M>>#k[danVb
&#ho{b
'%&'#
_Vcj{g

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.”
Keresztúry Dezső

rendezvényeink

Ünnepi Évzáró Képviselô-testületi Ülés a Városházán
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december
15-én tartotta évzáró ünnepi rendezvényét, amely Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntőbeszédével kezdődött. A 2011-es év fontos
dabasi eseményeit összegző beszédet követően sor került néhány rangos önkormányzati díj átadására. Az Év Dabasi Diákja Díjat középiskolai kategóriában Szőnyi Renáta, általános iskolai kategóriában
Mráz Gergő vehette át. A városközpont-rehabilitációs projekt terén
végzett áldozatos tevékenységéért aranyérmében részesült Prohászka
Csaba projektmenedzser, Bódi Attila és Bujdosó Géza tervező,
Hinek Mátyás, a projekt gazdasági vezetője, valamint Zelenák
András alpolgármester. Az érméket Velikovszky László dabasi vállalkozó ajánlotta fel. Az Év Vállalkozója Díjat három személy vehette
át: a sári városrészből (Ipari Park) a King Stone Kft. ügyvezetője,

Elinas Panayiotis, King Stone Kft.

Elinas Panayiotis, a dabasiból Bor Imréné egyéni vállalkozó, a gyóni
településrészből pedig a D-Meat Kft. ügyvezetője, Pajor Zoltán. A
díjátadások sorát „Az év kulturális eseménye Dabason” Díj átadása
zárta. A 2011-es év legnagyobb nézőszámmal lezajlott rendezvénye a
Zentai Magyar Kamaraszínház ifjúsági tagozatának A PADLÁS
című zenés előadása volt. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester bejelentette a 2012-es év mottóját, így ez az esztendő a
Barátság és a Szolidaritás Éve lesz, ezen értékek megerősítésére
törekszik majd a város közössége. Az est programja karácsonyi hangulatú műsorral zárult, amelynek előadói Hornyák András, Kotán
Sándorné, Katona Ferenc, Kobály Éva, Zsíros Réka, Farkas Barabás
Szabolcs és Szalontai Eszter voltak.
K. Á.

Bor Imréné, Bor cukrászda

Pajor Zoltán, D-Meat Kft.

Fekete Fanni), az Év Edzője pedig
a lányok felkészítője, Várdai
Zoltán lett.
A rendezvény végén a Fradi női
ké z i l abd acsapata át vehe t te a
Dabas-címeres Fradi-zászlót a
2011-es KEK-döntő emlékére,
amelyet a lányok itt, a dabasi sportcsarnokban vívtak és nyertek meg
elsöprő győzelemmel. A játékosok
koszorújában került átadásra a
Dabas Város Sportjáért kitüntető cím, amelyet a fradis játékosok
edzője, Elek Gábor vehetett át
Kőszegi Zoltán polgármestertől és Kuli Imre képviselőtől.
A díjátadás egyes blokkjait különböző sport- és táncbemutatók
szakították meg, így bemutatkozott a Dabas Sparks amerikai foci
csapat, a gyorstollas csapat, Csernus Anna fitnesz Európakupagyőztes, a Gecser Eszter és Bennárik Dóra többszörösen bajnok fitneszduó, valamint a Mara Hastánciskola növendékei, akik
egy egzotikus kardos táncot mutattak be a közönségnek.
A kitüntetettek névsorát az alábbiakban olvashatják.
– szerk –

Fotók: Karlik Dóra

Sportgála a DDS-ben

December 16-án, pénteken lezajlott a 2011-es év legjobb teljesítményét nyújtó sportolók jutalmazása egy nagyszabású sportgála
keretében. A rendezvényt Kuli Imre, a Humánerőforrás Bizottság
sportért felelős képviselője nyitotta meg, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a közönséget. A színpadon átadásra került
az Év Sportolója díj, amelyet 17 eredményes sportoló vehetett át a
legkülönbözőbb szakágak képviseletében. Az Év Csapata idén a
Dabasi Szabadidő Sportegyesület triatlon női újonccsapata
(Bukovszki Tünde, Nyers Kamilla, Szegfi Zsanett, Petrányi Petra,
Az Év Sportolója:
Kézilabda sportágban:
Szabó Lajos
Repülő modellező sportágban:
Matolcsi Jákob
Duatlon sportágban:
Bukovszki Tünde, Kanyik András
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Triatlon sportágban:
Zelovics Dóra, Cseik Márton
Úszás sportágban:
Kecskés Bence, Bukovszki Boglárka
Lovas sportágban: Kuli Dorka Gréta
Labdarúgás sportágban:
Palchuber Péter, Kövesfalvi István

Fitnesz sportágban: Csernus Anna
Atlétika sportágban:
Kamen Ádám, Kamen Zsófia
Asztalitenisz sportágban: Bálint Gábor
Lövészet sportágban: Deminger Bence
Kerékpározás sportágban: Pelikán János
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nyugdíjasok karácsonya

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányz ata minden évben megrendezi az
időskorúak karácsonyi ünnepségét valamennyi városrészben.
A december 13–16. között lezajlott rendezvénysorozat hely
színei a hagyományok szerint tavaly is ugyanazok voltak.
A dabasi nyugdíjasokat a Kossuth Művelődési Központban látta
vendégül az Önkormányzat, ahol a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény dráma tanszakosai adtak ünnepi műsort. A gyóniak ünnepségét a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában tartották, ahol az iskola diákjai köszöntötték az időseket. A dabasi-szőlősi nyugdíjasok a
közösségi házban gyűltek össze, ahol a Szőlőkert Óvoda növendékei

örvendeztették meg őket műsorukkal. A sári meghívottakat a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola közös tornatermében várták a szervezők. Az I. sz.
Napközi Otthonos Óvoda gyerekei, a Szent János Katolikus Általános
Iskola énekkara, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola növendékei, a
Bazsalicska citeracsoport és a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
adott változatos, karácsonyi hangulatú összeállítást a nyugdíjasoknak.
Az önkormányzat dolgozói minden helyszínen bejglivel, üdítővel
kínálták a vendégeket, és egy üveg mézzel ajándékozták meg őket a
közelgő ünnepek alkalmából.			
– szerk. –

Évzáró rendezvények Dabasi-szôlôkben
Az adventi időszakban számos programmal várta az érdeklődőket a
Dabasi-szőlősi Közösségi és Művelődési Ház.
Az év végi rendezvények sorát a november 24–27. között ötödik
alkalommal megrendezett Szőlősi Napok kulturális programsorozat
nyitotta. A négynapos eseménysorozat megvalósításában ez alkalommal is minden Dabasi-szőlőkben működő alkotó közösség részt vett.
Az első nap délutánján dr. Radvánszki Ida és dr. Klemencz Hajnalka
várta az egészségügyi szűrővizsgálatokra érkezőket. A délután folyamán a Művelődési Házban a Szőlőkert Óvoda ovisai tartottak zenés,
mozgással egybekötött bemutatót, majd a jelenlévők a Bátki János
Nyugdíjas Klub 10 éves tornacsoportja vezetésével bekapcsolódhattak egy közös egészségmegőrző tornafoglalkozásba.
November 25-én Adventi kézműves délután várta a közösségi
házba érkező gyermekeket és szüleiket. A délután folyamán a gyermekek számos ajándékötlettel lettek gazdagabbak, elsajátították a
kosárfonás és a csuhébaba-készítés technikáját, de készítettek termésdíszeket és karácsonyi témájú képeket is.
A hétvége egyik fő eseménye a szombat esti filmvetítés volt, hiszen
elkészült a második olyan dokumentumfilm, amely Dabasi-szőlők
helytörténetét és hagyományait mutatja be. A Mag televízió által
elkészített hetvenöt perces film szereplői mind dabasi-szőlősiek vagy
a településrészhez kötődő emberek. A szőlősi zenész, lakodalmi és
vőfélyes szokásokat feldolgozó film „A zene átszövi az életet” címet
kapta. A filmvetítés előtt Pásztor Gergely képviselő úr köszöntötte a
megjelenteket, kiemelve a helyi értékmentő munka fontosságát, valamint azt, hogy bízik abban, hogy minél szélesebb körben arat majd
sikert ez a dokumentumfilm is.
Az V. Szőlősi Napok záróprogramja az advent első vasárnapján
megtartott ünnepi szentmise és templomi koncert volt. A vasárnapi
szentmisét Dabas, Gyón és Dabasi-szőlők egykori plébánosa, Barotai

Imre atya celebrálta a zsúfolásig telt templomban. A szentmisét követően pedig Szalontai Eszter opera- és operetténekes hangjában gyönyörködhettek a megjelentek.
Az évzáró események a december 10-én tartott Szőlősi adventi
délutánnal folytatódtak. A közösségi ház udvarán helyi kézművesek,
termelők, árusok várták a látogatókat. A szőlősi és a gyóni nyugdíjasklub tagjai forralt borral, meleg teával, valamint helyben sült kürtőskaláccsal kínálták az érkezőket. A délután folyamán a Közösségi
Ház ifjúsági klubjának tagjai karácsonyi témájú előadással kedveskedtek a vendégeknek. Szintén ezen az estén tartotta meg hagyományos évzáró összejövetelét a Bátki János Nyugdíjas Klub.
Az év végi események sorát a hagyományos Idősek Karácsonya,
valamint december 17-én, a szőlősi egyházközség közreműködésével
megvalósult jótékonysági ruhaosztás zárta.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden segítő, együttműködő szervezetnek és magánszemélynek a 2011. évben nyújtott
támogatásért, és boldog, szeretetteljes új esztendőt kívánni a 2012.
évben! A Mag Televízió által készített, A zene átszövi az életet című
dokumentumfilm megtekinthető a www.dabas.hu honlapon is.
Feldman László
2012. január
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Zenei utazás a mesés Kelettôl Bécsig

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata január 6-án rendezte meg hagyományos Újévi Koncertjét a régi úri kaszinó zsúfolásig megtelt termében.
Az est fellépője a Divertimentó Kamarazenekar varázslatos, szórakoztató kulturális-zenei utazásra invitálta a résztvevőket. A bécsi

klasszikusok mellett felcsendültek kevésbé ismert szerzők alkotásai
is. A tevekaravánon egy keleti zsibvásárba érkeztünk hercegnővel,
árusokkal, kígyóbűvölővel. Fodor Beatrix, a Magyar Állami
Operaház magánénekese pedig nemcsak elbűvölte a közönséget
énekhangjával, de megénekeltette és táncra is perdítette őket. Az est
házigazdája és műsorvezetője, a méltán híres operaénekes, Búzás
Aida, a Nemzeti Filharmonikusok programmenedzsere volt.
A koncert résztvevői többszöri vastapssal díjazták a magával ragadó, szórakoztató előadást.
A koncert végén Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte
a jelenlévőket és mondta el újévi jókívánságait.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a koncert szervezéséért a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának, Kovács Éva
brácsaművésznek.
Feldman

2012. január 17–20.
Tisztelettel meghívom Önt, családját és barátait a Magyar Kultúra Hetének programjaira.
Kőszegi Zoltán polgármester

Január 17. (kedd)
17.00	Orci József Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díjas képzőművész kiállításának megnyitása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
A kiállítást megnyitja és közreműködik: Orci József,
Valentyik Anna és Zsíros Réka
Megtekinthető: január 17.–február 24.

