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Doni megemlékezés

Fotók: Karlik Dóra

A doni áttörés 70. évfordulója alkalmából Dabas Város
Önkormányzata ünnepi megemlékezést tartott a II. világháborús
emlékműnél. A rendezvény első percében a doni áldozatokért megszólaltak a Kapisztrán-torony harangjai, majd a Himnusz közös
eléneklése után Balogh Ferenc, a Gyóni Géza Nyugdíjasklub tagja
mondott egy megható költeményt. Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Táncsics Mihály Gimnázium
emlékműsora következett, amelynek keretében az iskola igazgatója,
Pásztor Gergely történész emlékezett meg a doni áldozatokról.
A műsorban részt vett Bera Márk, Hanusch Róbert és Schmida
Adrienn. Az ünnepség koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével
zárult.
Köszönjük a Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapatnak és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola kis hagyományőrzőinek a közreműködést. 				
–szerk–

Élet-képek
A fenti címen nyílt fotókiállítás a
Halász Móricz-kúrában Péli László
díjnyertes képeibõl január 24-én.
A képek tartalma, az alkotó különleges
látásmódja egy rendhagyó kiállítás
megnyitóval párosult. A zsúfolásig megtelt teremben a Csík Zenekar
jól ismert vezetője, Csík János
és Barcza Zsolt népzenész
muzsikája fogadta az érkezőket, majd László Milán evangélikus lelkész és Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester
köszöntötte a jelenlévőket és a
művészt.
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Végezetül Varga
Mihály, a bugaci
mesemondó és
dudás előadása
tette fel a koronát az estére,
hiszen ízes
beszéde és
humoros története mosolyra

fakasztotta a látogatókat. A kiállítás
jelentős része portrékból és tájképekből
áll, amelyek Erdélyt idézik, de láthatnak
koncerteken készült pillanatképeket és
aktokat is. Érdemes ellátogatni és február 15-ig megtekinteni Péli László kiállítását, hiszen az élet-képekben egy nívós,
értékes tárlatot láthatnak városunk
emblematikus épületében.
F. L.
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A Magyar Kultúra Napja
Január 22-én ünnepelte a Magyar Kultúra Napját Dabas város közössége. Ebből az alkalomból került sor az önkormányzat és a Kossuth
Művelődési Központ ünnepségére a település kulturális intézményének nagytermében. A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével
kezdődött, majd Tapodi Katalin intézményvezető köszöntötte az
egybegyűlteket. Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester átadta a
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat, majd méltatta a díjazottat. A rangos elismerést idén Mráz Mátyásné Vera néni, sári babakészítő vehette át, aki élete során rengeteg népviseletet varrt hétköznapi és ünnepi alkalmakra a helyi közösségnek. Később igazi szenvedélyévé vált, hogy babáknak varrjon viseletet, és ezt a tudását művészi
szintre fejlesztette. Népviseletbe öltöztetett babáival számos kiállításon szerepelt már.
A rendezvény ünnepi műsorral folytatódott, a Forgatós és a
Borovenka néptánccsoport fergeteges bemutatója a történelmi
Magyarország több tájegységének néptánckincséből adott ízelítőt.
A koreográfiát Farkas Gábor és Simonyi Gábor készítette.
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A kulturális program a „Nem múlt el nyomtalanul” című
régészeti kiállítás megnyitójával folytatódott, amely a
Szentendrei Ferenczy Múzeum jóvoltából érkezett Dabasra.
A tárlatot dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeum
igazgató nyitotta meg, majd Füredi Ágnes régész vetítettképes
előadást tartott a Pest megyei, Dabas környéki régészeti leletekből,
amelynek egy-két részletét a közönség 3D-ben is megnézhette a
Kognitív Hungary Kft. jóvoltából.
A kiállítást az egybegyűltek a Kossuth Ház Galériában tekinthették meg, ahová busszal juthattak el az érdeklődők. A tárlat február 28-ig marad városunkban.

Elismerés a sári viseletes
babák készítőjének
A Magyar Kultúra Napján Karacsné Takács
Éva-díjat vehetett át Mráz Mátyásné, Vera
néni, a tárgyalkotó népművészet terén elért
többéves eredményeinek elismeréseként,
a sári viseletes babák készítéséért.
A 85. életévében járó Vera néni tősgyökeres sári családból származik. Kézügyes
ségére fiatalkorában felfigyeltek, ekkor
tanulta meg a ruhakészítés valamennyi
részletét. Emellett más népi kézműves
technikákkal, hímzéssel, kötéssel, horgolással, kosárfonással és gyékényezéssel is
foglalkozott.
Tíz évvel ezelőtt Prígyeni Józsefné kapott
Dabas Kultúrájáért elismerést a sári babák
készítéséért. Az ő halálát követően Mráz
Mátyásné Vera néni folytatta a babakészítést. Munkája eredményeként évszázadnyi
távolságból megelevenednek ma már alig

ismert mesterségek és ruhadarabok. A birtokában lévő közel 120 baba viselete a
valóságban látottak pontos másolata.
Első kiállításán 2009-ben, a Sáriban megrendezett Országos Szlovák Napon 50
alkotását láthatták, majd környékbeli településeken, intézményekben is volt tárlata.
Ve r a né ni s z í v üg yé ne k
tekinti a hagyományőrzést,
ismereteivel, jó tanácsaival
segíti a Sáriban működő
hagyományőrző csoportokat. Tudását igyekszik a fiatalabbaknak átadni, rendszeres vendége az általános
iskolai szlovák programoknak, ahol a népszokásokról,
a sáriak múltjáról mesél.
Vera néni álma, hogy egykor a városra hagyományozza népviseletes babáit.
Reméli, hogy a sáriak és a

város megőrzi értékes gyűjteményét, hogy
az utókor is láthassa majd azt.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében
gratulálunk a díjhoz, további jó egészséget
kívánunk Vera néninek!
Feldman László
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HONFOGLALÁS
az OBO Arénában

Január 26-án, szombaton este zsúfolásig
megtelt az OBO Aréna összes szektora. Még
kapuzárás előtt pár másodperccel is tömegek
érkeztek a helyszínre, hogy részesei lehessenek annak a közösségi élménynek, amely
kistérségi hagyományőrző csoportok összefogásával jött létre rengeteg munka, sok-sok
részpróba eredményeképp.

FIATALOK
Jurtakör, a Forgatós
és ÉJSZAKÁJA
a Borovenka
Hagyományőrző Néptánccsoport, a MarArt
Mozdulatműhely tagjai voltak. Az előadás
külön színfoltja a Székelyek öröme című
jelenet főszereplője, a baróti néptánccsoport
volt. Testvérvárosunk fiatal néptáncosai 700
kilométert utaztak, hogy részt vehessenek az
előadáson.
2012. OKTÓBER 12. (PÉNTEK) 17.00–02.00

Helyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok, 2370 Dabas, Iskola u. 5.

Hozd magaddal személyigazolványodat!
– Aki még nem töltötte be a 18. életévét, csak írásos szülői beleegyezéssel jöhet be a rendezvényre! A 14. év alatti
fiatalok ott-tartózkodásáért, illetve hazajutásáért a szülő köteles felelősséget vállalni!

AMIVEL VÁRUNK:

• Csocsó • Ping-pong • Kézműveskedés
• Teremfoci-bajnokság (Előnevezés kötelező! Az első 8 csapat nevezését tudjuk elfogadni! Egy csapat=5+1 fő)

PLUSZ:

CSAPATVERSENY 18.00 ÓRÁTÓL! 5 fős csapatokat várunk! (Előnevezés és csapatnév megadása kötelező! Az első 6
csapat nevezését tudjuk elfogadni!)
ügyességi verseny • szójáték • activity • felelj meg!

DISCO 20.00-TÓL! ZENÉL: DJ. BOR
GYERE ÉS SZÓRAKOZZ!

Részletek Dabas Város honlapján és a Facebookon!
Info: www.dabas.hu; 29/561-267; okiszi@dabas.hu; valentenyi.rozsa@gmail.com; GYIÖK

FONTOS TUDNI!!!

Kulturált megjelenést, viselkedést várunk mindenkitől, melyet a biztonsági szolgálat folyamatosan ellenőrizni fog! A
rendezvényre érkezőket regisztráljuk! A regisztrációhoz szükséges az írásos szülői beleegyező nyilatkozat felmutatása! Érkezés: 16.00–18.00 óra között, utána nem engedélyezzük senki belépését! Azoknak a fiataloknak, akik a rendezvény időtartama alatt elhagyják a rendezvény helyszínét, újra belépésre lehetőségük NINCS!
Dabas Város Önkormányzata mint kedvezményezett a rendezvényt a Térségi fiatalok kulturális és közösségépítő rendezvénysorozata című projekt keretében valósítja meg. A rendezvény megvalósításában közreműködik: Dabas Város
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata, Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodája

Együttműködő partnereink, támogatóink: Bugyi Község Önkormányzata, Hernád Község Önkormányzata, Inárcs Község Önkormányzata,
Kakucs Község Önkormányzata, Örkény Város Önkormányzata, Pusztavacs Község Önkormányzata, Táborfalva Község Önkormányzata,
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, Újhartyán Község Önkormányzata, Újlengyel Község Önkormányzata, Vasad Község Önkormányzata, Dabas Sportcsarnok Kft., Dabas Rádió, Kossuth Művelődési Központ, Bugyi Sport Egyesület, FC Dabas SE, Hernádi Szakmai
Továbbképző Sportegyesület, Inárcs Vasas SE, Kakucs Községi Sportegyesület, Örkény SE, Táborfalva Községi Sportegyesület, Tatárszentgyörgy SE, Szimultán Sport és Kulturális Egyesület, Táncsics Alapítvány, Benko-Bá Bt., Daszofe Nonprofit Kft., FRT 2001 Bt., MAG Televízió
Kft., Pressman Nyomdaipari Bt., FuturArt Kft., Raptor Security Kft., CDC Computer Kft.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
10/3/12 3:17 AM
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Az előadás vázát a P.Mobil zenekar
Honfoglalás című albuma képezte, erre
épült rá a honfoglalás története Anonymus
gesztái alapján. Rengeteg látvány-, mozgásés táncelem tette látványossá a produkciót,
hagyományőrző csoportok, íjászok, harcosok jelenítették meg a honfoglaló magyarok
viszontagságait.
A dalok a MagyaRock együttes tolmácsolásában hangzottak el, a produkció fellépői a
Vatya Népe Egyesület, az Áldos Egyesület,
az Ősrege, az Üllő Vezér Egyesület, a Dabasi

Külön kiemelném a rendező, Farkas Pál
bátorságát, hogy a térben, földrajzi távolságban és műfajokban heterogén csoportokat
megpróbálta egységbe kovácsolni.
Az előadás gyengesége a mozaikos szerkezetben, a szóvirágos párbeszédekben, a
gyenge szövegmondásban, bizonyos jelenetek (íjászbemutató, csatajelenetek) aránytalan hosszúságában mutatkozott meg, de ezeket a hibákat feledtette velünk az egyes részletek lírai szépsége (pl. Emese álma), valamint az a végkicsengés, amit ott, akkor, min-

denki hallani akart, amiért olyan sokan
eljöttek. A magyarságot történelmi nagysága, a honszerzésért vívott heroikus küzdelme teszi életképessé, tehát igenis van létjogosultsága a Kárpát-medencében és Euró
pában, mert ezer év alatt pajzsként hárította
el sokszor a térségre és a kontinensre zúduló
veszedelmet.
A közösség i élmény csúcspontja a
Himnusz és a Székely Himnusz közös
eléneklése volt.
Kapui
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Dabason járt az Északi Magyar Archívum alapítója
Január 17-én, csütörtökön az önkormányzat vendége volt Szöllősi Antal, az Északi
Magyar Archívum alapítója. A Svéd
országban, Stockholm külvárosában élő
gyűjtő és felesége Kosztolányi Gyula képviselő meghívására érkezett Dabasra. Az
archívum létrejöttéről és híres magyar
származású emigránsokról tartott előadást az ókortól a 20. századig, a Kossuth
Művelődési Központban.
Az 1969 óta svéd emigrációban élő
Szöllősi Antal 1973-ban alapította meg az
archívumot, amely azóta több tízezres
gyűjteménnyé duzzadt, kinőtte a tulajdonos lakását és a bérelt helyiségeket is. Ez az
archívum magában foglalja a
Skandináviában valaha élt és ma is élő
magyarok dokumentumait, iratait, adata-
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it, de jelentős sajtó- és irodalmi anyagot is
találhatunk a gyűjteményben. A költséges
és sok lemondást igénylő hobbi eredményeként létrejött archívum igazi kincs
volna az anyaországnak, ezért a tulajdonos
itt akarja elhelyezni az összegyűjtött anyagot. Szöllősi Antal azzal a nem titkolt
szándékkal jött Dabasra, hogy megfelelő
épületet keressen az archívum számára, de
tárgyalt más települések polgármestereivel
is. Városunk számára igen előnyös volna a
gyűjtemény megszerzése és elhelyezése,
mert így Dabas az archívum kutatóközpontjává válna, és a budapesti egyetemek
hallgatói, doktoranduszai, a téma iránt
érdeklődők itt gyűjthetnének anyagot
készülő tanulmányaikhoz. Reméljük,
hogy Szöllősi Antal megfelelő helyet talál

az archívum elhelyezésére, és bízzunk
benne, hogy majd egy dabasi épület adhat
otthont ennek az értékes gyűjteménynek.
K. Á.

