rendezvények
megszervezésére képes, köszönet ezért mindazoknak, akik részt vállaltak
abban, hogy az esemény felejthetetlen legyen. Köszönet Kôszegi Zoltán
polgármester úrnak, az Önkormányzat dolgozóinak, a támogató vállalkozóknak, a dobos ovisoknak, óvó néniknek, a szülôknek, köszönet a dabasi
Szimultán SKE csapatának, akik tökéletes partnerei voltak országunk neves zenészeinek. Jó volt látni, hogy mindenki szívét-lelkét adta ehhez a
kétrészes elôadáshoz. Ahhoz, hogy egy mûsor így sikerüljön, hónapok
elôkészítô munkája, a háttérmunkások és a fellépôk tökéletes összhangja szükségeltetik. Ezen az estén mindez sikerült.
Egy mûsor akkor jó, ha a fellépôk és a közönség is örömét leli benne.
Ha a közönség szinte beleolvad a mûsorba, összefonódik vele, részesévé
válik.
Az természetes, hogy egy mûsor sem lehet mindenki számára tökéletes, hiszen különbözôek vagyunk. Ezért állítottuk úgy össze a programot,
hogy mindenki találjon benne kedvére valót, de azért fogadja el azt is,
ami szubjektivitása határán kívül esik. Bennünket az a szándék vezérelt,
hogy ÖNÖK, a Közönség örömüket leljék a mûsorban, és ehhez mi odaadtuk szívünket-lelkünket.
Nekem második éve könnyíti meg a munkámat Máté Tamás,
nélküle nagyon nehéz dolgunk lett volna, mert annyi professzionális ötlettel és kimeríthetetlen munkabírással
adta magát a rendezvényhez, ami példa nélküli
ebben a világban.
Mint mûvészeti vezetô, nagy kockázatot vállalok, amikor egy mûsor szerkezetét összeállítom.
A közönség nagyon kritikus, mondhatnám kicsit kegyetlen. Most úgy érzem, hogy a jelenlévôk nagyon nagy
százaléka örök élménnyel gazdagodva tért haza.
A kritika persze segít abban, hogy a következôkben
még inkább az Önök kedvében járhassunk, de jólesik
a dicsérô szó mindazoknak, akik sok-sok órát áldoztak azért, hogy 2✕70 percre Dabasra jöjjön az
élôzene és a tánc csodája.
Az összes fellépô, a hangosítók, a sportcsarnok
személyzete, a kiállítók és a magam nevében is azt
mondhatom, hogy jó volt ezen az estén dabasinak
lenni. Bízom benne, hogy Dabas tovább halad ezen
az úton, és abban is reménykedem, hogy még sok
éven át vigadhatunk együtt!
Martonosi György
mûvészeti vezetô, mûsorvezetô
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Tájházat avattunk Sáriban!

Fotó: Karlik Dóra

Bizonyára emlékeznek arra, hogy 2005 ôszén a
Dabasi Napok rendezvénysorozat záró mozzanataként letettük a Tájház alapkövét. Egy esztendô telt el, a tervezô a múltat hitelesen ismerô
idôsekre alapozva elkészítette a tervet, megtörténtek az engedélyeztetések. A jó idô beálltával
pedig a sári mesteremberek keze által felépült az
a ház, ami méltó helyet ad értékeinknek. Közben kapcsolataink szövôdtek – gondolatban
folyt a gyûjtögetés. A kis jegyzetfüzetemben
szaporodtak azok a nevek, akiknek valóban
szívügyük volt a múlt megmentése.
Az átadás elôtt kemény két hét volt, amikor
még a mesterek is ott tevékenykedtek, a meszelés és az aljzat agyagozása is folyt, természetesen
a hagyományos módon, de már sürgetô volt a
tárgyi dolgok begyûjtése is. Hála Istennek,
minden a terv szerint sikerült. Lekerültek a portól megszabadított értékek a padlásról, méltó
helyet kaptak a házban, ahol gyökeret verve
megôrzik a hagyományainkat. A sári szlovákság
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bemutathatja múltjának értékeit, a népi életmód tárgyi kellékeit, ápolhatja hagyományait,
rendezvényeivel gazdagíthatja városunk kulturális életét. Ehhez ismét összefogásra volt szükség. Számomra felejthetetlen emlék marad az az
áldozatos segítôkészség, felajánlási láz, ahol már
úgy kellett figyelnem, hogy senki ne maradjon
ki, hogy mindenki adhasson valamit.
Az avató ünnepség a Rozmaring Népdalkör
szervezésében szüreti felvonulással kezdôdött.
Hosszú sor kísérte a városrészen végig a felvonulókat. Az ünnepi mûsort mazsorettfelvonulás vezette be. A Szent János Katolikus Általános Iskola tanulói kedves jelenetet adtak ôseink életébôl.
Garajszki Kata, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanulójának éneke, a Kisrozmaring Énekes Csoport mûsora, valamint a sári Szivárvány
Óvoda és a Hagyományôrzô Asszonykórus közös mûsora és dalcsokra tette színesebbé az
elôadást. Kôszegi Zoltán polgármester úr köszöntôje után került sor a szalag átvágására, a
Tájház megnyitására. A rendezvény színpadi
része a besztercebányai Bystrina folklórcsoport
fergeteges elôadásával zárult. Az esemény
díszvendége volt Szlovákia budapesti nagykövete, Besztercebánya polgármestere és felesége,
valamint Anita Mendelova, volt vendégtanár.
Közben a sátrakban fôldögélt a jó illatot
árasztó káposzta, Jókai bableves, az ôz- és birkapörkölt, valamint kora reggeltôl sült az ökör.
Mindenki kedvére válogathatott a felajánlásokból, amire egy kis öblítô is akadt, de a különbözô igényeket kielégítô vendéglátás is üzemelt.
Este az elmaradt augusztus 20-i tûzijáték csillogtatta meg a gyerekek szemeit. A táncparketten a fiatalok érezték jól magukat, s közben
hosszú sorbanállással várakoztak azok, akik a
Tájházat szerették volna még belülrôl is megtekinteni.
Nagyon jó volt egy nemes célért összefogni.
Köszönünk mindent, a hozzáállást, a segítséget,
a sok-sok tárgyi eszközt. Köszönjük Horváth
Zoltán tervezônek a jó tervet, támogatóinknak

a támogatást, Somogyi Sándor építésvezetônek
és a mestereknek a mestermunkát, a meszelô
asszonyoknak a meszelést, az agyagozó asszonyoknak a tapasztást, a felajánlásokat, a sok-sok
értéket. Köszönjük Ancsa néninek azt az önzetlen lendületet, a segítôknek azt a segítôkészséget, amivel a tárgyak a helyükre kerülhettek, a
fellépôknek a szép mûsort, a felajánlóknak a
finom ételeket, italokat, süteményeket, a zenekarnak a hangulatot. Elnézést kérünk, ha valakit kihagytunk volna.
Isten áldása jó tetteikre, kívánom,
hogy e Tájház megtekintése legyen mindenki számára emlékezés, és egy lelki felfrissülés.
Újvári Miklósné képviselôasszony
Név szerint is szeretnénk köszönetet mondani az adományozóknak, támogatóknak, a tervezônek és az építtetônek, mindazoknak, akik a
Tájház létrehozásában segítôtársak voltak:
Bálint István, Bálint István (Halma), Bálint
Jenôné, Bálint Mihályné, Bálint Pálné, Balogh
Benô (Szlanyinkár), Balogh Péter (Messzi),
Benárd Istvánné, Bennárik Benedekné, Bennárik
János, Bennárik Jánosné (Csalicska), Bennárik
Jánosné, Bennárik Józsefné, Bennárik Julianna
(Búvárka), Boczki István, Boczki István, Boglár
Istvánné, Bózsik Balázs, Bujna Péterné, Bukovszki Gábor (Kafek), Bukovszki István (Cigány),
Buncsák Lénárdné, Csernák Bálintné (Fukicska),
Danyis Balázsné (Stampedlárka), Danyis Józsefné, Danyis Miklósné (Födicska), Dr. Füredi
Árpádné, Faldina Lászlóné (Manca), Farkas
Józsefné (Csekicska), Farkas Mária, Farkas
Mátyásné, Garajszki István (Raziás), Gogolák
Józsefné (Sulcka), Horák Istvánné, Ifj. Bózsik
Sándorné, Ifj. Bózsik Sándorné, Janicsák Pál
(Ficskó), Jelenek Jánosné, Jurácsik Balázsné,
Kecskés Jánosné (Cupla), Kecskés Lénárdné,
Kecskés Péterné (Tömega), Kiss Árpád, Kiss
Árpádné, Klötzl Gyuláné, Kocsír Istvánné, Kocsír
József (Hagyatéka), Kosztolányi Attila, Kosztolányi Jenôné, Kovács Antal, Kovács Józsefné,
Krenkó Józsefné, Krigel Vince (Virsony), Láng
Imre, Majeczki Ferencné, Major Attila, Majoros
Péter (Czapkó), Majoros Sándorné, Molnár
József (Jóvi), Molnár Józsefné (Kroszka), Molnár
Károlyné, Mráz Jánosné (Kancsárka), Mráz
Jánosné (Jarábicska), Mráz Julianna, Mráz Péter
(Szekeres), Parancs Dávid, Petrányi Józsefné
(Gyipicska), Petrányi Lukácsné, Safranyik József, Sipos Istvánné, Somogyi Lászlóné, Sponga
Istvánné, Suhajda Józsefné (Csizicska), Suhajda
Tamásné, Szabados Jánosné, Szabados Lénárd
(Skari), Szabados Lénárdné (Skaricska), Szmetana Gáborné, Szmrek Istvánné, Újvári Dezsôné,
Vadkerti Péterné, Volenszki Gáborné (Hadicska), Weisz Lajosné, Zsolnai Györgyné, Zsolnai
Józsefné (Tudóska), Zsolnai Péterné (Szinyorka)
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Country Est és Rock-koncertek a Városháza elôtt
Városházi Est új ruhában
A Dabasi Napok megszokott rendezvénye a Városházi Est, amely idén
formabontóra sikerült. Az elmúlt évek során több nemzet mutatta már be
városunkban szokásait, hagyományait, idén elhagytuk az öreg kontinenst
és meg sem álltunk Amerikáig. A western hangulatú Country Esten a
cowboyok életmódjából láthattak az érdeklôdôk egy kis ízelítôt. A Footloose Linedance csoport elôször bemutatta, hogyan kell a country zenére
táncolni, majd a közönséget bevonva fergeteges hangulatot varázsolt a

Szent István térre. A Contaktus Country Együttes tizenegy óráig húzta a
talpalávalót a közönségnek és azoknak a dabasi táncos lábúaknak, akik
nem riadtak vissza ettôl az egyszerûnek nem nevezhetô tánctól. Bárki kipróbálhatta, meddig tud egy rodeobika hátán fent maradni, lemérhette,
mekkora az ütôereje vagy éppen mennyire ügyes a szkanderben. A jó hangulatot még tovább fokozták Major Attila remek borai, pálinkái; az El
Diablo étterem steakjei és chilis babja pedig valódi gasztronómiai élményt okoztak a kóstolók számára.
– A szervezôk –

Miénk volt a tér
Idén már büszkén mondhatjuk el, hogy hagyományt teremtettünk a Rock Térrel. Egy esztendôvel ezelôtt egy kósza
gondolatot sikerült kevesebb mint egy hónap alatt valóra váltanunk. A tavalyi siker és a pozitív visszajelzések új
lendületet adtak, új ötletek fogalmazódtak meg bennünk, ám arra törekedtünk idén is, hogy a rockzene mindenkié
legyen. Ismét helyi tehetségek nyitották meg a programot és kezdték el megalapozni a rendezvényen már
hagyományosnak mondható jó hangulatot. A MagyaRock, a Hangár és a Local Black Ship még nagyon
fiatal együttesek, de ügyesen megbirkóztak a feladattal. Késôbb jött a két helyi kedvenc: a koncertrôl koncertre egyre profibb LazulALánc, akik egyre nagyobb rajongótáborral büszkélkedhetnek, majd ôket követte a Blues Archive, akik most is bebizonyították a rock- és a blues zene
iránti legmélyebb tiszteletüket és magasfokú szakmai tudásukat. Közben a tér egyre
zsúfoltabb lett, és mire Rúzsa Magdi a színpadra lépett, szinte teljesen megtelt a Városháza elôtti
terület. A Megasztár idei gyôztese kitett magáért és alaposan megszolgálta a feléje áradó
szeretetet. Az est fénypontja mégis a Beatrice-koncert volt. Nagy Feró és csapata két órán
keresztül dolgozott azért, hogy az idôsebbek nosztalgiázzanak, a fiatalabbak
kitombolják magukat, a még fiatalabbak pedig egy kis ízelítôt kapjanak azokból a „boldog szép napokból”. A rendezvény ismét bebizonyította, hogy van
igény a rockzenére, és azt, hogy a különbözô generációk igenis képesek együtt egy jót bulizni.
Jövôre tehát újra Rock Tér, mert „amíg a Föld kerek…”

Fotók: Karlik Dóra

(Kabinetiroda: Bálint Katalin, Karlik Dóra és Zelovics Edina)
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VÁLLALKOZÓK
NAPJA 2006
Jubileum a Jubileumi parkban

Tíz éve rendezi meg Dabas a Vállalkozók Napját. Tíz év alatt ez a rendezvény már többször váltott arculatot és helyszínt, de volt pár alapvetô
gondolat és cél, ami mindvégig megmaradt: bemutatni, megmutatni,
együtt lenni, szórakoztatni és szórakozni. Idén azonban újra visszakanyarodtunk az alapokhoz és szinte minden részletében sikerült megvalósítani azt. A X. Vállalkozók Napján sok helyi vállalkozó képviseltette magát,
hogy bemutassa termékeit, szolgáltatásait. Megmutassa, honnan hová
fejlôdött, milyen változásokon ment keresztül. A kollektívák együtt voltak, sütöttek, fôztek, sôt eljöttek családtagok, barátok is, hogy közösen
szórakozzanak. Amihez adottak voltak a feltételek, hiszen színes programokból az idén sem volt hiány. A színpadon egymást váltották a helyi
tehetséges fiatalok, többek között a Szimultán SKE, versenyeken is jól
szereplô fitneszversenyzôi, Pekár László hip-hop csapata és a Sivatagi
Szirének hastánccsoport. Az esti dobfesztiválra készülô dobosok többször
is felpezsdítették az egyébként sem lanyha érdeklôdést. Mindezek mellett több alternatív program is várta az érdeklôdôket. Nick Árpád
Guiness-rekorder bemutatója után, egy verseny keretén belül megtalálta Janicsák Attila személyében Dabas legerôsebb emberét. A gyôztes e
kitüntetô cím elnyerése mellett egy, a Yamaha Surman által felajánlott
kerékpár tulajdonosa is lett. A többi induló sem távozott üres kézzel, hála
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a Fuji Foto – Simon Fotó-nak és az xXx Fitneszteremnek. A Pannon GSM
által támogatott telefondobó versenyen közel hetven induló szállt versenybe a két új mobiltelefonért. A vállalkozó kedvû, kitelepült cégek
pedig versenyen is összemérhették fôzôtudományukat, és bár szoros volt
a mezôny, a zsûri mégis a Vasmester Kft.-t ítélte a legjobbnak. Itt is
köszönetet kell mondanunk a Simon Fotónak, a Semiramis Babkávézónak, az 5áSec-nek, valamint a Zepternek a felajánlott díjakért. Akinek ez
a bôséges programkínálat még mindig nem elégítette ki az igényeit, az
kipróbálhatta ügyességét az Extrém Parkban, tehetségét a kézmûvesek
utcájában, vagy akár egészségi állapotát is leellenôrizhette a Szakorvosi
Rendelôintézet, a Tüdôgondozó Intézet és a dabasi védônôk sátrában.
Köszönettel tartozunk minden vállalkozónak, aki anyagilag, tárgynyereménnyel vagy bármilyen más segítséggel hozzájárult ahhoz, hogy ez a
rendezvény ilyen sok embernek szerezhessen egy kellemes napot.
Köszönjük a városi intézmények vezetôinek és dolgozóinak, hogy idôt és
fáradságot nem sajnálva színesítették programjainkat és munkahelyüket
bemutatva még közelebb kerültek a lakossághoz. A Vállalkozók Napja
nemcsak a vállalkozóké, hanem minden dabasi és környékbeli lakosé, ám
a vállalkozók nélkül nem sikerült volna megrendezni tíz éven keresztül.
A szervezôk

Rendezvényeink

Értékteremtés városunkban
Zászlaja alatt népek egyesültek
A szoboravató ünnepségen a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola tanulói emlékeztek meg a kuruc
mozgalom nagy vezéregyéniségének életérôl, felidézték tekintélyövezte alakját, bujdosásba kényszerült, szomorú sorsát. Az alkotást Kôszegi Zoltán
polgármester leplezte le, avatóbeszédében kitért
azokra a legendákra, amelyek városunkban a fejedelem alakját körülveszik, a Rákóczi-kultusz életben tartását táplálják. Hangsúlyozta, hogy ezzel a
szoborral emléket állítottunk és értéket teremtettünk, hiszen ez az alkotás az egyetlen (világi jellegû) köztéri szobor a sári városrészben.
Pásztor Gergely történész azokat a tanulságokat
vázolta beszédében, amelyekbôl a mai fiatal nemzedék is példát meríthet. A nagy fejedelem erôs
hite, mintaszerû élete irányt szabhat a diákoknak, a
ma emberének a helyes értékrend kialakításához.
Sáriban a Rákóczi út, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a tanintézmény falán elhelyezett Rákóczi-dombormû és a frissen felavatott
Rákóczi-szobor ôrzi a fejedelem emlékét és ébren
tartja törekvéseit az emberek – nemzetiségiek és
magyarok – tudatában.
Kapui Ágota