Január 18. (szerda)
10.00–13.00 Közművelődés az ország közepén
	Szakmai tanácskozás a közművelődésben dolgozók
részvételével
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
17.30	A 19. századi Dabas – részletek a település örökségéből,
őseinek hagyatékából, amelyek a város történelmünkben
elfoglalt helyét, arculatteremtô építészetét, értékmentő
szemléletét örökítik meg
Helyszín: Halász Móricz-kúria
A kiállítás anyagát és az installációt készítette: a
Fiatal Műemlékvédők Egyesülete és Kecskeméti
Norbert elnök
Bemutatásra kerül
– a helyi építészeti értékek gazdag, archív diaképanyaga,
a dabasi kúriák makettjei
– a dabasi kúriák, a népi építészeti emlékek és a makettek
színes tablói
– Tillinger Ádám makettező előadása és bemutatója
– helyi értékvédelmi eseményeket összefoglaló és szemlélet4 Dabas
2012.
január
formáló
kiadvány

Január 19. (csütörtök)
17.00	Dabas kulturális színtereinek fejlesztése
Helyszín: Dabas-Sári Közösségi Ház
Birinyi József Út a csillagok alatt címû filmjének
bemutatója
A Magyar Zarándokút egy éve
Előadó: Rumi Imre, az egyesület elnöke
Közép-európai Zarándokút fejlesztése Dabas és
Zselíz között
Előadó: Döbrönte Katalin

Január 20. (péntek)
18.00	A Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
	Ünnepi műsor
– Himnusz
– Magyar tájak – Valentyik Anna előadóestje
– Tapodi Katalin igazgató köszöntőbeszéde
– Birinyi József néprajzkutató, a magyar Parlament
Hungaricum Munkacsoportjának vezetője – ünnepi
beszéd
– A kultúraközvetítésben dolgozók köszöntése
– Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása
Kőszegi Zoltán polgármester köszönti a díjazottakat
– Birinyi József népzenész és barátai – népzenei bemutató
– Szózat
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2012 – A Barátság és Szolidaritás Éve

Az ember számára adott, természetes közeg
a család, a szülő, a testvér. Eleve meghatározott, hogy az egyén milyen családba születik, nem választhatja meg családtagjait,
ezért ösztönös, ragaszkodó, elemi szeretettel szereti őket. A barátság azonban más. A
barátainkat választjuk magunknak. Sok
ezer ember közül, akivel találkozunk, csak
kevés olyan van, akit barátunkká fogadunk,
és megosztjuk vele örömeinket, gondjainkat.
Vannak barátságok, amelyek már kisiskolás
korban kialakulnak, és egész életen át tartanak, de az életünk bármely szakaszában
barátra lelhetünk, s ez a kapcsolat is éppoly
tartalmas és mély, mint a gyerekkori. A
barátság óriási lehetőség az ember számára.
A minket körülvevő társadalomra az elidegenedés, elhidegülés jellemző, az ember
elmagányosodik a rázúduló terhek alatt.
Nem szabad engedni az elidegenedés lehúzó
erejének! Újra fel kell fedezni a barátságot,
mert egy barát leveheti ezt a terhet az egyén
válláról, segít a problémafelismerésben, a
gondok megoldásában, meghallgat, tanácsot
ad. A lét értelmét lehet megtalálni a barátságban, a kölcsönösség biztonságérzetet ad,
tudatosítja bennünk, hogy nem vagyunk
egyedül a világban.
2012-ben Dabason a Barátság és Szoli
daritás Évét éljük. Erősítsük meg tehát

(Márai Sándor)

baráti kapcsolatainkat, kössük össze a meglazult szálakat, hogy valódi közösséggé formálhasson bennünket a barátságokból felszabaduló energia. Megújuló kötelékeink
erős kisközösségeket hoznak létre, amelyek
megújítják nagyobb közösségeinket is: a
város, az ország, a nemzet közösségét. Így
át tudjuk érezni egymás gondjait, az ország
és a nemzet közös gondját, és segíteni
tudunk átvészelni a nehéz időszakokat a
szolidaritás erejével. „Egymás terhét hordozzátok!” (Galata 6,2)– mondja Pál apostol, és mi ez, ha nem a szolidaritás ősi parancsa. Mert az a dolgunk nekünk, embereknek, hogy számíthassanak ránk, és mi is
számíthassunk embertársunkra, családunkon, baráti közösségünkön, városi és nemzetközösségünkön belül. Mint választott
vezető, magam is arra törekszem, hogy közvetlenül tudjak szólni mindenkihez, hogy
személyes kapcsolat tudjon kialakulni köztem és embertársam között. Azonosulni
igyekszem az egyes ember örömével (születésnapok, házassági évfordulók, gyermeke
születése) és a bánatával is (szeretteinek
elvesztése). Fontosak számomra az ünnepeik, és igyekszem segíteni gondjaik megoldásában. Az együttérzésnek kell mozgatnia
mindannyiunkat, hogy az utcán ne menjünk el embertársunk mellett segítségnyúj-

Tisztelt Olvasók,
Önöket is várja
az Alaptörvény Asztala!
2011 szeptembere óta a települések polgármesteri hivatalaiban, így nálunk is, elérhető az Alaptörvény Asztala
(Dabason a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán),
ahol egy nyomtatvány kitöltésével lehetősége nyílik minden állampolgárnak megigényelni térítésmentesen
Magyarország Alaptörvényének névre szóló, dedikált példányát. Az egyszerű űrlapot a kitöltés után a hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni. A névre szóló dedikált példányt
az igénylő által megadott címre kézbesítik ki.
Amennyiben Ön is szeretne a 2012. január 1-jén hatályba lépett Magyarország Alaptörvényéből egy névre szóló
példányt, keresse fel munkatársainkat!

Fotó: Karlik Dóra

„Nincs emberibb kapcsolat, mely megrendítőbb, mélyebb lenne, mint a barátság”

tás nélkül, igyekezzünk egy jó szóval, egy
gesztussal érzékeltetni: itt vagyunk, és
teszünk érte valamit.
A legnagyobb barátság, amelyet ember
köthet, azt Istennel köti. Mindenkinek
megadatik a lehetőség, hogy teremtőjével
megkösse a legmélyebb barátságot, mert ő
mindenkivel szolidáris. A karácsony a legékesebb bizonyítéka ennek, hiszen Isten
Jézus születésével emberré vált, hogy mi is
barátra találhassunk benne!
Kívánom minden kedves dabasi polgárnak, városunknak, nemzetünknek, hogy
minden barátjától a legtöbbet kapja és
önmagából másoknak a legjobbat adja egész
esztendőben!
Kőszegi Zoltán polgármester

HIRDETMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Lajosmizse, Alsólajos 415. szám 0466/5 hrsz.
6000 m² tanya + gyep
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz.
3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529
telefonszámon lehet kérni.
Kőszegi Zoltán polgármester

2012. január
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
december 14-én rendes ülést tartott.
A testület 58/2011. (XII. 14.) és 59/2011. (XII. 14.) számú rendeletével
módosította Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011.
(II. 08.) önkormányzati rendeletét.
A testület 61/2011. (XII. 14.) számú rendeletével módosította a lakossági és közületi víz- és csatornadíj megállapításáról szóló 16/2011.
(III. 03.) önkormányzati rendeletet. A módosítás 2011. december 15-én
lépett hatályba, amely szerint:
A szolgáltatott ivóvíz díja:
– lakossági vízdíj:
286 Ft/m3
– lakossági víz alapdíj:
218 Ft/hó
– közületi vízdíj:
456 Ft/m3
– közületi víz alapdíj:
1289 Ft/hó
A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:
– lakossági szennyvízdíj:
286 Ft/m3
– lakossági szennyvíz alapdíj:
218 Ft/m3
– közületi szennyvízdíj:
522 Ft/m3
– közületi szennyvíz alapdíj:
1289 Ft/hó
– szippantott szennyvíz leeresztési díj:
2397 Ft/hó
A testület elfogadta 62/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét Dabas
Város Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről. A rendelet szerint és annak megfelelően a
testület a következő díjakat adományozhatja:
a) Dabas Város Díszpolgára
b) Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj
c) Az Év Dabasi Diákja
d) Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj
e) Az Év Kulturális Eseménye Dabason Díj
f) Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj
g) Dabas Város Sportjáért Díj
h) Az Év Vállalkozója
i) Dabas Közszolgálatáért Díj
j) Dabas Város Közbiztonságáért Díj
k) Dabas Város Környezetvédelméért Télessy István-díj
l) Rászorultakért és Elesettekért Díj
A Képviselő-testület intézményekkel kapcsolatos döntései között:
– A 3. sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetőjének öt évre Tóth Szilviát
bízta meg;
– A testület a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító okiratát módosította, mely alapján a
Dabas, Vasút u. 105. szám alatti telephely megszűnt, és új telephely
létesült az Iskola u. 1/A szám alatt (dabasi 2253/2 hrsz., Piaccsarnok).
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
– a Dabas, Kossuth László út 11. szám alatti 5. számú lakás eladására
vonatkozó 261/2011. (IX. 15.) és a 287/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozatokat visszavonta;
– A Dabas Peszéri u. 6. szám alatti családi ház eladására vonatkozó
286/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozatot visszavonta;
– Tudomásul vette a dabasi 752 hrsz.-ú, 206 m2 nagyságú lakóház-udvar megnevezésű 2371 Dabas, Vajda u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzését árverés útján. A vételár: 1 335 000 Ft.
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A testület hozzájárult, hogy a 2011. évben támogatásban részesült sportegyesületek és szervezetek a 2012. évi költségvetés elfogadásáig az
előző évi, azaz a 2011. évi támogatás 10%-ának mértékéig támogatáselőlegben részesülhessenek külön kérelem alapján.
A Képviselő-testület a 2012. esztendőt Dabason a Barátság és a
Szolidaritás Évének nyilvánította.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
január 6-án rendkívüli ülést tartott.
A testület elfogadta a hulladékgyűjtési, -szállítási díjról szóló rendeletet
összhangban a hatályos hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvénnyel. A rendelet alapján a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési díjai:
– 120 literes edény esetén 1 615 Ft + 436 Ft = 2051 Ft/ingatlan/hó
– 240 literes edény esetén 3 230 Ft + 872 Ft = 4 102 Ft/ingatlan/hó
– 1100 literes edény esetén 16 150 Ft + 4 361 Ft = 20 511 Ft/ingatlan/hó
Egyedülálló lakos 120 literes edény esetén 1315 Ft +355 Ft áfa=
1670 Ft/ingatlan/hó díjat fizet.
A testület a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP
pályázati támogatásból megvalósuló „Ivóvízminőség-javítási beruházás
megvalósítása Dabason” tárgyú derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP 7.1.0./11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét
az alábbiak szerint hirdeti ki: ANPAST Europroject Szolgáltató Kft.
1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Előkészítés: 4 000 000 Ft + áfa
Megvalósítás: 19 200 000 Ft + áfa
Összesen: 23 200 000 Ft + áfa, azaz huszonhárommillió-kettőszázezer
forint						
K. B.
„Dabas Város Önkormányzatának kérelmére a Pest Megyei Bíróság
jogerősen megszüntette a Dabasi Kulturális Közalapítványt, és
elrendelte a nyilvántartásból való törlését.
A közalapítvány által ellátott feladatokat az alapító önkormányzat
más módon látja el, így a közalapítvány működtetése már nem volt
szükséges.
A közalapítvány megmaradó egymillió Ft-os vagyonát és annak
kamatait a Dabasért Közalapítványnak ajánlotta fel, mely köteles azt
műemlékvédelemmel kapcsolatos tevékenységre (Lakrovicskápolna felújítása) fordítani.”

TÁJÉKOZTATÁS
A Magyarországi Települések Közhasznú Egyesülete tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos
hibák bejelentését az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
Hibabejelentés: telefon, fax, üzenetrögzítő: 06-27/363-887
honlap: www.mtkke.hu
e-mail: ugyfelszolgalat2@mtk.hu
Az előforduló „szakaszhibákat” is kérjük jelenteni, ezeket továbbítjuk az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. felé.
Dabas Város Polgármesteri Hivatal

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
január 19.
Farkas Csaba–Kecskés Erika
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
január 23.
Gácsi Pál–Bartuszek Margit
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
január 12.
Bádogi János–Faldina Julianna
2011. december hónapban kötöttek házasságot:
december 6.
Horváth István Róbert–Hizsnyai Tünde
december 10.
Nagy Tamás–Gábor Judit
december 15.
Halász Attila–Sikari Edit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Bartalos János Józsefné
1922. 01. 02.
Barsi Ferencné
1922. 01. 25.
Vida Jánosné
1921. 01. 08.

Életkor
90 éves
90 éves
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Karácsony Sándorné (Andristyák Margit) 1955. 08. 03.
2011. 11. 05.
Berlich Sándor
1942. 11. 13.
2011. 11. 20.
Szűcs Géza
1935. 05. 21.
2011. 11. 21.
Szász Károly
1956. 05. 14.
2011. 11. 22.
Balogh Istvánné (Szabó Anna)
1929. 11. 29.
2011. 11. 23.
Bálint Kristóf
1995. 08. 11.
2011. 11. 24.
Szabó Pálné (Friedl Mária)
1934. 05. 31.
2011. 11. 27.
Farkas Pálné (Fődi Katalin)
1920. 03. 04.
2011. 11. 28.
Dobos István
1913. 11. 20.
2011. 12. 05.
Nagy Éva (Kócza Éva)
1969. 07. 11.
2011. 12. 11.
Mráz Jánosné (Pap Julianna)
1925. 06. 07.
2011. 12. 13.
Fúri István
1947. 10. 24.
2011. 12. 13.

Tisztelt Ügyfelünk!