Fotó: Tomor Tamás

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete 2013. január 15-én megtar
tott ülésének jegyzőkönyvéből:
– a testület jóváhagyta a Zóna Vendéglátó Kft.
és az önkormányzat között kötendő megállapodást.1/2013 (I. 15.)
– a döntéshozók a Pantheon Kft. ügyvezetői
feladataival 2013. február 1-jétől 2 év időtartamra Román Attilát bízták meg, három
hónapos próbaidő kikötésével. Az új vezető
a három hónap alatt végzett munkájáról
beszámolni köteles a Képviselő-testületnek.
2–3/2013 (I. 15.)
Dabas Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete január 24-én ülést tartott.
– 5/2103.(I. 24.) számú határozatával a
Képviselő-testület felhatalmazta városunk
polgármesterét a háziorvosokkal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálatára.
– a testület úgy döntött, hogy 2013. április 30.
után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat. A döntésről tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mö tv. 10.
§ (3) bek. szerinti feladatátvállalási megállapodást kösse meg az állammal a később
megjelenő kormányrendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően. 6/2013. (I. 24.)
– A Képviselő-testület elfogadta a Dabasi
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának

módosítását, a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot, valamint
a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét
7-8/2013 (I. 24.)
– az Ország Közepe Szakképzés-szervezési
Társulás 2012. december 31-i hatállyal,
jogutóddal történő megszűnését (jogutód: a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) a
Képviselő-testület tudomásul veszi, valamint elfogadta a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolót 9, 4/2013 (I. 24.)
– 10/2013. (I. 24.) számú ök. határozatában a
Képviselő-testület Magyarország 2013. évi
központi költségvetéséről szóló 2012. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési
törvény) 72–75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. Továbbá kijelenti,
hogy az önkormányzat nem rendelkezik
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. A
Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván
kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett
adósságállománya átvállalásáról.
– a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb
vezetői megbízatásának meghosszabbítását

Forgalmirend-változás!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Berkenye utcai lakók kérése alapján, a 209/2012. (X. 31.)
számú határozatában rendelkezett a Berkenye utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról:
A határozat értelmében a Berkenye utcában, az Iskola utca felől, a Semmelweis utca
irányába, kihelyezésre került az „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla.
A Tanuló és Berkenye utcák kereszteződésében, a Tanuló utca felől, az „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla alá kihelyezésre került a „Kötelező haladási irány jobbra” jelzőtábla.
A Berkenye és Semmelweis utcák kereszteződésében, a Semmelweis utca felől a
Berkenye utcában kihelyezésre került a „Behajtani tilos” jelzőtábla.
A Semmelweis úton, a Berkenye utca kereszteződésétől mindkét irányban, 50–50
méterre kihelyezésre került az „Egyéb veszély” jelzőtábla, alatta „Forgalmirend-változás”
kiegészítő táblával.
Az Iskola úton, a Berkenye utca kereszteződésétől mindkét irányban, 50–50 méterre
kihelyezésre került az „Egyéb veszély” jelzőtábla, alatta „Forgalmirend-változás” kiegészítő táblával.
Az új forgalmi rend 2013. 01. 16-tól érvénybe lépett.
Kérem, hogy az új forgalmi rendet fokozottan tartsák be!
A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői ellenőrzéseket hajtanak végre. A közlekedési szabályok be nem tartói 30 000 Ft-ig terjedő bírság kiszabására számíthatnak.
Polgármesteri Hivatal

2013. december 31-ig engedélyezte, a
könyvtári szolgáltatás szüneteltetését 2013.
március 15-ig meghosszabbította a testület.
11–12–13/2013 (I. 24.)
– az önkormányzat a sportegyesületek részére
előlegtámogatást nyújt a 2012. évi támogatási összegük 10%-ának megfelelő összegben. 15/2012 (I. 24.)
Rendeletmódosítások, elfogadott rendele
tek:
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 1–2/2013 (I. 25.) önkormányzati
rendeletével módosította a város 2012. évi
költségvetéséről szóló 11/2012 (II. 14.) rendeletét a bevételi és kiadási előirányzatátcsoportosítás miatt
– a 43/1999. kormányrendelet alapján, a
várandósak és a gyermekek számának növekedése miatt lehetővé vált egy új védőnői
körzet kialakítása Dabason. Dabas Város
Önkormányz atának Képviselő-testülete
2012 novemberében engedélyezte az új (7.
számú) területi védőnői körzet kialakítását,
melyben a Dabasi-szőlőkben lakó várandós
anyák, Dabasi-szőlőkben lakó 0–7 éves
korú gyermekek, a Gyóni Géza Általános
Iskola felső tagozatos tanulóinak és a
Kossuth Lajos Általános Iskola felső tagozatos tanulóinak ellátása történik. Az új védőnői körzet területét határozta meg 3/2013 (I.
25) önkormányzati rendeletével a
Képviselő-testület.

Csalók járják a várost
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy városunkban január folyamán több alkalommal
kerestek fel szélhámosok időskorú polgárokat különböző ürüg�gyel, és figyelmük elterelésével
meglopták őket.
Január 18-án egy fekete bőrkabátos és egy világos szőrmebundába öltözött középkorú nő egyházi szervezetre hivatkozva bekéredzkedett egy idős hölgyhöz és
nyugdíját eltulajdonította.
Kérjük Önöket, legyenek körültekintőek, és ne engedjenek be
idegeneket ingatlanjaikba!
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TELEFONSZÁMOK
A Polgármesteri Hivatal központi száma 29/561-201
2370 Dabas, Szent István tér 1/B. (vagy 2370 Dabas, Pf. 28.) Fax: 29/561-291
Szobaszám

Ügyintéző neve

Munkakör

Mellék
száma

Iroda

206

Bakó Zoltánné

Pénzügy, helyettes pénztáros

234

Gazdasági

212

Ballabásné
Takács Mária

Bérek, könyvelés

231

Gazdasági

ÜSZI

Bardócz Imelda

Ügyfélszolgálat, beléptetőrendszer

201/200

Hatósági

110

Bató Györgyné

Testületi ügyintéző, anyakönyvvezető,
vásári ügyintéző,

220

Hatósági

213

Bálint Bernadett

Adóhatósági ügyintéző

245

Gazdasági

Borbényi Krisztina

Építéshatósági ügyintéző

009

206

E-mail

ugyfelszolgalat@
dabas.hu

Műszaki

Csernák Rozália

Az intézményfenntartó iroda vezetője

Csonkáné
Balogh Piroska

Ingatlanvagyon, bérlakás, pályázatok

Dávid András

Városüzemeltetés

Dinnyés Márta

Intézményfenntartó

205

Dobosi Adrienn

Pénzügy

204

Gazdasági

205

Döme Veronika

Pénzügy

204

Gazdasági

114

Feldman László

Polgármesteri kabinetiroda munkatársa

211

Titkárság,
Kabinetiroda

feldman.laszlo@
dabas.hu

210

Félegyházi Erzsébet

Pályázati elszámolások, leltározás, bizottsá241
gi referens

Gazdasági

titkarsag.pu@dabas.
hu

Gogolák Mariann

Az alpolgármesteri kabinetiroda munkatársa, Dabasi Újság – hirdetések, reklámok,
261
terembérlés, Sári Közösségi Ház kapcsolattartója, szoc. pol. igazolás

Titkárság,
Kabinetiroda

szko@dabas.hu

210/B

Jelenik Mária

Gazdasági Irodavezető

242

Gazdasági

212

Kálmánné
Molitor Anikó

Gépjárműadó, kommunális adó

243

Gazdasági

127

Kapui Ágota

Kabinetiroda-vezető, a Dabasi Újság szer230
kesztője

Titkárság,
Kabinetiroda

109

Kecskés Tamásné

Iktató

223

Hatósági

008

Kosztolányi Márk

Tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás,
253
városüzemeltetés

Műszaki

011

Lázár László

Közterület-felügyelő

248

Hatósági

Maczák Istvánné

Működési engedélyek, közterület-használati
engedély, telepengedély, szálláshely enge227
dély, 3.5 t-nál nagyobb gépjárművekre igazolás kiadása(jegyzői igazolás)

Hatósági

Magyar Sándorné

Városüzemeltetés, gondnokság, beszerzés

Műszaki

Majoros Gáborné

Intézményfenntartó

Intézményfenntartó

113

Mészárosné
Szondi Aranka

Aktív korúak ellátása, átmeneti segély, lakás218
fenntartási tám, méltányos közgyógy, ápolási díj

Hatósági

210/A

Mráz Ferencné

Gazdasági irodavezető-helyettes

240

Gazdasági

204

Mráz Lídia

Pályázatok

256

Gazdasági

111/A

Nagy Béláné

Személyi ügyek

249

Hatósági

nagy.bea@dabas.hu

114

Nagy Viktória

Gr. Vay Péter Szolidaritási Alap, az alpolgármester titkárnője, polgárvédelem, kataszt- 254
rófa védelmi ügyek, kifüggesztések

Titkárság,
Kabinetiroda

nagy.viktoria@dabas.hu

204
008

116

106

008
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250
253

253

Intézményfenntartó
Gazdasági

balogh.piroska@
dabas.hu

Műszaki

david.andras@dabas.hu

Intézményfenntartó

iktato@dabas.hu

varosuzemeltetes@
dabas.hu

önkormányzati hírek

206

Ricsli Erika

Pénzügy, számlázás

234

Gazdasági

105

Dr. Rutterschmid
Gergely

Birtokvédelem, állattartási ügyek, hagyaték,
fakivágási engedély

258

Hatósági

104

Serfelné Balogh
Zsuzsanna

Gyermeksegélyezés, hulladék, szoc. referens

268

Hatósági

213

Sós Gáborné

Idegenforgalmi adó, iparűzési adó, csatornázás, építményadó

245

Gazdasági

206

Strupkáné Gacsal
Erzsébet

Pénzügy, könyvelés, bevallás

237

Gazdasági

ÜSZI

Svájer Zoltán

Ügyfélszolgálat/iktató

200/201

Hatósági

206

Szabó Zoltánné

Utalások

232

Gazdasági

005

Talapka Gábor

Műszaki irodavezető

203

Műszaki

009

Talapka Tamás

Építéshatósági ügyintéző

206

Műszaki

109

Tinca Elza Imola

Iktatás

223

Hatósági

228

Tóth Tamás

Informatika, irodaszer-beszerzés

262

Műszaki

webmaster@dabas.hu

107

Unyi Erzsébet

Önkormányzati referens, nemzetiségek

260

Hatósági

unyi.erzsebet@dabas.hu

ÜSZI

Valentyik Balázs

Ügyfélszolgálat

200/201

Hatósági

011

Völgyi Géza

Közterület-felügyelő

248

Hatósági

228

Zadunajszki Tamás

Informatika

262

Műszaki

208

Zelovicsné Hornyák
Mária

Pénztáros

239

Gazdasági

Mezõõri hírek
Tavaly decemberben a mezőőrök 4-én, 7-én, 11-én és 19-én éjszaka
láttak el a körzeti megbízottakkal közös szolgálatot, amely során
ellenőrzést tartottak a külterületeken, az erdőkben, az ott talált
személyeket igazoltatták.
December 18-án falopás történt a 14-es őrháznál. Az ismeretlen
tettes 14 szál fát vitt el.
December 19-én falopást kíséreltek meg szintén a 14-es őrháznál, amit a mezőőrök meghiúsítottak, viszont a tettesek elmenekültek.
Emellett néhány kisebb falopás történt városszerte, főként kézifűrésszel, kerékpáron való szállítással. Tettenérés esetén a mezőőrök
minden esetben eljárnak, a tettesek szabálysértési bírság kiszabására és a fűrész elkobzására számíthatnak.
2013. január hónapban a mezőőrök 7-én, 9-én, 21-én, 23-án, 28-án
és 30-án éjszaka láttak el a körzeti megbízottakkal közös szolgálatot, mely során ellenőrzést tartottak a külterületeken, erdőkben, az
ott talált személyeket igazoltatták.
Január 7-én a közútkezelő egy munkatársa engedéllyel vágott ki
fát az Öregországúton. A mezőőr az engedély meglétéről meggyőződött.
Január 15-én a mezőőrök közös szolgálatot teljesítettek a közterület-felügyelővel Dabas-Sáriban, Besnyőn és a hozzá tartozó külterületeken.
Január 16-án 10.30 órakor a mezőőr a szőlőhegyi Kápolna utca
Öregországút felőli végén az erdőben ellenőrzött egy fehér, dupla
fülkés Renault tehergépkocsit. A vasúti pályafenntartó munkáso-

hatosag.ph@dabas.hu

zadutamas@dabas.hu

kat hozta, de a felázott talaj miatt nem tudott beljebb menni a
sínekhez.
Január 27-én a Besnyői utcát a szemétteleppel összekötő út mellől ismeretlen tettes kivágott kézifűrésszel két sarj akácfát.
Január 27-én 11.40-kor a Zentai u. végén a játszótér melletti
erdőnél a mezőőrök falopás közben tetten értek három elkövetőt.
A motoros fűrészt a mezőőr lefoglalta. A kivágott fa további intézkedésig a helyszínen maradt. A rendőrség is a helyszínre érkezett.
Ugyanezen a napon 14.10-kor az 5-ös út mellett a régi erdészháznál Sz. M., a Fehérakác utcában lakó személy kézikocsin fát
hozott, mely csak erdészi engedéllyel lehetséges.
Ugyanezen a napon 10.40-kor Szőlőhegyen, a Kápolna utca folytatásán igazoltatott a mezőőr egy kakucsi lakost, aki szatyrokkal
felszerelkezve tartott Kakucs irányába. Elmondása szerint a dabasi
lakótelepen volt guberálni és hazafelé tartott.
Január 30-án a polgárőrök közös szolgálatot teljesítettek a közterület-felügyelővel Gyónon és Dabasi-szőlőkben.
Rigóné

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.
2013. február
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önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Petrányi Krisztina
2012. 12. 26.
Kulcsár Lili
2013. 01. 03.
Sípos Luca
2013. 01. 04.
Mikes Izabella
2013. 01. 07.
Farkas Hunor
2013. 01. 11.
Janicsák Csongor Gábor 2013. 01. 11.
Hódosi Amira Dzsesszika 2013. 01. 12.
Ménich Melitta Magdolna 2013. 01. 14.
Molnár Luca Anna
2013. 01. 16.
Kocsó Regina Zoé
2013. 01. 18.
Papp Ádám
2013. 01. 19.
Baji Roland
2013. 01. 20.