MEMENTO DINNYÉS LAJOSNAK
Szeptember 22-én Dabasi-Szôlôben az egész települést érintô,
fontos kulturális eseményre került sor. A falu közössége felavathatta az elsô köztéri mûalkotást, Dinnyés Lajos miniszterelnök
emlékoszlopát és a hozzá tartozó emlékparkot.
Dinnyés Lajos erôs szálakkal kötôdött a szôlôsiekhez, emberi
nagysága, erkölcsi tartása példaértékûvé vált a lakosság számára.
Dabasi-Szôlô lakóinak hálája örökre fennmaradt mindazokért a
tettekért, jó szavakért, törôdésért, amit Dinnyés Lajostól kaptak,
büszkén ápolják emlékét és átadják a róla szóló történeteket gyerekeiknek, unokáiknak.
Az emlékoszlop és a kegyeleti hely ötlete a szôlôsi képviselôk
és a lakosság közös kezdeményezésébôl született. Zadunajszki József, Szandhofer János és Mészáros János szorgalmazta a mûalkotás létrehozását, hogy ezzel állítsanak méltó emléket a falu
mentorának, Dinnyés Lajosnak.
Az emlékoszlop alkotója Varga László képviselô, aki számos
köztéri szobrot, kopjafát, kaput faragott már, mûvei városszerte,
sôt országszerte láthatóak. Huja Pálné átélt, ihletett versmondása méltó nyitómozzanata volt az ünnepségnek. A szó szoros értelmében a település apraja-nagyja részt vett az eseményen. Az
óvodások bájos mûsorral kedveskedtek az egybegyûlteknek, jelenlétük megerôsített mindenkit abban, hogy ez a városrész újra
életre kelt, van óvodája, van jövôje, biztosítva van a folytatás. Az
Orchidea Népdalkör szép dalcsokorral kapcsolódott be az ünnepségbe, majd a népviseletbe öltözött Zadunajszki Judit,
a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola tehetséges versmondója
élesztgette a tüzet a közösségben Ady Endre A tûz csiholója címû
versével. Zadunajszki József képviselô úr beszédében hang-

Fotó: Pataki Miklós

Fotók: Karlik Dóra

A szabadság ügye közös ügy volt a Rákóczi-féle
szabadságharc idején. A fejedelem zászlaja alatt a
történelmi Magyarország nemzetiségei egyesültek,
hogy kivívják függetlenségüket, hogy együtt harcoljanak a haza érdekében, Isten segítségével, a
szabadságért.
1676. március 27-én, 330 éve született II. Rákóczi Ferenc fejedelem, akinek a tiszteletére a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretén belül szobrot állíttatott Dabas Város Önkormányzata. A fejedelem bronz mellszobrát, amely a sári Okmányiroda elôtt kapott helyet, Pataki Miklós készítette.

súlyozta, mennyire fontos a település számára Dinnyés Lajos
kultuszának ápolása, Kôszegi Zoltán polgármester úr pedig a
település újjáébredését, az utóbbi évek fejlesztéseit, Dabasi-Szôlô
perspektíváit hangsúlyozta. Az új aszfaltos utak elkészültével
megszûnt a település zsák jellege, és ezáltal bekapcsolódott a
város vérkeringésébe.
Az ünnepség nemcsak a dabasi-szôlôsi közösséget mozgatta
meg, hiszen ha az ember végignézett az egybegyûlteken, sok
ismerôs arcot látott Dabasról, Gyónról, Sáriból is. A múlt átmentése, az értékteremtés közös ügy, Dinnyés Lajos emléke és
történelmi szerepének tisztázása pedig minden dabasi polgár
számára egyformán fontos.
Kapui
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A 2006-OS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI

A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS EREDMÉNYE:
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Dr. Ács Ferenc
PATRIÓTA
1052
15,37%
Kôszegi Zoltán
DAFI-FIDESZ
5047
73,72%
Krállné Malecz Julianna
RFTE-MSZP
747
10,91%
A megválasztott polgármester: Kôszegi Zoltán (DAFI-FIDESZ) 5047
szavazattal.

A JELÖLTEKRE LEADOTT ÉRVÉNYES SZAVAZATOK SZÁMA:
1. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Bennárik Ferenc
DAFI-FIDESZ
354
53,56%
Prigyeni Tibor
RFTE-MSZP
46
9,96%
Pucsinszki Miklósné
KDNP-MIÉP-NF
197
29,80%
Sikariné Cserkész Erzsébet
PATRIÓTA
64
9,68%
A megválasztott képviselô: Bennárik Ferenc (DAFI-FIDESZ) 354 szavazattal.
2. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Jóni Dezsô
RFTE-MSZP
68
9,83%
Monori Alfréd
KDNP-MIÉP-NF
165
23,84%
Prauda József
PATRIÓTA
90
13,01%
Újvári Miklósné
DAFI-FIDESZ
369
53,32%
A megválasztott képviselô: Újvári Miklósné (DAFI-FIDESZ) 369 szavazattal.
3. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Horváth Tamás
PATRIÓTA
80
13,49%
Ronga József
KDNP-MIÉP-NF
105
17,71%
Sós Gábor
DAFI-FIDESZ
359
60,54%
Sponga Rózsa
RFTE-MSZP
49
8,26%
A megválasztott képviselô: Sós Gábor (DAFI-FIDESZ) 359 szavazattal.
4. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Dr. Ács Ferenc
PATRIÓTA
190
29,19%
Garajszkiné Sallai Éva
RFTE-MSZP
58
8,91%
Gogolák János
KDNP-MIÉP-NF
50
7,68%
Tokai László
DAFI-FIDESZ
353
54,22%
A megválasztott képviselô: Tokai László (DAFI-FIDESZ) 353 szavazattal.
5. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Brindza Ernô Istvánné
RFTE-MSZP
119
13,65%
Kaldenecker Mátyás
FÜGGETLEN
86
9,86%
Rácz Nándor
PATRIÓTA
210
24,08%
Révész Károly
DAFI-FIDESZ
411
47,13%
Szabó István
KDNP-MIÉP-NF
46
5,28%
A megválasztott képviselô: Révész Károly (DAFI-FIDESZ) 411 szavazattal.
6. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Cziróczki Ferencné
Pap László

Jelölô szervezet neve
RFTE-MSZP
PATRIÓTA
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Érvényes szavazat
99
15,09%
98
14,94%

Szandhofer János József
DAFI-FIDESZ
327
49,85%
Zadunajszki József
KDNP-MIÉP-NF
132
20,12%
A megválasztott képviselô: Szandhofer János József (DAFI-FIDESZ) 327
szavazattal.
7. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Hetényi Ferenc György
PATRIÓTA
119
16,10%
Krizbai Árpád
RFTE-MSZP
119
16,10%
Kuli Imre Károly
DAFI-FIDESZ
460
62,25%
Prauda Gábor
KDNP-MIÉP-NF
41
5,55%
A megválasztott képviselô: Kuli Imre Károly (DAFI-FIDESZ) 460 szavazattal.
8. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Guttyán Jánosné
RFTE-MSZP
99
14,93%
Szénási Gáborné
PATRIÓTA
117
17,65%
Sziráki István
KDNP-MIÉP-NF
17
2,56%
Zelenák András
DAFI-FIDESZ
430
64,86%
A megválasztott képviselô: Zelenák András (DAFI-FIDESZ) 430 szavazattal.
9. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Jurácsik Mihály
KDNP-MIÉP-NF
10
1,88%
Lakatos Sándor
LUNGO DROM
24
4,52%
Lukács Miklós László
PATRIÓTA
84
15,82%
Pálinkásné Balázs Tünde Ilona DAFI-FIDESZ
359
67,61%
Zsitva Norbert
RFTE-MSZP
54
10,17%
A megválasztott képviselô: Pálinkásné Balázs Tünde Ilona (DAFIFIDESZ) 359 szavazattal.
10. SZ. SZAVAZÓKÖR
Jelölt neve
Jelölô szervezet neve Érvényes szavazat
Baranyi Árpád
LUNGO DROM
8
1,16%
Kondics Csaba
PATRIÓTA
183
26,64%
Pásztor Gergely
DAFI-FIDESZ
391
56,91%
Virbling Jánosné
RFTE-MSZP
105
15,28%
A megválasztott képviselô: Pásztor Gergely (DAFI-FIDESZ) 391 szavazattal.

A KÉPVISELÔ-TESTÜLETBE LISTÁRÓL BEKERÜLT JELÖLTEK:
Lista neve
KDNP-MIÉP-NF
KDNP-MIÉP-NF
PATRIÓTA
PATRIÓTA
PATRIÓTA
RFTE-MSZP
RFTE-MSZP

Jelölt sorszáma
1
2
1
2
3
1
2

A képviselô neve
Pucsinszki Miklósné
Monori Alfréd
Dr. Ács Ferenc
Rácz Nándor
Sikariné Cserkész Erzsébet
Krállné Malecz Julianna
Zsitva Norbert

Tisztelt Dabasi Polgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzat új Képviselôtestületének alakuló ülésére október 11-én, szerdán 18.00
órakor kerül sor a Városháza nagytermében.

Önkormányzati hírek

A

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYEI:

A dabasi szlovák kisebbségi önkormányzat összetétele a következôképpen alakul:
Érvényes
Név
szavazatok száma
Bálint Balázs
34
Bálint Balázsné
42
Gogolák Mariann
40
Kecskés Istvánné
37
Szmetena Éva
41
A dabasi cigány kisebbségi önkormányzati választáson 11 fô indult.
A szavazás után a kisebbségi önkormányzat összetétele:
Érvényes
Név
szavazatok száma
Bende Viktor
59
Csorba Ádám
62
Kovács Julianna
59
Rafael Gyula
68
Vadász József
64
A dabasi körzetekben a megyei listára leadott voksok összesítése pártonként:
SZDSZ
118
MSZP
2373
MDF
151
FIDESZ-KDNP
4415
MIÉP
81

Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Kôszegi Zoltán!

Barót város nevében szívbôl gratulálok a magyarországi önkormányzati
választásokon elért elsöprô sikeredhez. A Barót és Dabas városok között
létrejött testvérvárosi kapcsolat lelkes támogatóját, hû ápolóját ismertük
meg Benned, akinek fontos a két város intézményei, civil szervezetei és
lakossága közötti valós kapcsolat a városok fejlôdése, valamint identitásunk,
az együvétartozás érzésének megerôsítése érdekében. Dabas város újraválasztott Polgármestereként kívánunk Neked hitet, erôt és kitartást a kitûzött
célok és a várt eredmények eléréséhez!
Barót, 2006. október 3.
Tisztelettel: Nagy István, Barót város polgármestere

Kedves Dabasi Polgárok!
Minden településnek fontos, hogy gyökereit megtalálja, hogy messze leásson a
múlt rétegeibe, és felkutassa
azokat az ôsöket, akiknek
életét, jelenét és jövôjét is
köszönheti. A helytörténeti
kutatás egy tudatos és tiszteletre méltó tevékenység,
amely átmenti az értékeket
a múltból a jövôbe, és megerôsíti a közösség szülôhelyéhez való kötôdését.
Dabas Város Önkormányzata felismerte mindezek
szükségességét, és egy olyan
kiadvány létrehozását kívánja támogatni, amely régi
fényképek alapján fogja rekonstruálni Dabas összes városrészének
múltját, a régi családok életét, a paraszti és polgári létforma elemeit,
az építészeti értékeket, a régi utcaképet, a természeti környezet akkori arculatát. Ha fontos Önöknek a kiadvány létrejötte, kérem, küldjenek be olyan fotókat, amelyeket a fiókok mélyén ôriznek elfelejtett
ôsökrôl, szeretett, rég elvesztett rokonokról, a régi házról, életképeket, amelyek a munkavégzést, a szórakozást, a társadalmi élet momentumait ábrázolják. Szeretettel várjuk azoknak a dabasi polgároknak szülôhelyükön készült fotóit is, akik a városban telepedtek le,
nekik külön fejezetet szánunk kiadványunkban. A fotókat kartotékoljuk, az adatokat bejegyezzük és a kiadvány megjelenése után
visszaszolgáltatjuk jogos tulajdonosának. A könyvbe bekerül a fotó
tulajdonosának neve is. Ezt a kötetet közösen, Önökkel együtt hozzuk létre, számítva az Önök segítségére. Remélem, Önöket is jó érzéssel tölti el, hogy egy kollektív értékmentô és értékteremtô munka
részesei lehetnek. A kiadvány várhatóan jövôre, a 2007-es Dabasi
Napokra készül el.
A fotókat az év végéig várjuk a Polgármesteri Kabinetirodában,
személyesen, de telefonon is bejelentkezhetnek (29/561-211, vagy
561-212), és munkatársaink felkeresik Önöket otthonukban.
SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
Tisztelettel: Kôszegi Zoltán polgármester

hirdetési tarifái áfa nélkül a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér)
3 000 Ft/hó
színes
4 000 Ft/hó
(3,5 x 5 cm)
1/16 oldal (fekete-fehér)
4 000 Ft/hó
színes
6 000 Ft/hó
(7 x 5,5 cm)
1/8 oldal (fekete-fehér)
8 000 Ft/hó
színes
10 000 Ft/hó
(7,5 x 10,5 cm)
1/4 oldal (fekete-fehér)
15 000 Ft/hó
színes
18 000 Ft/hó
(10,5 x 15 cm)
1/2 oldal (fekete-fehér)
24 000 Ft/hó
színes
30 000 Ft/hó
(14,5 x 21 cm)
1/1 oldal (fekete-fehér)
40 000 Ft/hó
színes
58 000 Ft/hó
(A4 oldal)
KEDVEZMÉNYEK: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény,
12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)

2006. szeptember–október DABASI ÚJSÁG

9

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselô-testület 2006. augusztus 29-i ülésén
megbízta Prohászka Csabát a Daszofe Kht. ügyvezetôi
feladatainak ellátásával 2006. szeptember 1-jétôl
2011. augusztus 31-ig.
***

A testület elfogadta a Szolnoki Fôiskola és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola között létrejött, 2006 szeptemberétôl indítandó, kereskedelmi szakmenedzser felsôfokú szakképzési program
megvalósítására vonatkozó, határozatlan idôre
szóló együttmûködési megállapodást.
***
A Képviselô-testület megállapította, hogy a pályázók által a Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona intézményvezetôi álláshelyére benyújtott
pályázatok megfelelnek a jogszabályi elôírásoknak,
azonban a szakmai bizottságok álláspontját figyelembe véve, a Reménysugár Fogyatékosok Napközi
Otthona intézményvezetôi álláshelyére ismételten
pályázatot ír ki.
***
A testület döntött arról is, hogy megbízza Kancsár Krisztiánt egy évre ifjúsági nagyköveti feladatok ellátásával.
***
A testület jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános
Iskola PMKA által kiírt alábbi pályázatokon való részvételét a 2006-os évben:
– „Gyógypedagógiai, fejlesztôpedagógiai képzés támogatása” (PMKA 1. pont „A” pályázata)
– „Határon túli magyar oktatási intézménnyel
fenntartott cserekapcsolat esetén az utazási
költségek maximum 50%-ának támogatása
(2006/2007. tanév)
***
A Képviselô-testület engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézô, felsôfokú szakképzô

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén szeptember hónapban
(szeptember 18-ig ) összesen hat bûncselekmény vált ismertté. Az elkövetôk négy alkalommal lopást (egy gépkocsilopás), egy alkalommal testi sértést, és egy alkalommal közokirat-hamisítást követtek el. Kiemelt bûncselekmény a fenti idôpontig nem történt.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az ôszi
idôszakban a motorosok ellenôrzése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyorshajtók kiszûrésére is, amely során az új típusú mobil sebességmérô készülékünket a belterületeken fogjuk
alkalmazni. Tekintettel az iskolakezdésre, az iskoláknál, illetve a forgalmasabb gyalogátkelôhelyek környékén minden reggel rendôrjárôr teljesít szolgálatot, annak érdekében,