Név	Születési idô Halálozás idôp.
Kovács Istvánné (Gebura Julianna)
1924. 07. 21.
2011. 12. 14.
Kecskés Miklós
1934. 03. 04.
2011. 12. 18.
Szabados Lénárd
1937. 07. 25.
2011. 12. 18.
Horváth István
1949. 07. 15.
2011. 12. 20.
Kelemen János
1922. 03. 26.
2011. 12. 23.
Rácz Józsefné (Kalocsai Verona)
1921. 04. 24.
2011. 12. 23.
Áfra Jánosné (Pálóczi Róza)
1924. 07. 04.
2011. 12. 25.
Wareczki Gábor
1951. 10. 15.
2011. 12. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Somogyi Szonja Darinka
Molitor Melinda
2011. 12. 01.
Hucleib Marcell
Barta Szilvia
2011. 12. 06.
Lakatos Antal János
Csikós Anna
2011. 12. 09.
Seibin Zoltán
Durai Melitta
2011. 12. 09.
Megyeri-Molnár Ákos
Molnár Eszter
2011. 12. 12.
Fürdős Péter
Nagy Andrea
2011. 12. 12.
Bennárik János
Sári Adrienn
2011. 12. 12.
Pintér Hanna
Major Márta
2011. 12. 20.
Béres Liliána
Makai Mária
2011. 12. 22.
Takács Levente
Takács Mariann
2011. 12. 24.
Vincze Viktor
Vincze Barbara
2011. 12. 25.
Seprűs Gréta
Konczik Anita
2011. 12. 28.
Máté Marcell
Suhajda Andrea
2011. 12. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett gyermekünk, Bálint Kristóf temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, a család fájdalmában osztoztak.
Külön köszönetet mondunk a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak részvétteljes hozzáállásáért és segítségéért.
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! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2012. január
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TÁJÉKOZTATÓ a közlekedési igazgatási területet érintô
2012. január 1-jén hatályba lépett módosuló jogszabályokról
Az illetékrôl
Az Adótv. az alábbiak szerint 2012. január 1-jei hatállyal módosította az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 24. §-át:
„(1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a
jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártástól számított kora alapján kell meghatározni az alábbiak szerint:
Jármű hajtómotorjának teljesítménye
(kW)

Jármű gyártástól számított kora
0–3 év

4–8 év

8 év felett

0–40

550 Ft/kW

450 Ft/kW

300 Ft/kW

41–80

650 Ft/kW

550 Ft/kW

450 Ft/kW

81–120

750 Ft/kW

650 Ft/kW

550 Ft/kW

120 felett

850 Ft/kW

750 Ft/kW

650 Ft/kW

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben
van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra
kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem
tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése
végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.
(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett
legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg, 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve
üzembentartói jog megszerzése esetén az (1), (2) és (7) bekezdésben
meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével
egyidejűleg haszonélvezeti, használati, vagy üzembentartói jog alapítása
történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a
tulajdonjog megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)–(2) és
(7) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket csökkenteni kell a
haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3)
bekezdés szerint fizetendő illeték összegével.
(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell fizetni.
(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés
bejelentésével egyidejűleg külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes
rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem értékesíti.
(7) A 120 kW-nál nagyobb teljesítményű hajtómotorral rendelkező autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók tulajdonjogának megszerzése esetén
az illeték mértékét úgy kell meghatározni, mintha a gépjármű 120 kW teljesítményű hajtómotorral rendelkezne.”
A 2012. január 1-jét követően kezdeményezett tulajdonjog- és
üzembentartóijog-változás bejegyzésére irányuló közlekedési igazgatási
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eljárásokban már az új feltételek szerint kell meghatározni az illeték mértékét.
Az okmányirodai közreműködéstől függetlenül a gépjármű- és
pótkocsiszerzések tekintetében is az állami adóhatóság az elsőfokú illetékhatóság. Ha a fizetendő illetékkel kapcsolatos vita vagy más körülmény ezt indokolja, az állami adóhatóság határozattal állapítja meg a
vagyonszerzési illetéket.
Továbbá az Adótv. szintén 2012. január 1-jei hatállyal az Itv. 26. § (1)
bekezdését kiegészítette egy új w) ponttal, mely szerint: (Mentes a
visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„w) a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű tulajdonjogának, illetve ilyen gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jognak a megszerzése.”

A kilométeróra állásáról
Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011. (VII.
19.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 8. §-a értelmében – 2012. január 1-jei hatállyal – a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének
változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési
igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező
tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm.rendelet (a továb
biakban: R2.) 3. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű
tulajdonjogváltozását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező
tartalmi elemei a következők:)
„e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba
vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);”.
A Módosító rendelet 9. §-a alapján – ugyancsak 2012. január 1-jei
hatállyal – az R2. 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett
jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító
erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:)
„e) a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a
birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra
állás);”.
A fentiek értelmében tehát 2012. január 1-jét követően mind a
tulajdonjog, mind az üzembentartói jog átruházása tárgyában
készülő teljes bizonyító erejű magánokiratnak kötelező eleme a
km-óra adat.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala, illetve Dabas város honlapján
(www.nyilvantarto.hu vagy www.dabas.hu) megtalálhatók (és letölthetők) a fentiek szerint módosított okiratminták, amelyek tartalmukban
megfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hivatal, illetve a város honlapján elhelyezett okiratminták alkalmazása nem kötelező, az ügyfelek által bármely más iratminta
használható a közlekedési igazgatási eljárásban, amennyiben az a hatályos jogszabályoknak megfelel.
Okmányiroda

intézményeink hírei

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei
„SULIVÁRÓ” program
Szeretettel várjuk leendő első osztályos tanulóinkat és
szüleiket „Suliváró” programjainkra!
Január 26. (csütörtök) 17.00 óra
 J
átékos mozgásfejlesztő foglalkozás (Lukács Barbara gyógypedagógus)
 M
esés kincskeresés (Kabai Jolán tanító)
 I
smerkedés az interaktív táblával (Telek Ildikó tanító)
 A
ngol és szlovák játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet tanár;
Kurta Józsefné tanító)
 S
zülői fórum: az iskolaotthonos oktatási forma bemutatása
(Gogolák Mónika tanító; Baranyi Béla igazgató). „Út az iskolába…” hasznos tanácsok a szülőknek az iskolánkban dolgozó
pedagógusoktól (Lukács Barbara gyógypedagógus; VinczeHorvát Mária fejlesztő pedagógus; Somodi Tímea logopédus)
Február 23. (csütörtök) 17.00 óra
 J
átékos mozgásfejlesztő foglalkozás (Lukács Barbara gyógypedagógus)
 K
ézműves foglalkozás (Garajszkiné Laczkó Adrienn tanító)
 A
ngol és szlovák játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet tanár;
Kurta Józsefné tanító)
 J
átékos fejlesztő feladatok az interaktív táblán (Telek Ildikó
tanító)
 S
zülői fórum: „Út az iskolába…” hasznos tanácsok a szülőknek
(Lukács Barbara gyógypedagógus)

Jótékonysági bál
A szülői munkaközösséggel jótékonysági bált
szervezünk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
javára.
A bál fővédnöke: Kőszegi Zoltán országgyűlési képviselő,
Dabas város polgármestere.

Az időpont: 2012. február 4.

(vendégvárás 18.00-tól).
Helyszín: a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola aulája.
A vendégeket ünnepi vacsorával és meglepetésműsorral várjuk!
Lesz tombola és borárverés is!
A jó hangulatról a Hawer Band gondoskodik.
Belépőjegy: 3000 Ft
Jegyek az iskola titkárságán rendelhetők
(Tel.: 29/364-260; 70/326-4127).
Mindenkit szeretettel várunk!
Baranyi Béla igazgató

Köszönet és elismerés egy dabasinak

Március 29. (csütörtök) 17.00 óra
 K
ézműves foglalkozás (Kabai Jolán tanító)
 A
ngol és szlovák játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet tanár;
Kurta Józsefné tanító)
 L
ogikai fejlesztő feladatok az interaktív táblán (Gogolák Mónika
tanító)
 S
zülői fórum: „Út az iskolába…” hasznos tanácsok a szülőknek
(Vincze-Horvát Mária fejlesztő pedagógus)
Április 26. (csütörtök) 17.00 óra
 J
átékos mozgásfejlesztő foglalkozás (Lukács Barbara gyógypedagógus)
 F
ejlesztő foglalkozás az érzékszervekre épülve (Kabai Jolán
tanító)
 A
ngol és szlovák játszóház (Kuliné Bozsik Erzsébet tanár;
Kurta Józsefné tanító)
Augusztus 27–31. (hétfő–péntek) 8.00–12.00 óra

Iskolai előkészítő tábor
Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat jelezzék a
29/364-260-as telefonszámon. Szeretettel várjuk iskolánkban a
gyermekeket és szüleiket.

2011. november 3-án megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. A rendezvény díszvendége Smittné Makray Katalin,
Soltész Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár és Bernáth
Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos volt. A rendezvényen
elismerésben részesültek azok a munkatársak, akik évtizedek
óta teljesítenek szolgálatot a szövetségben, vagy családjukban
értelmi fogyatékos családtagot ápolnak. Dabasról Szever Pálné
vehette át a díjat Soltész Miklós szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól.
Az elismeréshez gratulál a Dabasi Újság szerkesztősége!
2012. január
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intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
január havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

folytatódnak a CSOPORTOK, klubok
FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig,
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: január 9. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig,
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor

Fotós ismeretek elsajátítása: páros hét kedd, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Varga László

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

kiállí tás
Az angyal mögött
ORCI JÓZSEF festőművész kiállítása
Megnyitó: 2012. január 17. (kedd), 17 óra
A kiállítást megnyitja és közreműködik:
Valentyik Anna, Zsíros Réka, Orci József
A kiállítás megtekinthető:
2012. január 17.–február 26-ig, munkanapokon 9.00– 17.00 óráig.
Hétvégén: előre egyeztetett időpontban (telefon: 29/362-545,
06-30/534-11-38)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét, csütörtök 16.00 órától
oktató: Kerekes László

Karácsonyi kincsek
Keretek, kerekek, kisebbek, nagyobbak, csosszanó lábak, segítő
kezek, buzdító tekintetek – ez az első, ami megragadja annak a
tekintetét, aki az Átrium Idősek Otthonába belép.
Az aula úgy van berendezve, mintha egy színház nézőterébe
érkeztünk volna. Csak az ülőhelyekben van változás. Van, aki széken, van, aki kerekesszékben, van, aki fotelban ül. Kinek, hol jutott
hely, de mindenkinek jut, mert a nővérek gyakorlott mozdulatokkal
segítenek vagy gurítanak kit-kit a számára legmegfelelőbb helyre.
Mert fontos, hogy mindenki jól lássa, megfelelően hallja az előadást,
és közben a lehető legkényelmesebben ülhessen is.
Már december első hetében érkezik egy csoport, gyerekek, felnőttek, akik nagy szeretettel nyújtják át az ő ajándékukat: csenget�tyűkkel zenélnek, kórussal dalolnak. Az első gyertyás adventi
készületben zengve száll a muzsika hangja, és betölti az épület minden zegét-zugát!
Az otthon lakói közül többen mézeskalácsot készítettek előző
nap, ők ezzel köszönik meg társaik nevében is a szép előadást.
Még el sem múlik egy hét, ismét előadásra készülnek a lakók:
ilyenkor igyekszik mindenki a legszebb ruháját felvenni, nemcsak a
lelküket öltöztetik díszbe. Megtisztelik a hozzájuk érkezőket!
Fúvóshangszerek fülbemászó muzsikája deríti jókedvre a lakókat:
biztos táncolnának is, ha megtehetnék… Aztán csodálatos harmóniák áradnak, a kórus énekel, és szebbnél szebb dalok idézik az
ünnepet, ami egyre közelebb van a naptárban és a lelkekben egyaránt. Az előadásért többszörös vastaps a hála, és ismét előkerülnek a mézesek. Majd nyugovóra térnek a lakók, és álmukat őrzik a
kedves nővérek.
A következő napokban ismét sütik a mézeseket, hiszen újabb
vendégek jönnek, és illő lesz megkínálni őket is…
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Szinte mindennap érkeznek a lelkünknek ajándékot hozó emberek. Gyermekek, fiatalok és felnőttek: van, aki verset mond, vannak,
akik betlehemest játszanak, vannak, akik énekelnek, vannak, akik
saját ajándékaikat hozzák el, és néhány jó szót, kedves mosolyt hintenek szét az itt élők között.
Kié a nagyobb karácsonyi ajándék? A néniké, bácsiké, akik hallgatják az előadást? Az előadóké, akik látják a hálás tekinteteket, és
kapják a vastapsot? A nővéreké, akik az igazi örömet vélik felcsillanni a szemekben?
Kincsek ezek mind, a karácsony kincsei, amit az egyik ember ad
a másiknak, mindenki a lehetősége és tehetsége szerint. Amikor
majd elérkezik Ádám-Éva napja, ezek az emlékek fényes könnycseppként fogják díszíteni lelkünk karácsonyfáját.
Nagy hálával köszönjük mindazoknak, akik otthonunkba az év
folyamán és karácsony közeledtével eljöttek, lakóinknak örömet,
szépséget, szeretetet adtak!
Mindannyiuknak boldog új esztendőt kívánunk!
Szabóné Márti