Anyuka neve
Drozdik Edina
Ternai Annamária
Tokai Bea
Balogh Éva
Kecskés Mónika
Slezák Bernadett
Vadász Andrea
Bujdosó Erzsébet
Piri Anikó
Herczeg Nikolett
Szűcsi Szilvia
Zsitva Anikó

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Danyis Miklós
Molnár Péter
Horváth Gyuláné
Podoba Péterné
(Vadkerti Erzsébet Paulina)
Kovács Mihályné (Kosztolányi Etelka)
Nagy Ferenc
Opoczki Jánosné (Petrovics Lídia)
Szabó Sándorné (Magyar Erzsébet)
Hajdú József
Dr. Komjáthy Kálmánné
(Kemenes Margit)
Vörös Ferenc
Mráz Ferenc
Nagy Ilona (Sós Ilona)
Lauter Pál
Szegedi Árpádné
(Rudowska Jolanta Maria)
Józan Miklósné (Tüske Etel)

1941. 10. 18.
1963. 07. 25.
1928. 09. 02.

2012. 12. 11.
2012. 12. 15.
2012. 12. 20.

1938. 06. 30.
1941. 06. 10.
1927. 12. 19.
1932. 11. 07.
1944. 04. 23.
1948. 10. 21.

2012. 12. 22.
2012. 12. 28.
2012. 12. 28.
2013. 01 02.
2013. 01. 06.
2013. 01. 08.

1921. 07. 28.

2013. 01. 09.

1936. 09. 30.
1942. 09. 18.
1923. 05. 14.
1924. 04. 02.

2013. 01. 14.
2013. 01. 23.
2013. 01. 24.
2013. 01. 27.

1933. 02. 18.

2013. 01. 28.

1929. 07. 21.

2013. 01. 29.

Osztozunk a családok gyászában.

Tisztelt Ügyfelünk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Életkor
Kancsár Sándorné Krizsán Julianna
1923. 02. 15.
90 éves
Temesi István Jánosné Füredi Ilona
1921. 02. 17.
92 éves
Dobrovolni Sándor
1921. 02. 17.
92 éves
Zsíros Pálné Kiss Mária
1920. 02. 01.
93 éves
Molnár Jánosné Jóri Erzsébet
1918. 02. 03.
95 éves
Kohajda Jánosné Surányi Erzsébet
1918. 02. 06.
95 éves
Szládik Istvánné Szeibert Mária
1917. 02. 06.
96 éves
Varga Péter
1913. 02. 26.
100 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
február 8.
Bokros Tamás–Kozma Krisztina Ilona
február 22.
Kocsir József–Monoki Mónika
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
február 19.
Patócs Zsolt–Danyis Mária
február 20.
Ballabás Ferenc–Podoba Erzsébet
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
február 13.
Bujna Péter–Pintér Mária
február 20.
Volenszki István–Pintér Borbála Judit
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
február 11.
Csontos János–Gogolák Erzsébet
február 12.
Szeltner Árpád–Fehér Klára
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
február 17.
Virbling János–Lakos Erzsébet
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
február 15.
Farkas József–Prigyeni Erzsébet
február 15.
Szabó János–Burján Erzsébet

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunkat, Vörös Ferencet elkísérték utolsó útjára, gondolatban velünk voltak, sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak
a gyászunkban. 		
A gyászoló család

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok
miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már csak a következő havi
számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			
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Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő

a tudás és tudatosság éve

Természetes szerekkel
a háztartásban
A boltok sorra kínálják a különböző, erősebbnél erősebb tisztítószereket, amelyekről a reklámok könnyűszerrel elhitetik velünk,
hogy nélkülük sosem lesz tiszta az otthonunk. Azonban egyik szer
csomagolása sem részletezi, hogy az összetevők között felsorolt
vegyi anyagok milyen hatással lehetnek ránk, családunkra és környezetünkre. Számos erősebb vegyszer bőrünkkel érintkezve vagy akár
belélegezve allergiás reakciókat is kiválthat, oka lehet légzőszervi
megbetegedéseknek is. Manapság a tisztaság fogalmát a különféle
tömény, sósav- és klórtartalmú, tisztító- és fertőtlenítőszerek használatával társítják, pedig a nagyanyáink által használt természetes
szerek is tökéletes fertőtlenítést és tisztaságot nyújtanak anélkül,
hogy vörösre marnák a szemünket vagy lemarnák a légzőszervi nyálkahártyánkat. Ne tévesszen meg bennünket a reklámokban szereplő, hófehér pólóban mosolygó óvodás, aki korábban leette magát
gyümölccsel! Négy-ötféle, természetes és olcsó szerrel ragyogóvá
varázsolhatjuk otthonunkat!
Az ecet hígítva is remekül fertőtlenít. Használjuk a fürdőszobában a kád, a wc tisztítására, ablak-, tükörtisztításnál, a csapok tisztítására. Adhatunk hozzá szintén fertőtlenítő illóolajat (teafa, levendula, eukaliptusz, citrusok, borsmenta). Mosásnál használhatjuk
öblítőszer helyett hígítva. Puhák lesznek tőle a ruhák, az illata
viszont nem érződik a ruhákon. Ne féljünk az illatától!
A citromsav remekül tisztítja a vízkövet. A mosogató és a csapok
ragyognak tőle! Akár a kifacsart citromot is felhasználhatjuk erre a
célra.
Mosásra használjunk mosódiót vagy ebből készült mosószert.
Ajánlott érzékeny bőrűeknek, bőrbetegségben szenvedőknek, babaruhák mosására. Mindamellett természetes rovarirtó szer, a tetvek
ellen is hatékony. A mosáshoz világos ruhák esetén adhatunk mellé
mosószódát is. 200 Ft/kg ártól kapható.

Felhívás

valamennyi földhasználó számára
A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a
magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével hatályba
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt
meghaladó termőföldterületet használó, hanem

valamennyi földhasználó
köteles bejelenteni a használatát

a területileg illetékes járási földhivatalnál.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki termőföld
tulajdonjogával rendelkezik, és annak használatát nem
engedte át más személy részére.
A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A mosószóda ugyanakkor remek zsíroldó, vízlágyító, a mosogatógépbe is használható és fel is moshatunk vele. Alkalmazzuk súrolószer, mosogatószer helyett a konyhában, a fürdőszobában!
A szódabikarbóna fertőtlenítő, fehérítő és vízlágyító. Fehér
ruhákhoz használjunk egy-két kanállal. Fehér ruhákra folttisztítóként is használhatjuk. 310 Ft/kg ártól kapható.
A foltos ruhákhoz használhatunk fehérítő sót is, amelyet a sötét
ruháknál is alkalmazhatunk, mert nem fakítja a színeket. 700 Ft/kg
ártól kapható.
Léteznek már olyan probiotikus tisztítószerek is, amelyek a
mikroorganizmusok erejével tisztítanak.
Az interneten bővebb felvilágosítást és
recepteket is kaphatunk ezekről az anyagokról. Ne féljünk használni ezeket a környezetbarát, biológiailag lebomló szereket!
Egészségünk és a pénztárcánk meghálálja.
Vásároljuk őket nagy kiszerelésben!
Bábel Antónia

A Felsõ Homokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület programja
Előadás
Ősi magyar gyümölcsfajták

Ismerkedjünk meg néhány régi gyümölcsfafajtával:
almák, körték, cseresznyék, kajszik, őszibarackok

Időpont: Február 20. (szerda) 18.00

Helyszín: Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
irodája (2370 Dabas, Szent István 67.)
Előadó: Dr. Barna Tamás, okleveles erdőmérnök

Az előadás ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK-értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
2013. február
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
február havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra
kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

TOBORZÓ!

Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
március 2. 15.00 órától
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria, 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
• Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu

A Forgatós néptánccsoport új tagok jelentkezését várja! A próbák minden héten pénteken, 19.00 órától vannak a művelődési
ház nagytermében. Minden mozgást szerető, népzene iránt
érdeklődő környékbeli jelentkezését örömmel fogadjuk!
Érdeklődni a fenti elérhetőségeken lehet.

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

Honfoglalás kori leletek Pest megyében kiállítás
A kiállítás 2013. január 22.–február 28-ig tekinthető meg.

Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotószakkör: páratlan hét kedd, 17.00 óra
oktató: Bese József
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: szerda 11.00–12.00 óráig
oktató: Nagy Albinné, Kata
Látássérültek: február 13. szerda, 10.00 óra
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig

KIÁLLÍTÁSok
„Nem múlt el nyomtalanul”

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: február 14. és 28, (csütörtök)
15.00–18.00 óra
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör: február 1. és március 1.,
péntek 16.00–21.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Költözés miatt a könyvtár zárva!
Nyitás előreláthatólag március közepén.

A Halász Móricz-kúria februári programjai
Hétfő

18.00–19.30 INGYENES angol szakkör

Kedd

16.30–17.00 A Múzsák Alapfokú Művészeti

		
Iskola színjátszó köre
18.00 – 19.30 Stresszoldó hatha jóga
		
18.00 – 19.30 páratlan héten fotókör
Szerda
Péntek

10.00–11.30 Testmegújító jóga
16.00–18.00 Baba-mama klub
18.00 – 19.30 Stresszoldó hatha jóga

Február 9. (szombat)	A Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
Egyesület programja
Február 11. (hétfő) 16.00–18.00

Horgolóklub

Február 15. (péntek) 15.00–18.00	Hagyományőrző foglalkozás a Miloszerni vendégházban
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
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A Halász–Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba
látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
Péli László Élet-képek című fotókiállítása megtekinthető
február 15-ig minden hétköznap 8.00–18.00 óráig.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk
a városba érkezőknek.
A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyeknek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdekeklődni lehet személyesen,
illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon.

intézményeink hírei

2012
A dabasi 2. sz. Óvoda mindkét intézménye
– a Szent István úti ÚJ BÓBITA és a
Táncsics Mihály úti BÓBITA –, a kisgyer
mekkori környezeti nevelés terén végzett
tevékenységének elismeréseként elnyerte a
„Zöld Óvoda 2012” címet, mely díj ünnepélyes átadására 2012. december 18-án, a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a
Vajdahunyad várban került sor.
Az Zöld Óvoda cím elnyerésére benyújtott pályázatunk kulcsszavai: környezet
tudatos gondolkodás, természetóvó magatartás, madárvédelem, szelektív hulladékgyűjtés.
A környezettudatosság átadása gyermekeink és unokáink számára létszükséglet,
ha nem akarjuk, hogy egy haldokló bolygón
nőjenek fel. Ennek felismerése arra ösztönzi
nevelőtestületünket, hogy küldetésnyilatkozatunkban és pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kapjon a környezeti
nevelés.

Évek óta a a helyi adottságoknak megfelelően jelennek meg mindennapjainkban a
természet- és környezetvédelmi feladatok:
pl.: fák és madarak védelme, faültetés, kiserdő telepítés, virágok ültetése, gondozása,
fűszer- és gyógynövényes kert, veteményeskert, gyümölcsöskert kialakítása, gondozása, komposztáló létrehozása, víztakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. Ezek a tevékenységek az óvodai élet
mindennapjaiban a nevelés folyamatában
megjelennek és különösen a Zöld Jeles
Napok alkalmával, mint pl.: Föld Napja,
Víz Napja, Madarak- és Fák Napja, Állatok
Napja…
A környezettudatosság már kisgyermekkorban elsajátítható. Ezért a 3–6–7 éves
korú gyermekek környezettudatos attitűdjének kialakítása a hosszú távú célunk.
Nevelőtestületünk a gyerekeken keresztül igyekszik rávenni a szülőket a környezettudatosságra, és ráirányítani a figyelmet
a szelektív hulladékgyűjtésre és az újrahasznosításra. Ezért az óvodaudvarokon elhelyezett konténerek, ketrecek egész éven át biztosítják a papír (újság, hullám- és vegyes
karton, italos karton), műanyaghulladék
(zsugorított PET-palack) gyűjtését nemcsak a szülők, hanem a város lakói részére
is. Regisztrált unk a műanyag kupakgyűjtő

versenyre is: február 28-ig gyűjtünk mindenféle műanyagkupakot és a csoki papírgyűjtő versenyen is részt veszünk, de évente
8–10 alkalommal elektronikai hulladékgyűjtést is szervezünk, melynek kapcsán újrahasznosításra elszállítják tőlünk az elavult,
leselejtezett elektromos gépeket.
Összegezve: az újrahasznosítás is a mindennapi gondolkodásunkban, tevékenységünkben folyamatosan jelen van.
A hulladék megbecsülésére tanítjuk a
gyerekeket. Nem ritkaság, hogy újrahasznosított papírból és hulladékanyagból
készítenek játékokat, dekorációt és ajándékokat. Jó, ha minden kisgyerek tudja, hogy
a hasznosítható hulladék olyan érték
nekünk, mint a mesebeli kiskakasnak a gyémánt félkrajcár!
Tartsanak Önök is velünk, s gondolják át
mielőtt az otthoni szemetesbe bármit is
beledobnak, nem lehetne-e inkább újrahasznosításra átadni?! Ha ezek után csak
egy kicsit is környezettudatosabban gondolkodnak és cselekednek, már megtették a
legfontosabbat: a KÉK BOLYGÓVAL, az
élőhelyünkkel szembeni érzékenység kialakítását.
Kecskésné Harmincz Jolán
óvodavezető