10 DABASI ÚJSÁG

tagozatának 13. évfolyamán a törvény szerinti maximális osztálylétszám 20%-os határig történô túllépését a 2006/2007-es tanévben. Az engedélyezett lehetséges maximális osztálylétszámot 42 fôben állapította meg.
***
Döntés született arról, hogy a dabas-sári általános iskolákban felmerült mûszaki feladatok megoldásához szükséges fedezetet a következô évi
költségvetésben biztosítja az Önkormányzat.
***
A testület elfogadta a Sári Szlovák Önkormányzat és
Dabas Város Önkormányzata között kötött Együttmûködési megállapodás módosítását.
***
A Képviselô-testület 2006. szeptember 8-i
rendkívüli ülésén
1. A 68/2006. (III. 27.) sz. határozatát visszavonta.
2. Megbízta 2006. szeptember 11-tôl Kecskés
Annamáriát a Reménysugár Fogyatékosok
Napközi Otthona vezetôi feladatainak ellátásával a vezetôi pályázat eredményes elbírálásáig.
***
A testület jóváhagyta a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola PMKA által kiírt alábbi pályázatokon való részvételét a 2006-os évben:
– “A környezeti nevelésre és az egészségnevelésre felkészítô továbbképzések, továbbá az integrált oktatás módszereivel kapcsolatos továbbképzések támogatása” (PMKA 1. pont
“B” pályázata)
– “Természettudományos tantárgyak tanulói kísérleti eszközei, segédletei beszerzésének támogatása” (PMKA 2. pont “C” pályázata)
– “Diák Önkormányzati vezetôk képzésének támogatása” (PMKA 4. pont “C” pályázata)
***
A testület elfogadta „Dabas város iparosított
technológiával épített társasházainak felújítási
programját”.
hogy megkönnyítsék a diákok iskolába történô
eljutását.
Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy Dabas város belterületén, több helyen sebességkorlátozó táblák kerültek elhelyezésre (pl.: Táncsics út,
lakó-pihenô övezet jelzôtábla és a 30 km/h sebességkorlátozó tábla). Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a balesetek elkerülése érdekében
ne „rutinból”, hanem a táblák utasításai alapján
közlekedjenek.
Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a tárgyidôszakban az 5-ös számú fôúton egy halálos
kimenetellel járó közlekedési baleset is történt.
A baleset során egy dabasi illetôségû nyugdíjas
kollégánk vesztette életét. A Dabasi Rendôrkapitányság személyi állománya nevében, ezúton
is részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Somodi Sándor r. fôhadnagy
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ADÓTÖPRENGÔ

avagy mit jelentenek az adóváltozások a gyakorlatban?
A szeptember 1-jén életbe lépô megszorítások
minden embert és minden vállalkozást érzékenyen érintenek, még ha reformoknak is hívják
ôket. Ezzel a most induló cikksorozattal abban
próbálok segítséget nyújtani, hogy minél kisebb
érvágással élje meg mindenki ezeket, oly módon, hogy megpróbálok átfogó, közérthetô és
használati tanácsokkal ellátott képet adni
ezekrôl.
Elsôként lássuk a minimálbér kétszerese utáni járulékfizetést, hisz október 12-ig bejelentési
kötelezettsége van annak, aki továbbra is a minimálbér után szeretné fizetni a járulékokat.
Pontosabban, akinek a bejelentett bére nem éri
el a minimálbér kétszeresét (125 000 Ft, illetve
január 1-jétôl 131 000 Ft), annak a vállalkozónak ezt külön kérelemben az illetékes APEH-hez
be kell jelentenie. Alkalmazottak esetében természetesen a munkáltató teljesíti a bejelentést.
Tehát ha valaki pl. 80 000 Ft-ot keres és a
jövôben is ennyit fog, ezt be kell jelenteni, hisz
nem éri el a 125 ezer Ft-ot. Ha ezt a fent említett határidôig elmulasztja, a vállalkozás, illetve
a munkáltató köteles a minimálbér kétszerese
után megfizetni a járulékokat. A minimálbér
nem emelkedik, csak a járulékterhei. Azok közül
is csak a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék
alapba fizetendô járulékok. Számszerûen a
62 500 Ft-os minimálbér után havonta 44 000
Ft adót és járulékot kell fizetni, ez havi 39 688 Ft
nettó jövedelem. A 125 000 Ft pedig 71 000 Ft
havi adó- és járulék terhet és nettó 93 125 Ft leadózott jövedelmet jelent. Ezek az adatok a vállalkozókra vonatkoznak, az alkalmazottakra vonatkozó összegek számszerûleg eltérnek (pl. az
szja-jóváírás miatt). Mindenkinek személyre szabottan kell eldöntenie, hogy mennyi jövedelem
után adózik, hiszen aki nem a 125 000 Ft után
fizeti meg a járulékokat, az megélhetési jövedelem vizsgálatra számíthat az adóhatóságtól,
melynél pl. azt vizsgálják, hogy a felvett hiteleket tudom-e fedezni a bérembôl. Ez az alkalmazottakra is vonatkozik, mivel ez a vizsgálat ôt
érinti és nem munkáltatóját, tehát érdemes ez
ügyben egyeztetnie a munkaadójával.
Megjegyzem, hogy a vállalkozók esetében
várható, hogy nyereséges vállalkozásoknál az
adóhatóság elvárja majd a kétszeres járulékfizetést, holott ily módon valójában összemosásra
kerül a magánszemély és a cég jövedelme, ami
vitatható jogalkalmazás. Elgondolkodtató, hogy
aki ezentúl 125 000 Ft után fizeti a járulékokat,
az beismeri, hogy eddig nem a valós jövedelmét
vallotta be, aki viszont ezentúl is annyit vall be
mint eddig, azt megvizsgálják.
A következô lapszámban a szolidaritási adóról
töprengünk tovább.
Gergely Csaba mérlegképes könyvelô
(06-30) 9824-624

Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 7.
Pál Péter – Talapka Anikó
Szlezák Gábor – Mráz Zsuzsanna
szeptember 14.
Mráz István – Horváth Éva
Szabados József – Német Mária
szeptember 21.
Hegóczki László – Nagy Katalin
szeptember 28.
Andristyák Tibor – Precsinszki Hajnalka
Fodor Géza – Pál Anikó
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5.
Cserneczki György – Sikari Magdolna
Körmendi Sándor – Mráz Ilona
szeptember 12.
Hadi László – Pacsirta Ilona
szeptember 13.
Balázs Pál – Jáger Julianna
szeptember 20.
Pataki János – Sztancsik Katalin
szeptember 26.
Juhász József – Janicsák Éva
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Oláh Dezsô – Petrik Márta
Gogolák István – Majoros Erzsébet
szeptember 11.
Majoros József – Molnár Anna
szeptember 12.
Ordasi József – Peron Irén Ágota
szeptember 18.
Balog Péter – Varga Mária
szeptember 25.
Bukovszki István – Dékmár Ibolya
szeptember 26.
Kovács György – Wágner Mária
szeptember 26.
Szôke Csaba – Mráz Borbála
Mráz István – Lantos Margit
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 4.
Bartuszek György – Pálinkás Katalin
szeptember 17.
Tolnai József – Gombár Margit
Gogolák István – Sikari Erzsébet
szeptember 24.
Farkas József – Janicsák Julianna
Prauda Béni – Szlezák Terézia
szeptember 25.
Szolnoki Ferenc – Szkicsák-Hébel Judit
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 19.
Greman Pál – Kolompár Zsuzsanna
2006. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 5.
Suhajda György – Volenszki Marianna
augusztus 12.
Faragó Márk – Barabás Mónika Magdolna
Gubicza Norbert – Tunner Erika
augusztus 18.
Garajszki Tibor – Horváth Orsolya
augusztus 19.
Suhajda János – Kis Edina
augusztus 26.
Csörgô Mihály – Végh Mónika Éva
Horvát Balázs – Pálffi Anita
Szalontay Attila – Bodzsár Julianna
Szaller Péter – Siró Anita
Halász József – Máté Gabriella

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve
Lakatos Melinda
Balog Tamás
Zelenák Olivér
Rapcsák Dániel
Szabó Lilien Judit
Latyák Jázmin Nikol
Tóth Edina Eszter

Születési ideje
2006. 06. 05.
2006. 07. 31.
2006. 08. 03.
2006. 08. 04.
2006. 08. 10.
2006. 08. 13.
2006. 08. 20.

Anyuka neve
Kovács Melinda Ilona
Gombik Ildikó
Eke Krisztina
Benke Júlia
Jurászik Judit
Lukácsi Nikolett
Vas Edina

Újszülött neve
Születési ideje
Anyuka neve
Jarábik Zsombor Ferenc
2006. 08. 20.
Mráz Anikó
Gera Lilla
2006. 08. 21.
Körmendi Erika
Kovács Kata
2006. 08. 25.
Kucsera Andrea Teréz
Bíró Dáriusz
2006. 08. 29.
Bíró Esbeta
Vojna Martin
2006. 08. 30.
Kovács Tímea
Németh Stella
2006. 08. 31.
Zelenák Katalin
Ficzere Rebeka
2006. 08. 31.
Ficzere Ágnes
Kotlár Mátyás Levente
2006. 08. 31.
Princz Erzsébet
Majoros Nóra
2006. 09. 02.
Pálházi Éva
Takács Ferenc
2006. 09. 07.
Krizsán Nikolett
Hosszú Adrien
2006. 09. 14.
Fülöp Melinda
Farkas István
2006. 09. 16.
Furi Katalin
Bukodi Boglárka
2006. 09. 18.
Fodor Katalin
Andristyák Lilla
2006. 09. 18.
Zsíros Judit
Szaller Lujza
2006. 09. 20.
Spanyiel Krisztina
Baski Bella
2006. 09. 23.
Karlik Erika
Helyesbítés: elnézést kérünk azért, hogy augusztusi számunkban hibásan
közöltük Babusa Kadosa Mihály és Farkas Martin Miklós nevét.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Halottaink
Név
Burik Gyula
Strupka Lászlóné
Szlezák Pál
Nyúl Gyula
Oravecz Anna
Krigel Jánosné (Bálint Piroska)
Ulicska Józsefné (Téglás Nagy Magdolna)
Marth János
Vellai József
Schulcz Balázsné (Liska Mária)
Kochan István
Nagy István
Koczor Kristóf Tamás
Batarán László Lajos
Safranyik Lénárd
Bozsik Gábor
Majoros Péterné (Balog Anna)
Timár László István
Sponga Istvánné (Bozsik Kamilla)

Születési idô Halálozás idôp.
1937. 06. 11.
2006. 07. 22.
1920. 08. 14.
2006. 07. 22.
1934. 09. 17.
2006. 07. 23.
1935. 06. 24.
2006. 07. 28.
1909. 05. 07.
2006. 07. 28.
1947. 05. 24
2006. 07. 30.
1933. 04. 18.
2006. 08. 01.
1961. 07. 19.
2006. 08. 05.
1932. 06. 08.
2006. 08. 05.
1916. 03. 14.
2006. 08. 07.
1952. 03. 31.
2006. 08. 07.
1954. 02. 13.
2006. 08. 09.
1988. 06. 10.
2006. 08. 10.
1943. 03. 30.
2006. 08. 10.
1945. 04. 01.
2006. 09. 10.
1938. 11. 03.
2006. 08. 11.
1925. 06. 10.
2006. 08. 16.
1941. 10. 17.
2006. 08. 19.
1925. 09. 29.
2006. 08. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Városunk 90 év feletti lakói

Név
Kancsár Pál
Savanyú Lajosné (Bohony Anna)
Sztancsik Józsefné (Ponokai Mária)
Sztaskó Jánosné (Földházi Terézia)
Balog Mária
Kocsis Jánosné (Holéczi Julianna)
Czakó Pál
Sinkó Pálné (Jóri Julianna)
Csontos Kálmán

Születési idô
1909. 08. 28.
1910. 09. 07.
1911. 07. 08.
1911. 07. 19.
1911. 08. 18.
1911. 08. 21.
1912. 09. 21.
1914. 09. 24.
1916. 07. 20.

Életkor
97 éves
96 éves
95 éves
95 éves
95 éves
95 éves
94 éves
92 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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Fiatalok rovata

BURSA HUNGARICA
FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2007
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára kívánja elérhetôvé tenni a
felsôoktatásban való részvételt.
Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú
szakképzésben, a felvett szak képesítési követelményében meghatározott képzési idôn belül folytatják tanulmányaikat.
A “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû (érettségi elôtt álló középiskolás, vagy felsôoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhetnek, akik valamely felsôoktatási intézmény államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)
felsôfokú alapképzésén, egységes, osztatlan
képzésén, felsôfokú szakképzésén kívánják
megkezdeni tanulmányaikat. A “B” típusú
pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2007-es évben elôször
nyernek felvételt a fentiekben meghatározott
felsôoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2007/2008-as tanévben meg is kezdik.
Mind az “A” típusú, mind a “B” típusú
pályázatra jelentkezni szándékozók pályázatukat Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas, Szent István tér 1/B)
hozzáférhetô pályázati ûrlapon kötelesek
benyújtani. A pályázati ûrlapot a pályázó a
személyazonosító igazolványában található
adatoknak megfelelôen köteles kitölteni,
amelyen köteles feltüntetni az oktatási azonosító számát is. A pályázati ûrlapot a pályázó köteles aláírni. A pályázati ûrlap mellé kötelezôen csatolandó dokumentumok,
igazolások:
– “A” típusú pályázathoz a hallgatói jogviszony-igazolás, “B” típusú pályázathoz tanulói jogviszony-igazolás (iskolalátogatási igazolás),
– szülôk, a pályázó (amennyiben a pályázó önfenntartó) havi jövedelem igazolása
(kereseti kimutatás),
– a családban esetlegesen elôforduló munkanélküliség igazolása,
– a családban esetlegesen elôforduló tartós betegség, fogyatékosság rokkantság iga-
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zolására szolgáló orvosi nyilatkozat, egyéb
igazolás,
– a tanuló testvér iskolalátogatási igazolása, illetve a felsôfokú tanulmányokat folytató
testvér hallgatói jogviszony-igazolása,
– igazolás, nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázó házas, gyermeket nevel, szülei
elváltak, különváltak, a pályázó árva, félárva,
állami gondozott, gyámolt.
A pályázatok (“A”/“B” típus) benyújtásának határideje: 2006. november 2.
A 12/2001. (IV. 28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási
intézmények hallgatói.
Felhívjuk azoknak a “B” típusú ösztöndíjasoknak a figyelmét, akik 2003-ban váltak
jogosulttá az ösztöndíjra, hogy az ösztöndíj
folyósításának idôtartama 2005/2006. tanév 2. félévével lezárult. A 2007. évi forduló
keretében “A” típusú ösztöndíj iránti kérelmet nyújthatnak be.
Azoknak az ösztöndíjasoknak a jogosultságát, akik 2004-ban vagy 2005-ben nyertek
“B” típusú ösztöndíjat, Dabas Város Önkormányzata felülvizsgálja: A felülvizsgálathoz
kötelezôen csatolandók a fentiekben megjelölt dokumentumok, igazolások. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a felülvizsgálatban való részvétel, a szükséges igazolások benyújtása kötelezô!
Az igazolások benyújtásának határideje:
2006. november 2.
A pályázatok és az igazolások benyújtásának helye: Dabas Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala (2370 Dabas, Szent
István tér 1/B)
A beérkezett pályázatok elbírálásának határideje: 2006. november 30.
A pályázók az ösztöndíj odaítélésével kapcsolatban 2006. december hónap elején értesítést kapnak.
Az “A” típusú ösztöndíj idôtartama 10
hónap, azaz két egymást követô tanulmányi
félév. (Folyósítás: 2006/2007. tanév II., illetve a 2007/2008. tanév I. félévében.)
Az “B” típusú ösztöndíj idôtartama 3✕10
hónap, azaz hat egymást követô tanulmány
félév. (Folyósítás: 2007/2008. tanév I. félévétôl.)
További információ a pályázati ûrlaphoz
mellékelt pályázati kiírásban, illetve a
29/561-260-as telefonszámon.
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Egy év
nagykövetségben
Letelt egyéves testvérvárosi megbízatásunk ideje. Ezen elköszönô iromány keretei között arról
szeretnék néhány sort írni, mit is jelentett számomra ez a három város, valamint nagyvonalakban összefoglalnám az ott történteket.
A három egymástól teljesen különbözô környezet eltérô kihívásokat tartogatott számomra.
Szinte három különálló „életet” kellett megélnem minden egyes helyszínen.
Besztercebánya kilencvenezres nagyvárosként
igazi diplomatalétezésre kényszerített, annak
minden nyakkendôs, öltönyös külsôségével. Az
elmúlt egy évben itt jelentôsen fokozódott a kapcsolat az oktatási intézményeink, valamint hagyományôrzô kulturális csoportjaink között is,
amely a városi rendezvényeken való kölcsönös
részvételben mutatkozik meg.
Ezzel szemben az erdélyi kisváros, Barót sokkal
emberközelibb környezet volt, ahol nem annyira
a külsôségek és a hivatalos pecsétek nyomtak
sokat a latban, hanem sokkal inkább a mindezek
mögött megbúvó, igazi emberi tartalom. Itt szinte minden létezô fronton fokozódott az együttmûködés a két város között. Ehhez természetesen nagyban hozzájárult, a majd’ száz százalékban magyar környezet, és az ebbôl fakadó közös
eredet és összetartozás érzése, valamint természetesen Tôkés Lehel barátunk csaknem folyamatos dabasi jelenléte és közremûködése. Az
ottani embereket és a rájuk oly jellemzô székely
észjárást, valamint a felejthetetlen szófordulatokkal tarkított székely nyelvezetet sohasem fogom
elfelejteni, hiszen örökre a szívembe zártam. Ezt
követôen már minden alkalommal „hazamegyek” Erdélybe, ez az érzés pedig valami olyasmi,
aminek a létezésérôl eddig nem is tudtam.
A kör végén pedig egy tråiœ-i turisztikai irodában kötöttem ki. Ez volt az egyetlen olyan
környezet, amely teljesen „magyarmentes” volt,
azaz itt végérvényesen az angol, valamint ébredezô, de azért még igencsak álmos szlovén
nyelvtudásom használatára kényszerültem.
Talán a nyelvi korlátokból fakadóan is a kihívások
itt voltak a legnagyobbak, de mindezek ellenére
a turisztikai kapcsolatokat szorosabbra fûztük.
Mindezek mellett pedig itt is fokozódott elsôsorban a dabasi részvétel a tråiœ-i városi rendezvényeken, valamint több iskolaközi kapcsolat
alapjait is megteremtettük, úgyhogy azt kell
mondanom, hogy a nehézségek ellenére ennek a
kapcsoltnak is van jövôje.
Megítélésem szerint, a kapcsolattartás további elônye, hogy ez a kezdeményezés városunk
keretein és céljain túlmutatva nagyban hozzájárulhat az európai integrációs és kölcsönös
megismerési folyamatok hatékony lebonyolításához is.
Kancsár Krisztián
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ÜNNEPELT A GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
„A tudás szárny, amelyen égbe szállunk.”
Ez a Gorkij-idézet volt a mottója a 2006. szeptember 21-én, csütörtökön
megtartott ünnepségünknek. Ekkor került sor a felújított épületrész átadására. Az intézmény fennállásának 20. évfordulója alkalmából, az eltelt idôszakra is emlékeztünk.
Iskolánk tanulóit két pályázat kiírásával próbáltuk ráhangolni a nagy eseményre. Pályamunkájukban régi iskolai fényképeket gyûjtöttek, rajzillusztrációkat, interjúkat készítettek. Leírták, hogy milyen körülmények között tanultak az akkori diákok, kik voltak tanítómestereik, miért kapta iskolánk a Gyóni
Géza nevet, hogyan ápoljuk Gyóni Géza emlékét iskolánkban. Tartalmas
munkák érkeztek tanulóinktól. Elsô helyezést Kovács Dorottya 8. a és Misek
Beáta 2. c osztályos tanulók értek el. Gratulálunk!
Kollégák, szülôk, hasonló érdeklôdéssel készültek a nagy eseményre. Összegyûjtötték 20 év ballagó nyolcadikosainak csoportképeit, tarisznyáit, meghívóit, valamint az iskola diákjainak rajzait, amivel az aulánkat díszítették. Elmúlt
évek programjaiból 300 képet vetítettek folyamatosan az új épületrészben.
17.00 órakor került sor az ünnepségre. A megjelentek üdvözlése után
Kotán Sándor igazgató úr beszédében elôször megköszönte a Képviselôtestület minden tagjának, hogy az idei költségvetésbôl jelentôs összeget
különített el arra, hogy ez az épületrész megépüljön.
Beszédében hangsúlyozta:
„Sok munka, idegesség van mögöttünk az építkezés tíz hónapja után, de
megérte. A tornateremre magastetô került, amelyben öt tanterem és egy
csoportszoba van zsibongóval, korszerû mellékhelyiségekkel. Lift épült, hogy
a mozgáskorlátozott tanulónk is meg tudja közelíteni az emeleti termeket.
Ismét van természettudományi szertár, nagyobb lett a számítástechnikatermünk, újak az irodák.”
Következett iskolánk tanulóinak rövid mûsora, amely az ünnep meghitt
pillanatait idézte. Majd Kôszegi Zoltán polgármester úr ünnepi beszédében