egészség

A „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelôintézet egynapos sebészetének
szerepe a korszerû betegellátásban
A Dabasi Újság korábbi számában az egynapos sebészet szemészeti mûtéti lehetôségeit dr. Récsán
Zsuzsanna adjunktusnô már ismertette. A mostani számban szeretnénk bemutatni az egészségügyi
centrumunkban mûködô sebészeti lehetôségeket.
A modern sebészeti és érzéstelenítési technikáknak köszönhetően
ma már számos betegség esetében alkalmazhatunk egynapos sebészeti ellátást. Ennek lényege, hogy a beteg a műtét napján fekszik
be, a beavatkozás előtt legalább 2 órával. A műtét altatásban vagy
helyi érzéstelenítésben történik. A beavatkozás után a beteg legfeljebb 24 órát tartózkodik az egynapos sebészeten. Sebészeti kontroll
után a páciens saját otthonába távozhat. A többnapos kórházi ápolási idő ezzel a lehetőséggel egy napra rövidül le. A gyógyulás további szakaszát otthoni környezetükben töltik. Az otthonápolás gondos megszervezésével, az operáló intézettel és az operáló orvossal
tartott telefonkapcsolat garantálja ennek az ápolási formának a biztonságát.
Egynapos sebészeti beavatkozásra csak jó általános állapotú, az
operáló orvos és az altatóorvos által a korábbi vizsgálat eredményétől
függően engedélyezett páciens alkalmas. Az intézet a műtétek elvégzése során teljes biztonságra törekszik, a törvényben előírt személyi
és tárgyi feltételeket biztosítja. A műtétek végzésében jártas, évtizedes tapasztalattal rendelkező szakorvosokat alkalmaz. Ezek a szakemberek folyamatos gyakorlatot szereztek hosszú éveken keresztül
aktív fekvőbeteg intézményekben, nagy forgalmú kórházakban.
Jártasságukat az általuk végzett műtétek nagy száma igazolja.
Az intézetben két- és háromágyas korszerű, WC-vel, zuhanyozóval, tévével felszerelt kórtermek állnak a betegek rendelkezésére. Új
altatógépekkel, központi szívóval és gázszolgáltatással ellátott 2 db
műtő áll a betegek rendelkezésére.
Szemészeti műlencse-implantáció végzéséhez a legkorszerűbb,
mikroszkóppal és öblítő-szívó berendezéssel ellátott (PHACO)
készülék áll rendelkezésre. Az ortopédiai beavatkozások végzéséhez
modern arthroszkóppal is rendelkezik az intézet.
Endoszkópos polipeltávolításra, szövettani vizsgálatok vételére
alkalmas, korszerű gasztroenterológiai szakrendelés biztosítja a gyomortükrözéses és vastagbél-tükrözéses beavatkozásokat.

Proktológiai, végbélbetegségek kórismézésére alkalmas rektoszkópos, anoszkópos vizsgálatokat az egynapos sebészeten operáló
sebész szakorvosok végzik.
Az emlőbetegségek, jó- és rosszindulatú emlődaganatok diagnosztikájához korszerű ultrahangkészülék és mammographiás háttér biztosított. Tapasztalt szakemberek segítségével a nem tapintható
daganatok is felismerhetők, a műtét előtt közvetlenül jelölhetők és a
jóindulatúak célzottan eltávolíthatók. Ilyen háttérrel csak kevés egynapos sebészet rendelkezik.
Az aktív fekvőbeteg hátteret a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, a
műtétek során eltávolított anyagok szövettani vizsgálatát a Szent
Rókus Kórház Pathológiai és Kórszövettani Osztálya biztosítja.
A megújult Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet Egynapos
Sebészetén elvégezhető műtétek palettája szakágak szerint a következő:
Sebészeti műtétetek: herevízsérv, herevisszér műtét, lágyéksérv,
combsérv, köldöksérv, korszerű háló beültetéses módszerrel, visszérműtét, jóindulatú női és férfi emlőműtét, aranyérműtét, végbélnyálka-hártya repedés és végbélsipoly, végbél-vénathrombosis műtéte, mind altatásban. Hegkimetszés, „Z” plasztika, bőrgyógyászati
indikációval bőrdaganatok kimetszése, zsírdaganatok (lipomák),
bőrcysták, benőtt köröm eltávolítása helyi érzéstelenítésben.
Ortopédiai műtétek: arthroszkópia, arthroszkópos műtétek, ízületi porc (meniscus) műtét, bütyök, kalapácsujj, ganglion (ízületi
cysták), fémkivétel.
Szemészeti műtétek: műlencse-implantáció, szemhéj-rendellenességek, bőrelváltozások műtéti kezelése.
Nőgyógyászat: szeméremtestműtétek, hüvelyplasztika, méhszájsebek, egészségügyi küret végzése.
Az elmúlt 4 évben több mint 2500 beavatkozást végeztünk a
dabasi Egynapos Sebészeti Centrumban.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött szerződés alapján intézetünk Egynapos Sebészetén végzett műtétek költségeit – érvényes TAJ-kártyával rendelkező betegek számára – az OEP
teljes egészében téríti. Ez azt jelenti, hogy a műtét előtti kivizsgálás, a
műtéti érzéstelenítés, a műtét, a műtét utáni kontrollvizsgálatok a
beteg számára térítésmentesek.
Dr. Ecsedy Gábor, Dr. Sándor István
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Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• 2011. december 4-én ellátogatott hozzánk is
a Mikulás a diákmise keretében.
• Alsódabason Tamási József atya tartott lelkigyakorlatot december 8., 9., 10-én az esti
mise keretében. Az előadás hanganyaga kapható a plébánián.
• Diákmisét Alsódabason most csak minden
hónap első vasárnapján tudunk tartani, de
ekkor a szokott módon modern katolikus
énekeket éneklünk zenekarunk és kórusunk
előadásában. Van megint internetes verseny
is, ajándékokkal.
• December 24-én és 25-én fiataljaink egy
csodálatos misztériumjátékot adtak elő,
amely eddig még nem látott megközelítésből,
a három király szemszögéből mesélte el
Jézus születését. A 16 szereplős előadásban
a díszletek és a szereplők ruhái is nagy szerepet kaptak. Köszönjük a szereplőknek az áldozatos próbákat és a csodálatos előadást.
Mindkét előadást rögzítettük és a honlapon
láthatók a felvételek.

• A következő diákmise február első vasárnapján lesz, akkor sorsoljuk ki a decemberi megfejtők között is az ajándékokat. Jó lenne, ha
minél több gyermek és fiatal jönne a szentmiséinkre!
Áldott, boldog új évet kívánunk!
Részletek, fontos, naprakész információk:
www. alsodabasplebania.5mp.eu
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 családok otthonában
• Felnőtt konfirmációi előkészítő pénteken
16.00 órától a parókián
Ökumenikus Imahét
• Január 18-án, szerdán 18.00 órakor Szalka
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Mihály plébános prédikál a református gyülekezeti házban
• Január 20-án, pénteken 18.00 órakor
Csontos József lelkipásztor hirdet igét az
alsódabasi plébánián
Alkalmaink
• Január 22-én, vasárnap 10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
• Február 8-án, szerdán 18.00 órakor református gyülekezetek találkozója. (A helyszín
szervezés alatt.)
• Február 26-án, böjt első vasárnapján úrvacsorai istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 15. vasárnap 10.00 óra istentisztelet
a gyülekezeti teremben
10.00 óra gyermek istentisztelet
16.00 óra házas-kör
Január 17–20-ig 17.00 óra Ökumenikus
Imahéti istentiszteletek
• Kedden a gyóni református templomban
Szalka Mihály rkat. plébános
• Szerdán a gyóni evangélikus templomban
Valentinyi Erzsébet ev. lelkésznő
• Csütörtökön a gyóni rkat. templomban
László Milán ev. lelkész
• Pénteken a gyóni evangélikus templomban
záró alkalom Fekete László ref. lelkész
• Január 22. 10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Január 29. vasárnap 15.00 óra filmklub a
gyülekezeti teremben
Állandó alkalmaink
Vasárnap: 10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti
teremben, gyermek istentisztelet a gyülekezeti
teremben
Kedd: 15.00 óra konfirmáció-előkészítő (7. oszt.)
Szerda: 13.30-tól konfirmáció-előkészítő
(8. oszt.)
Szerda: 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök: 18.00 óra férfi bibliaóra
Áldott és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Az ökumenikus imahét alkalmai Gyónon:
• Január 17., 17.00 óra. Helyszín: református

gyülekezeti terem. Igét hirdet: Szalka
Mihály római katolikus plébános.
• Január 18. 17.00 óra. Helyszín: evangélikus
templom. Igét hirdet: Valentínyi Erzsébet
evangélikus lelkész.
• Január 19. 17.00 óra. Helyszín: római katolikus templom. Igét hirdet: László Milán
evangélikus lelkész.
• Január 20. 17.00 óra. Helyszín: evangélikus templom. Igét hirdet: Fekete László
református lelkipásztor.
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 5. 16.00 óra – Téma: Fényképező
géppel Erdélyben és Toscanában. Előadó:
Péli László fotóművész.
• Február 12. 16.00 óra – Téma: Lelkészi
szolgálat katonák között Koszovóban.
Előadó: Pőcze István evangélikus tábori lelkész.
• Február 19. 16.00 óra. –Téma: Nők a bib
liában. Előadó: Rapcsákné Harmincz Karolin
gyülekezeti felügyelő.
• Február 26. 15.00 óra. – Gyermekek szeretetvendégsége.
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra csütörtökönként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• 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.: 368-174)
Keresse oldalunkat a www.facebook.comon! Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfő – 17.00 óra;
szombat – 17.00 óra; vasárnap – 11.00 óra
• Február 16 –17–18-án a Felsődabasi
Plébánián ruhaosztást szervez a Karitászcsoport.
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118.
Plébániavezető: Gubicza Balázs
tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
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Murányi László ajándéka a gyóni evangélikusoknak
Sajnos én ahhoz a generációhoz tartozom,
amelynek tagjait már nem hatja meg, ha
látja azt az épületet, amelyben született.
Legalábbis, amikor nagyritkán Nagy
atádon járok, és ránézek az 1976-ban épült
8 emeletes, robosztus, kocka alakú, „szocreál” betontömb kórházra, nekem még
sohasem csordultak ki a könnyeim. Talán
ezért is olyan nagy élmény számomra minden alkalom, amikor Murányi László testvérünket vendégül láthatjuk gyülekezetünkben. Ő minden egyes ittlétekor büszkén mondja el, hogy „én itt születtem,
ebben a házban”, és közben könnybe lábadt
szemekkel emeli a kezét, mutatva a paró
kiára, amelyben most mi lakhatunk a családommal. 2011. december 11-én is így volt
ez, amikor a tanár úr a gyülekezeti teremben osztotta meg velünk kedvenc istenes
verseit, segítve ezzel a karácsonyra való
ádventi készülődésünket. De még mielőtt Laci bácsi a versekre tért
volna, megajándékozott bennünket. A családi örökségéből felajánlotta gyülekezetünknek azt az általa restauráltatott festményt,
amelyet nagynénje festett, és ajándékozott az édesapjának 1939ben. A kép címe: Jézus az Olajfák hegyén. Az átadás eseményét a

kereten elhelyezett táblácska felirata is
megőrzi az utókor számára:
Kővári Jenőné (sz. Kovan Mária) Mamy:
Jézus az Olajfák hegyén (1939) olaj-vászon
Adományozta testvérének, Kovan
Murányi György gyóni evangélikus lelkésznek.
E családi örökségből szülőfaluja, Gyón
község gyülekezetének ajánlotta dr. Murá
nyi László 2011. december 11-én, ádvent
3. vasárnapján László Milán és Valentínyi
Erzsébet lelkészsége idején.
A festmény a gyülekezeti termünk
oltárképeként hirdeti, hogy Krisztus szüntelenül könyörög érettünk.
Talán a „szülőházamtól” nem hatódom
meg, de biztos vagyok abban, hogy ha majd
nyugdíjas lelkészként meghív az akkori
Fotó: Karlik Dóra
gyóni evangélikus lelkész, hogy szolgálatot
végezzek a gyülekezetben, amelyben olyan
szép éveket élhettem meg, és meglátom ezt a képet és a kereten a
feliratot, biztos, hogy nem tudom megállni könnyek nélkül.
Köszönjük Laci bácsinak az ajándékot és a szép verseket.
László Milán
lelkész