MAKK MARCI
családi
egészségnap
a Kölyöksziget Játéktár szervezésében
Időpont: 2013. március 9. szombat, 14.00–18.00 óra
Helyszín: Halász Móricz-kúria
Programok:
14.00–18.00 óra: JÁTÉK-KLUB-DÉLUTÁN
a nagyteremben:
Készségfejlesztő játékok bemutatása és kipróbálása minden
korosztálynak:
– egy-kétszemélyes készségfejlesztők: 1–99 éves korig.
– logikai játékok: 3–99 éves korig.
– LOGICO- és LÜK-rendszerek: 3–12 éves korig.
– A legkisebbeket – 6 hónapostól 3 éves korig – a korosztályuknak megfelelő játékokkal teli játszószőnyeggel, mondókázással, zenéléssel várjuk.
A galériában:
14.00 órakor: „Fogas kérdések”– a gyerekek fogápolásával kapcsolatban- szülőknek
Dr. Jurácsik Tímea fogorvos előadásában

14.45 órakor: Mesés-játékos előadás a fogápolásról – gyerekeknek
Jurácsik Andrea dentálhigiénikus előadásában
15.30 órakor: TSMT – avagy hogyan élte túl Maugli?
Némethné Pöltl Annamária konduktor,
TSMT-terapeuta előadásában
16.15 órakor: Gerinc- és lúdtalptorna bemutató
Monostory Anna gyógytornász előadásában
17.00 órakor: VITAMINTORNA-bemutató
Jasper Ágnes logopédus, gyógypedagógus
és Monostory Anna gyógytornász előadásában
17.30 órakor: Iskolaérettség – iskolaelőkészítés
Jasper Ágnes logopédus, gyógypedagógus
előadásában.
Az előadások után a szülőknek lehetőségük van a szakemberektől
tanácsokat kérni, a felmerülő kérdésekre választ kaphatnak akár
fórum jellegűen, akár személyesen is.
A családi délutánt közös diavetítéssel zárjuk:
„Makk Marci meséi” címmel.
A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható!
2013. február
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„NAPSUGARAS SZÉP NAPOM” a Zenebölcsiben
Nemrégiben meghívást kaptam a dabasi Kölyöksziget Játéktár vezetőjétől a Zenebölcsibe, ahová 20 hónapos kortól négyéves korig járhatnak a kisgyerekek szüleikkel, kedden és csütörtökönként délelőtt.
Örömmel tettem eleget a meghívásnak és a jókedvemet a napsütés
mellett az is fokozta, hogy az általános iskola első osztályosainak tartalmas nyílt napja után, a szívemhez nagyon közel álló korosztály
örömteli tevékenységének lehetek a részese.
Vidám, barátságos terek, mesés jelenetekkel tarkított falak, színes,
de nyugalmat árasztó gyermekméretű bútorok, életkorhoz jól igazodó
játékszerek, könyvek várják a vendéget. A játszószobában egy nagyon
szép hangú, igazán kedves hölgy kínálta a foglalkozás kezdetén az
anyai ölben ülő picinyek számára a különleges hangszereket (állatfejes
kasztanyetták, ritmuscsengők, dobok…) és ujjbábokat, melyek a nagy
igényességgel kiválasztott mondókák, versikék és dalok lüktetésének
érzékeltetésére szolgáltak. A piciny gyermekek – édesanyjuk ölében
nagy biztonságban érezve magukat – önfeledt örömmel mondogatták
az ismert és az új mondókákat, versikéket.
Az egyenletes lüktetés, az egyszerű alapritmusok különböző
módon való megjelenései, ismétlődései, a játékok mondókái harmóniát teremtenek, a „belső ritmus stabilitását” eredményezik. A hangszerek hangja, a testrészek érintése, ezek ritmikus ismétlődése hihetetlen
élményt jelent a kisgyermek számára, főleg ha ehhez még játékos
utánzó mozgás is párosul, ahogy most is történt. Az élmény magával
ragadó volt – néhány gyermek már az anyától távol, felszabadultan,
ritmikusan mozgott egyedül is –, persze, hogy bekapcsolódtam én is a
mozgással kísért mondókázásba, dalos játékokba. Bár ismeretlenként
érkeztem, mégsem voltam idegen a gyerekek számára, mert hamar
elfogadtak, hiszen én is azt énekeltem, amit ők, én is úgy mozogtam,
ahogy ők, és ez elég volt a befogadáshoz, a közös játék élményéhez.

Csak ezután következett a fénypont: a diavetítés. A török és a tehenek c. mesét vetítette diafilmről Jutka néni. A rövid, tömör, de annál
kedvesebb mese, éppen ennek a korosztálynak való, az ő türelmüket,
figyelmüket lekötötte, kíváncsiságukat kielégítette és jókedvvel kezdtek hozzá a következő tevékenységhez.
Levezetésképpen ,– átvezetve a gyerekeket a játékba – minden kisgyerek egy tarka tehenet készíthetett az édesanyja segítségével, mely
különleges ablakdíszül is szolgálhat a gyerek szobájában. Az előre
kivágott formák ragasztása, összeillesztése, színezése minden pici számára vonzó volt. Percek alatt elkészültek a tarka tehenek, s akiknek
még volt türelmük, azok különféle színű nyomdákkal díszíthettek.
Egy igazán hangulatos, tervszerűen felvázolt és módszertanilag
kiválóan felépített foglalkozáson vettem részt, amely nemcsak a gyermekek és szüleik számára volt örömteli, hanem számomra is.
Örülök, hogy az óvodáskor előtti időszakban is van lehetőségük a
szülőknek városunkban arra, hogy gyermekeikkel tartalmasan töltsék
el szabadidejüket örülve minden apró élménynek, az új versikéknek,
daloknak, mozgásformáknak, amelyekkel színesíthetik mindennapjaikat. Ezentúl fejlesztőjátékok széles skálájából is válogathatnak a szülők minden korosztály számára, szakavatott eladó ajánlásával.
Meggyőződésem, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen hallanak a szülőtől, nagyszülőtől verseket, mondókákat, dalokat, sokkal
türelmesebbek, érdeklődőbbek és fogékonyabbak lesznek az irodalom
és a zene iránt is, és az új közösségbe is könnyebben tudnak beilleszkedni. A közös játékok, amiket itt tanulnak – akár ölbeli játékok, ringatók, tapsoltatók, höcögtetők, akár gyakorló és fejlesztő játékok –
rengeteg együtt töltött felejthetetlen és csodás perccel ajándékozzák
meg a gyermeket és a szülőt egyaránt.
Kecskésné Harmincz Jolán

Mérföldkõ

A Sári Közösségi Ház februári programjai

Millió apró lépés vezet egy cél eléréséhez, egy álom megvalósításához, de vannak lépések, amelyek mérföldkövet kívánnak maguknak.
2012. december 29. egy ilyen nap az Áldos Egyesület és mindany
nyiunk számára, ugyanis elindult a Puszta-templom helyén építendő
emlékhely engedélyeztetése.
A régóta várt és remélt eseményen a telektulajdonosok írásban is
hozzájárultak az itt építendő kápolna és a Jézus-szobor létrejöttéhez.
Korábbi szóbeli hozzájárulással már elkezdődött a tervezés, a hely
régészeti feltárása és a szobor megalkotása. Szabó István neves
szobrászművész öntötte formába az elképzeléseinket.
Miközben visszanézünk a megtett útra, újabb feladatok várnak ránk. A
megkezdett régészeti feltárás folytatására koncentrálunk, annak
mihamarabbi befejezését reméljük, ahogy az építési engedély megszerzése is hátra van még a megoldandó feladatok listáján. Célunk
továbbá a feltárt tárgyak bemutatása és a csontok újratemetése, vis�szaadva ezzel a helynek elrejtett múltját, s adva neki új életet, feltámadást. Szent ez a hely, amely már az ősidőkben is jelentéssel és
imával töltődött fel. Együtt kell várnunk, készülnünk, építenünk lelki
szemeink előtt, látnunk, ahogy a kápolna létrejön, a szobor felállítása
megtörténik.
Együtt lépünk, együtt álmodunk, együtt tesszük le a mérföldköveinket, és együtt örülünk megvalósult, remélt, büszke álmunknak.
Köszönjük egymásnak.
–Hírvivő–

Hétfő Hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 – Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
18.00 – történelmi filmek vetítése, ismeretterjesztő előadás
– Szabó József János
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda
18.30–19.30 – Step aerobik
19.45–20.45 – Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
18.00–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek
18.30–19.30 – Zsírégető aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

12 Dabas 2013. február

Az Áldos Hagyományőrző Egyesület vetítettképes ismeretterjesztő
előadássorozatot hirdet a Sári Közösségi Házban
Időpont: keddi napokon, 18.00 órakor;Előadó: Szabó József János
hadtörténész A program ingyenes!
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Három nap Stockholmban
A Dabasi Újság rendszeres olvasói emlékezhetnek a
Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola „CLIMES” címû
projektjével kapcsolatos hírekre, hiszen az újságban rendszeresen beszámoltunk errõl a tevékenységsorozatról.
Emlékeztetőül talán annyit érdemes megemlíteni, hogy több nemzetközi partnerrel közösen iskolánk is részt vett a németországi
BUPNET elnevezésű projektcég által koordinált Comenius többoldalú projekt megvalósításában, amelynek címe: Klímabarát
menedzsment az európai iskolákban, röviden CLIMES (www.
climes.eu), a részt vevő országok köre hazánkon kívül pedig:
Németország, Törökország, Ausztria, Olaszország és Svédország.

A múlt idő használata indokolt, hiszen a projekt 2012 végén befejeződött, az utolsó találkozóra Stockholmban került sor, ahol iskolánk diákjai (Kovács Levente, Máté Kristóf) és a projektszemélyzet
három tagja (Stégner Péter intézményvezető, Pávics Jánosné és
Halász József) képviselte Dabast és intézményünket.
A projekt során közös feladatunk volt a klímaváltozás mértékének csökkentésére szolgáló intézkedések megtervezése, a kidolgozott stratégia bevezetése intézményünkben. A stratégia kidolgozása – valljuk be – kicsit homályos célnak tűnik, azonban a célok papíron történő rögzítését valóságos tettek követték: szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése az iskola közösségi részein, csaptelepekre víztakarékos adagoló felszerelése, PET-palack gyűjtő akciók megszervezése, energiatakarékos izzók beszerzése, faültetés, szemétszedés a
TE SZEDD! akcióban, és még sok más hasonló, kézzel fogható
eredmény valósult meg a két év alatt.
A decemberi svédországi találkozó általános célja a projekt értékelése és lezárása volt, illetve a további együttműködés formáinak
keresése, amely új pályázatokon való indulást jelent majd ugyancsak
a környezet- és klímavédelem területén. A projektértékelés részeként mindegyik iskola ismertette a kétéves munka eredményét.
Iskolánk a prezentációk mellett készült még 3 db sztereó 3D tananyaggal, amelyeket diákjaink mutattak be a többi partneriskola
tanulóinak és tanárainak. A programsorozat része volt még több,
klímavédelem tárgyában tartott előadás, amelyet stockholmi egyetemi előadók tartottak. A találkozót díjátadó ünnepség zárta, ahol
a projektben részt vett tanulók munkáját köszönte meg és ismerte el
a projektmenedzsment.
CLIMES-csoport, Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola

A Táncsics Mihály
Gimnázium híre
Comenius iskolai együttmûködések
Mint már a múlt havi beszámolónkban örömmel adtunk róla hírt, a
Táncsics Mihály Gimnázium a Tempus Közalapítványnál megpályázható Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning – LLP)
prog ram Comenius többoldalú iskolai eg yüttműködések
alprogramján belül 20 000 euró támogatási összeget nyert. Ez az
iskolák közötti együttműködés két tanévet ölel fel, tehát 2014. június
31-ig tart.
A finn, a német, az angol, a lengyel és mi, a magyar iskola által
kidolgozott közös projekt témája: Menschliche Vielfalt in der Schule
azaz Emberi sokszínűség az iskolában.
A projekt nyelve: német.
Az együttműködésünk célja, hogy a különböző európai országok
partneriskoláival és tanulócsoportjaival való megismerkedés és a kölcsönös látogatások során oly fogalmakkal ismertessünk meg közelebbről tanulóinkat, mint elfogadás, türelem, tolerancia, motiváció,
együttműködési készség, kreativitás, egyenjogúság, tanulási légkör,
jó közérzet az iskolában.
Az iskolánkban megalakult Comenius-csoport 2013. márc. 6–11ig a németországi Frankfurtba utazik, ahol az iskolalátogatás mellett
workshopokon vesznek részt és kérdőívek segítségével felméréseket
végeznek.
Az eredményeikről hamarosan beszámolunk!