megköszönte azoknak a képviselôknek a segítségét, akik támogatták ôt
abban, hogy ma új épületrész átadására kerüljön sor ebben az iskolában. A
város Képviselô-testülete több mint 130 millió forintos beruházással támogatta az iskolabôvítést. Hangsúlyozta az iskola továbbbôvítésének szükségességét, a Zlinszky iskola kiváltásának sürgôs voltát.
Az ünnepség végén Kôszegi Zoltán polgármester úr és Kotán Sándor igazgató úr átvágta az épület új szárnyát jelképesen elzáró szalagot. Az ünnepségen megjelentek már alig várták, hogy megtekintsék a hat új termet, liftet,
világos zsibongót. Ha élne, ide nyugodt szívvel ellátogathatna Fodor József, a
magyar iskola-egészségügy apostola, és ha megelevenedne az iskola elôtti
szobor, Gyóni Géza bizton örömmel szemlélné iskolánkat.
Szente Vargáné Mohácsi Edit

Az épület tervezôje Bujdosó Géza építész, kivitelezôje a Progressz Kft.

MEGÚJULT ISKOLA, BÔVÜLÔ LEHETÔSÉGEK

Fotók: Karlik Dóra

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújításáról és bôvítési munkálatairól folyamatosan tudósítottunk képekben újságunk hasábjain az
elmúlt hónapokban. Az intézmény átalakítása, magastetôs beépítése és
bôvítése elkészült, amelynek ünnepélyes átadására szeptember 20-án
került sor, a Dabasi Napok rendezvénysorozat egyik mozzanataként. Az
esemény fontosságát Zsolnai Mária igazgatónô méltatta ünnepi beszédében, amelyet a következô sorokban idézünk.
“Mindnyájan iskolás gyerekként kezdtük. Emlékeznek kiskoruk iskolájára? A folyosókra, az olajos padlójú tantermekre, a nehéz padokra?
Emlékeznek az elsô tanító nénijükre? Az iskola nagyon fontos helyszíne
életünknek, maradandó az elsô élmény.

Évtizedes vágyunk és igényünk teljesült a mai nappal. Megszûnt az a
helyhiány, amely eddig sokban gátolta munkánkat. Mindenki tudja,
hogy a színvonalas oktatáshoz nemcsak jó tanárok, hanem megfelelô
körülmények is kellenek. Elegendô szaktanterem, felszerelés, elegendô
közösségi tér.
Az emeletráépítéssel négy tanteremmel, tornaszobával és mosdókkal
bôvült iskolánk. A jelenlegi 12 osztályunkra így 15 tanterem jut az eddigi
11 helyett, így már kényelmesebben meg tudjuk oldani a tantervben elôírt
csoportbontásokat. Ebben a tanévben már külön szaktanteremben zajlanak a számítástechnika órák. Felszerelhetjük többi szaktantermünket is és
iskolai szintû együttléteket szervezhetünk ebben a nagyszerû közösségi térben amelyben jelenleg is vagyunk. Az uniós elôírásoknak megfelelôen lift
is épült és akadálymentesített mosdóhelyiség mozgáskorlátozottak részére.
A kibôvített földszinti aulában kap majd helyet a büfé, és végre az
ebédlôt is megközelíthetjük az épületen belülrôl. Gyógypedagógus és
logopédus is foglalkozik az erre rászoruló gyerekeinkkel, ehhez is van már
foglalkoztató helyiségünk. Teljesen felújították az elektromos és a fûtéshálózatot is. Minden tantermet festettek, mázoltak. Szeptember végére
elkészül a külsô homlokzat is.
Kollégáim nevében is megígérem, hogy ezekhez a szép falakhoz méltó tartalommal végezzük majd munkánkat diákjaink és mindnyájunk
épülésére és örömére.
És bármilyen is legyen az épület, az iskolában mindig megtanítjuk,
hogy egy meg egy az kettô, nevünket és Magyarország nevét nagy betûvel
írjuk.”
Az épület tervezôje Bujdosó Géza építész, kivitelezôje a TMK Dabas Kft.
szerkesztô
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Unokák és Nagyszülôk Sportdélutánja
ményes kapcsolattartás rejtelmeibe. A neveléssel foglalkozó szakemberek elôtt közismert
módszerrôl szólt az elôadó. Olyan gyakorlatias tanácsok hangzottal el, amelyeket minden
szülônek, aki gyereket vállal, betéve tudnia
kellene.
A szellemi tornát követôen egy idôben
több színtéren is zajlottak a sportesemények,
versenyek. Pingpongban a nagyszülôk és unokák vegyesen vetélkedtek. A gyôztes Balázs
Gyuláné lett.
Lengôtekében külön mérkôztek meg az
idôsebbek és unokáik. Az elsô díjat Kovács
Istvánné, a vendég nyugdíjasklub vezetôje
nyerte, az unokák vetélkedôjét pedig Pálinkás
Balázs.
Kugliban: szintén szerephez jutottak a
nagypapák mellett az unokák is. Az elsô díjat
az “Ászok” közül Balogh Mihály nyerte meg.
Rendhagyó módon megemlítem az unokaként az idôsek versenyében második helyezést
elért Opóczki János nevét. Ô igen szép teljesítményt nyújtott ebben a sportágban, ahol az
erô mellett a pontos végrehajtásnak igen nagy
szerepe volt.
Azok a gyerekek, akik a versengés helyett
inkább a játékot választották, a hintán és a
körhintán szórakozhattak. A füves pálya pedig a labdázáshoz és tollaslabdázáshoz nyújtott jó lehetôséget.
A kora délutáni kezdéstôl egészen a besötétedésig folyt a játék. Az eredményhirdetésben

a díjak átadásában Kôszegi Zoltán polgármester és Péli Lászóné klubvezetô nyújtott
segítséget. A díjak, jutalmak átadása után
hagyományosan vacsorával és kellemes beszélgetéssel zárult a rendezvény.
A jelenlévôkben és bennem is úgy maradt
meg e délután, hogy érdemes volt elindítani,
megteremteni ezt a hagyományt, mely évrôl
évre egyre bôvebb programot nyújt. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik e jó
szokást ápolva megszervezték és figyelmes
vendéglátóként véghez is vitték nemes szándékaikat.
Zelenák András

Fotók: Kôszegi Zoltán

A Dabasi Napok keretén belül a Gyóni Géza
Nyugdíjasklub sikeres Unokák és Nagyszülôk
sportdélutánt rendezett. A nagyszülôk együtt
vetélkedhettek az unokákkal. A klub vezetése
és tagsága népiesen szólva “kitett magáért”. A
meghívottak vendéglátásában, a vetélkedôk
lebonyolításában a klub tagjai egy emberként
álltak helyt. A rendezvény minden fázisában a
gondos elôkészítô munka jegyeit lehetett
megfigyelni. A rendezôk, hogy e hagyománynak híre legyen – másokat is sarkalljon hasonlók megrendezésére – meghívták a Bátki János Nyugdíjasklub tornát kedvelô tagjait egy
bemutatóra. Kovács Istvánné klubvezetô
nemcsak az övéit, hanem a gyóni klub tagjait
is “megmozgatta” játékos tornagyakorlatokkal. Együtt tornázott idôs és fiatal. A sportdélutánon aktívan közremûködtek a város
védônôi is. Ezúttal Bálintné Reiszki Zsuzsa
vállalkozott igen nagy sikerrel arra, hogy beavassa a nagyszülôket az unokákkal való ered-

A nyolcadik Dabasi Napok keretében megtartottuk harmadik könyvbemutatónkat. E szép hagyományhoz ragaszkodva – ami persze nem véletlen,
mert némi közünk nekünk is van a mûvek születéséhez – ismét kitehettük
volna a könyvtárra a „megtelt” táblát. Ennek természetesen nagyon örülünk, hogy évrôl évre több az érdeklôdô. A könyvtár viszont szûkös volta
miatt nem képes már megfelelni ezeknek az igényeknek, legyen bármilyen
szép és értékes a 19. század elején épült falusi kúria.
Kôszegi Zoltán polgármester úr látva ezt a helyzetet, ismételten
megemlítette, hogy a városvezetés szükségesnek tartja a Mûvészetek
Háza épületblokkban egy korszerû könyvtár elhelyezését, megvalósítását.
A polgármester úr üdvözölte a két szerzôt, Sztavinonszky Gyôzôt és
Czeróczki Andrást. Köszöntötte a közremûködôket, Zsolnai Brigitta illusztrátort, a fotósokat, Bese Józsefet és Bese Zoltánt, valamint mindenkit, aki
munkájával elôsegítette, hogy ez a kötet is megjelenhessen.
Az est színvonalát emelte a Múzsák Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékeinek mûsora, köszönettel tartozunk Kovács Éva, Kobály Éva, Szabó
Zoltán, Dömötör Tibor, Katona Zsombori Pál tanároknak a felkészítésért,
valamint az ügyes tehetséges tanítványoknak a szép muzsikáért. Kecskés
Rebeka, Andristyák Eszter, Kôszegi Blanka, Illés Kincsô, Ipacs Péter és
Garajszki Dániel rászolgáltak a dicséretre, és a jelenlévô közönség is nagy
tapssal köszönte meg elôadásukat.
Még sok ilyen jó hangulatú könyvbemutatót, kellemes estét kívánok
magunknak!
Ferenczi Margit igazgató
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Könyvbemutató
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IDÔSEK VILÁGNAPJA a DDS-ben
Dabas Város Önkormányzata minden évben köszönti városunk 60 éven felüli polgárait az Idôsek Világnapja alkalmából.
Az ünnepséget magát az ajándékcsomagok átadása elôzi meg,
amelyeket a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának
munkatársai fáradságot nem kímélve juttatnak el a település
idôskorú lakóinak. Az egészség megôrzését szolgáló alma és
méz gesztusértékû ajándék, amellyel az Önkormányzat és városunk polgármestere megbecsülését és tiszteletét fejezi ki az
idôsebb generáció tagjai elôtt, már évek óta.
A már hagyománnyá vált rendezvényt idén a helyhatósági
választások idôpontja miatt nem október 1-jén, az Idôsek
Világnapján, hanem szeptember 28-án tartották, ugyanis a
Tihanyi Vándorszínpad és a Dabas-Diego Sportcsarnok ezen
a napon tudta összehangolni a programjait.
Az idôseket buszok szállították az ünnepség helyszínére, ahol
a Polgármesteri Hivatal dolgozói fehér szegfûvel várták és
köszöntötték az érkezôket. Kôszegi Zoltán polgármester
köszöntôje után a Tihanyi Vándorszínpad mûvészeinek
elôadása következett, akik Kacsóh Pongrác daljátékát, a János
vitézt játszották, nagy sikerrel. A szünetben süteménnyel és
üdítôvel kínálták a hivatal dolgozói a vendégeket.
Reméljük, hogy ez a délután új színt, változatosságot hozott
városunk idôskorú polgárainak életébe, és szívesen emlékeznek
majd vissza az itt szerzett élményekre.
-szerkesztô-

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYÉRT
megmutatjuk, hogy egyek vagyunk, akár a kis anyaországban, akár az elszakított területeken, akár Nyugatra sodródva élünk. Ki tudjuk nyújtani a kezünk
egymás felé, és a bibliai mértékkel próbáljuk hordozni egymás terhét. Kívánjuk életükre Isten áldását,
mely kipótolja a nekünk nyújtottakat és kérjük Istent,
hogy ôrizzen meg hasonló próbatételektôl.
Szerettünk volna hamarabb jelentkezni. Presbitériumunk már április folyamán kitûzte a templomavatás idôpontját az árvíz napjának egyéves évfordulójára. Már a meghívók kibocsátásán gondolkodtunk, amikor nem várt akadályba ütközött a javítás

folytatása. A belsô földmunkák végzése közben feltehetôen a régi templom alapjaiba akadtak a munkások. A lelet több mint másfél hónapra megállította a munkák folytatását, a héten kezdhettük el újra
azt. Munkásaink ígérik, hogy a templom elkészül és
az ünnepélyes átadás megtörténhet.
Tisztelettel mellékelünk egy meghívót. Reméljük, hogy a hibánkon kívül történt késés ellenére
részt vesznek örömünkben és hálaadásunkban.
Bikafalva, 2006. augusztus 13.
Tiszteletteljes szeretettel
Albert Sándor lelkipásztor

Az árvíz után felújított bikafalvi (Erdély) református templom és gyülekezeti ház használatbavétele alkalmából, Tôkés László püspök által celebrált
istentiszteleten, 2006. augusztus 23-án részt vett
a Dabasi Polgári Kör néhány tagja, akiket a templom lelkipásztora hívott meg az eseményre. A
Polgári Kör korábban adománynyal járult hozzá a
templom helyreállításához. Az alábbiakban Albert
Sándor lelkipásztor köszönô- és meghívólevelét
olvashatják.
A Dabasi Polgári Kör részére
Tisztelt Szabó István Elnök Úr!
Örömmel bejelentem, hogy adományuknak is köszönhetôen, árvízkárt szenvedett templomunk helyreállítása jó ütemben halad. Teljes szívbôl köszönetet mondunk a templomunk javításához nyújtott támogatásért. Ez a támogatás arról is beszél, hogy bármennyire szétszórtak minket, ha szükség van rá,
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2006. október–november havi programjai
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
november 5. (vasárnap)

eMagyarország pont
hétfôtôl–péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237

Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptáncoktatás: minden pénteken
18.00–20.00 óráig
Oktató: Talabér István

VI. Regionális Népzenei Találkozó
október 21. (szombat)
Program:
10–12 és 14–16 óra:
Fellépô csoportok bemutatói
18 óra: Szakmai értékelés
19 óra: 10. éve alakult meg
a Kékibolya Citerazenekar – közös ünneplés

Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra
Oktató: Seregély Erika
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó

Képzômûvészeti Baráti Kör foglakozása
szeptember 8. (péntek) 17.00 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
Program: Bálványos Huba elôadása
A klub találkozóján örömmel várjuk
a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és
iparmûvészeti alkotóit.

Haladó citeracsoport: péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
október 8. (vasárnap); november 12. (vasárnap)

KIÁLLÍTÁS
Mráz Judit (Dabas-Sári) és Solymos Dalma (Dabas) munkáinak kiállítása
Megnyitó: 2006. október 12. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô: 2006. október 12.–november 3-ig,
hétköznapokon 9–17 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(telefon: 29/362-545)
Következô kiállítás
Mayerné Erdélyi Ilona (Dabas) és
Vízer Tibor (Dabas) munkáinak kiállítása
Megnyitó: 2006. november 9. (csütörtök) 17 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
Megtekinthetô: november 9.–november 30-ig
Képzômûvészeti alkotó mûhely
szakmai tanulmányútja
Október 13–15.
Helyszín: Veszprém és környéke
Program: alkotó körökkel való találkozás,
tapasztalatcsere, témagyûjtés.

FELHÍVÁS

GYÓNI FALUHÁZ – Halász Móricz-kúria

HORGOLT KÉZIMUNKÁT KÉSZÍTÔKNEK!

A Halász Móricz-kúria,
Sándor Krisztina és Ifj. Sándor Gyula
tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait

A Kossuth Mûvelôdési Központ a 2007-es
esztendôben megrendezésre kerülô
Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében

HORGOLT KÉZIMUNKÁK kiállítását
kívánja megrendezni.
Kérjük a dabasi lakosságot, hogy azon kézimunkázók,
akik szeretnék alkotásaikat bemutatni,
szíveskedjenek az intézményben jelezni részvételi
szándékukat, valamint a kiállítással kapcsolatos
részleteket egyeztetni.