A doni katasztrófa

tak az arcvonalból. A parancsnok, Jány Gusztáv vezérezredes ekkor
adta ki a csapatokat súlyosan sértő „...A 2. Magyar hadsereg elvesztette a becsületét...” kezdetű hadparancsát, amit semmi nem indokolt.
A 2. hadsereg élelmezési létszáma 1943. január 1-jén 194 334 fő
volt, míg március 1-jén 100 818 fő, a hiány 93 516 fő. Kórházvonaton
28 044 sebesültet és beteget szállítottak haza, 28 ezer fő fogságba
esett, a véres veszteség (elesettek és megfagyottak) 41 792 fő volt.
Szabó József János

A 2. Magyar Hadsereget 1942-ben német követelésre állították
hadrendbe, létszáma – a munkaszolgálatosokon kívül – 205 ezer
fő volt. A Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt álló hadsereget 1942. április 17. és június 27. között szállították ki a keleti
frontra. A sereg feladata a Sztálingrádnál harcoló német csapatok
szárnyának biztosítása, így a Don melletti védelem volt, mintegy
200 kilométeres szakaszon.
Az eredetileg sem túl jól felszerelt (különösen nehéztüzérség,
páncéltörő tüzérség terén hiányos fegyverzetű) hadsereg már az
1942-es hídfőcsatákban komoly veszteségeket szenvedett, azonban
az igazi katasztrófa 1943. január 12-én vette kezdetét. Ekkor a
szovjet páncélosok az arcvonal északi részén, az urivi hídfőnél
áttörtek a nyáron egyébként viszonylag jól védhető, de a – 42 fokos
hidegben autóút keménységűre fagyott mocsaras területen.
Az első napokban a magyar csapatok szívósan ellenálltak. A
katonák mindaddig kitartottak, amíg működött a vezetés, és
volt mivel harcolni. Január 15-ére azonban a vezetés cselekvésképtelené vált, a páncélelhárítás gyenge volt, és a tüzérség is
kiesett. Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok
január 16-án kiadta az előzetes intézkedést a visszavonulására, de a német B. hadseregcsoport, amelynek alárendeltségébe a 2. magyar hadsereg tartozott, nem engedélyezte a visszavonulást. A 2. hadsereg részekre szakadt, és vezethetetlenné vált. Január 17-én végül
mégis elrendelték a magyar csapatok kivonását.
Január 24-én a 2. hadsereg maradványai végre kivál-
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Tisztelt Olvasók!

FÉNYES SZELEK

Fotó: Karlik Dóra

Január 13-án volt egy éve, hogy felavatták a
dabasi II. világháborús emlékművet. Az
emlékmű talapzatán szereplő áldozatok listáját a közeljövőben kiegészítjük a tavaly
jelzett nevekkel. Kérünk mindenkit, aki
korábban nem jelezte felénk, de tudomása
van arról, hogy valamelyik családtagja, felmenője a II. világháború idején, fronton,
civil áldozatként, vagy elhurcoltként veszítette életét, keresse fel munkatársainkat
adategyeztetés céljából levélben vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetirodán.
Azoknak az áldozatoknak a nevét áll
módunkban feltüntetni, akik az 1939–1945
időszakban Alsódabason éltek.

Kérjük Önöket, hogy juttassák el az
egyes igazoló dokumentumok másolatait,
az áldozatok nevét, születési, halálozási
adatait (hely, idő, jelezve, hogy frontszolgálaton, munkaszolgálatosként, civil áldozatként, vagy elhurcoltként veszítették életüket) legkésőbb 2012. március 30-ig
(péntek).
Szerk.

14 Dabas 2012. január

Biksza Miklóst (*1924 †1956) joggal sorolhatjuk a városunk helytörténetéhez kötődő
megosztó személyiségek közé, hiszen az
ötvenes évek időszaka forradalmi csúcspontjával már önmagában is érzelmeket,
indulatokat, vitákat vált ki azok körében,
akik átélték. Ma is vannak, akik, ha tehetnék – és ha ez nem volna az ő esetében nyilvánvaló képtelenség –, szentté avatnák, míg
mások már a neve említésére is vaskos jelzőkkel reagálnak. E kettősség részint azzal
okolható, hogy az egykori szemtanúk,
Biksza Miklós dabasi ismerői magánbeszélgetésben ugyan vállalják emlékeik megosztását, de nevüket adva nem állnak nyilvánosság elé, nem teszik ki magukat névtelen telefonok, sms-ek célpontjának. Már ez
a tény is beszédes. Amikor viszont valóban
a szavaké a főszerep, érthető módon még a
futballozásról nyilatkoznak a legkönnyebben, bár mindenki számára nyilvánvaló,
hogy nem ez a legfontosabb témakör. „Jó
csapat volt akkoriban Dabason – idézi fiatalságát a nyugdíjas szurkoló – a környéken
mindenkit legalább három-négy góllal vertek, de ha a ballábas Csorba Gyuszi
(„Szatu”) jó napot fogott ki, akkor a hatos
is megvolt. Több százan jártunk a mec�csekre, mert akkor a mozi mellett még ez
volt a szórakozási lehetőség. Bikszának
nagy népszerűséget hozott a foci.” A másik
drukker kiegészíti: „Nagyot tudott rúgni,
de a labda is messzire szállt –, utalt a jó labdaérzékre, hogy nem luftot és az ellenfél
lábát rugdosta. – Középmagas, sportos

alkatú középhátvéd volt, a maiak közül
Roberto Carloshoz tudom hasonlítani.” Az
egykori csapattárs, aki Biksza nevét is szinte főhajtással felérő tisztelettel mondja ki,
mindent megerősít: „Nem a párttitkársága
miatt került a csapatba, a pályán ez nem
számított. Intelligens játékos volt, nem csak
vág ta a labdát, passzolni is tudott.
Centerhalfot játszott, nem ő rúgta a gólokat, de nem is neki kellett, arra ott voltak a
Csorba fiúk, meg a Kancsár Feri. Abba a
csapatba nem kerülhetett be akárki, nagyon
szerettek bennünket a dabasiak. Minden
meccs végén ott volt a csapra vert söröshordó, meg sportbálokat, teadélutánokat,
vacsorákat szerveztek a szurkolók. A mec�csekre sokszor nyitott Csepellel, de még
lovas kocsival is utaztunk a szomszédos falvakba, például Tatárszentgyörgyre. A
Biksza is velünk tartott, nem hordatta
magát külön a pártbizottsági kocsival. Igazi
csapatjátékos, szóval jó futballista volt!”
Jóval nehezebb volt szóra bírni az egykori pártbizottsági munkatársat, de megérte a
fáradság, mert utána kozmetikázás és propagandalózungok nélkül, szinte „egy szuszra” idézi emlékeit: „Egyenest a pártiskoláról
jött hozzánk Dabasra. Az egész ember csöpögött a marxizmustól. Olyan elképzelései
voltak, amiket mi a magyar viszonyok
között elképzelhetetlennek tartottunk
megvalósítani. Megmosolyogtuk érte. Nem
volt vezetői gyakorlata és hát persze, helyismerete sem. Úgy pótolta, hogy rengeteget
járt területre, ritkán lehetett az irodában
látni. Sáriban például rizstermelő szövetkezetet szervezett. A foci miatt is sokan
megismerték, népszerűséget hozott neki.
Egyszer gondolkodás nélkül kirúgta azt az
elvtársát, akiről megtudta, hogy a világháború végén, nyugaton amerikai fogságban
töltött egy évet, mintha az tehetett volna
róla. Lefasisztázta, egy havi bérrel kiadta
az útját. A munkakönyvét ráadásul mással
küldte el és soha többet nem állt szóba vele,
pedig előtte semmi gondjuk nem volt egymással. De a pártközpontban valamikor
kitalálták, hogy a nyugati hadifoglyokat
beszervezték ügynöknek, és ugye, a kötelező éberség, meg a sorainkba befurakodó
ellenség! … A gyóni eset előtt mindenki
figyelmeztette, hogy ne menjen abba a
nehéz faluba, mert veszélyes. Amikor pedig
látszott, hogy hiába, akkor meg arról győzködték, hogy legalább négy-öt géppiszto-
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lyos rendőrt vigyen magával. A rendőrök
között voltak is, akik szívesen kísérték
volna, de ezt sem fogadta meg, pedig négyöt géppisztollyal mindjárt más lett volna a
helyzet! Ennyi jóakaratú figyelmeztetés
ellenére csak elment egyedül, mintha magának kereste volna a bajt.” (Érdemes végiggondolni az elhangzottakat, különösen a
géppisztolyos kísérőkre fókuszálva. Ennek
az elképzelésnek ugyanis írásbeli támasza

A Biksza család dabasi lakhelye

is van: Haypál Tibor Hogyan történt? című
írásában. Ismerve a gyóniak elszántságát,
ebből még akár a megvalósultnál is nagyobb
tragédia történhetett volna, gondoljunk
más települések ’56-os sortüzeinek tömeges áldozataira. Megdöbbentő, hogy erről
az eshetőségről csak az események után
több mint félévszázaddal szerezhetünk
tudomást!)
A Biksza család Dabason, a Táncsics
utca – Ady utcával szemközti, ma már nem
létező – komfort nélküli házának szobakonyhás lakrészében élt. A későbbi Klapka
utca helyén, a Szőke-kúriáig tartó zsákutcában még csak néhány félkész ház állt, a
Halász Zsigmond-kúriában működő járásbíróság mögött elvadult park burjánzott a
Révész- és a Bató-házig. A tízéves gyerek
szemével az egykori szomszéd ilyennek
látta a családot: „Előbb a feleségét ismertem meg. Kistermetű, egyszerűen öltözött,
ismeretlen szőke nő lépett a konyhánkba
egy délelőtt, 1955 nyarán. Biksza Miklósné
néven mutatkozott be. Magabiztosan
közölte, hogy kiutalták nekik lakásunk
néhány éve bérbe adott részét, s pár nap
múlva költöznek. Nagynénémnek sem a
név, sem az nem mondott semmit, hogy
férje az új járási első titkár. Ebből aztán
rövid, de heves vita támadt, s kis híján
kidobta a nőt. Órákkal később a férje is

megjelent. Ő egész másképp, udvariasan
beszélt, és bocsánatot kért felesége viselkedése miatt. Elmondta, hogy a Guszev utcában laktak, és idehelyezése miatt javasolták
nekik ezt a lakást. Helyette Pest más részén
kerestek a lakónak, Bakosnénak albérletet,
mivel az övéké kádervilla volt, de ehhez ki
kellett a lakást igényelniük. Az érvek s a
más hangnem feloldotta a konf liktust,
megegyeztek. Hamarosan be is költöztek.
Elős zobából k ia l a k ítot t
„konyhájukban”, amit egy
szekrénnyel álcázott ajtó
választott el a mi szobánktól,
az 50-es évekre jellemző
konyhaszekrény s asztal állt
néhány székkel és egy pad a
vizesvödörnek. Szobájukat
zöldkárpitos „modern” csővázas bútorral rendezték be.
A vizet ők is a gémeskútról
vették, s az udvar végében
lévő „űrgödrös” árnyékszéket
használták. Fürdőszoba és
kád hiányában a tisztálkodást lavórból kellett megolda
niuk, csakúgy, mint szinte mindenki másnak Dabason. Furcsa egy szituáció volt.
Egyik szobában lakott a „nagyhatalmú
párttitkár”, a másikban meg én aludtam
egy régifajta széles kanapén, amit mozdítani sem lehetett. Halász Miska bácsiék 12
s z e mé lye s c í me re s
ezüst étkészleteit őriztük benne. Biksza egyidős volt apámmal, aki
’53-ban az Andrássy út
60.-ban „élvezte” az
ÁVH „vendégszerete
tét”, de hogy találkoztak-e eg ymással, ha
nagyritkán hazajött,
arra már nem emlékszem.
Azt hiszem, a bemutatkozás volt a leghosszabb beszélgetés Bikszával, de felesége
is teljesen megváltozott. Közvetlen modorú, szívesen beszélgető asszonynak bizonyult. A Kossuth Tszcs kertészetében vállalt munkát. Olykor kezében szandállal,
mezítláb jött haza a kapálás vagy locsolás
után, s hatalmas paprikák voltak a szatyrában. Háromszor akkora, mint ami nekünk
megtermett, hisz a piacra nem volt pénz, s
megettük, mielőtt beérett volna. Nálam
pár évvel kisebb fiát, Mikit szívesen átengedte hozzánk játszani, különösen, ha dol-