Talabérné Kontra Hajnalka / Talabér János
Projektkoordinátor/ nemzetközi kapcsolatokat szervező tanár

Megemlékezés a gyóni
nyugdíjasklubban
A Gyóni Géza Nyugdíjasklubban először 2003 januárjában, a 60.
évfordulón emlékeztünk meg a Don-kanyarban elesett magyar katonákról. A következő években az Áldos Egyesület által szervezett fáklyás felvonulásokon, majd 2009-től az önkormányzat által állított
dabasi második világháborús emlékműnél róttuk le kegyeletünket.
Idén a doni katasztrófa hetvenedik évfordulóján ismét összegyűltünk a nyugdíjasklubban, hogy emlékezzünk. Meghívtuk az ismert
gyóni hadiárvákat, akik elmesélték családi történeteiket a nélkülözésről, a hozzátartozóik elvesztése okozta hiányokról. Nagy örömünkre szolgált, ahogyan 10 éve, úgy idén is vendégünk volt
Szandhofer János alpolgármester úr, aki a Himnusz eléneklését
követően beszédében felidézte a háború szörnyűségeit, a katonák
szenvedését, a fogság borzalmait. Ezt követően háborús versekkel és
dalokkal emlékeztünk sok tízezer elesett honfitársunkra, szülőkre,
testvérekre, barátokra, s arra gondoltunk, soha többé ne érje ilyen
veszteség hazánkat.
Magyar katonák nyugodjatok békében!
Petróczy Attiláné
A Gyóni Géza Nyugdíjas Klub vezetője
2013. február
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intézményeink hírei

Figyelem,
megtéveszthetik Önöket
A DAKÖV Kft. Dabasi Üzemigazgatósága értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy cégünk semmilyen alvállalkozót, személyt nem bízott meg ivóvízminőség ellenőrzéssel, csatornatisztítással, vagy bűzmentesítéssel
kapcsolatosan.
Ilyen jellegű problémákat csak a DAKÖV Kft. emberei
és gépei végezhetnek az üzemeltetési területükhöz
tartozó településeken.
Kérjük a Fogyasztókat, hogy ezzel kapcsolatosan a
DAKÖV Kft. dolgozóin kívül ne engedjenek be más
személyt az otthonukba, ingatlanjaikra, a betörések és
lopások elkövetése, megelőzése miatt!
Ha bárki a fent leírt munkálatok végzésével kapcsolatosan keresné fel Önöket, kérjük, jelezzék a DAKÖV
Kft., illetve a Dabasi Rendőrkapitányság felé, valamint
érdeklődjenek helyi kirendeltségeinken vagy a
29/360-323-as központi telefonszámon.
A DAKÖV Kft. vezetősége

Kedves Ebtulajdonosok!
Az ebek összevezetéses veszettség elleni oltásának közeledtével felhívom szíves figyelmüket, hogy 2013. január 1-jétől „Veszettség ellen
csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható” (164/2008.
(XII. 20.) FVM rendelet 4.§ (7.) bekezdés).
Mivel a 147/2004. (X. 1.) FVM rendelet 5. § (3.) bekezdése szerint
„Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel
történő – tömeges mikrochip-behelyezés tilos”, így kérem Önöket,
hogy 4 hónapnál idősebb kutyájuk mikrochippel történő ellátása
végett keressék fel állatorvosukat az összevezetéses eboltások időpontjai előtt.
Az ebek mikrochippel történt megjelölését, illetve a veszettség elleni
védőoltásának meglétét a jegyző
és a járási állategészségügyi
hivatal ellenőrzi, mulasztás esetén szabálysértési bírság kiszabására
kerül sor.
Dr. Kiss Miklós
Dabas járási főállatorvos

Örkény belterületén,
Az M5 autópályától 3 percre,
600 m2 -es csomagolóüzem
12,5 M Ft-os alkalmi áron
sürgősen eladó!
Tel.: 06-20/256-0542
14 Dabas 2013. február

Februárban már igényelhetõ
a kedvezményes Agrár
Forgóeszköz Hitelprogram
Még kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a gazdálkodók 2013
februárjától az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot,
mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár
pénteken Pécsett, a Mecsek Takarék Szövetkezet ügyféltalálkozójával egybekötött szakmai rendezvényen.
Az államtitkár hangsúlyozta: az agrárgazdaság kedvezményes forgóeszköz finanszírozását célzó program módosításai
várhatóan 2013 februárjától lépnek életbe. A jövőben a baromfi
és a sertés mellett a nyúl és a szarvasmarha ágazatban termeltető
tevékenységet végző vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz,
illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt.
Változik a program maximális futamideje 3-ról 6 évre, illetve
a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1-ről 3 évre. A termeltetők által maximálisan igényelhető hitelösszeg 250 millió forintról 500 millió forintra emelkedik. Újdonság még, hogy a hitel a
jövőben felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is. Jelentős
segítség a gazdálkodóknak, hogy a Vidékfejlesztési Minisz
térium a programban felvett hitelek kamatfizetéshez 50%-os,
maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így a
termelőknek mintegy 3,6%/év kamatot kell fizetniük.
Czerván György kiemelte: jól halad az Agrár Széchenyi
Kártya és a hozzá kapcsolódó Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámla Hitel forgalmazása.
A 2011 szeptembere óta elérhető folyószámlahitel a kis- és
közepes méretű vállalkozási (KKV) kritériumoknak megfelelő
mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági
feldolgozással és forgalmazással, erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó vállalkozások és természetes személyek
(többek között a családi gazdálkodók, őstermelők, kistermelők)
kedvezményes finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel.
A felvehető hitel ősszege maximum 25 millió forint, futamideje legfeljebb 3 év, kamata jelenleg 9,75%/év, amelyhez a VM
évi 2 százalékpont kamattámogatást nyújt, továbbá átvállalja az
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott
kezesség díjának 50%-át is. A mezőgazdasági vállalkozás a hiteligénylést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
VOSZ területileg illetékes szervezeti egységeinél (Regisztrációs
Irodák) folyamatosan nyújthatja be. Jelenleg 88 regisztrációs
irodában igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámla
hitel – tette hozzá az államtitkár.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

egészség

Az influenzajárványról
Még nincs járvány, de közelít!
Egyre több inf luenzaszerű megbetegedést jelentenek Magyar
országon: január harmadik hetében 12 100 beteg fordult orvoshoz
hirtelen kialakuló láz, izomfájdalom, elesettség – később száraz
köhögés tüneteivel. 23,1%-kal több, mint az előző héten.
Az influenzavírusok évről évre nagyszámú megbetegedést okoznak világszerte – s jelentős többlethalálozást főleg életkoruknál,
krónikus alapbetegségüknél fogva a nagyobb kockázatnak kitett
népesség körében.
A vírusok szerkezetéből, változékonyságából s állatvilági elterjedtségéből kifolyólag új vírusaltípusok jöhetnek létre, s okozhatnak
akár világméretű járványt is.
Magyarországon az őszi, téli, kora tavaszi időszak az, amikor
majdnem minden évben megjelennek kismértékben megváltozott
kórokozók, s okozzák az úgynevezett szezonális influenzát.
Tüneti kezelés (ágynyugalom, bőséges teázás, lázcsillapítás) mellett néhány nap alatt gyógyul – de szövődmény léphet fel idősko
rúak, gyermekek, s krónikus betegek körében.
Az influenza leggyakrabban magától gyógyul – de a megbetegedettek kerüljék a várandós nők, idős, illetve beteg emberek, csecsemők társaságát. Betegen ne menjenek be a munkahelyekre, illetve
tömegközlekedési eszközre se szálljanak fel!
Szalicilátok (pl. aszpirin) nem adhatók gyermekeknek, mert a
vírusfertőzés és a szalicilát együtt súlyos agy- és májkárosodást
okozhat.
Terjedése: cseppfertőzéssel illetve közvetlen érintkezéssel történik (pl. váladékkal, szennyezett kézzel).
Influenzavírus nemcsak az emberek, hanem az állatok körében is
előfordul (pl. szárnyasok, emlősök), bár általában nem betegítik
meg az embert.
A megelőzés a leghatékonyabb módszer
A védőoltás – amely tartalmazza az adott évben várható legelterjedtebb A és B altípusokat (elölt teljes vírust, hasított vírust vagy felszíni
antigéneket tartalmaz), október végén szokott a patikákban megjelenni – s már ekkor érdemes a veszélyeztettetnek kérni (idősek, krónikus betegek, sok emberrel foglalkozók stb.). A védőoltás azoknak
ajánlott, akiknél magas a szövődmények kialakulásának kockázata
(immunhiányos betegek, idősek, elhúzódó betegségben szenvedők).
Ajánlott a H1N1 influenza vírusa elleni védőoltás a gyermekeket tervező vagy már teherbe esett hölgyeknek.
Még nincs influenzajárvány (150 000 bejelentett eset/hét a járványküszöb) de közelít: Belgium, Csehország, Dánia, Francia
ország, Izland, Írország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Svéd
ország, Anglia, Wales felől.
Még mindig ajánlott a védőoltást kérni!
Eddig hazánkban a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumba
érkezett esetekből 3 fővárosi, 1-1 Baranya és Hajdú-Bihari influenzánál tudták kimutatni a (H1N1) pdm09 vírus jelenlétét.
Természetesen az egészséges életmód, saját magunkra való odafigyelés – helyes táplálkozás, bőséges tiszta víz fogyasztása, mozgás–, káros anyagok bejuttatásának kerülése (pl. dohányzás elhagyása), alapvetőek immunrendszerünk tartós jó működése szempontjából.
Dr. Bérdi Eszter
a tüdőgondozó intézet vezetője

Módosult a járóbetegbeutalás rendje
Budapesten és Pest megyében
Hétfőtől egyértelmű, átlátható, átfedés- és hézagmentes a járóbeteg-irányítási rendszer Budapesten és Pest megyében. Az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogszabályi kötelezettségének
eleget téve, lezárta azt az eljárást, amit még 2010-ben kezdett
meg jogelődje, az ÁNTSZ Közép-Magyarországi Regionális
Intézete. A határozatok 2013. január 21-én léptek életbe.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal törvény által előírt feladata, hogy az egészségügyi intézmények ellátási területét átfedés- és hézagmentesen határozza meg. Ennek során egyértel
műen kijelöli, hogy egy-egy megbetegedés esetén a háziorvosnak
melyik szolgáltatóhoz kell irányítania az adott településen, illetve kerületben élő páciensét szakorvosi vizsgálatra.
A most lezárult eljárás során Az Országos Tisztiorvosi
Hivatal a Pest megyében működő közfinanszírozott járóbetegszakellátást végző egészségügyi szolgáltatók részére ellátási
területet határozott meg. Figyelmet fordított arra, hogy az adott
területen élőket lehetőség szerint a hozzájuk legközelebbi szolgáltatóhoz sorolják be, és a szakrendelések az adott településeket
el is tudják látni. Figyelembe vette azt is, hogy az uniós fejlesztési forrásból felújított rendelőintézetek a támogatási szerződésben vállalt fenntartási kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.
Fontos kiemelni továbbá, hogy a járóbeteg-szakellátók számára
továbbra is biztosítva van a lehetőség arra, hogy „területen kívülről” érkező betegeket fogadjanak, ezzel együtt pedig a megkezdett kezeléseket folytassák. A beutalási rend csak azt határozza
meg, hogy mely betegeket köteles ellátni a szakorvosi rendelőintézet.
A Dabasi Szakorvosi Rendelőintézet tekintetében a területi
ellátási kötelezettség új rendje nem változtatja meg a korábban
kialakult betegutakat. Az intézet területi ellátási kötelezettségéhez tartozó községek (Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Hernád,
Inárcs, Kakucs, Ócsa, Örkény, Pusztavacs, Táborfalva,
Tatárszentgyörgy, Újhartyán, Újlengyel) háziorvosai továbbra is
az intézetünkbe küldhetik betegeiket.
Klemencz Györgyné
intézetvezető
Kérjük, hogy az alapítvány támogatásával járuljon hozzá
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
műszerezettségének javításához.
Kedvezményezett adószáma:
19182638-1-13
Kedvezményezett neve:
„Orvosi Műszerrel a Daganatos Betegségek Korai
Felismeréséért” Alapítvány
Klemencz Györgyné
kuratóriumi elnök

Dr. Bodó Ágnes
kuratóriumi tag

Dr. Beke Judit
kuratóriumi tag
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Gróf Vay Péter halálának 65. évfordulójára emlékezünk