SÁNDOR GYULA tanár úr
halálának (1986) évfordulója alkalmából
megrendezésre kerülô kiállításra.
A kiállítás megnyitásának idôpontja:
2006. november 10. (péntek) 17 óra
Helyszín:
Halász Móricz-kúria (Dabas-Gyón) Kossuth Lajos u. 7.
A kiállítás megtekinthetô:
2006. november 10 – december 1.
Idôpont egyeztetés:
06-20/9-557-397 telefonszámon

Zadunajszki Józsefnének, a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub vezetôjének a mûtét utáni mielôbbi gyógyulása érdekében szeretettel kívánunk erôt,
egészséget, hosszú, szép életet, boldog születésnapot és sok-sok október 13-át!
a klub tagsága
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Kérjük a lakosságot, kollégákat és diákokat, hogy amennyiben
a tanár úrral kapcsolatban fénykép, tabló, rajz, tárgyi eszköz,
dokumentum, egyéb emlékanyag rendelkezésükre áll és azt a
kiállításhoz felajánlanák, a faluház vezetôjénél,
Háda Csabánál (06-20/9-557-397, 15.00 óra után) vagy
Sándor Krisztinánál (06-20/529-61-02) október 31-ig
jelezni szíveskedjenek. Segítségüket ezúton is köszönjük.

Intézményeink hírei

A Dabasi Fotóklub Egyesület kiállítása
a Kossuth Ház Galériában
A Dabasi Napok nyitórendezvényének helyszíne a Kossuth Ház Galéria
volt. A színvonalas kiállítási anyag a Dabasi Fotóklub Egyesület mûvészeinek képeibôl formálódott harmonikus egységgé, amelyeken tükrözôdött
az azonos szemlélet, a világ dolgainak tisztelete, a felfedezés izgalma, az
a mûvészi törekvés, amely a pillanat megragadásán és annak az örökkévalóságba való kivetítésén alapul. Egy alkotóközösség egyéniségekbôl
tevôdik össze, a mûvészi látásmód különbözôsége tette egyedivé, védjegyszerûen sajátossá a kiállított fényképeket. A Fotóklub tagjai mind ismert személyiségei a dabasi „kisvilágnak”, ennek volt köszönhetô a nagy
látogatottság, a sok érdeklôdô, barát és családtag jelenléte. Név szerint
Bese József, Bese Zoltán, Boross Endre, Garajszki József, Juhász Sándor,
Hegyi Imre, Mayerné Erdélyi Ilona, Péli László, Prauda Miklós, Ries Zoltán
és Varga László munkáit szemlélhette meg a közönség. A kiállítás ünnepi hangulatát a jubiláló Salon Brass Kvintett színvonalas muzsikája alapozta meg. A Dabasi Napok rendezvénysorozatot Kôszegi Zoltán polgármester nyitotta meg, a kiállítás anyagát Platthy Iván nyugalmazott
államtitkár méltatta. Tôle idézünk néhány kifejezô gondolatot:

Hölgyeim és Uraim!
... “Az alkotás vágya minden emberben ott él. Ki milyen formában tudja
azt kifejezni és másoknak is azzal örömet szerezni, az ilyen alkalmak is adhatnak újabb lendületet az alkotó mûvésznek. Az a tizenegy fotómûvész,
aki ma a Dabasi Fotóklub Egyesület évi összegzô kiállításán bemutatkozik
képeivel, mûvészi szinten adja át az ôt körülvevô világról alkotott egyéni látásmódját. Ez a seregszemle minden alkotómûvész és alkotóközösség számára fontos állomás is lehet. Valóban jól adom vissza azt a pillanatot amit a
kép alkotásakor éreztem? Jó irányba haladok? A technikai lehetôségekkel jól
éltem, vagy túlteng az alkotás végsô képi megfogalmazásában? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is adhat választ egy idôszakos bemutatkozás. Egy
több mint 50 éves múltra visszatekintô Fotókörnek tagja lenni komoly rangot is jelent, hiszen a közös munka, az idônkénti egyéni vagy csoportos
bemutatkozások egymásnak és a mûvészetet szeretô közönségnek sok örömet
szereznek és inspirálóan is hatnak.
... Amikor sorra vesszük az itt bemutatott képeiket, visszaigazolódnak a
fotózás szeretetén kívül a megkapó élmény pillanata, a benne rejlô szépség
felfedezése és a másoknak való átadás öröme. De úgy is lehetne mondani,
hogy megjelenik a képekben a tartalom és a forma harmonikus egységének
egyéni kifejezése. A Dabasi Fotókör Egyesület tagjainak az érdeklôdése szerteágazó. Ezen a kiállításon csaknem minden irányzat képviselteti magát.
Felfedezhetik a tájképfotózás, a természetfotózás, a sport- és szociofotózás, a
portréfotózás szépen és igényesen kidolgozott alkotásokat.

... Engedjék meg, hogy elsôsorban ôszinte szívbôl gratuláljak a tizenegy
alkotómûvésznek a szemet és szívet melengetô színvonalas fotóihoz. További munkájukhoz sok sikert kívánjak. Gratulálok a remek rendezéshez
Kerekes László grafikusmûvésznek, volt kollégámnak. A sorból nem maradhatnak ki a Kossuth Mûvelôdési Ház és a Kossuth Ház Galéria
vezetôi és mindazok, akik a gyönyörû kiállítás megrendezésében közremûködtek és támogatták azt. Úgy gondolom, hogy ez a kiállítás méltó
Dabas Város Kulturális hetének megnyitására.”
szerkesztô
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ÉVFORDULÓ
GELLÉRT PÜSPÖK MÁRTÍRIUMA
960 éve, 1046. szeptember 24-én, Gellért
csanádi püspök – a késôbb róla elnevezett
Gellért-hegyen – vértanúhalált halt.
Hosszú volt az életútja, amíg a magyarországi kereszténység elterjesztésében oly sokat tett fôpap a hitéért a mártíromságot is
vállalta. 980 körül Velencében született, s
itáliai tevékenység után I. István magyar király hívására 1015–1020 között került Magyarországra. A király megbízásából ô lett a
trónörökös Imre herceg nevelôje, s minden
valószínûséggel részt vett István királynak a
fiához intézett “Intelmek” címû összeállításának a megírásában.
1023 után Bakonybélen élt remeteként,
elméleti-teológiai munkákat is írt. 1030ban bízta meg ôt I. István, hogy szervezze
meg a csanádi püspökséget, többek között
ô létesítette a Szent Györgyrôl elnevezett
csanádi székesegyházat. Ezen kívül más
templomok, monostorok alapítása és építése, iskolák létesítése, az egyháziak képzése és
a pogány tömegek megkeresztelése is a nevéhez fûzôdik.
Gellért egyházszervezô tevékenységét
I. István is nagyra értékelte, s az 1030-as
években gyakran találkozhattak és megvitathatták a tennivalókat. Gellért minden
bizonnyal ott volt 1038-ban a királya temetésén is, de aztán visszavonult Csanádra, s
nem vett részt a hatalmi harcokban.
1046-ban Gellért püspök azonban élére
állt a második királyi idôszakát töltô Orseolo Péter király elleni mozgalomnak, és más

A GYÓNI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 10én tartottuk.
A hittanórák idôpontjai a következôképpen
alakultak:
Gyónon:
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
Dabason:
1–2. osztály
3–5. osztály
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hétfô 5. óra
csütörtök 5. óra
kedd 5. óra
hétfô 6. óra
hétfô 6. óra

péntek 5. óra
péntek 6. óra

elôkelôkkel együtt hazahívta a Kijevben
számûzetésben élô Vazul-fiakat, András és
Levente hercegeket. Idôközben, 1046. nyár
végén az országos elégedetlenség a békési
Vata törzsfô vezetésével Kelet-Magyarországon pogánylázadásba torkollott. Mind
az Árpád-házi hercegek – András és Levente –, mind a pogány felkelôk a Dunához
igyekeztek, hogy azon átkelve, a Dunántúlon is megdöntsék Péter király hatalmát.
A Székesfehérvárott tartózkodó Gellért
püspök több püspöktársával együtt a pesti
révhez indult Andrásék fogadására (Péter
király nyugat felé menekült). A tömeghangulat láttán Gellért már útközben sejtette,
hogy mi vár rá, és Diósd faluban – ahol az
utolsó éjszakára megszállt – a társaival
együtt felkészült a mártírhalálra. Így szólt
társaihoz: “Atyámfiai és püspöktársaim és
mind, ti jelenlevô hívek! Tudjátok meg,
hogy ma a vértanúság koronájával a mi
Urunk, Jézus Krisztushoz jutunk az örök
boldogságra.”
A pesti rév budai oldalához érve, 1046.
szeptember 24-én a zajongó tömeg Gellért
szekerét megdobálta kôvel. A “Képes Krónika” szerint a támadók Vata és az ördögtôl
megszállott cinkosai voltak: “Szent Gellért
püspök mindszüntelen a kereszt jelét vetette azokra, akik kövezték; ennek láttára
amazok még jobban feldühödtek, megtámadták ôt, a Duna partján fölfordították
kocsiját, talyigára tették, és lebocsátották
Kelenföld hegyérôl. És minthogy ott még

Konfirmációs órák:
Elôkonfirmandusok
Konfirmandusok

péntek 15.00–16.30
péntek 16.30–18.00
***
Szeptember 23-án szombaton tábortalálkozó
gyanánt kirándulni mentünk a Rám-szakadékba. Dömösrôl indultunk, majd vízen és sáron,
meredeken és lankán át elértünk Dobogókôig.
Odafönt elgondolkoztunk a tíz leprás példázatáról, aztán egy kis játék után hazaindultunk.
Mind jólesô fáradtsággal érkeztünk meg.
Az október 1-jei istentiszteletünkön mutatjuk
be 2007-ben konfirmáló testvéreinket név szerint a gyülekezetnek, és kérünk áldást jövô évi
munkájukra.
***
Október 15-én tartjuk a termésért és a földi jókért hálát adó alkalmunkat.

2006. szeptember–október

lélegzett, mellét lándzsával szúrták át, majd
egy kövön szétzúzták az agyát. Krisztus
dicsôséges mártírja így költözött át a világ
bajoskodásaiból az örök boldogságra.”
Gellért püspök holttestét elôször egy
pesti templomban, majd Csanádon, a
Mária-monostorban temették el.
1083-ban I. László magyar király (késôbb
“Szent”-té avatták) pápai engedélylyel ünnepélyes körülmények között felemeltette
Gellért püspök holttestét és I. Istvánnal,
Imre herceggel, valamint a zobori remetékkel, Andrással és Benedekkel együtt Gellért
püspököt is “Szent”-té avatták.
Szent Gellért püspök a keresztény Magyarország elsô szentjei közé tartozik, múlhatatlan érdemei vannak a keresztény hit
magyarországi megteremtésében és megszilárdításában.
Mitták Ferenc

A DABAS-GYÓNI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET HÍREI
Gyülekezeti alkalmaink:
SZEPTEMBER: szept. 10-tôl beindítottuk a
gyermek-istentiszteleti alkalmainkat
A „felnôtt” istentisztelettel párhuzamosan
kezdôdik (10.00 órakor) a gyülekezeti házban.
Szept. 23.: gyülekezeti bográcsolás (16.00 órától „gulyás parti”)
***
OKTÓBER: minden vasárnap 10.00 órától istentisztelet és gyermek-istentisztelet
Okt. 1.: 14.00 órától ökumenikus gyermekdélután. Várjuk szeretettel a gyermekeket felekezeti hovatartozás nélkül!

Hitélet

Haranglábavató a Jubileumi parkban

Fotók: Karlik Dóra

Az elsô Katolikus Ifjúsági Találkozó záró
mozzanataként haranglábavatásra került sor
2006. szeptember 9-én, szombaton a Jubileumi parkban. Dabas Város Önkormányzata
ilyen módon állított emléket a nándorfehérvári hôsöknek, akik 550 évvel ezelôtt megállították a török inváziót, és elhárították a
veszélyt hazánkról s egész Európáról. Azóta
szól a déli harangszó mindannyiunkért, ôseinkért, múltunkért és jövônkért.

Okt. 15.: 15.00 órától elôadás az okkultizmusról a templomban. Elôadó: Varga Róbert pasaréti református lelkész
Elindulhattak az iskolai és óvodai hittanórák is.
Gyülekezetünkben kedd 14.00 órától felsôs
gyülekezeti hittant tartunk, olyan gyermekek
részére, akik az iskolai hittanoktatáson egyéb
szakköri tevékenységük miatt nem tudnak
részt venni. Várjuk ôket szeretettel a gyülekezeti házban!
***
Örömmel számolnánk be gyülekezetünk elmúlt három hónapos történéseirôl:
Elsôként gyülekezeti hittanos táborunkról, melyen 70 gyermek vett részt. Nagy öröm volt
számunkra a létszámon túl a gyermekek érdeklôdése, örömteli részvétele.

A Jubileumi parkban a történelmi Magyarország
virágokból és növényekbôl kialakított térképe mellett
kapott helyet a harangláb, amelyet Pataki Miklós
szobrász- és faragómûvész alkotott. A székely fafaragók hagyományait és a székelyföldi haranglábak motívumvilágát jelenítette meg a mûvész ezen a szép és
maradandó alkotáson, amellyel hozzájárult ahhoz,
hogy környezetében egy kegyeleti hely alakuljon, és
évrôl évre tovább gazdagodjon magyar összetartozásunk egy-egy újabb szimbólumával. A harangláb némaságát remélhetôleg jövôre megtöri egy igazi,
odaillô harang hangja, majd a befogadás szimbólumaként egy székely kapu is hirdetheti, hogy ez a város nyitott minden jószándékú ember számára.
Az ünnepség elôtt rengeteg érdeklôdô népesítette be a helyszínt, városunk polgárai, a katolikus találkozó résztvevôi, papok, szerzetesek, apácák, fiatalok
és idôsek fogták körbe a zöld dombon magasodó
haranglábat. Az avatóünnepség a Himnusz hangjaival kezdôdött, majd Dsida Jenô: Harangszentelési

imádsága hangzott el Valentyik Anna elôadásában.
Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde után
Dr. Beer Miklós váci püspök megáldotta és megszentelte a haranglábat. Az esemény szép momentuma
volt, amikor a polgármester úr és a püspök úr átvágta a nemzeti színû szalagot, majd az alkotó, Pataki
Miklós és a haranglábállítás ötletgazdája és kezdeményezôje, Újvári Tibor megkondította a volt gyóni
apácazárda harangját, amelyet a szeretetotthon
vezetôje kölcsönzött erre az alkalomra.
„Isten áldja meg a magyart”… szólalt meg a népének Valentyik Anna gyönyörû hangján, és ez a
dalba foglalt ôsi könyörgés melegséggel töltötte el
a jelenlévôk szívét.
A felemelô ünnepség a Szózat hangjaival zárult.
Reméljük, hogy mindenki magáénak érzi majd a néma haranglábat, amely türelmesen vár harangjára,
arra a harangra, amely értünk, unokáinkért, a Kárpát-medence minden magyarjáért szólni fog.
– szentgyörgyi-

Két alkalommal vihettük el gyermekeinket
parlamenti és állatkerti kirándulásra. Összesen
87 gyermek és felnôtt vett részt az eseményen.
Gyülekezeti kirándulást szerveztünk augusztus
22-én Debrecenbe, a Református Világtalálkozó záró alkalmára. Kis hortobágyi kirándulással
egybekötve, egész napot tölthettünk együtt
mi, a dabasi és a gyóni gyülekezet tagjai,
összesen 32-en.

DABASI REFORMÁTUS
ESEMÉNYEK

***
Köszönjük minden testvérünk Istennek szánt
gyülekezeti munkáját! Köszönjük, hogy teljesen zökkenô- és problémamentessé tették beilleszkedésünket a számunkra új gyülekezetbe!
Jól érezzünk magunkat Önök között!