gozni volt. Ha férjét nem zavartuk, én is
előfordultam náluk. Gyakran készített
tízórait, uzsonnát, ilyenkor mindketten
kaptunk belőle. A fél szál gyulai vagy a szalámi egy karéj kenyérrel nagy élmény volt.
A 360 Ft nyugdíjból nekünk arra nem tellett, ők viszont, mint mondta, a pártközpontban jutottak hozzá, kiutalásra.
Biksza Miklós viszont sosem volt olyan
közvetlen később, mint először. Velünk
inkább zárkózottnak mutatta magát, kis
fiával, feleségével viszont meghitt viszonyuk volt. Többnyire a pártbizottság (a
járási tanács Pobedájánál kisebb) szolgálati
kocsiján Kancsár Laci hozta-vitte. Ritkán
csillogó-villogó hatalmas kocsik is álltak a
házunk előtt, olyankor nem volt tanácsos
zavarni őket. Munkatársaival kijártak a
csatornára a két part közt kifeszített hálóval halászni. Mosóteknőnkben utána 8-10
törpeharcsa, meg csuka úszkált napokig.
Mi is kaptunk belőle, meg a rizsből is, amit
az ürbői vagy mánteleki téeszből hoztak.
Egy nyári nap széndarabbal kezében ült
ki a nyitott verandára. Az ajtó mellett
húzott vele egy nagy keretet, majd Marx,
Engels, Lenin, Sztálin egymást félig fedő,
plakátokról jól ismert profilját rajzolta fel
rá. Csodálkozva néztem, hogyan válnak
felismerhetővé a vonások (örültem volna,
ha így tudok rajzolni!), ő meg ezt látva
szóba elegyedett velem.

Egy hűvös délután akkor is szobájukban
maradhattunk, amikor hazajött. Egy polc
is volt ott, tele villanyszerelő szerszámokkal, ő meg szétszedett egy rádiót, és egy
miniatűr hangszóróval „bűvészkedett”.
Ekkor sem tudtam titkolni csodálkozásomat, mire ismét közvetlen modorú emberré
változott, s élvezettel beszélt szakmájáról.
’56 őszének elejéről még egy kép megmaradt. Kint ült egy sámlin a ház előtt, a százéves kálmánkörte-fák alatt. A Szabad
Népet olvasta, és jószerével az egészet aláhuzigálta ceruzával. Ezt sehogy se értet2012. január
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tem, de olyan feszült volt a hangulat, hogy
nem mertem kérdezni.
A forradalom hetében néhány napra szó
nélkül eltűntek, később sem mondták,
hova. Ekkoriban eg y rokona kereste
Üllőről, aki biciklivel jött Dabasra, előtte
sohasem láttunk. Aggódik értük a család,
mondta. Ők sem értik, mi történt, hisz a
„Miki” rendes, vallásos fiú, „fehérliliomos
levente” volt, „akkor romlott el, mikor ezek
(értsd: a kommunisták) közé keveredett”.
Egy este valamelyik szomszéd jött a kerteken át, hogy Hermannéknál nemzetőrök
érdeklődnek róluk. Valóban ott ácsorogtak
néhányan, s egy lövést is leadtak, de nem
jöttek be az udvarba.
Visszatérésük után felesége arcáról
lerítt a félelem. Gyakran emlegette, hogy
mit mondott „Rudi” (Nyers Rezső), akit a
pártiskoláról ismertek. Bikszát az eddiginél is ritkábban láttam, csak egy esetre
emlékszem. Akkor is ott játszottunk fiával
a konyhában, az asszony főzött, ő meg
újságot olvasott. Váratlanul kopogás nélkül benyitott a négy-öt házzal odébb lakó
Tóth Pista bácsi, az újbortól erősen kapatosan. „Mákos” bricsesznadrág és papucs
volt rajta, felül kockás szürke f lanelling.
– Mit keresnek itt maguk, kommunisták,
mért nem takarodnak el innen… – támadta le Bikszát.
A holtsápadt férfi egy darabig hallgatta.
Végül szó nélkül felállt s ingnyakánál és
nadrágjánál fogva kitolta az ajtón. Vágni
lehetett a csöndet. Percekig ült mindenki
némán, mígnem kopogtatott valaki. Bözsi
néni volt, a Tóthné, sírva könyörgött férjéért. Biksza valami olyasmit válaszolt, hogy
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egyetlen telefonjába kerülne, hogy sohase
lássa az urát. Ám tudja, hogy részeg, ezért
nem teszi, de nem szeretne még egy ilyen
esetet.
December 10-én iskolából hazaérve
nagynénémtől értesültem Biksza haláláról.
Felesége még nem volt itthon (bizonyára a
tragédia színhelyén tartózkodott), s Miki
sem ért haza az iskolából. Egy barátommal
elébe mentünk a mai Klapka utca vonalán a
kerteken át, nehogy valaki lerohanja a történtekkel.
Vagy negyedórát várakoztunk a Morekocsmával (ma Pelikán) szemben, hiába.
Otthon derült ki, hogy kivételesen a
Táncsics utcán jött haza. Amitől tartottunk, bekövetkezett. H.-né már messziről
kiabálta neki, hogy „siess, Mikike, mert
apádat Gyónon agyonverték”. Ő nem érthette, mi is van az apjával, s hogy felfogta,
az a velőtrázó gyereksírásból derült ki.
(Később egy korábbi osztálytársam érezhetett ilyet, mikor megtudta, hogy apját,
D. Szabó Károlyt felakasztották.)
Egy katonai teherautón költöztette el
őket egy szakasz karhatalmista. Emlékszem
egy kiskatonára, aki le-föl rohangált az
udvaron, kiabálva szidta az „ellenforradalmárokat”, s néhányszor a levegőbe lőtt,
gondolom, félelmében. Közelről akkor hallottam először lövést, azóta is összerezzenek tőle. A forráskutatásból már sok mindent megértettem, de ez már nem az emlékekhez, hanem a történelmi elemzéshez
tartozik. Akkor, gyerekként ennyit láttam
belőle.
Bár felnőtt fejjel érdekelt volna, hogyan
élte át s dolgozta fel a történteket Miki, és

mi is lett velük, többet sohasem láttam
őket. Csak a szokásos „ikonosztáz”: Marx,
Engels, Lenin, Sztálin szénrajza őrizte apja
kezének nyomát, a legközelebbi meszelésig.”
Biksza Miklós családi hátteréről még
annyit tudunk, hogy nagycsaládban nőtt
fel, a nyolcadik gyerekként született. Cipész
édesapja a hat elemi után villanyszerelő
inasnak adta Szilágyi Miklós üllői kisiparoshoz. Az inasévek után visszamaradt
segédnek, majd 1945-ben a községi villanyművekhez ment dolgozni. Házasságából
egy fiúgyermek született 1949 decemberében, akire visszaemlékezőnk is kitért.
Szakirodalmi adatok szerint a Biksza család 1955 nyarán költözött Dabasra. Az
1956. november eleji napokat egy kakucsi
tanyán meghúzódva töltötték.
Jegyzőkönyvből idézve, hozzászólásokra
reagálva, néhány fontos kérdésben Biksza
Miklós véleményét is megismerhetjük. Az
MSZMP Dabasi Járási Intéző Bizottság
aktíva ülését 1956. november 30-án, azaz
halála előtt tíz nappal tartották. A korabeli
hivatalos szóhasználatban, iratokban,
dokumentumokban az „ellenforradalom”
minősítés már a kádári megtorlás része
volt: „Hibás lenne azt mondani, hogy végig
ellenforradalom volt. Ha Rákosi és Gerő
nem csináltak volna hibát, akkor nem lett
volna talaja az ellenforradalomnak. A kezdet becsületes felvonulás volt, csak később
elfajult a dolog.
A Nagy Imre ügyében nem szabad szektánsnak lenni. El kell ítélni Nagynál, amikor a fasizmust támogatta. Lavírozás politikát nem szabad összetéveszteni a gerinc-
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telenséggel. Ilyen volt Nagy Imre kormánya
is. Hibát én is követtem el, hiszen én is az
MDP-iskolán tanultam. Valójában volt sok
olyan elvtárs, aki hamar elállt a párttól. Aki
eltépte a párttagsági könyvét, meggondolandó dolog, hogy kapjon másikat. Az a
véleményem, hogy a kommunisták passzivitásának két oka volt. A nemzeti bizottságok basáskodnak és a kommunisták
begyulladtak. Az történik a községekben,
amit a nemzeti bizottság akar. A kommunisták fegyverhiánya fenn állt. Vak volt a
Központi Vezetőség, mikor a pártfőiskolások fegyvert kértek és nem adtak még
azoknak sem. A rendőrség munkájával nem
dicsekedhetünk, tehetetlenek voltak.
A rendőrség nem lépett fel elég erélyesen
az ellenforradalommal szemben.
Tehetetlenség jellemző rájuk. Ezen változtatni kell.”
A helyi tapasztalatokat Biksza Miklós
halála után húsz évvel kiadott „Munkás
mozgalomtörténeti lexikon” szócikkével is
érdemes kiegészíteni:
„Biksza Miklós (Újpest, 1924. ápr. 26.–
Gyón, 1956. dec. 10.): villanyszerelő; kommunista. 1947 – az MKP tagja; a pártfőiskola elvégzése után az MDP dabasi járási
párttitkára. 1956. nov. 5-én megkezdte az
MSZMP szervezését, s a járási pártszervezet ideiglenes intéző bizottságának elnökévé választották. Pártmunkája végzése közben ellenforradalmárok megölték.”
A szűkre szabott négy mondatból jól látszik, hogy pályája leginkább a „fényes szelek” nemzedék tagjaihoz hasonlóan alakult. Meglátta a felemelkedés történelmi
lehetőségét. Iskoláiban a párt iránti feltétlen hűségre nevelték és a központi utasítások végrehajtására képezték ki. Fogaske
reke lett egy diktatórikus gépezetnek, mely
a népet akarata ellenére, idegen országból
átvett módszerekkel „boldogította”.
Mindettől lehetett jó családapa és férj,
hasznos tagja a futballcsapatnak, közvetlen
munkahelyi és egyéb társadalmi kapcsolataiban általában egyenes jellemű, korrekt
ember, ahogyan számosan még ma is emlékeznek rá.
Sőt, az is fennmaradt róla, hogy a járás
néhány községében (pl. Újhart yánban) a
kuláklisták felülvizsgálása során, kirívó
esetekben személyesen intézkedett a magas
terhek mérsékléséről. A mezőgazdasági
szövetkezetek szervezése terén párttársainál rugalmasabb, nyitottabb, türelmesebb
álláspontot képviselt. Az önkéntesség

betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével képzelte el a szövetkezést,
amelyben az alacsonyabb szintű társulási
formák is fontos szerepet kaptak volna.
Nézeteinek gyakorlati próbája éppen a
Sáriban létrehozott rizstermelő szakcsoport volt, melynek szervezésében személyesen is részt vett. Bár a rizstermelés későbbi
sorsát jól ismerjük a dabasi járásban, az
1956-os jó termés, a szakcsoport tagjainak
akkori elégedettsége őt igazolta, ugyanis a
mostoha mezőgazdasági évben felosztották
a terményt a tagok között.
Akár Nagy Imre miniszterelnök követőjévé is kinőhette volna magát, ha a kritikus
’56-os napokban rendelkezik az önálló
helyzetelemzés, a nemzeti érdekek felismerésének képességével, amire viszont nem
képezték ki.
Ezt a feltevést erősíti Csernus László,
bugyi NB elnöke 1999-ben adott interjúja
is, aki a helyi forradalmi munkástanács
megbízásával vett részt a járási nemzeti
bizottság alakuló ülésén. Mikor október
28-án 14 óra körül Dabasra értek, Bobák
István járási vb-titkár és az addig csak hírből ismert Biksza Miklós első titkár fogadta
őket. Bikszát „egyenes jellemű embernek
ismerte” meg, aki magára maradva is kereste a
megoldás lehetőségeit
(hisz munkatársainak
eg y része s a járási
tanács elnöke is elmenekült). Mind enünnen
változást akaró, de törvényes keretek között
elképzelő személyeket
hívtak meg. Róla is tudták, hogy az előző este a
bugyi gépállomásnál
élére került a tüntetésnek, de az atrocitásokat
is megakadályozta. „Ott
egy pillanat alatt megcáfolta azt, amit róla
évek ig tar tot tunk ”,
közölte Csernussal Biksza, s „nekük,
maguknak kellene szégyenkezniük” azért,
hogy családját idáig osztályellenségként
kezelték.
A forradalom után internált Csernus
emlékei szerint az ülésen elhangzott politikai értékelése is tárgyilagosnak tűnt, mely
támpontot adott a további munkához.
Négynapos tétovázás után (a Nagy Imrekormányt követve) Biksza Miklós látszólag