AZ ELSõ MAGYAR HADIÁRVAHÁZ
Napjaink aktualitása, hogy a Duna Televízió műsorára tűzte a
„Magyar elsők” epizódjait. Annak idején 2004-ben az első vetítéskor
Dabason is sokan fedeztük föl a kultúrtörténetünk jeles eseményeit
megelevenítő, leltározó sorozatot, s mindössze egyetlen reményünkben kellett csalatkoznunk: Bizakodva vártuk, hogy a szerkesztők a
gyóni Első Magyar Hadiárvaház történetére is rátaláljanak, ám az
valamiért mégiscsak elkerülte a figyelmüket. Kár érte, mert az egyébként nem vitatottan nívós, és az ismétlésben is jó szívvel ajánlható kollekció egy igazi ékkővel gazdagodhatott volna.
A gyóni hadiárvaház alapítása gróf Vay Péter (*Gyón, 1864. 09.
26. †Assisi, 1948. 02. 28.) címzetes püspök, misszionárius világutazó,
író, Kelet-kutató személyéhez kötődik, akinek példaadó életútját
Dabason már nem kell bemutatni, de máshol is mind gyakrabban
találnak rá. Utolsó nagy ázsiai útjáról készített jegyzeteit éppen
1914-ben, a „világháború előestéjén” véglegesítette. Körútjának
– mint arról „A keleti féltekén” című munkájában olvashatunk – meghatározó élménye volt a Dél-koreai Taikuban tett látogatása, ahol a
semmiből néhány év alatt pezsgőéletű misszionáriusközpontot emeltek püspöki lakkal, iskolákkal és azzal a gyermekmenhellyel, melyet
gróf Vay Péter az irodalmi bevételéből építtetett. A koreai gyermekmenhely alapkövét 1907 áprilisában helyezték el, s az ottani tapasztalatok bizonyosan szerepet játszottak a hadiárvaház létesítésében. A
gyóni kastély közösségi hasznosításának gondolata így jóval az első
világháború előtt megszületett, hiszen a világjáró családtagok szinte
már csak vendégként vetődtek ide, s távollétükben a kúria az év nagy
részében kihasználatlanul állt. „Arra nézve, hogy óvoda, gyermekmenhely, árvaház vagy kolostor lesz-e, határozott megállapodása
nincs a grófnak, s így a nép közt szállingózó hírek alap nélküliek” –
tudósított erről a Gyóni Géza által szerkesztett Dabas és Vidéke
1908. május 17-i száma. Fontos előzmény, hogy a fővárosban már
több gyermekotthont működtető Jézus Isteni Szívéről Nevezett
Kármelita Nővérek 1912-ben gróf Vay Péter kitartó invitálását elfogadva, első vidéki helyszínként Gyónra települtek. Ugyanakkor a kastélyhoz kötődő családi szálak közül a legrégibb, s talán a legfontosabb
szakadt el 1913. április 8-án, özvegy Vay Lászlóné Beniczky Sarolta
Baden-badeni halálával.
A „Magyarország az első világháborúban” lexikon adata szerint a
gyóni Első Hadiárvaház „ünnepélyes felavatására és egy újabb épület
alapkőletételére” 1916. október 1-jén került sor. Ekkor azonban már
100 kis lakója volt az intézetnek, azaz működése közvetlenül a háború
kitörése után, annak első évében megkezdődött. Gróf Vay Péter az
elesett hősök árváinak felnevelése céljára adományozta a gyóni kastélyt melléképületeivel, kiterjedt parkjával, kertekkel és szőlőtelepével. A vezetést a karmelita nővérek vállalták el. Az indulásban sokat
segített, hogy a hazai csecsemő- és gyermekvédelem lelkes elnökasszonya, Lónyay Elemér gróf felesége, Stefánia királyi hercegnő
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(*1864 †1945) teljes elkötelezettséggel a hadiárvaház ügye mellé állt.
A mai Védőnői Szolgálat elődje, az Országos Stefánia Szövetség névadójának és védnökének fordulatokban, érdemekben gazdag pályáját
részleteiben e helyütt nincs mód ismertetni. Emlékeztetni viszont
kötelező arra, hogy a magyar gasztronómiában a Stefánia-szelet,
rizottó, felfújt, fészek, torta és egyéb „Stefánia módra” készült főételek mindmáig a belga hercegnő nevét viselik, akárcsak a zuglói
Stefánia út („végig hajtani a Stefánián”). A hercegnő és gróf Vay Péter
felismerését, miszerint a hadiárvák egyre növekvő számának problematikája a régóta működő árvaszéki gondoskodás rendszerében és a
meglévő állami menhelyek keretein belül nem kezelhető, nagyon rövid
időn belül igazolta az élet. Hiába jött el 1914 ősze a falevelek hullásával, le kellett számolni a villámháború illúziójával, a világégés pedig
mind több áldozatot követelt. Stefánia hercegnő a „Gyóni Hadi Árva
Szeretetház” javára adakozási felhívással fordult a hazai arisztokrá
ciához, a gazdasági élet és a pénzvilág mágnásaihoz, melyben a háborúban elesett hősök árváinak felnevelését a jelen legfontosabb feladataként határozta meg. Megfogalmazása szerint egy ágy elhelyezésére
1000 korona, míg egy kisnövendék felnevelésére 10 000 korona adomány nyújt fedezetet. A gyűjtés eredményét összegző kiadvány 95
adakozó felajánlását rögzíti, összesen 162 856 korona értékben. Az
adományokat a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbank pozsonyi fiókjába kellett eljuttatni. Az íven számos jól ismert, történelmi jelentőségű családnév sorakozik egymásután ábécésorrendben: Andrássy,
Apponyi, Esterházy, Festetich, Károlyi, Pallavicini, Pálffy,
Rothschild, Szász–Coburg, Széchényi, Thyssen-Bornemissza,
Thurn–Taxis, Windischgrätz, Zichy. A legkisebb és leggyakrabban
adományozott összeg az egy ágy elhelyezését biztosító 1000 korona
volt. Ennyivel támogatták a hadiárvaház ügyét a dabasi Halászok és a
felsődabasi Nemes János gróf, de a karitatív tevékenységgel szívesen
foglalkozó Mária Valéria főhercegnő (*1868 †1924) is. Stefánia hercegnő 5000, férje pedig további 3000 koronával segítette a hadiárvák
elhelyezését. A 10 000 koronás legmagasabb összegű felajánlás négy
adományozó anyagi áldozatvállalását dicséri. Egyikük Dreher Jenő
(*1873 †1949), a világhírű sördinasztia tagja, aki akkoriban a család
kőbányai gyárát vezette. Másikuk Esterházy Miklós Móric gróf
(*1855 †1925) császári és királyi kamarás, akinek fia 1917-ben Tisza
István és Wekerle Sándor között rövid ideig az ország miniszterelnöke volt. A harmadik nagy összeg a 10 adományozó pénzintézet egyike, a mai jegybankhoz hasonló feladatot ellátó Osztrák-Magyar Bank
(OMB) nagyvonalú gesztusa. A negyedik bőkezű mecénás teljes nevének közzététele helyett az „A. P.” monogrammal jegyezte nagylelkűségét. (Elképzelhető, hogy a két betű gróf Vay Pétert rejti, ugyanis életének egy korábbi időszakában V. A. P. szignóval jelentek meg írásai a
Budapesti Szemlében.) A grófnék–grófok, bárónék-bárók, hercegnők
és hercegek között egy európai uralkodót is találunk: I. Ferdinánd
bolgár király (*1861 †1948) 2000 koronával támogatta a gyóni intézményt. A Szász–Coburg családból származó, bécsi születésű uralkodó amellett, hogy jól beszélt magyarul, még magyarországi birtokkal
is rendelkezett. Hobbija a botanika volt, murányi várában nagy botanikus kertet és ortodox (görög-keleti) kápolnát létesített. Ugyanakkor
a községnek katolikus templomot építtetett, azaz nem állt tőle távol a
jó ügyek szolgálata. (folytatjuk)			
Valentyik Ferenc
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Az Egyházak hírei
A gyónI és a Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Hálásan köszönjük a jótékonysági bálunk
segítőinek, résztvevőinek, pártolóinak és
adományozóinak nagylelkű segítségét,
melynek nyomán egy rendkívüli hangulatú
együttléten túl anyagilag is erősödtünk.
• Előadássorozatunk következő témái: február
11-én: A húsvéti misztérium az Egyház idejében, február 25-én: A húsvéti misztérium
szentségi ünneplése, március 11-én: A
keresztény beavatás szentségei.
• A Betegek Világnapjához legközelebb eső
vasárnap, azaz február 10-én a 8.30-as
szentmisében a Szőlőkben, a 10.30-as
szentmisében pedig Gyónon szolgáltatjuk ki
közösségi keretek között a betegek kenetét. A
közös szentségfelvételhez kötelező részt
venni a megelőző felkészítésen, amelyet
Gyónon 8-án, pénteken 15.30-tól, a
Szőlőkben 9-én, szombaton 15.30-tól tartunk.
• Február 13-án, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt. Ne feledjük, hogy hamvazószerda 18-60 éves korig szigorú böjti nap,
a nagyböjt péntekjein pedig 14 év fölött tartózkodunk a húsételek fogyasztásától.
További részletek az egyházközség szórólapján.
• Nagyböjti lelkigyakorlatunkat 3 egymást
követő szerdán, a szentmisék helyett, azaz

17.00 órai kezdettel tartjuk a gyóni templomban: február 27-én, március 6-án és 13-án.
• Szentgyónásra a hétvégi szentmiséket megelőző 1/4 órán, és az egyénileg egyeztetett
időpontokon kívül a nagyböjtben Gyónon
általában hétfőnként, szerdánként és péntekenként a 17.00 órai szentmisék előtt vagy
után 1/2-1/2 órás lehetőségek is lesznek. A
részleteket minden héten a templomi hirdetésekben találjuk.
• A nagyböjt péntekjein 16.00 órától keresztutat imádkozunk közösen a gyóni templomban.
• Március 3-án 10.30-kor Gyónon gitáros
gyerekmisét tartunk

• Február 13. szerda 18.00 óra: kistérségi
gyülekezetek közötti találkozó
a gyülekezeti házban
• Február 20-22-ig esténként 18.00 óra: böjti
evangelizáció a gyülekezeti házban
vendég igehirdetők szolgálatával
• Február 24. vasárnap 10.00 óra: böjti hálaadó istentisztelet úrvacsoraosztással
15.00 óra: szeretetvendégség
Meghívott vendég: Bata Ambrus ny. rendőr
őrnagy – előadás a bűnmegelőzésről
• Március 3. vasárnap 10.00 óra
bibliavasárnap – istentisztelet a gyülekezeti
házban
15.00 óra: szeretetvendégség

Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Állandó alkalmaink
Vasárnap 10.00 óra: felnőtt istentisztelt
10.00 óra gyermek istentisztelet
Kedd 	15.30 kor konfirmáció-előkészítő
a 7. osztályosoknak
	18.00 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő
Szerda 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
	16.00 óra: konfirmáció-előkészítő
a 8. osztályosoknak
Péntek: 15.00 óra: gyülekezeti hittan

Kedves Hívek! Aktuális miserendünkről, aktuális híreinkről érdeklődni a honlapunkon, a hirdetőn és a misén az atyától lehet.
Február hónapban indul a nagyböjti időszak,
ami hamvazószerda utáni 40 napot jelent.
Megtisztulva, lélekben vágyakozva készüljünk
húsvét ünnepére.
Honlapunk: www.alsodabasplebania.5mp.eu
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szere
tetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 10. 16.00 óra – Téma: Zarándokként
Jeruzsálemben
Előadó: Németh Mihály evangélikus lelkész
• Február 17. 15.00 óra. – Gyermekek szeretetvendégsége.
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra csütörtökönként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
(18.00 órától fiatal felnőttek köre)
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-20/824-6181)
Keresse oldalunkat a facebook.com-on!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 10. vasárnap 16.00 óra: házas-kör a
gyülekezeti házban

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(télen a Kossuth László utcai gyülekezeti
házban)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a parókián
Alkalmaink
• Február 17-én, böjt első vasárnapján 10.00
órakor úrvacsorai istentisztelet
• Március 24-én virágvasárnapi ünnepi istentisztelet
• Március utolsó hete: nagyheti és ünnepi
istentiszteletek
Református gyülekezetek találkozója
• Február 13-án, szerdán 18.00 órakor a gyóni
református gyülekezet parókiáján tartjuk a
refor m á t us g y üleke zetek K is té r s é gi
Gyülekezetközi (GYÜZI) találkozó következő
összejövetelét, melyre szeretettel hívunk
minden érdeklődőt!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
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EGYETEMES IMAHÉT A KRISZTUSHÍVõK EGYSÉGÉÉRT
Január 21–26-ig együtt fordultunk Isten felé, a különböző keresztyén felekezetek hívei, az Egyetemes Imahét istentiszteleti alkalmain
a gyóni városrész templomaiban. Hálás szívvel írhatom, hogy egy igazán meghitt testvéri közösségben lehettünk együtt. Jó volt együtt
hallgatni és figyelni az élő Isten szavára, üzenetére, amit mindhárom
lelkipásztor tolmácsolt a hét folyamán az egybegyűlteknek.
Idén az Indiában élő kisebbséget képező dalitokra gondoltunk,
akik az úgynevezett „kaszton kívüliek”. Őket érinti legfájdalmasabban a kasztrendszer, amely egy megcsontosodott osztályrétegződés,
s amely a rituális tisztátalanság és rituális tisztaság gondolatán épül.
A központi témája és üzenete a hétnek: a Mikeás próféta könyvéből a 6. fejezet 6–8. vers szolgált alapul.
Egy igen komoly kérdés köré csoportosítottuk gondolatainkat,
mi, szolgálattevők: dr. Tanczik Balázs római katolikus plébános,
László Milán evangélikus és Fekete László református lelkészek.
MIT KÍVÁN ISTEN TŐLÜNK?
Isten, most az imaheti alkalmainkon azt kívánta tőlünk, hogy
ebben a testi-lelki együttlétben és harmóniában éljük meg az
Istennel és egymással való kapcsolatainkat.
Nagyon jó volt közösen énekelnünk, egy szívvel és egy lélekkel
imádni és magasztalni Megváltó Urunkat, Krisztusunkat.
Az első két alkalmon mi voltunk a házigazdák, majd utána az
evangélikus templomban és végül az utolsó két este a római katoli-

kus templomban gyűltünk össze imádságos és áhítatos szívvel.
Nagyon örültünk, hogy a hívek igen szépszámban vettek részt az
alkalmakon.
Pénteken az istentisztelet után a római katolikus plébános úr
meghívására, ökumenikus vacsorán vettünk részt a plébánia paró
kiáján. Gazdagon megterített asztal várta a lelkészeket és családjaikat. Felszabadult, kötetlen beszélgetésünk mellett finomabbnál
finomabb ételek kerültek az asztalunkra. Hálásan köszönjük az
asszonytestvérek áldozatkész szeretetét, akik szívüket, lelküket
beletették a különböző fogásokba.
Asztalunkról nem hiányzott a bor sem. Jól is esett egy-egy pohárral a fenséges vacsora mellé.
Imahetünk zárásaként szombaton a szolgálatot László Milán
evangélikus lelkész végezte, aki méltán összegezte az egész ima
hetünk lényegét, üzenetét.
A végén szokásunkhoz híven egy-egy igei áldást vehettek a jelenlévő testvérek a lelkészektől.
Istennek adunk hálát ezért a mindannyiunk számára emlékezetes
hétért, ahol kaphattunk igei üzeneteket és áldást, amely arra buzdított bennünket, hogy továbbra is ápoljuk és építsük az ökumenikus
kapcsolatainkat, igyekezve azzal másokat is Istenhez vezetni.
SOLI DEO GLORIA! EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!
Fekete László református lelkész