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 órakor
a templomban
Ifjúsági órák péntek 17.00 órakor a parókián
Az alkalmi programokról a templomi
hirdetôtáblán lehet olvasni.
***
Szeptember 18-án koncertet adott a Dabasi
Napok keretében Kegye János pánsípmûvész a
Dabasi Református templomban
Szeptember 24-én szombaton a Dabasi
Református Gyülekezet a Vállalkozók Napján
bemutatta és árusította a református Kálvin
Kiadó gondozásában megjelent könyveket
***
Október 31-én 17.00 órakor a templomban
lesz a Reformáció Ünnepe

2006. szeptember–október DABASI ÚJSÁG
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Egészség

Az Egészséges Életkezdet Hete
2006. szeptember 17-tôl szeptember 23-ig
A VIII. Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében, mely rendezvény
a város életében fontos kulturális eseménynek számít, az egészségügyi
dolgozók is részt vettek.
Védônôink “Az Egészséges Életkezdet Hete” címû sorozattal kapcsolódtak a városi programokhoz:

• Dabas-Gyónon a Nagyszülôk támogató szerepe a családban beszélgetéssorozattal
• A Kossuth Lajos Általános Iskolában a 8. osztályosoknak és a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában, valamint a Táncsics Mihály
Gimnázium 9. évfolyamos tanulóinak “Az Élet Értékei” címmel tartottak elôadást.
• A sári Faluházban az anyatej jelentôségével ismertették meg az ott
megjelent anyákat.
• A sorozat befejezô részeként a szombati zárónapon a Jubileumi parkban a rendelôintézet, a tüdôgondozó és a védônôk részére egységes

sátrakat állítottak fel, ahol az emberek szórakozva a szabadban igen
sokrétû egészségügyi felvilágosításban részesültek és szûrôvizsgálatokat
vettek igénybe. Egészségügyi felvilágosítást nyújtottak védônôink az
anyatejes táplálás jelentôségérôl. Megalakították a szoptatást támogató anyacsoportot, Anyák Egymás Között “AEK” névvel. Ennek a csoportnak jelentôsége az, hogy tagjai szívesen segítenek a szoptatási
nehézségekkel küzdô édesanyáknak. Nevük, elérhetôségük a védônôi
tanácsadókban megtalálható. Babatalálkozót szerveztek, ahol babamasszázs-bemutatás történt. A nagyobb gyermekeknek egy játékbirodalmat alakítottak ki, ahol felszabadultan játszhattak. A testmozgás
örömére is felhívták a figyelmet, játszva gyakoroltak lúdtalptornát,
tartásjavító és gerinctornát. Az édesanyák figyelmét felhívták az intimtorna jelentôségére. A helyes táplálkozás fontosságát hangsúlyozták fel
a gyermekek és a szülôk számára a kínált ételekkel és innivalóval.
• Allergiavizsgálaton 55 fô vett részt. A vizsgálat teszt kitöltésével
kezdôdött, amelynek értékelése 86%-os pozitivitást mutatott. A
statisztikai adatok a lakosság 20–30%-ának érintettségét igazolják, a
gyakorlati tapasztalatok ennél magasabb arányt mutatnak.
• Intézetünk laboratóriuma részérôl vércukor- és PSA-szûrést végeztünk.
• Nagy érdeklôdéssel fogadták a csontsûrûségmérô készülékkel elvégzett szûréseket.
• A Jubileumi parkban történt egészségügyi felvilágosítás és szûrés során az emberek szórakozva bár, de sokat tanultak az allergiát kiváltó,
asztmát is kialakító, valamint számos nagyon súlyos betegség létrejöttéhez vezetô tünetek jelentôségérôl, korai felismerésérôl és saját
hozzáállásuk fontosságáról. A jó idôben, nagyon jó hangulatban múlt
el a szombati nap.
A felvilágosításban, szûrésben részt vevô munkatársaknak megköszönöm önzetlen segítôkészségüket!
Klemencz Györgyné
intézetvezetô

A DABASI LAKOSOK ARTERIOGRÁFFAL TÖRTÉNT SZÛRÔVIZSGÁLATÁNAK
ÉRTÉKELÉSE A 2005. MÁJUS ÉS 2006 SZEPTEMBERE KÖZÖTTI SZÛRÉSEKRÔL
A hazai elszomorító statisztikai adatok, a szívérrendszeri betegségek és a halálozás magas
aránya nélkülözhetetlenné teszi az egészséges lakosság rendszeres szûrôvizsgálatait, a
fokozott kockázatú egyének kiemelését. Az
orvosi mentalitásra és a köztudatra még mindig jellemzô tünetorientált gondolkodásról, a
betegségek kezelésérôl a hangsúlyt át kell terelni a megelôzésre, a prevencióra. A prevenció fontosságát felismerve döntött úgy városunk Önkormányzata, Kôszegi Zoltán polgármester támogatásával, hogy a hazai fejlesztésû TENSIO CLINIC Arteriográf készüléket
megvásárolja, és 2005 májusától lehetôséget
teremtett a lakosság ingyenes szûrôvizsgálatára. A lehetôséggel örömmel éltek az emberek. Az eltelt bô egy esztendô alatt közel
1600 mérés történt, mely a város lakosságának 10%-át jelenti. Ez az arány nemzetközi
összehasonlításban is megállja a helyét, hi-
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szen kevés olyan település van, ahol a lakosság 1/10 részének ismert akár csak a vérnyomása is. Az általunk végzett szûrôvizsgálat
pedig ennél jóval több információt nyújt a
megszûrt egyének érrendszerérôl, szívérrendszeri veszélyeztetettségérôl.
Eredmények:
Az eltelt idôszakban az arteriográffal végzett
mérési adatok közül 1086 vizsgálat bizonyult
alkalmasnak további feldolgozásra, közülük
1038 esetben új páciensrôl volt szó, míg 48
egyénnél ismételt mérésre került sor néhány
hónap elteltével. A vizsgált emberek átlagéletkora 49±15 év volt (a legidôsebb páciens
92 éves, míg a legfiatalabb 14 éves volt). A
viszonylag fiatal átlagéletkor azért örömteli,
mert az elsôdleges megelôzés (primer prevenció) céljából végzett szûréseknek éppen a
40–50 éves korosztályban van a legnagyobb
értelme, haszna. A nemek megoszlása a nôk
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túlsúlyát mutatja (nôk 60%, férfiak 40%),
holott a férfiak veszélyeztetettsége az 50–60
éves korig többszörösen meghaladja a nôkét.
Érdekes megfigyelés, hogy a szûrésen megjelent férfiak nagy része azért jött el a vizsgálatra, mert a felesége is részt vett a szûrésen.
A vizsgált egyének átlagvérnyomása
133/78 Hgmm, pulzusszáma 73/perc volt. Az
érrendszer állapotát tükrözô paraméterek közül a legkisebb – még simaizomzattal rendelkezô – erek (arteriolák) tónusát (valójában az
endothel-funkciót) jellemzô augmentációs
index (Aix) átlagértéke: – 24% volt, míg a fô
ütôér, az aorta pulzushullám terjedési sebességének átlagértéke: (PWV) 8,66 ±2 m/s-nak
bizonyult. Ezek az átlagértékek a normális és
az emelkedett tartomány határán vannak,
vagyis távolról sem optimális értékek, mely
adatok jelzik a tünetmentes egyénekben is
már igazolható fokozottabb veszélyeztetett-

Környezetünk

Tájékoztatás a
közgyógyellátásról
Az 193/2006. (IX.25.) Kormányrendelet alapján az alábbiakról tájékoztatom Dabas városban közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezô
személyeket:
A 2006. július 1. és október 1.
között érvényüket vesztett igazolványok 2006. november 30-ig felhasználhatóak.
A késôbb lejáró igazolványok a
feltüntetett érvényességi idôpontot
követô második hónap utolsó napjáig használhatóak, de legfeljebb
2007. július 1-jéig.
Az új rendelkezés alapján minden jogcímen közgyógyellátást kérô
személynek (alanyi, normatív, méltányosság) a kérelmét a Polgármesteri Hivatal 106-os szobájában és az
ügyfélszolgálaton rendelkezésre álló nyomtatvány kitöltésével kell
igényelnie a kormányrendeletben
meghatározott mellékletekkel.
Garajszki Gábor
jegyzô

séget. Az Aix az esetek közel felében, 46%ban optimális értéket mutatott, 41%-ban
mérsékelten emelkedett, míg 13%-ban kóros értéket mértünk. Az aorta pulzushullám
terjedési sebessége (PWV) 25%-ban volt
optimális tartományban, 70%-ban emelkedett értéket mutatott, míg a mérések 5%ában kóros eredményt kaptunk, mely utóbbi kifejezett érelmeszesedés mellett szólt.
További célunk, hogy a legfiatalabb korosztályokhoz is eljussunk, ennek érdekében
szûrôvizsgálatokat tervezünk végezni városunk középiskoláiban. Reméljük, hogy a
mindenre fogékony fiatalok körében az
egészséges életmód (étrend, rendszeres
mozgás, dohányzás és alkoholfogyasztás
kerülése) mint egyedüli követendô életforma népszerûsítését elôsegíthetjük.
Dr. Jákli Györgyi házi gyermekorvos
Dr. Klemencz Hajnalka háziorvos

Egy agrár-környezetvédelmi
ellenôrzés tapasztalatai
Az ötéves agrárkörnyezetvédelmi célprogramokban augusztus 31-én már a második év zárult le. Az Európai Unió a környezetvédelemnek
kijáró kivételes bôkezûséggel a támogatások
80%-át fizeti ki az eredményesen pályázó gazdálkodóknak, de az ellenôrzés jóval szigorúbb és
összetettebb, mint a területalapú támogatások
esetében. Errôl a nyár folyamán Dabason többen is meggyôzôdhettünk, közvetlen-személyes
tapasztalataink alapján.
A formai, adminisztratív ellenôrzést – mely
az iratok, térképek adatainak összevetését jelenti – minden kérelmezô esetében elvégzi a hazai kifizetô ügynökség, az MVH (Mezôgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal). Az esetleges hibák,
mulasztások általában hiánypótlás keretében
rendezhetôk, az egyszerûbb egyeztetések telefonon is intézhetôk. Helyszíni ellenôrzésre a
gazdálkodók 7%-ánál kerül sor. Ez a programokban résztvevô parcellák területének felmérésével kezdôdik, melynek végrehajtásáról, annak
megkezdésérôl nem kötelezô a temelôt értesíteni. Szerencsés esetben az MVH részérôl ez
mégis megtörténik (engem pl. az elsô mérés
elôtt 15 perccel telefonon tájékoztattak), mert
a gazdálkodó helyismerete jelentôsen meggyorsíthatja a mérést. A mérések technikai feltételeit a Lada Níva terepjáró és egy GPS készülék biztosítja. A készülék adatbázis háttere rendkívül imponáló: a parcella, a termelt növény és
a gazdálkodó adatait egyaránt tartalmazza. Ha
az adott blokkban más termelô is érintett, úgy
róla is történik adatszogáltatás. Csak a mûvelt
területet mérik, az esetleges eltérés 3% mértékéig fogadható el. A készülékben rögzítik a termelt növény kódját, a termelés adott fázisát, a
termelônek felróható mulasztást. Ez például
lehet az el nem végzett tarlóhántás, a 30 napon
túl a területen lévô szalmabála, vagy ha a parcellán nem a kérelemben jelzett növényt
termelik. Ha már megtörtént a betakarítás, a
tarlómaradványok alapján azonosítják a termelt
növénykultúrát. A készülék a nyári forróságban,
a kritikus déli órákban is üzembiztos. Az
erdôrészekkel, szegélyezô fasorokkal határolt
parcellák esetében meglepetés érheti még a
területeit jól számontartó gazdálkodót is: a fák
a szomszédos szántóból, rétbôl néhány év alatt
jelentôs részt képesek elhódítani.
A mérések után egy másik alkalommal – a
termelô távollétében, általa ismeretlen idôpontban – a Pest Megyei Talaj- és Növényvédelmi Szolgálat szakembereivel kiegészülve a
teljes területet szemlézik. Véleményezik a gazdaság és az egyes parcellák általános kultúrállapotát, a hiányosságokat digitális fényképezôgéppel örökítik meg. Az akár csak szórtan,
elvétve parlagfüves tarló, a gyomos határmezsgye, vagy a parcella sarkában megtûrt

gyomfolt, továbbá a terület közelében lévô szemétrakás egyaránt bekerül a digitális adatbázisba. A gazdálkodót késôbb a felvételek bemutatásával tájékoztatják, a felvételek pontos helyét
a helyszínen nyomtatott térképen jelölik meg.
Ezt követôen a termelôi nyilvántartásokat
ellenôrzik, melynek idôpontjáról az elôzô napon
kap értesítést a pályázó. A helyszín a Falugazdász Iroda, a legfôbb szempont a gazdálkodási
és permetezési naplók naprakész vezetése. A
gazdálkodási napló számos ellenôrzési szempont forrása, így például a vetésforgó betartása,
a kijuttatott mûtrágya dózis nagysága, az egyes
munkamûveletek elvégzésének idôpontja, stb. A
permetezési naplóban kontrollálják, hogy a termelô a jogosultságának megfelelô és az adott
célprogramban engedélyezett vegyszereket
használta fel, avagy eltért attól. Egyúttal a
vegyszertárolás körülményeit, a permetezôgép
mûszaki állapotát és a göngyöleg útját is
tisztázzák. A talajminták laboreredményei és a
tápanyag-utánpótlási terv újabb ellenôrzési
szempont. A környezetkímélô gazdálkodásnak
nem célja a hozamok hajhászása, ezért a természeti adottságokhoz igazodóan alacsonyra
tervezett termésátlag semmiféle kritikai észrevételt nem kap. A tápanyagutánpótlási terv esetében a tényleges felhasználáshoz közelítô dózisok meghatározása a célszerû. Az ellenôrzés
utolsó, több órás fázisa a záró jegyzôkönyv felvétele. A tapasztalatokat elôre meghatározott
kérdéssor és a késôbbi számítógépes feldolgozást segítô kódrendszerû válaszok alapján
összegzik. (Esetemben mintegy 150 kérdés
megválaszolására került sor.)
A termelônek elemi érdeke a kedvezô összképet tükrözô jegyzôkönyv, hiszen a súlyosabb
hiányosságokat jelentôs összegû támogatáselvonással, vagy akár a programból való kizárással is büntethetik. Az ellenôrök (egyébként ôket
is ellenôrzik) nagy gyakorlattal rendelkezô szakemberek, akik szigorú, de korrekt hozzáállással
végzik munkájukat. Ezért a legcélravezetôbb, ha
nem sokáig tépelôdünk azon az elôször felvetôdô gondolaton, hogy vajon miért pont mi
kerültünk az ellenôrzési listára és azt kinekminek köszönhetjük, hanem minden erônkkel,
minden lehetséges módon segítjük az ellenôrzést. Ebben az idôszakban ez legyen az
elsô, a legfontosabb, akár a többi folyamatban
levô munka átütemezésének terhével is. Alapvetô a területeink megfelelô kultúrállapota, a
célprogramok elôírásainak betartása és a nyilvántartások naprakész vezetése. Ha mindezt az
ellenôrzés során még egy segítôkész magatartással egészítjük ki, bizonyos, hogy az összegzô
jegyzôkönyv tükrözni fogja az erôfeszítéseinket.
Valentyik Ferenc
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Kitekintô

DABAS–FÓT–KÁRPÁTALJA
beszámoló egy motoros túráról
2005 nyarán merült fel a gondolat, hogy a következô évi rendes „nagy” túránkat Kárpátaljára szervezzük. A Fóti Motorbarátok Köre elnevezésû, veterán motoros klub tagjaként írom ezeket a sorokat.
A gondolat egy kicsit megosztotta a tagságot, annak ellenére, hogy már túl voltunk egy-egy sikeres
erdélyi és felvidéki túrán. Többen aggodalmuknak
adtak hangot az ukrajnai közállapotokkal kapcsolatosan idehaza meghonosodott elôítéletek miatt.
Mint egy másik civil szervezet, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének tagja, jómagam korábban
már jártam Kárpátalján és igyekeztem meggyôzni
a tagságot, hogy nincs ok az aggodalomra, és ha bizonyos „kényelmetlenségekkel” számolni is kell,
feltétlenül érdemes meglátogatni ezt a természeti
értékekben, valamint magyar történelmi és kulturális kincsekben oly gazdag tájat. Nos, ahogy ez
lenni szokott, ennek egyenes következménye lett,
hogy rám hárult a túra megszervezésének gondja.
Akkor még nem gondoltam, hogy a végsô létszám
22 fô lesz...
A Kárpátalján élô, illetve ott született állatorvos
barátaim, az elsô jelzésre azonnal felajánlották segítségüket. Rajtuk keresztül találtam rá a Falvak
Kultúrájáért Alapítványra. Ezen alapítvány révén
jutottunk elérhetô áron az igényeinknek megfelelô
szálláshoz és a szó nemes értelmében vett vendéglátáshoz. A túrára július végén került sor és különösebben meg nem magyarázható késztetést éreztem arra, hogy a szûkebb és szeretett hazámnak
tekintett Dabasi „járás” hírét is elvigyem arra a tájra. Ezért kértem meg Kôszegi Zoltán polgármester
urat, hogy biztosítson számomra egy Dabas zászlót. Nos, magyarázkodásra nem volt szükségem, a
polgármester úr annyira értette szándékomat,
hogy az asztalán lévô zászlót kaptam meg, hadd
lengedezzék az a majd’ kétezer kilométeres utunk
során a motoromon. Nem tudom, hogy van-e jelentôsége, de a zászló eljutott a Kárpátokon túlra,
Galíciába, I. világháborús hadszínterekre is, ahol a
csodás természeti táj és az osztrák–magyar katonai temetô egyaránt békét sugárzó csöndje ellenére nem lehetett nem gondolni a múltra, nem
lehetett nem gondolni Gyóni Gézára. Elsô szálláshelyünkön, Rahón, vendéglátóink a tiszteletünkre
találkozót szerveztek a helybéli magyarokkal, mi
több, ôk maguk és a helyi alapítványi magyar
nyelviskola növendékei mûsort adtak nekünk. Sokféleképpen hallottam már a Nemzeti dalt, de soha
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meghatóbban, mint most nyáron, Kárpátalján, egy
ott élô 10-12 éves forma fiúcska szájából! Enyhe
ukrán akcentussal, de igaz beleéléssel! A köszöntést és a mûsort viszonoznunk illett, így aztán a kívülrôl zordnak tûnô, de a meghatottságtól alkalmanként könnyezô motoros társaim kénytelenek
voltak szintén valamivel elôrukkolni. Természetesen elhangzott Vörösmarty Mihály: Fóti dal címû
verse, de lehetôségem adódott a dabasi térségrôl
és Gyóni Gézáról is beszélni. Ha az ember Kárpátaljára készülôdik, akkor azzal találja szembe magát, hogy létezik „kötelezô program”. Nem lehet
kihagyni Ungvár és Beregszász városát és persze
Huszt és Munkács várát sem. Szintén kihagyhatatlan a magyar túrázó számára a Vereckei-hágó fölkeresése. Ez utóbbi szót nyugodtan szó szerint lehet venni, mert semminemû útbaigazítást sem
lehet az odavezetô – talán mondanom sem kell
„érdekes” állapotú – úton találni. Viszont, ha a célhoz közvetlenül vezetô szerpentint elértük, már
sejthetô, hogy érdemes följebb és följebb haladni.
Odafent aztán az ember csak néz-néz és nem telik
be a látvánnyal.
Történelmietlen, ha úgy tetszik, teljességgel tudománytalan a gondolat, ami ekkor elôbukkan a
fejünkben: „IGEN! Ôseink tudták, hova jönnek és
hol választanak hazát!” Történelmietlen és tudománytalan, de ezt gondoltunk mindannyian. Innen
a távolból is külön köszönet dr. Szidor Imre kollégámnak az idegenvezetésért, habár ha jobban belegondolok, egyre kevésbé éreztük magunkat „idegennek”. Ebben persze nagyban közrejátszott,
hogy elôbb-utóbb hallottunk magyar szót mindenfelé. A magam részérôl szintén kihagyhatatlannak
tartom a hágóhoz vezetô úton található kis falu,
Szolyva fölkeresését. 1944–45 telén itt alakították
ki a kárpátaljai magyarok számára azt a gyûjtôtábort, melyet az akkori hatalom az esetleges – Kárpátalja hovatartozását érintô – népszavazás miatti
félelmében hozott létre. Az akkor „málenkij robot”-ra elhurcolt 30 ezer kárpátaljai emberbôl
tizenhatezer sohasem tért vissza. A tizenhatezer
csupán egy egyszerû szám. Ellenben, ha városonként és községenként fölsorolva tizenhatezer nevet
lát az ember, köröskörül egy márványlapokkal borított falon, már nem maradhat „érintetlen” vagy
közönyös. Mi gyertyát gyújtottunk...
Ha Kárpátalján járt már az ember vagy olvasott
róla, akkor elôbb-utóbb eszébe jut a fatemplom
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szó is. A hucul típusú fatemplomok egyik remeke a
Kôrösmezôn található kb. 200 (!) éves templom a
hozzá tartozó harangtoronnyal. A gerendák mesteri összeeresztése láttán nemigen lehet mit mondani. Látni kell és remélni, hogy a mi nemzedékünk is
képes lesz elkápráztatni az utánunk jövôket. Kicsit
azért szkeptikus vagyok. A templomhoz egyébként
egy függôhídon kell átkelni a Tiszán, amibôl arrafelé igen sok van. Acélsodronyból és deszkából készül
és számunkra eléggé félelmetes még gyalog is átkelni rajta, de a helybéliek gond nélkül száguldoznak az ingázó építményen kerékpárral, motorral és
a szélesebb építményeken akár kocsival is! Nem
vagyok meggyôzôdve róla, hogy a prototípus megfelel a hazai építési szabványnak. Brr... Na, azért
ettôl függetlenül a velünk lévô „ifjúság” föl s alá
rohangált rajta. Mindenki hallott már a Holt-tengerrôl. Valamelyest a az erdélyi Szovátán található
Medve-tó is ismert. Aknaszlatináról talán kevesebben hallottak, pedig ha valaki igazán úgy akarja
érezni magát a vízen, mint egy fölfújt gumimatrac,
csak oda kell elmenni. A sóbányák helyén kialakult
tavak sótartalma lényegesen nagyobb, mint az
elôbb említetteké. Élmény! Azért vigyázat! Minden
a testünkön lévô, korábban összeszedett horzsolásról és bôrpírról tudni fogunk a fürdôzés során!
Arról csak jelzés jelleggel írnék, hogy társaim elôzetes félelmei semmiben sem igazolódtak be. Nemzetiségtôl függetlenül kedves, barátságos és szükség esetén segítôkész emberekkel találkoztunk
utunk során. Úgy tûnik, az „ukrán maffia” semmiféle érdeklôdést sem tanúsít a turisták iránt!
Végezetül néhány apró gyakorlatias információ:
Tankolni úgy kell, hogy az ember megmondja,
mennyi benzint akar venni, elôre kifizeti és ezután
betölti a jármûbe. Ha túl sokat fizetett ki, az szinte
megoldhatatlan problémákat okozhat! A maradékot egy másik jármûbe vagy pláne kannába betölteni? Na ne...! Azt nemigen tudják elképzelni. Ja,
igen! A körforgalomba beérkezônek van elsôbbsége és nem az ott haladóknak. A féket megállásra
használják, nem lassításra. Nem is a szabálytalanul
közlekedôvel való koccanás elkerülésére! Arra a
duda szolgál!
Dr. Kiss Miklós
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“A tudomány és az élet embere”