felismerte a problémák egy részét, a novemberi visszarendeződés s az ismét teret nyerő
kemény diktatúra azonban visszabillentette
a pártiskolán elsajátított dogmatizmus világába.
A forradalom lényegéből ekkor már
eg yre kevesebbet értett meg, hiszen
– demokratikus megközelítésben – amikor
már pusztakézzel a tankoknak fordulnak,
akkor biztosan nem fegyverből és rendőri
erélyből kell még több. Személyes tragé
diájához és Gyón község kálváriájához
saját, súlyos tévedésen alapuló döntése
vezetett. A bajt a környezetében gyakorlatilag mindenki előre érzékelte, csak az ő
tisztánlátását lehetetlenítette el a politikai
vakság.
Halála után Vörös Csillag Érdemrend
del tüntették ki és emléktáblát kapott a
Kerepesi úti temető Munkásm ozgalmi
Pantheonjában. A településünket alkotó
községek egyesítése után Közép-Európa
leghosszabb főutcáját róla nevezték el.
Nevét felvette a szentendrei járás munkásőregysége, a Pusztavacsi Honvéd SE futballcsapata, és Biksza Miklós KISZ alapszervezet is volt Dabas úgynevezett II. kerületében.

Koszorúzás a Pártbizottság épületében

A dabasi pártbizottság épületében
emléktáblát avattak tiszteletére, melynél
december 10-én ugyan meglehetősen zárt
körben, de rendszeresen koszorúztak.
A rendszerváltás után legtovább egy
felsőpakonyi kis utca hirdette a nevét,
melyet mindössze néhány éve, már a harmadik évezred első évtizedének közepén
„kereszteltek” át.
Valentyik Ferenc
2012. január
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A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc, a magyar reformkor meghatározó alakja 189 évvel
ezelőtt, 1823. január 22-én fejezte be nemzeti imánk, a Himnusz
megírását szatmárcsekei birtokán. Ez a költemény megszületése óta
irányt szabott a nemzetnek, meghatározta létét, tartását, alakította
lelkületét. Nem véletlen, hogy épp himnuszunk születésnapja vált
hivatalosan is a magyar kultúra ünnepévé 1989 óta.
A Himnusz, ez a magyar nép zivataros századait felidéző, arányos szerkezetű mű, történelmünk dicsőséges korszakait és belviszályokkal teli időszakait jeleníti meg, erre építi a nemzet jövőjét. A
múltban gyökerező jövő biztosítja a folytatást, a magyarság jelenlé
tének jogosultságát bizonyítja ebben a sokszor átvérzett élettérben,
a Kárpát-medencében. Kölcsey a nemzethalál baljós gondolatától
áthatva Istenhez fordul áldásért és szánalomért, hogy ezzel a közbenjárással életet és folytonosságot biztosítson a magyar nemzet
számára.

A társadalmi gondok, a válság, az államadósság, az elszegényedés, az egyéni lét tragédiája egyre inkább eltereli figyelmünket a
kultúráról. A magyar nemzet ma is heroikus küzdelmet folytat a
fennmaradásáért, és ez a küzdelem csak az idő távlatából válik majd
nyilvánvalóvá, a jövő igazolja majd a jelen harcait. Ezernyi gond
között a kultúra háttérbe szorul, mert kell a pénz a túlélésre, a szorongató gondok megoldására. De január 22. országszerte a kultúra
halhatatlanságának ünnepe. Irodalmi műsorokkal, előadásokkal,
hangversenyekkel, kiállításokkal, díjátadásokkal hódol az ország a
művelődés számos színterén a kultúrának, amely emberi mivoltunk
lényege, hiszen megkülönböztet minket és kiemel Isten teremtményei közül.
Kapui Ágota

Az Árpád-vonal útikönyve
Az Árpád-vonal útikönyve már 2010-ben megjelent
a Timp Kiadó gondozásában, de én csak a 2011 decemberében jutottam hozzá, magától a szerzôtôl,
Szabó József Jánostól kaptam karácsonyi ajándékba.
A szerző itt él közöttünk, értékes tagja a dabasi társadalomnak,
sokoldalú egyéniség, aki nyugalmazott katonatisztként is megtalálta mindazt, ami kitölti az életét, amiben örömét leli.
Történelemtanárként, hadtörténeti szakkör vezetőjeként gyerekeket oktat, visszavezeti őket dicsőséges történelmi korok hadászati
világába, korhű egyenruhákkal, korhű fegyverzettel látja el őket,
így szeretteti meg velük a magyar múltat. Szabó József János egyesületi tagként tanácsokkal látja el az Áldos Hagyományőrző
Egyesület tagjait, előadásokat tart, történelmi témájú forgatókönyveket ír és előadóként is részt vesz egy-egy
pódiumműsora megvalósításában. Zenekedvelő, zeneértő emberként tagja a Bazsalicska citeracsoportnak, társaival együtt számos fellépésen, népzenei versenyen vesz részt, ahol
hozza a tőle megszokott minőséget és
színvonalat. Egy tudós és egy művész
lakik egyszerre Szabó József János személyiségében, és ez írásaiban is észrevehető. A katona és hadtörténész precizitása, az íróember árnyalt stílusa jellemző alkotásaira.
2002-ben jelent meg Szabó József
János az Árpád-vonal című könyve,
amely a Keleti- Kárpátokban harcoló
magyar királyi honvédség védvonalait deríti fel hosszas kutatások árán,
amelyek még azokra az évtizedekre
nyúlnak vissza, amikor tilos volt a
magyar hadtörténet eme időszakát
kutatni. A szerző kutatási ered-
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ményeit a könyv megjelenése óta a külföldi és belföldi történészek
egyaránt elismerik, Európa számos egyetemén tananyaggá vált ez a
hiánypótló kiadvány, amely reális képet ad egy olyan időszakról,
amelyről a politika évekig megkövetelte a hallgatást.
A könyv megjelenését követő években egyre többen lettek kíváncsiak a katonai létesítmények helyére, ezért sokan megkeresték a
szerzőt, hogy pontosítson, adjon útbaigazítást a hollétükről, mert
fel szeretnék keresni a magyar történelem ezen helyszíneit. A
hiánypótló mű újabb hiányt generált, ez késztette az írót egy útikönyv megírására, amely precíz támpontokat nyújt mindazoknak,
akik érdeklődnek a hadtörténet ezen objektumai iránt. A könyv
nyomán térkép vagy GPS segítségével könnyen fellelhetőek ezek a
helyek, amelyek valamikor az egységes Magyarország területei voltak, de ma két országhoz, Ukrajnához és Romániához tartoznak.
Ennek alapján tagolódik a könyv két részre. Az első rész a kárpátaljai, a második az erdélyi völgyzárakat mutatja be. A pontos leírásokkal, érdekes adalékokkal tarkított
útikönyv izgalmas „bunkertúrát” ígér az
érdeklődőknek.
Az egykori gyimesbükki vasúti őrház falán
volt olvasható ez az örökérvényű mondat:
Voltunk, Vagyunk, Leszünk! Ha a csíksomlyói
búcsú pünkösdi zarándoklataira gondolunk, és
arra a vonatra, amelyet ebben az időszakban
minden esztendőben több ezren várnak a felújított őrháznál, akkor érezzük igazán, hogy ez a
jóslat beigazolódott. Köszönjük Szabó József
Jánosnak, hogy áldozatos, sokszor veszélyes körülmények között végzett kutatásai nyomán elkészítette ezt a könyvet, amely sok anyaországi magyarnak kedvet csinál egy kis erdélyi barangoláshoz, a
magyar hadtörténet egykori helyszíneinek megkereséséhez. Most, ahogy közeledünk a doni áttörés időszakához, méginkább átérezzük, miért is fontos ez a
két könyv.			
Kapui Á.

kitekintô

Selfness a mindennapokban

A gyakori stressz, feloldatlan munkahelyi és családi konfliktusaink,
a zaklatottá váló hétköznapok és a fokozódó terhek együttesen
komoly kihívás elé állítanak minket. Ha nem figyelünk oda, úgy –
mint mindennek – ennek is meg lehetnek a következményei. Ideigóráig talán leplezhetjük magunk előtt a felhalmozott problémák
okozta belső feszültségeket, ám rendszerint a szervezetünkön
jelentkező első tünetek ráébresztenek arra, hogy valamit tenni kell.
Fáradékonyság, állandósuló rosszkedv, visszatérő migrénes fejfájás, allergia, alvás- és táplálkozási zavarok, ismétlődő nőgyógyászati
és urológiai problémák… hosszasan sorolhatók mindazon testi
tünetek, amelyeket a bennünk rejlő feszültségek, a tudatalattinkban
megbúvó, ki nem mondott és fel nem oldott problémák, korábbi
sérelmek okoznak.
De vajon mi a megoldás, ha elhatároztuk, hogy teszünk
valamit magunkért?
Az ún. hagyományos nyugati orvoslás során passzív szereplői
vagyunk a gyógyítási folyamatnak és a kezelés sikerességét elsősorban kezelőorvosunktól várjuk. A kezelések rendszerint a jelentkező
tünetekre fókuszálnak. Szerencsére egyre több szakorvos ismeri el,
hogy a fizikai síkon jelentkező betegségek okai a legtöbb esetben
lelkünkben rejtőznek, éppen ezért nem elég a testet, de a lelket is
szükséges gyógyítani.
Szerencsére ma már rengeteg módja van annak, hogy nagyobb
szerepet vállaljunk saját egészségünk és boldogságunk megteremtésében. A fitness, wellness után, hazánkat is elérte a legújabb irányzat, a selfness, amely egy életvezetési választás. Követői a mindennapokban a test, lélek és a szellem egyensúlyának megteremtésére
törekszenek, hosszú távon megőrizve ezzel egészségüket. A selfness
követői különösen nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra, az egészségmegőrzésre, hiszen a problémák megelőzése egyszerűbb és hatásosabb, mint a már kialakult betegségekkel való küzdelem.
Kialakult betegségek esetén a selfness terápiák a gyógyulási
folyamat aktív részesévé tesznek minket, képessé válva akár életvitelünk gyökeres megváltoztatására. A selfness kezelések során a
több ezer éves keleti gyógyászat és alternatív gyógymódok ötvöződhetnek a modern nyugati orvostudománnyal. A terápiák során több
szakember és orvos egyidejű támogatására számíthatunk, akik
mind lelkes hívei a holisztikus szemléletnek, vagyis az embert teljes
egészében vizsgálják. A dabasi Human Labor Selfness Központban
a már kialakult tünetek, betegségek kezelésén túl annak gyökerét,
kialakulásának okait kutatják és javaslatot tesznek annak megoldására is, elsősorban természetgyógyász és egyéb alternatív gyógymódok alkalmazásával.