és FEJLESZTÔKÖZPONT
Állandó programjaink
• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
30 perc foglalkozás+60 perc kötetlen játék
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 óra között
60 perc foglalkozás+30 perc kötetlen játék
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
kéthetente szombatonként 9.30–10.30 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 11.00–12.00 óra között
• BARKÁCSKUCKÓ (4–12 éveseknek)
Havonta egyszer, szombatonként 14.00–18.00 óra között.
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK (4–12 éveseknek)
Szombatonként, 14.00–18.00 óra között, időpont-egyeztetéssel.
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Szerdánként 14.00–18.00 óra között, időpont egyeztetéssel.
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óráig, időpont-egyeztetéssel
• K icsi buksi okos buksi iskolaelőkészítő program
(5–7 éveseknek) péntekenként 16.00 és 17.00 órakor (időtartama
45 perc)
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• LÚDTALP- és GERINCTORNA
Kéthetente szombatonként 9.00–12.00 óra között, időpont
egyeztetéssel
• VITAMINTORNA
Hétfőnként 16.00–17.00 között iskolásoknak
17.00–18.00 óra között óvodásoknak
A vitamintorna a testmozgás, egészségmegőrzés, egészségügyi felvilágosítás és a testkultúra azon területe, amely a gyerekek testi, lelki fejlődését
elősegíti, és megtanítja őket az egészséges, gerincbarát életvitel folytatására és ezen értékek megőrzésére. Magában foglalja a gerinctornát, talptornát, téri orientációt, finommotorikát, ujjtornát.
A programhoz szorosan kapcsolódó munkafüzetek, emblémás póló,
matricák, fejlesztő kártyajátékok, – amelyek a gyerekek számára készültek – segítenek elsajátítani az egészségmegőrző elméleti és gyakorlati
mozgásanyagot.
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as,
Dömők Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia, iskola-előkészítés), a 06-30/689-7904-es, Némethné Pöltl
Annamáriánál (TSMT) a 06-70/361-5729-es telefonszámon, illetve személyesen, a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.
hu a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt, valamint a facebook oldalunkon.
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A holokauszt nemzetközi emléknapja
Költemény
Nem föld a föld.
Nem szám a szám.
Nem betű a betű.
Nem mondat a mondat.
Isten az Isten.
Virág a virág.
Daganat a daganat.
Tél a tél.
Gyűjtőtábor a körülhatárolt
bizonytalan formájú terület.
Pilinszky János (1974)

Az Auschwitz-birkenaui náci haláltáborok felszabadításának napja
a holokauszt nemzetközi emléknapja. 1945. január 27-én egy ukrán
különítmény lépett be elsőként a láger udvarára, és a katonákat döbbenetes látvány fogadta. A halottakkal és élő emberi roncsokkal tele
haláltábor megrendítette a harcedzett katonákat is. Három esztendő alatt mintegy kétmillió ember lelte halálát ezen falak között.
Auschwitz ma múzeumként őrzi az egykori lakóinak személyes tárgyait és számos, a gyötrésükre kitalált kínzóeszközt is. Ez a létesítmény mementó, arra figyelmezteti a ma emberét, hogy soha többé
nem ismétlődhet meg ez a borzalom, amely egy népcsoportot taszított a megsemmisülésbe.
Az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon világszerte emlékeznek meg a holokauszt áldozatairól.
szerk.

Anne Frankról, röviden
Gondoltam, utazzunk az időben: Hollandia, Amszterdam, 1935.
Anne Frank és barátnője, Hanneli Goslar elkezdi az iskolát. Hanne
vidám kislány, barátnője félénk, jól kiegészítik egymást. Együtt élik
át a tinik furcsa változásait is.
Ugorjunk 1979-re. Anne ötvenéves lenne, édesapja, Otto Frank
mesél. „Miért voltak olyan gonoszak? – kérdezi Anne a naplójában.
1942-ben vagyunk, a németektől megszállt Hollandiában. Hannelit
apjával és húgával Bergen-Bersenbe viszik. A Frank és a Van Daan
család elrejtőzik, két évig bujkálnak. (Szintén Anne írja naplójában).

Lengyelország. Auschwitzban teljes kapacitással működik a
halálgyár. A hollandokra is a „szokásos” sors vár: családtagok szétválasztása, szelektálás, gázkamra, krematórium. Az egyik SS-őr
érettségizik, jól jön a holland rabbi. Ő megpróbálja a németet átformálni, nem sikerül. A háború vége felé Hanneli és húga apjával
átkerül Bergen-Bersenbe – német foglyokra akarják cserélni –, itt
találkozik Annevel, a tábor kerítésének két oldalán látja egymást a
két barátnő. Anne annyira gyenge már, hogy nővére után egy nappal
meghal. Hanneli Goslar családjával Izraelben él, Otto Frankkal a
távolság ellenére gondolatban beszélgethetnek egymással felidézve
a pokol éveit, az elrabolt, elveszett otthon melegét. Szinte látjuk az
amszterdami vidámparkot, ahol a két barátnő még álmodozott. Azt
hitték, bármi lehet belőlük.			
S. Ferenczi Zsuzsa

A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja
„Ami ezelőtt a tied volt, az most a másé. Ami ezelőtt jó volt, az most
rossz. Ami ezelőtt okosság volt, az ma lopás, s ami ezelőtt lopás volt,
az most törvény. S mindezt együtt úgy nevezik, hogy szociálizmus.
Érted már?”
Wass Albert: Elvásik a veres csillag, részlet

A Kommunista Diktatúrák Áldozatinak Emléknapját az
Országgyűlés által 2000 júniusában elfogadott határozat szerint
minden évben február 25-én tartjuk. 66 évvel ezelőtt ezen a napon
tartóztatták le jogtalanul Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt
főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok, majd a Szovjet
unióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
Miközben Magyarország alig heverte ki a második világháborút,
a megszálló szovjet csapatok biztos hátterével megindult a szovjet
típusú kommunista államhatalom kiépítése. A rettegésre, besúgóhálózatra, bosszúvágytól átitatott titkosrendőrségre és mindenkivel
szembeni gyanakvásra épülő rendszer kialakítása a meglévő társadalmi rendszer teljes tönkretételével és egy új társadalom drasztikus eszközökkel való kialakításával kezdődött meg. Közvetlenül
több százezer, közvetve milliónyi ember szenvedett 1948-tól az
56-os forradalmon át, egészen a hatvanas évek közepéig a szocialista államgépezet durva eszközeitől. Az idealizált, „egyre fokozódó
osztályharc” jegyében a magyar parasztság, a nemesség, az iparosok,
a polgárság, az értelmiség, a történelmi egyházak egyaránt ellenséggé nyilváníttattak.
A szenvedésnek megannyi formája ismert a köztudatban, a tulajdonelkobzások, a padlássöprések, a kitelepítések, az elhurcolások.
A diktatúra politikai indíttatású lelki-testi kegyetlenségeiről az
áldozatok családjai ma is nehezen beszélnek, a sebek nehezen
gyógyulnak. A Wass Albert könyvéből jól ismert elvásó vörös csillag ma is árnyékot vet a mindennapokra. Sok még a meg nem értett,
az elferdített, az el nem mondott tény, amely a kommunista diktatúrák igazi arcáról leránthatják a leplet.
Emlékezzünk február 25-én néma főhajtással a diktatúrák áldozataira! 			
Feldman
2013. február
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A HANGOK VERSENYÉNEK DABASI GYŐZTESEI
Tavaly év végén a Korrektúra Kft. pályázatot hirdetett
a világ magyar nyelvû rádióadói számára tíz kategó
riában. 370 rádiót érintett a felhívás határainkon innen
és túl, és nyolcvanan pályáztak a Hangok versenyében. A Rádió Dabas a Térségi napló és a Hangos portré címû mûsoraival indult a megmérettetésen, és az
eredmény nem maradt el. A rádió két mûsorvezetõje,
Ordasi Brigitta és Szabó Erika elõkelõ helyen végzett a
mezõnyben, jutalmukat a díjkiosztással egybekötött gálán, a Puskin mozi dísztermében vehették át, tavaly december 19-én. A Hangok versenyében, hírmûsor (magazin) kategóriában Ordasi Brigi második, portrémûsor
kategóriában Szabó Erika harmadik helyezett lett.
A két műsorvezetővel Kapui Ágota beszélgetett.
K. Á.: Milyen érzés egy nagy verseny díjazottjának lenni egy „kis rádió”
műsorvezetőjeként?
Sz. E.: Ennek a helyezésnek az értékét az adja meg, hogy ebben a
két kategóriában érkezett be a legtöbb pályázati anyag, mert minden
rádió készít ilyen jellegű műsorokat. Olyan nagy múltú rádiókkal
együtt mérettettünk meg, mint a Bartók vagy a Kossuth, akik
nagyon komoly apparátussal dolgoznak. Mi az egész szerkesztőségben nem vagyunk annyian, mint ott egyetlen műsor stábja. Bár teljesen randomszerűen esett a rádió vezetőjének a választása erre a két
műsorra, mégis úgy érezzük, hogy ez egy közös siker, a Rádió Dabas
stábjának közös munkája is tükröződik az eredményben.
K. Á.: Meséljetek a díjátadó ünnepségről!
O. B.: A díjátadó a Puskin moziban volt, és nagyon hangulatosra
sikerült. A zsűritagok minden kategóriában értékelték a pályaműveket, felsorolták azok negatívumait és pozitívumait, valamint a
műfajjal kapcsolatos elvárásaikat. Kiemeltek egy-egy műsort, és
minket is pozitív példaként említettek. Elmondták, hogy mit gondolnak a rádiózás jövőjéről. Megítélésük szerint, ez egy élő műfaj,
amelynek mindig is lesz létjogosultsága.
Sz. E.: A gála elején magát a Rádió Dabast is kiemelték és sikeresnek ítélték meg a tevékenységünket. Ez azért is nagy elismerés,
mert országos nagy frekvenciákkal együtt mérettettünk meg, olyan
rádiókkal, amelyek több évtizedes múltra tekintenek vissza. Mi
ebben a mezőnyben egy fiatal regionális rádió vagyunk, ezért óriási
dolog hogy mellettük egyáltalán labdába tudtunk rúgni.
K. Á.: Hogyan viszonyultok a műsorotokhoz, miért pont ezt a műfajt
választottátok?
Sz. E.: Amikor a rádióhoz kerültem, megkérdezték tőlem, hogy
milyen műsort csinálnék szívesen. Képességet és kedvet éreztem
magamban arra, hogy emberekkel beszélgessek az életükről, és így
született meg a Hangos portré. A műsor célja, hogy a térségben élő
sikeres embereket közelebb hozzuk a hallgatósághoz, és országosan
ismert személyeket is megszólaltatunk, olyanokat, akik valami követendő értéket képviselnek, és komoly életmű van mögöttük. Az alanyok között volt már sokgyerekes édesapa, Kossuth-díjas, orvos,
művész…A vendégeim száma már bőven megközelíti a kétszázat. A
műsor lehetőséget kínál arra, hogy olyan emberekkel találkozhatok,
akikkel enélkül valószínűleg soha, és én is sokat tanulok ezekből a
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beszélgetésekből. A pályázatra egyetlen anyagot kellett beküldeni,
és ez a Zoránnal való beszélgetésem volt, akinek nagy rajongója
vagyok. A díjátadás után felhívtam, és megköszöntem a segítségét, ő
pedig, a rá jellemző szerénységgel megköszönte a lehetőséget.
O. B.: Én tulajdonképpen ajándékba kaptam a Térségi naplót,
mert szülés után híreket mondtam, erre volt csak időm. Közben a
műsor többször gazdát váltott, majd felszabadult. Kancsár Krisztián
távozása után Valentyik Anna vette át, akit időközben felvettek a
Színművészeti Egyetemre. A Naplónak tehát nem volt gazdája, és én
szívesen elvállaltam. Azért ajándék számomra, mert olyan helyekre
jutok el, olyan eseményekről tudósítok, ahová sokan nem tudnak
elmenni, amelyek engem és sokakat érdekelnek. Lehet, hogy a tudósítás hatására a következő rendezvényen már az is ott lesz, aki előzőleg kihagyta. A Dabasi Napokról szóló műsorommal neveztünk a
versenybe. A Vekerdi tanár úrral, Doktor Zoltán ételszobrásszal
készített beszélgetésekből és a rendezvény más helyszíneiről készült
egyveleg tartalmazza a beszélgetőpartner véleményét és a témához
való személyes hozzáállásomat is. Nem egy komoly, portrészerű
műsor, mint az Erikáé. Sokkal lazább, kötetlenebb, sok zenével
fűszerezve. Mindig aktuális témával foglalkozom, olyannal, ami
érdekli az embereket, de engem is, legyen szó gyerekekről, nevelésről, influenzáról, vagy épp egy térségi rendezvényről.
K. Á.: Milyen céljaitok vannak a siker után?
Sz. E.: A cél az, hogy még nagyon sokáig menjen a műsorom,
minél érdekfeszítőbb legyen, és egyre többen hallgassák. Úgy érzem,
rengeteg nagyon jó műsoralany vár még rám, olyanok, akik csodálatos dolgokat mondtak már el nekem, és ajánlom a hallgatóknak is
ezeket a gondolatokat. Nekem nagyon sokat adtak ezek a beszélgetések, és remélem, hogy aki meghallgatja, az is hasonlóan érez majd.
O. B.: Nekem az lenne a kívánságom, hogy ebben a mederben
haladjunk tovább. Várom a hallgatók visszajelzéseit, kiről-miről szeretnének hallani, mi érdekli őket. Volt már, hogy ők ajánlottak helyszíneket, személyeket, és ezekből az ajánlásokból hihetetlen jó dolgok születtek. Sokan azt hiszik, hogy elérhetetlenek vagyunk, pedig
pont az ő jelzéseikre várunk. Azért is készítettünk délelőttönként
interaktív hírműsort, hogy őket is bevonjuk az életünkbe, és ezért
vannak a programjaink – Mikulás, rádiós születésnap, a véradás
stb.- hogy ők is részesei legyenek az adásoknak, magukénak érezzék
a rádiót, mert tulajdonképpen az övék, értük van. Mi csak közvetítők vagyunk…

hagyományaink

Az immár hagyománnyá vált téli disznóvágást idén január 26-án
rendezték meg a Sári Szlovák Udvarban. A szervezést, az előkészületek irányítását, valamint az esemény lebonyolítását ezúttal
a fiatal generáció vállalta magára.
A korán reggel érkezők szemtanúi lehettek az állat leölésének,
amelyet a hagyományos szalmás pörzsölés követett. A nézelődőket, érdeklődőket forralt borral, meleg teával kínálták, valamint
mindenki fogyaszthatott a disznótoros reggeliből. A délelőtt
folyamán fiúk, lányok, kicsik és nagyok egyaránt kivehették

részüket a munkából. A jó hangulatról ezúttal is maguk a résztvevők gondoskodtak, a munka végeztével és az ebéd után nótázásra, táncra is sor került.
A sári hagyományőrzők ismét jó alkalmat teremtettek arra,
hogy összejöjjön, együtt legyen a közösség, jó hangulatban, baráti légkörben együtt töltsön egy napot és felelevenítse, megidézze
ezzel a régi közösség hagyományait és múltját.
Klötzl Anikó
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