Dr. Halász Géza (1.)

“Nincs Európában mûvelt állam, melyben annyira elmaradott volna a közegészségügy, mint Magyarországon.”
Hát igen, bólintanánk e megállapításra,
átalakuló egészségügyi rendszerünk kritikáját véve fedezni fel benne. Pedig –
sietünk leszögezni – itt egészen másról
van szó.
“Nincs lelencházunk, tébolydánk,
nincs országos kórházunk, nincs rendezett orvosrendészetünk” – folytatta a
szerzô, mit mai viszonyainkra alkalmazni aligha lehetne, és a gondolat folytatása sem illik mára. Hogy tudniillik van
viszont “nagy halandóság, több járványos tájhonos kór, mint amennyinek
földtani és éghajlati viszonyaink szerint
lenni kellene, [továbbá] vannak nyavalyák, melyek bár kiirthatók, mind
mélyebben rágódnak a nép életébe”. E
gondolatokat a 19. század – Halász Boldizsár mellett legjelentôsebb – dabasi
személyisége, dr. Halász Géza vetette
papírra. Az idézet 1864-ben felolvasott
akadémiai székfoglalójából való, melyben tárgyszerû kritikával mutatott rá
közegészségügyünk akkori helyzetének
kétségbeejtô állapotára.
A tudós szerzô a sorozatunk elôzô részeiben bemutatott dabasi politikus
rokona és kortársa volt. Pályájuk ugyan
eltért, bennük némi hasonlóság így is kimutatható. Boldizsár a politika, Géza a
tudomány embere volt. Különbözô területen tevékenykedtek ugyan, de mindketten a magyar szellemi élet élvonalába
emelkedtek, s karakterüket egyaránt erôs
hazafiúi érzelmek és kötôdések határozták meg. Halász Géza is a címerszerzô ifjabb Ferenc fia Mihálytól származott.
Míg Boldizsárt az elsôszülött Imre, Gézát az utolsóként született Mihály ágán
kell keresnünk.
Dédapja és nagyapja is a Mihály nevet
örökítette tovább. Édesapja Halász Farkas (1761–1832) elôször tornóczi Lázár
Esztert vette feleségül (1787), aki négy
gyermekkel ajándékozta meg. Feleségét
röviddel Ábrahám fiuk születése (1806)
után elveszítvén, az anya nélkül maradt
árvák sorsára tekintettel gyorsan új házasságot kötött. 1807. július 22-én a
szomszédos kúriában nevelkedett Konkoly-Thege Esztert (1779–1840) vezette
oltárhoz, aki hét gyermeket szült neki.
Második felesége, aki ez év május 2-án
töltötte be 28. életévét, szintén Alsóda-

bason született, Konkoly-Thege József
(1747–1837) táblabíró és Halász Imre
lánya, Katalin (1747–1808) házasságából. Halász Farkas új házasságából Géza
az ötödiknek (féltestvéreivel együtt kilencediknek) látta meg a napvilágot
1817. november 26-án. Nagybátyja, ifj.
Konkoly-Thege József, továbbá Segesváry Ferenc, Halász Anna és Vincze Zsófia asszonyok tartották keresztvíz alá az
alsódabasi református templomban, ahol
a három évtizede itt szolgáló lelkész, Zelizi János a “Gejza” nevet adta neki a keresztségben.
Az anyai nagyszülôk kúriáját (ma a
Teréz étterem épülete) Olivér fiának és
unokájának, Vandának (Biegner József
majdani nejének) házát ismerve (melyben a Ravasz László utcai óvoda mûködik) a család fundusa a mai Lakos doktor és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti sávot foglalta el. Géza az elemi ismereteket
Dobozi István tanító vezetésével sajátította el az alsódabasi közbirtokosság által
fenntartott népiskolában, majd édesapja
a kunszentmiklósi református gimnáziumba íratta be. A família ezt az intézményt is különféle alapítványokkal támogatta, akár a nagykôrösit, kecskemétit
vagy debrecenit.
Halász Géza késôbb a kecskeméti református fôiskolán végezte el a bölcseleti tanfolyamot, de a családi tradícióktól
eltérôen nem a jogot, hanem az orvostudományt választotta hivatásul. Méltatói
szerint “már az iskolapadban ülve megnyilvánult nála a tudomány utáni nemes
szomj, s tanulótársainak sorában is mindig a legjelesebbek között foglalt helyet.
Épp ezen lelki irányának kell tulajdonítani, hogy életpályául is egyenesen olyan
mezôt választott, mely nemcsak sok tudományos elôkészületet kíván, de az emberi életnek és természetnek folytonos
tanulmányozására is utasítja a vele foglalkozót”.
Orvosi tanulmányok folytatása céljából Halász Géza Kecskemétrôl a fôvárosba távozott. A reformkor utolsó harmadában a pesti, majd a bécsi egyetemen
volt medikus, és orvosi gyakorlatra is
Pestre tért vissza. Pályája, érdeklôdési
köre szempontjából a pesti egyetemen
orvosi karának elnöke, Bene Ferenc
(1775–1858) királyi tanácsos munkássága volt számára leginkább meghatározó.
1806-tól Bene volt a pesti városi (Szent

Rókus) kórház fôorvosa és igazgatója, a
pesti egyetemen pedig 1816-tól a speciális kór- és gyógytan professzora. ô vezette be az egyetemen a hallgatók kórházi
gyakorlati képzését, s az Ô nevéhez
fûzôdik a himlôoltások elterjesztése is,
amelyet 1801-ben elôször végzett hazánkban.
A professzor az ifjú Halászra több területen is jelentôs hatást gyakorolt.
Elôször is azon kezdeményezésével, melyet Bene Ferenc az orvosi kar 1840. július 25-i ülésén terjesztett elô a természettudományok magyar nyelvû mûvelésének és terjesztésének elômozdítására,
és azon törekvéseivel, mely egy természettudományi orvosi társaság megalapozását tûzte ki célul. Másfelôl Bene doktor volt az 1831-es kolerajárvány elleni
intézkedések egyik megtervezôje és végrehajtója, mely késôbb Halász Géza fô
érdeklôdési körét képezte; végül a professzor kezdeményezte a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók elsô vándorgyûlésének megszervezését is, melynek
egyik fô szervezôje néhány évtized múltán éppen Halász doktor lesz.
Halász Géza tehát abban az idôszakban fejezte be egyetemi tanulmányait és
végezte kórházi gyakorlatát, amikor Bene Ferenc a tudomány magyar nyelvû
mûvelésén fáradozott. Professzorának
hatása – mind a témaválasztásban, mind
a szaknyelv magyarításában – doktori értekezésén is megmutatkozott. Egyébként
nem ez volt Halász Géza elsô publikációja, hiszen már huszonkét éves korában,
1839-ben is közreadott egy szaktanulmányt “Helyettes elválasztás” címmel.
Az “Értekezés a kopogtatás és hallgatózásról” [Írta orvostudorrá létekor dabasi
Halász Geiza, egyetemi segéd, a' nevendék orvosok számára rendelt kórházban]
címû munkája “Trattner-Károlyi betûivel az Úri utcai nyomdában” szedve1841-ben könyv alakban is megjelent.
Könyvét a “haza, tudomány ’s emberiség
ügyében fáradhatatlanul buzgó férfiúnak, minden jó s szép hô keblû elômozdítójának”, Stáhly Ignác cs. kir. országos
fôorvosnak ajánlotta, akiben “az orvosi
tudomány, ’s sebészség méltó köztiszteletben álló” veteránját tisztelte, s aki
egyúttal “nagy kegyû pártfogója” is volt
neki.
(Folytatjuk!)
Czagányi László
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OKTÓBER 23.
50 éve, hogy 1956. október 23-án egy kis nép, a
Közép-Európa szívében lévô Magyarország népe
megelégelte a sztálinista-rákosista kommunista
diktatúra embertelenségét, az elnyomatást. A
II. világháború befejezése után alig több mint 11
évvel, a Rákosi-rendszer diktatúrájának 7–8 éve
után a magyar nép fellázadt. Hiszen ezen idôszak
alatt a magyarság mérhetetlen szenvedésnek volt
kitéve: az 1945–1948 közötti koalíciós évek demokratizmusát követôen meg kellett tapasztalni,
el kellett szenvedni a kitelepítéseket, a kényszertáborokat, a koncepciós pereket, a kulák-listázást,
a padláslesöpréseket, és megannyi üldöztetést,
megaláztatást. A magyar nép felemelte a szavát
egy embertelen, elnyomó rendszer ellen; országos
elégedetlenség, forrongás alakult ki, egyre többen
követelték a reformokat.
Az elsô Nagy Imre-kormány 1953–1955 között megkísérelt mérsékelt reformokat bevezetni
– néhány sikerült is –, de 1955-ben újra Rákosi
Mátyás és köre vette kezébe a hatalmat, s folytatták mindazt a rosszat, ami oly idegen volt a
magyar emberektôl.
1956-ban a magyar nép nem tûrt tovább.
Megindult a forradalmi erjedés, amely átfogta az
ifjúságot, az értelmiséget, a munkásságot és a falvak népét, a parasztságot is. Tiltakoztak az önkény ellen, reformokat sürgettek.
A kezdeményezés, hogy az 1848-as márciusi
ifjúság példáját követve megfogalmazzák: „Mit
kíván a magyar nemzet?” – ez Szegedrôl indult el
1956 ôszén az útjára. Október 16-án a szegedi
diákok elhatározták, hogy kiválnak a kommunista
párt ifjúsági szervezetébôl, a DISZ-bôl, és újjáalakítják a Magyar Egyetemisták és Fôiskolások Egységes Szervezetét, a MEFESZ-t. Október 20-án
ott fogalmazódott meg az a 10 pontos program,
amely többé-kevésbé azonos volt a budapesti
egyetemeken két nappal késôbb megfogalmazott
pontokkal. A forradalmi láz október 22-én este, a
Mûszaki Egyetem nagygyûlésén tetôzött. Itt született meg többórás vita eredményeként a mûegyetemisták 16 pontja, és elhatározták azt is,
hogy másnap, október 23-án Budapesten csendes
tüntetést tartanak.
A belügyminiszter többszöri, egymásnak ellentmondó rendelkezések után végül október 23án, 14 óra 30 perckor engedélyezte a tüntetés
megtartását. Ettôl a pillanattól kezdve a történelem már a nép által megszállt, elözönlött és uralt
utcákon alakult tovább.
Október 23-án délután politikai tömegtüntetések sorozata kezdôdött Budapesten, amelyek
változásokat, demokratikus átalakulást követeltek.
A kezdôdô diáktüntetés néhány óra alatt kiterjedt
a fôvárosi munkásságra és más rétegekre is. Kezdetben a tüntetôk több helyszínrôl egy helyre, a
Bem-szoborhoz igyekeztek. Késô délután több,
egyenként is tízezres tömegre szakadtak szét: a
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Parlament elôtt Nagy Imre miniszterelnöki kinevezését követelték, mások Sztálin szobrának ledöntéséhez kezdtek, a harmadik helyszínen – a
Rádió épületénél – pedig a követelések azonnali
bemondását akarták elérni. A nap estéjén aztán a
Rádiónál eldördültek az elsô lövések, s az addigi
békés tüntetés hamarosan fegyveres harccá, felkeléssé, forradalommá terebélyesedett.
Sokakat bizonyára az elégedetlenség, a harag
és a felháborodás vitt az utcákra, a barikádokra, a
fegyveres felkelôk közé. A forradalom derékhada:
az egyetemi ifjúság, az alkotó értelmiség és a
munkásság viszont akart valamit. Nemcsak valami ellen, hanem valamiért küzdöttek: a nemzeti
függetlenségért, a többpártrendszerre alapozott
demokráciáért, az alkotmányosságért, a termelôés alkotómunka értelméért.
Október 24-én Nagy Imre alakított kormányt,
s a forradalom hamarosan nemcsak a Rákosirendszer elleni harccá, hanem a megszálló szovjet
hadsereg elleni szabadságharccá is változott.
Dicsô és hôsi napok következtek: az országban
mindenütt forradalmi-nemzeti bizottságok alakultak és megkezdték a kommunista rendszer intézményeinek felszámolását. Október végére
konszolidálódott a helyzet: a szovjet csapatok elhagyták Budapestet, és tárgyalások kezdôdtek az
egész országból való távozásukról is; a kormány
feloszlatta az Államvédelmi Hatóságot; helyreállt
a többpártrendszer, a Nagy Imre-kormány koalíciós kormánnyá alakult, az ország kilépett a Varsói Szerzôdésbôl, a kormány kinyilvánította Magyarország semlegességét.
A forradalom gyôzött, az országban mindenki
bizakodott.
A magyar 1956-os forradalom és szabadságharc világtörténelmi jelentôségre tett szert, egyrészrôl a forradalom napjaiban, másrészrôl a
megtorlás évtizedeiben is.
Alapjaiban rengetett meg egy világbirodalmat,
a Szovjetuniót; és hozzájárult ahhoz, hogy a 20.
század végén a szocialista világrendszer széthullott, s Magyarországon is gyôzött a demokrácia.
1956 máig ható példája annak a hôsies erôfeszítésnek, melynek következtében Magyarország
újra fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha csak 13 napra is, de ki tudta vívni
szabadságát, és meg tudta teremteni egységét a
szabadság tépett zászlaja alatt.
Október 23-án a harmadik Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának évfordulójára is emlékezünk. Az 1956-os forradalom számos célkitûzése ekkor – 33 év múlva – teljesült és rögzült
az Alkotmányban: demokrácia, szabadság,
függetlenség, jogállamiság.
1990-ben, a demokratikus Magyarország elsô,
szabadon választott parlamentje az 1990. évi
XXVIII. törvényben örökítette meg 1956 és 1989
emlékét: „Október 23-át, az 1956. évi forradalom
és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar
Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napját, nemzeti ünnepnappá nyilvánítja."
Mitták Ferenc
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Egy helytartóhoz 25 év után
(Torontó, 1981)
Haynaunak indultál. Ez rég volt, mondják.
Megszelídültél. Naftalinba tetted
a kötelet s elôkerült a kolbász.
Azt hallom, hogy szeretnek.
Trézsi anyánk! Jó öreg Ferenc Jóska!
Tisza István: esze mint a borotva!
Bölcs vezetônk, Rákosi! Ha az ember
meg nem szökik, megszokja.
Szabad utazni, csendesen morogni
s lopni? várhatsz-e helytartótól többet
Olbrich, Bierut, Gottwald, Ulbricht, Novotny:
mind elmarad mögötted.
Álnok vagy, szkizofrén, provinciális
s hazug. Opportunizmusod csigája
hány szovjet elvtárs nadrágján mászott fel!
Rendszerint nem hiába.
A szabadság csodaszarvasát ûztük
négyszáz éve. De ki fut most utána?
Te érted el. Szívós vagy. Egy országot
toltál át Ázsiába.
Tiéd a jelen. Agyoncenzúrázott
múltaddal mint vagy? Olykor esti csendben
hallod-e újra, ahogy Rajk barátod
nyakcsigolyája reccsen?
Ha altatóval sem tudsz már aludni:
Tóth Ilonka sóhaja utolér-e,
s Losonczy hörgése, akinek kását
töltettél tüdejébe?
Mint víz alatti, elmerült harangok:
hintáznak-e hajnal felé ágyadnál
a tizennyolc esztendôs iskolások,
kiket felakasztattál?
Hogy nagyhatalmak öngyilkos viszálya
közt magunkat békésnek és szabadnak
tudjuk egyszer? Nagy Imre így kívánta,
ôt is felakasztattad.
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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megrendezendô programjainkra.
Október 20., péntek 15.00: “Ezerkilencszázötvenhat, te csillag” versmondó verseny diákoknak és felnôtteknek a Városháza nagytermében
(szervezôk: a Kossuth Lajos Általános Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium), utána Dinnyés József daltulajdonos emlékmûsora
Október 23., hétfô, 10.00: Gyôrfi András festômûvész kiállítása a sári
Faluházban

Október 23. hétfô 17.00: 56-os emlékmûsor a gyóni Kegyeleti parkban
Október 23. hétfô 18.30: “Éljen a magyar” címû emlékmûsor a
Tihanyi Vándorszínpad elôadásában. Helyszín a Halász Móricz-kúria
ÜNNEPELJÜK EGYÜTT
EZT A JELES ÉVFORDULÓT,
Kôszegi Zoltán polgármester

Október 6.
Kezét – mert ô ölt, maga a király –
egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petôfije már!
Igy kezdett lenni Ferenc Józsefe.
Illyés Gyula
A császári megtorlás 1849. október 6-án
kezdôdött el Magyarországon.
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vezetôinek kivégzésével példát
statuált az osztrák császár, és útjára indította a vérengzô leszámolást, az elfogott
katonák és magas rangú tisztek kivégzését.
Ez a nap a magyar történelem egyik
gyásznapja, amely a felelôs magyar kormány miniszterelnöke, gróf Batthyány
Lajos pesti kivégzésével kezdôdött, majd
Aradon tizenhárom katonai vezetô halálba küldésével folytatódott.
Az aradi tizenhárom bátran, férfihoz,
katonához méltóan fogadta a halált. Ne-

DABAS
EGYESÍTÉSE
A dabasi városrészek egyesítésének története 1926-ig nyúlik vissza.
Az akkorra teljesen egybeépült települések különállása, illetve egy
településsé válása indulatos vitákat váltott ki: „Gyón, Alsó- és
Felsôdabas községek egyesítése ellen a leghatározottabban állást
foglalnak” – mondta ki Sziráki Pál országgyûlési képviselô javaslatára
a gyóni képviselô-testület, mely állásfoglalást 1931-ben a járási sajtó
is támogatta.
Az egyesítést elutasítók a városrészek különbözô fejlettségével, gazdasági helyzetével indokolták véleményüket: Felsôdabas évekre eladósodott, évekre visszamenôleg nem tudja kifizetni az adóságait, így
„…bírói úton lefoglalták összes ingóságait, többek között a tûzoltófecskendôt is.”
1936-ban Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Törvényhatósági Bizottsága azonban minden tiltakozás ellenére határozottan az egyesítés mellett foglalt állást, mellyel szemben a gyóniak a belügyminiszterhez fordultak segítségért. A legdöntôbb érvként azt hozták fel, hogy Gyónon
sokkal több kereskedô és iparos él, és iparilag jóval fejlettebb, mint Alsóés Felsôdabas.
Gyón Képviselô-testületének 1945. évi jegyzôkönyvei említik, hogy
„1938-ban már ejtették az egyesítést, majd 1941-ben a megyei
Törvényhatóság (…) határozatát megfellebbezték, de az (nyilván a
háborús körülmények miatt) elintézést nem nyert.” Ekkor azzal érveltek,
hogy Gyón virágzik, életképes, napközit is tart fenn, a rászorulókat is
támogatja, és Alsódabassal a kulturális és gazdasági együttmûködés
lehetetlen lenne.
A megyei Törvényhatóság 1946. augusztus 6-án tartott közgyûlésén
ismét szó esett az egyesítésrôl, ami ellen most Gyón és Alsódabas is tiltakozott.
Az egyesítés végül közigazgatási úton indult el 1947-ben Alsó- és
Felsôdabas egyesítésével. 1965-ben pedig elkészült a három község rendezési terve.
P. G.

a megtorlás napja

vük fogalommá vált, alakjuk a hôsi helytállás legendájává magasztosult a magyarság közös történelmi tudatában.
Idegen csengésû nevük ellenére lélekben magyarok voltak, a magyar szabadságért harcoltak, pedig volt köztük olyan,
aki nem is tudott a nyelvünkön. Mindannyian azonosultak nemzetünk szabadságtörekvéseivel, és elveikért életüket
áldozták. Tiszteljük, áldjuk neveiket, emléküket ôrizzük és adjuk át a jövô nemzedéknek:
Aulich Lajos, Damjanich János,
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernô,
Knezich Károly, Lahner György,
Lázár Vilmos
Leiningen-Westerburg Károly,
Nagysándor József,
Pöltenberg Ernô, Schweidel József,
Török Ignác, Vécsey Károly
Szerk.
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PEST MEGYEI
SERDÜLô ATLÉTIKAI
BAJNOKSÁG 2006.

2006. szeptember 2–3-án Budapesten az UTE
atlétikai pályáján rendezték meg a Pest Megyei
Serdülô Atlétikai Bajnokságot, amelyen városunk lakója, Kamen Ádám 800 m-es síkfutásban
szerepelt. 2.12.01-es eredménnyel az elôkelô 3.
helyet sikerült megszereznie.
2006. szeptember 10-én szintén az UTE
pályán rendezték meg a serdülô korosztály
számára az országos ranglistaversenyt, amely azt
a célt szolgálta, hogy a fiatal atléták kvalifikációt
szerezzenek az országos bajnokságon való indulásra. Ádám 2.08.19-es idôeredménnyel a 4. helyen végzett és jogot szerzett, hogy részt vehessen a Puskás Ferenc Stadionban megrendezendô
országos döntôn. Reméljük az országos bajnokságon sikerül a legjobb nyolc közé kerülnie és
tovább javítania egyéni csúcsán.
szerkesztô

LABDARÚGÓ UTÁNPÓTLÁS
Újabb országos átrendezôdések és szervezések után megváltozott a dabasi focicsapatok bajnoki rendje.
Az U-19-es csapat ezentúl együtt
jászik az U-17-es korosztállyal az
NBII – NB III csapatok számára kiírt
bajnokságban.
Az elsô négy fordulóban csak gyôzelmekrôl számolhatunk be, a mezôny
egyenlôre ismeretlen számunkra.
Az U-19 csapat edzôje Kucsák István,
az U-17-é Fodor József. A következô
korcsoport jelenleg az U-14.

Ez a csapat Kovács Károly vezetésével a
BLSZ által kiírt bajnokságban szerepel.
A legkisebbek mérkôzései mostanában indulnak, az elmúlt évekhez hasonlóan sok U-7, U-9, és U-11-ben játszó
gyermek van Dabason.
Nagyság szerint növekvô sorrendben:
Sziráki Mihály (U-7)
Fodor József (U-9)
Kotán Sándor (U-11) tartja a foglalkozásokat.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk,
érdeklôdni Tihanyi Mátyásnál lehet.

Kézilabda
NBII nôi déli csoport
DANKE eredményei
Szeptember 16.
Dabasi NKE – Dunaferr NK II. 10-0
Szeptember 23.
Ercsi – Dabasi NKE 35-20
Október 1.
Dabasi NKE – Bugyi SE 21-35

Következô hazai mérkôzések:
(helyszín DDS)
Október 15. 14.00
Dabasi NKE – Érdi VSE
Október 23. 18.00
Dabasi NKE – Szigetszentmiklósi NKSE
November 11.14.00
Dabasi NKE – XVII. ker. Lakóhelyi
SE
November 26. 14.00
Dabasi NKE – Gyömrô VSK
Az ifjúsági mérkôzések idôpontja
12.00, kivéve október 23-án, akkor
16.00.

www.dabaskezi.hu

UTCAI KOSÁRLABDA-BAJNOKSÁG
A Pest Megyei Kosárlabda Szövetség valamint a Dabas Kosárlabda Sportegyesület 2006. augusztus 26-án elôször rendezte meg Dabason az
Utcai Kosárlabda Bajnokságot.
Már az elsô alkalommal 67 csapat szerepelt, ami biztosította a remek és családias hangulatot.

A dabasi csapatok eredményei:
Ifi lányok 3. hely
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Kézilabda • Kézilabda •Kézilabda
NBI/B férfi nyugati csoport:
Dabas-DIEGO KC eredményei:
Szeptember 8.
Nagykanizsai Izzó SE – Dabas-DIEGO KC 21-26 (8-18)
Szeptember 16.
Dabas-DIEGO KC – Csurgói KK 28-29 (13-11)
Szeptember 22.
Alba Regia KSE – Dabas-DIEGO KC 28-23 (13-9)
Október 1.
Dabas-DIEGO KC – Rinyamenti KC 26-26 (15-15)

ifi: 15-33
ifi: 28-24
ifi: 31-25
ifi:

Következô hazai mérkôzések (helyszín DDS):
Október 15.
November 11.
November 26.

18.00
18.00
18.00

Dabas-DIEGO KC – PLER-Airport II.
Dabas-DIEGO KC – Szentender KC
Dabas-DIEGO KC – Balatoni KC

Az ifjúsági mérkôzések idôpontja 16.00.

www.dabaskezi.hu

HIRDETÉSEK • HIRDETÉSEK • HIRDETÉSEK • HIRDETÉSEK • HIRDETÉSEK

DS-WELLNES
Szeretettel várjuk a wellnes iránt érdeklôdôket a DabasDiego Sportcsarnokba! Az elôadások és a gyakorlati
foglalkozások betekintést nyújtanak az egészséges életforma legfontosabb területeibe és lehetôséget kínálnak,
hogy testileg-lelkileg kényeztesse egy kicsit önmagát.
Tervezett programajánlat:
Október: mozgásformák indítása
(erôt adó jóga és tibeti jóga, a fiatalság forrása felnôttek számára),
tanulást segítô jóga gyermekeknek, mozgás (edukinesztézia)
Mindkét program heti 2 alkalom, d.u. 14.00–15.00, illetve
16.30–17.30 óráig.
November: immuntréning
(kúrák és tippek az immunrendszer erôsítésére, a szervezet sav-bázis
egyensúlyának rendezése)
December: “Amint eszel, úgy leszel” – Makrobiotikus ételkóstoló

Január: A lélek és a szellem harmóniája (relaxáció, meditáció,
imagináció) – elôadás és gyakorlás
Sikeres életvezetés – a sikerszakértô tanácsai
Február: masszázsbemutató (alternatív, ezoterikus masszázsok önként jelentkezôk számára)
Március: tavaszi méregtelenítés (méregtelenítô készülék és kúrák
végzése)
Április: gyógynövénytúra a Pilis hegységbe
Az elôadások és gyakorlati foglalkozások helye a Dabasi-Diego
Sportcsarnok, a pontos idôpontokról és más tudnivalókról a
Dabasi Újságból vagy szórólapokról tájékozódhatnak. Várom
az egyéni ötleteket és kéréseket, melyeket lehetôség szerint a
programba felvehetünk.
Üdvözlettel: Thurzó Vincéné
életmódtanácsadó és terapeuta, programszervezô
Érdeklôdni lehet a 06-20 242-0952-es telefonszámon
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Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

Kínálunk:
• 12 fajta kávéból presszókávét, cappuccinot valamint
alkoholos és alkoholmentes kávékülönlegességeket
• 20 féle teafûbôl kiváló teaitalt
• kávé és teasüteményeket
• kávé és tea értékesítés (elvitelre) díszzsákban és dobozban
• rövidesen kézi készítésû marcipán desszertek
lesznek kaphatók
• hûséges kávé- és teafogyasztóknak 5, illetve
10-es bérlet akcióval és ajándékkal

Nyitva tartás:
Hétfô–Péntek: 7.00–19.00
Szombat: 8.00–14.00

Minôségi ruhatisztító szalon Dabason

Tisztelt Dabasiak!
Tájékoztatunk minden kedves újság
olvasót, hogy az újonnan átadott
Passage üzlet és lakónegyed udvari
részén már üzemel a városban eddig
hiányként mutatkozó ruhatisztító
szalon. A beruházás elônye, hogy minden ruhadarabot és lakástextíliát 1
napos határidôvel helyben tisztítunk
ki, mentesítve Önöket attól, hogy
Budapestre vagy Kecskemétre
utazzanak ezt a szolgáltatást
igénybe venni.

C
K
A

IÓ!

SZEPTEMBER 20-TÓL

OKTÓBER 20-IG MINDEN NEGYEDIK
RUHADARAB TISZTÍTÁSA INGYENES!

Ízelítô árainkból:
■ ing
390 Ft
■ nadrág
590 Ft
■ zakó
690 Ft

Nyitva tartás: Hétfô-Péntek: 7.00–19.00, Szombat: 8.00–14.00 • Tel.: 06-29/363-650
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BANKI LEHETÔSÉGEK

MIKRO- ÉS KISVÁLLALATOKNAK
Az OTP Bank új számlacsomagokat indított a mikro- és kisvállalkozásoknak, a négy, különbözô elônyöket
kínáló kondíció közül az 500 millió forint alatti árbevételû vállalatok és egyéni vállalkozók maguk dönthetik el, melyik testre szabott pénzügyi szolgáltatást választják.
A Vállalkozói Mikro számlacsomagot a pénzintézet azoknak a fôként kezdô és mikrovállalkozásoknak ajánlja, amelyek
ténylegesen a vállalkozás mûködéséhez tartozó költségek utalását
bonyolítják a számláról, havonta kisszámú banki megbízást
nyújtanak be (a havi utalás száma kevesebb, mint 10), és alacsony számlavezetési díj mellett kívánják igénybe venni a banki
szolgáltatásokat. Ezt a számlacsomagot az OTP Bank új, illetve
a banknál egy évnél korábban a bankszámlájukat megszüntetô
ügyfelei vehetik igénybe.
A Vállalkozói e-Számlacsomag azoknak a vállalkozásoknak nyújt ideális kondíciókat, amelyek havi 9 utalás feletti
tranzakciót kívánnak lebonyolítani kényelmesen, elektronikus
úton, idôt és pénzt takarítva meg. A szolgáltatások a nap 24
órájában igénybe vehetôk, a banki tranzakciók otthonról indíthatóak. A számlacsomaghoz jár még havi 10 db ingyenes, az
OTPdirekten keresztül kezdeményezett forintátutalás is. A
Csomaghoz kapcsolódó díjmentes szolgáltatások között szerepel a korlátlan számú szolgáltatói beszedési megbízás limitfigyeléssel, vagy a saját számlák közötti átvezetés, betétlekötés,
feltörés is.

Az OTP Bank a Vállalkozói Komfort Számlacsomagban a
125, vagy 250 millió Ft-os éves számlaforgalmat vállaló, ezért
kedvezményes átutalási díjakban részesülô vállalkozásoknak kínálja sokoldalú, az igényeikhez alkalmazkodó szolgáltatásait. A
folyószámlán tartott összeg sávos kialakítású, kedvezményes látra szóló kamatozású.
Az OTP Bank Vállalkozói GOLD Számlacsomagját a magánszemélyként egyedi kiszolgálásra és igényeikhez alkalmazkodó szolgáltatásokra, a banki ügyintézés leegyszerûsödésére vágyó
vállalkozóknak kínálja. A Vállalkozói Gold számlacsomag többek között Privát Banki szolgáltatást, kedvezményes vállalkozói
értékpapír számlavezetést kínál. A folyószámlán tartott összeg sávos kialakítású, kedvezményes látra szóló kamatozású, ezen kívül
korlátlan számú ingyenes bankon belüli és havi 20 db elektronikusan indított bankon kívüli átutalás kezdeményezhetô.
A bankválasztást segítheti, ha az OTP Bank új számlacsomagjait választó vállalkozások partnerei is a széles ügyfélkörrel rendelkezô pénzintézetnél vezetik számláikat, így a bankon belüli
számlaforgalom a vállalkozásnak költségmegtakarítást jelenthet.

További információért keresse fel az OTP Bank új dabasi fiókját
a Bartók Béla utca 46. szám alatt, ahol teljes mikro- és kisvállalati ügyintézéssel
várjuk kedves ügyfeleinket!
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