Ezúton szeretnénk megköszönni a Klötzl családnak a disznó felajánlását, valamint minden segítő
kéz, lelkes érdeklődő, résztvevő munkáját.			
– Sári Hagyományőrzők –

Dabasi siker a rétesfesztiválon
A Sári Rétesház rangos elismerésben részesült januárban az I. Tápiósági Rétes
fesztiválon. A réteshúzó versenyen megjelent 28 csapat
közül a sáriak – Garajszki
Renáta és Bukovszki
Erzsébet – különdíjat nyertek
meggyes- és mazsolás-túrós
rétesükkel.
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Fotók: Gogolák Mariann és Elek Nikolett

Zabíjačka, avagy hagyományőrző disznótor Sáriban

sport

LABDARÚGÁS

A téli felkészülés alatt az FC Dabas SE legkisebb labdarúgói több tornán vettek és
vesznek részt folyamatosan. Sziráki Mihály
tanítványai három korosztállyal képviselték
az FC Dabas csapatát Székesfehérváron,
Gödöllőn, Budapesten, Ócsán, Sülysápon,
stb. Az ifjú dabasi labdarúgó-palánták az
U-7 (a 2006-ban születettek), U-8 (a 2005ben születettek), U-9 (a 2004-ben születettek) korosztályokban több élvonalbeli csapattal és több foci-suli csapatával mérkőztek
meg. Ezek a tornák remek lehetőséget biztosítanak a gyerekek fejlődésére és felfedezésükre. Itt nem elég csak a labdát kergetni,
hanem ebben a korban már a kis játékelemeket is kell tudniuk használni. Ezeken a rendezvényeken a gyerekek és a szülők is láthatják, hogy jelenleg hol tartanak a dabasi ifjú
focisták, és képet kaphatnak arról is, hogy
rengeteg munkával hova lehet eljutni és fejlődni. Ehhez az egyesület mind a személyi,
mind a technikai lehetőségeket biztosítja
számukra. Az elmúlt évek is bizonyítják,
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hogy sok dabasi kötődésű gyerek focizik az
élvonalban, mind a magyarországi és a külföldi bajnokságokban, sőt a válogatottságig
is eljutott közülük Feczesin Róbert. Őket is
hasonló tornákon fedezték fel. Bízunk
abban, hogy a mostani generációból is minél
többen fogják szolgálni a magyar labdarúgást és erősítik majd az FC Dabas csapatát.
A tornákon elért eredmények is azt
támasztják alá, hogy sok a tehetséges gyerek Dabason.
Ócsán az U-7-es csapat harmadik helyet
szerzett, ezen a tornán Farkas Máté vitte a
csapatot a hátán.
Az U-8 csapat Budapesten aranyérmes
lett. Az ellenfelek között nagynevű klubok
utánpótlásgárdái voltak, mint az UTE, a
Mészöly Foci-Suli, a BVSC. Ezen a tornán
Farkas Bálint lett a gólkirály.
Az U-9 csapat Székesfehérváron egy 16
csapatos tornán vett részt, ahol az UTE, a
Győri ETO, a Pécsi MFC, a Dalnoki
Akadémia, a Mészöly Foci-Suli korosztályos csapatai voltak az ellenfelek. Ezen a
rendezvényen szinte csak élvonalbeli csapatok utánpótlásgárdái vettek részt. Az egész
tornán csak három csapat maradt veretlen,
az egyik az FC Dabas volt.
Gödöllőn szintén 16 csapatos tornán
vettek részt az U-9-esek, ahol a csoportjukat megnyerték. A mérleg: két győzelem és
két döntetlen. A csapat összességében a 6.
helyen végzett, sajnos a végére a fiúk elfáradtak, s már nem volt olyan az összpontosítás, mint a csoportmérkőzéseken.

Az ócsai tornán ugyanez a korosztály a
2. helyen végzett, és Rutterschmid Kristóf
lett a torna legjobb játékosa.
Sziráki Mihály csapatai a közeljövőben
is több tornán vesznek részt. Az ifjú dabasi
labdarúgók felkészülését jól szolgálják ezek
a megmérettetések. Ezeken a tornákon
kiderülhet, hogy az egyesületben folyó
utánpótlásképzés hol tart az élvonalbeli
csapatok utánpótlásképzésével szemben.
Ebben a korban a legfontosabb a labdarúgás megszerettetése a gyerekekkel, azonban – mint általában a sportban – az eredményesség sem elhanyagolható. A gyerekek
is szeretnek nyerni, főleg akkor, amikor
őszintén, nagy akarással, alázattal küzdenek a sikerért.
Ezekben a korosztályokban sem lehet
sikert elérni az egyesületi támogatás, a
szakmai, technikai feltételek folyamatos
javítása mellett sem a szülők támogatása
nélkül, ők is kellenek ahhoz, hogy mindez
működni tudjon.
A legkisebb korosztályok eredményeiről
az itt folyó munkáról folyamatos a tájékoztatás az egyesület honlapján a www.
fcdabas.hu internetes oldalon. Azok a gyerekek, akik kedvet éreznek a labdar úgás
iránt és szeretnének csatlakozni az FC
Dabas SE az U-7, U-8, U-9 csapataihoz.
keressék Sziráki Mihályt a 06-70/2012093-as telefonszámon, a nagyobb korosztályok tekintetében az info@fcdabas.hu
e-mail címen jelentkezhetnek.
B. B.
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kézilabda
Utánpótláscsapataink év végi eredményei
2012. november 28-án a '99-es korosztályban „északi” csapatunk is
megkezdte a Pest Megye Bajnokságban a szereplést. Ebben a csapatban csak 2000–2001-es születésű játékosok szerepelnek, így
eredményeik még inkább felértékelődnek.
Ezen a napon két mérkőzést játszottak a fiúk:
Dabas VSE KC–Nagykáta
34 : 9
Dabas VSE KC–Szentendrei KC 22 : 17
Bízva a további szép folytatásban, gratulálunk a srácoknak!
December 1-jén a 2000–2001-es csapatunk részt vett
Kecskeméten a Patrocínium Kupán.
A csoportmérkőzéseket megnyerve a döntőbe jutásért játszottak
a fiúk, ahol nagyarányú győzelmet arattak.
A döntőben ellenfelük a Pick Szeged csapata volt, ahol kiélezett
mérkőzésen 14 : 14-es döntetlent értek el a rendes játékidőben.
Ezután 7 méteres dobások következtek, amit 17 : 14-re a Dabas
nyert meg. A torna legjobb kapusa Podoba János lett.
December 2-án befejeződött a Budapest Bajnokság őszi fordulója. Hét mérkőzés után a 2001–2002-es fiúk a harmadik helyen állnak, csak a Ferencváros és az FTC-PLER csapatai előzik meg őket.
A bajnokság tavaszi fordulói februárban kezdődnek.
December 7–9-ig a szerbiai Adán Nemzetközi Kézilabda
Tornán vettek rész '98–'99-es és 2000–2001-es csapataink. A '98as csapatunkban több hiányzó volt, ezt a csapat nehezen viselte,
csak a nyolcadik helyet sikerült megszerezniük.
A 2000-es csapatunk viszont mindössze egy meccset elveszítve
második helyen végzett és ezüstérmet hozhatott haza. A torna legjobb kapusa az U-12-es korosztályban Podoba János lett.
Gratulálunk!
Karácsony előtt még egy megmérettetés várt a '99-es és a 2002-es
játékosokra. Budapesten, a Ferenczy-kupán vettek részt december
21–23. között. Mindkét csapatunk a hatodik helyet szerezte meg.
Megkezdtük a szereplést az ERIMA Országos Gyermek
bajnokságban. Elsőként U-13-as csapatunk kezdte meg a versenyzést, 2012. november 17-én, Nagykátán.
Az első játéknapon három mérkőzést játszottak:
Dabas VSE KC–Vecsés
22 : 11
Dabas VSE KC–Százhalombatta
15 : 12
Dabas VSE KC–Szigetszentmiklós
11 : 14
A csapat tagjai: Szilágyi Sámuel, Podoba János, Balogh Ádám,
Bódi Dominik, Bolyki Dániel, Garajszki Gábor, Jovon Dominik,
Katona Alex, Kiss Bence, Sponga Soma, Bálint Bence, Balog
Gábor, Győrvári Tamás, Mráz Zsolt, Szűcs Kristóf, Szűcs Márk,
Zatureczki Kevin; Edző: Kovács István
2013. január 12-én három csapatunk is pályára lépett. Az U-10es fiúk Százhalombattára utaztak és négy mérkőzést játszottak:
Dabas VSE KC–Pilisvörösvári TKSK
8 : 16
Dabas VSE KC–Budai Farkasok UKC
11 : 10
Dabas VSE KC–Százhalombattai VUK SE 7 : 20
Dabas VSE KC–Szigetszentmiklósi KSK 12 : 15
A csapat tagjai: Hermann Ákos, Fajth Roland, Fekete Kevin,
Ferenci Balázs, Hábli Tibor, Hermann Hunor, Kollár Balázs,
Kovács Kristóf, Oravecz Máté, Seregély Gábor, Sós Bence, Strupka
Attila, Ulicska Adrián, Zsiros Zsolt Edző: Tomori Győző

A 2001-2002-es korosztály a Budapest Bajnokságon
Kapusok: Feth Balázs, Harazin Dávid, Hermann Ákos
Játékosok: Czindler Ádám, Fekete Kevin, Újvári Richárd, Kiss Péter,
Fajth Roland, Kollár Balázs, Hábli Tibor, Németh Martin, Kovács Kristóf,
Újvári Roland, Sós Bence, Zsíros Zsolt, Pardi Lajos
Edző: Tomori Győző

Ugyanezen a napon az OBO Aréna adott otthont az U-8-as szivacskézilabdás csapatok küzdelmeinek. Ebben a korosztályban két
dabasi csapat indult, mindkét csapatunk megnyerte az összes mérkőzését.
„A” csapatunk eredményei:
Dabas VSE KC „A”–FŐNIX ISE „A”
19 : 6
Dabas VSE KC „A”–Farkasvár DSE
28 : 2
A csapat tagjai: Lovistyek László, Banasák Antal, Dupsi Dávid,
Funk Zoltán, Kerekes Csongor, Takács Milán, Talabér Bertold,
Ujvárosi Noel
Edző: Kuli Imre
„B” csapatunk eredményei:
Dabas VSE KC „B”– Farkasvár DSE
17 : 5
Dabas VSE KC „B”– Pilisvörösvári TKSK 14 : 1
Dabas VSE KC „B”–FŐNIX ISE „A”
14 : 13
Dabas VSE KC „B”–FŐNIX ISE „B”
12 : 2
A csapat tagjai: Pesti Benedek, Balázs Soma, Farkas György,
Hermann Hunor, Jurászik Bence, Kemenczei Márkó, Szabó Gergő,
Ujvári-Kovács Bence, Vitvindics Levente, Zsiros Szebasztián
Edző: Kiss Attila
Január 13-án vasárnap az U-14-es fiúk léptek pályára. Három mérkőzést játszottak, mindháromszor győztesen hagyták el a pályát:
Dabas VSE KC–Tolnay Inárcs
37 : 7
Dabas VSE KC–ÉVSE BK Budaörs
39 : 5
Dabas VSE KC–Somogyi Abony
16 : 9
A csapat tagjai: Somodi Kristóf, Szűcs Dávid, Brabanti Kristóf,
Kosiba Zsombor, Krizsa Renátó, Lancsa Dávid, Mráz Márk,
Prohászka Patrik, Szabó Tamás, Váczi Balázs, Balogh Ádám, Bódi
Dominik, Bolyki Dániel, Garajszki Gábor, Katona Alex, Kiss
Bence, Bálint Bence, Balog Gábor, Mráz Zsolt, Zatureczki Kevin
Edző: Kovács István
U-12, U-11 és U-9-es csapataink még nem kezdték meg a bajnokságot, az ő megyei versenyeik január–február hónapban kezdődnek.
Tunner Zs.
2013. február
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Merj kilógni a sorból!

Bátor, határozott, ambíciózus
munkatársakat keresünk pénzügyi szakértői
területre, átképzéssel.
Felsőfokú végzettség és jogosítvány előny!
Fényképes önéletrajzát az
info@biztos-munka.hu-ra várom
Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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