Mozdulj velünk
Németh Anikóért!
Két nagyon kedves kollégám és barátom, Tóth Andrea és Konczig
Kitti, illetve jómagam nevében is szeretnék értesíteni mindenkit
arról, hogy december 28-i, MOZDULJ VELÜNK NÉMETH
ANIKÓÉRT elnevezésű jótékonysági programunk fergeteges hangulatban telt.  A két és fél órás maratoni rendezvény keretén belül,
több mint 70 lelkes emberke gyűlt egybe, hogy egységet alkotva,
együtt mozduljon, latin táncoljon és zumbázzon Anikóért. Aznap,
összesen 144 000 Ft-ot sikerült összegyűjtenünk. Legnagyobb
örömünkre, a rendezvényt követve, újabb adományok érkeztek, így
jótékony „megmozdulásunk” végeredményeként 168 500 Ft tudunk
átnyújtani Anikó részére.
Köszönjük mindenkinek, aki ott volt! Köszönet azoknak, akik a
közvetlen bankszámlaszámra utaltak! És persze köszönet azoknak
is, akik pénzbeli adományaikkal támogatták célkitűzésünket.
Néhányan még jelezték, hogy szeretnének további felajánlást tenni,
melynek szívből örülünk, mi viszont azt szeretnénk, hogy ez az
összegyűlt összeg mielőbb Anikóhoz kerüljön, így utólagos adományokat már nem áll módunkban fogadni.
Ám a segítség természetesen továbbra is kell, és Anikó
bankszámlaszáma továbbra is él, így arra kérünk minden
kit, hogy a jövőben közvetlenül oda utaljaton!!!
OTP 117-73353-91707778
A sors újra rádöbbentett arra, hogy hihetetlenül sok odaadó,
együttérző emberke él ebben a városban, hogy képesek vagyunk
még a nagybetűs összefogásra, ha az élet úgy kívánja azt.
Szervezőként megható élmény volt ezt látni, megélni, főként egy
ekkora bajban!... Anikóért ezernyi szív dobbant azon az estén és
dobban azóta is!!!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Én mindenkinek köszönöm az elmúlt évet, az új és régi mosolygós
arcokat, és kívánom, hogy Anikóval együtt, egy egészségben bővelkedő, csodákkal teli, szeretetteljes új esztendő köszöntsön
mindannyiunkra!
Zsírosné Mráz Marcsi

Felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió fenntartásában
működő Segítő Szolgálat és a Fehérgyolcs Alapítvány munkatársai járják Dabas város utcáit. A szervezetek tagjai – hason
lóan a Dabas város területén működő Együtt Segítőszolgálat
segítőihez – házi segítségnyújtás keretében ellátják a szolgáltatást igénylőket saját lakókörnyezetükben.
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy a Társult Önkor

Ha új utat keres egészségének megőrzésére, illetve a már kialakult betegségek kezelésére, látogasson el a dabasi Human Labor
Selfness Központba, hogy egy kiegyensúlyozott, önmagával harmóniában lévő és egészségben teljes életet élhessen a jövőben.

www.selfnesskozpont.hu

mányzatok Együtt Segítőszolgálata 1996 óta nyújt ellá
tást az idős, beteg, vagy fogyatékos személyek részére az
önálló életvitelük fenntartása érdekében.
Kérem, támogassák a dabasi szervezet működését!
2012. január
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Sérelmek a pszichiátrián!

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben
visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát az alábbi címre,
vagy hívja az alábbi telefonszámot:

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési
rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy
érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182
Telefon: 06-1/342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím:
1461 Budapest, Pf. 182
Telefon: 06-1=342-63-55
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Egymilliárd forint tanácsadói szolgáltatás finanszírozására

Közel 1 milliárd forint értékû, az Európai Unió által biztosított forrás áll a
vállalkozások rendelkezésre, vissza nem térintendô támogatás formájában,
tanácsadói szolgáltatás finanszírozására. A Budapesten és Pest megyében
elérhetô Vállalati Tanácsadás Programot az irányításért felelôs konzorcium
tagjai sajtótájékoztató keretében mutatatták be. A program segítéségével
a régióban bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások széles körû tanácsadói segítséget kérhetnek vállalkozásaik fejlesztésére.
Közös sajtótájékoztatót tartottak a budapesti és Pest megyei vállalkozások számára e lé rhe tő Vá l l a l at i Ta n ác s ad á s
Programot koordináló szervezetek – az
OTP Bank, az OTP Hungaro-Projekt
Kft., a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány (MVA), valamint a Kereskedők
és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti
Szövetség (KISOSZ) – alkotta konzorcium.
A konzorcium képviseletében Horváth
László, az MVA Programkoordinációs
igazgatója ismertette az október 31-én, a
közép-magyarországi régióban elindult
KMOP-1.5.1-09-2010-0003 kódszámú
Vállalati Tanácsadási Program részleteit.
Ennek részeként minden Budapesten és
Pest megyében bejegyzett mikro-, kis- és
középvállalkozásnak lehetősége van arra,
hogy a vállalkozásának működését elősegítő külső szakértői, illetve tanácsadói
költségek (tanácsadói díjak) egy részére
vissza nem térintendő támogatást vehessen fel. A programban résztvevő akkreditált tanácsadókat a MAG - Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. verse-
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nyeztette, ezzel biztosítva a tanácsadói
munka magas szintű szakmai színvonalát.
A pályázók 12 különböző, a vállalkozások menedzseléséhez, fejlesztéséhez szükséges specifikus vállalatirányítási területre
vonatkozóan igényelhetik a díjak részbeni
visszatérítését. A szolgáltatások között
szerepel a sikeres pénzügyi menedzsmenthez szükséges pénzügyi, adóügyi, számviteli és kockázatelemzési tanácsadás, vállalati stratégia készítése, jogi átvilágítás és
helyzetelemzés egy esetleges belső szabályzat elkészítéséhez, valamint közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tanácsadás.
Ezek olyan részterületek, amelyeket a
kkv-k szakmai kompetenciák vagy anyagi
források híján ritkán fejlesztenek, pedig e
folyamatok szakszerű tervezésének
köszönhetően növelhető a működési hatékonyság és maximalizálható a profit.
A prog ra mon
belül az alacsony
tanácsadói hozzáadott értéket igénylő projektmenedzselési tanácsadá-

si és a nagyobb finanszírozási volument
igénylő stratégiai tanácsadási szolgáltatásokra is pályázhatnak a vállalkozások. Az
elnyerhető támogatás minimális összege
100 ezer forint, a maximális pedig 4 millió
forint lehet. A támogatás a megpályázott
projekt méretétől függően 30-40-50%-os
arányban fedezheti az igénybe vett tanácsadási díjat. A pályázatok elbírálása folyamatosan történik a rendelkezésre álló
keret kimerüléséig.
Szabó Zsolt, a konzorciumvezetői szerepet betöltő OTP Bank igazgatója
elmondta: „Az OTP Bank által vezetett
konzorcium fogja irányítani a közép-magyarországi régió mellett a nyugat-, a délés a közép-dunántúli régióban is a
Vállalati Tanácsadás Programot. Az elsőben 587 millió, a másodikban 420 millió,
a harmadikban pedig 378 millió forintos
keret áll majd a régióban bejegyzett vállalkozások rendelkezésére. Ezek közül a
közép- és nyugat-dunántúli várhatóan
még az év vége előtt kezdetét veszi, a déldunántúli pedig jövő év elejétől indul el”.
A négy régióban az összes vállalkozás
70%-a kkv.
A Konzorcium tag jai: OTP Bank
Nyrt., OTP Hungaro-Projekt Kft.,
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(MVA), Kereskedők és Vendéglátók
Országos Érdekképviseleti Szövetsége
(KISOSZ)
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Férfi kézilabda
Tabella az ôszi forduló végén
(NB I/B keleti csoport)

A Dabas-Diego K.C. eredményei:
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Gyöngyös
Csömör–Dabas-Diego K.C.

felnôtt
35 : 30
29 : 37

ifjúsági
33 : 29
27 : 34

Az első hazai mérkőzésre a Dabas-Diego Sportcsarnokban
február 19-én 18.00 órakor kerül sor a Nyíregyháza csapata
ellen. A juniorok a felnőttek előtt két órával játszanak.

Felnőtt bajnokság

Junior bajnokság

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cegléd
Békés
Dabas Diego K.C.
Törökszentmiklós
Balmazújváros
Balassagyarmat
Nyíregyháza
Eger
Gyöngyös II.
Ózd
Hajdúböszörmény
Lajosmizse
Csömör
Hajdúnánás

25
21
20
18
17
17
12
12
12
10
9
5
4
0

Nyíregyháza
Békés
Balmazújváros
Dabas-Diego K.C.
Gyöngyös II.
Törökszentmiklós
Hajdúböszörmény
Csömör
Cegléd
Hajdúnánás
Lajosmizse
Ózd
Eger
Balassagyarmat

22
22
21
19
18
14
13
12
8
8
8
7
5
2

Dabasiak, kalandra fel! Fedezzék fel Székelyföldet! (4. rész)
Miért is érdemes Barótra menni?
Barótra közúton három irányból lehet eljutni.
Legutóbb Székelyudvarhely felől, a Homoródvölgy látnivalóiból mutattam be néhányat.
Most, a Mikóújfaluból, illetve Málnásfürdőről,
a Hatodon keresztül vezető úttal teszem
ugyanezt.
Málnásfürdő a Trianon előtti Magyarország
patinás fürdőhelye mára meglehetősen
lepusztult állapotba került. Csak a romos villák
emlékeztetnek a dicső múltra. Azonban borvize most is híres. A központhoz közel található
két, szépen kiépített forrás, az Ilona és a
Mioara. A község lakói jelenleg csak ezeket
használják. A fürdőhely jövője szempontjából
reménykedésre ad okot, hogy tavaly a
Kovászna megyei tanács és a málnási önkormányzat együttesen visszavásárolta a kilenc-

venes években „elprivatizált” ingatlanokat és
azok fejlesztését tervezik.
Erdővidékre a „Hatodon” keresztül jutunk.
Az erősen kanyargós út vadregényes erdőn
vezet keresztül. A Hatod-tető nevét onnan
kapta, hogy a 14. században hat falu pereskedett hosszú időn keresztül a birtoklásáért,
amit végül is igazságosan úgy oldottak meg,
hogy egyenlő arányban, hat részre osztottak
szét a községek között, azaz mindenki egy-egy
hatodot kapott.
Átjutva a „Hatodon”, egy kis kitérővel
Uzonkaf ürdőre érünk, ami elhanyagoltságát
tekintve sajnos hasonlatos Málnásfürdőhöz.
Szerencsére egy lassan magyarrá váló megszállott holland ember a Szerelem-völgyében
épített egy strandot, amely nyáron látogatható. Uzonkafürdő híres látnivalója a borvizes

láp, amely különleges növényritkaságokat rejt.
Túrázási lehetőségek is szépszámmal várják a
kirándulókat. Innen lehet feljutni az 1016 m
magas Nagy-Murgóra, illetve az Uzonka és a
Pisztrángos-patak völgyébe.
Dabas város honlapján képeket és infor
mációkat talál a városunk baróti panziójáról:
www.dabas.hu (Dabasiaknak–Városunk–
Tes t vér v ár o si k ap c sola t ok – DER Z S
Panzió).
És akinek ezek után kedve támadt Barótra
utazni, részletes információért forduljon a
Polgármesteri Hivatalban Nagy Vik
tóriához (tel.: 29/561-254), vagy közvetlenül a panzió vezetőjéhez, Józsa Vilmos
hoz, a 0040-724-332-310-es telefonszámon!

Borvízforrás Málnásfürdôn

Konda a Hatodon

Nagy-Murgó

Szandhofer János
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KARÁCSONYI GÁLA – „MUSICAL-MESÉK”
A karácsony előtti utolsó vasárnap délutánján a DDS-ben álló „karácsonyfát” a
Szimultán Sport és Kulturális Egyesület
közössége látogatta meg. A Karácsonyi
Gálára sok-sok éves hagyományt követve
az egyesület minden kis tornásza és nagy
bajnoka különös lelkesedéssel készül,
hiszen a rokonokon és barátokon kívül soksok érdeklődő is ellátogat ilyenkor a sportcsarnokba, hogy képet kapjon az egyesület
színvonalas munkájáról, miközben egy jól

szervezett rendezvényen kellemesen kikapcsolódhat az ünnepek
előtti készülődésben.
De időnként még a hagyományoknak is szükségük van megújulásra! Ezért hát ebben az évben híres musicalek világába repítették
a közönséget a fellépők.
Hihetetlen lelkesedéssel vetették bele magukat egy-egy musical
történetének, zeneszámainak megismerésébe, megfelelő koreográfiák alkotásába. Lázas izgalommal tervezték a jelmezeket, élték
bele magukat a szerepekbe, vonták be a produkcióba testvéreiket.
Kreativitásuk szárnyakat adott edzőiknek is, akik egy-egy karakter kedvéért maguk is átlényegültek, a produkciók szereplői lettek.
Sőt – mivel a gyerekek számára mégiscsak az a legizgalmasabb,
amikor saját szüleik is próbára teszik magukat abban, amiben ők
már jeleskednek –, ezért kellőképpen motivált anyukák alkalmi
tánccsoporttá szerveződtek és arattak nagy sikert.
Ezen a vasárnap estén a DDS karácsonyfáját az egyesület ajándékaival kezükben a gyerekek öltöztették ünnepi fénybe, hiszen a
lázas tervezgetés, a közös készülődés, majd az előadás sikere az
együvé tartozás élményeként csillant a gyerekszemekben.
G. A.

FC DABAS SE

Rangos szakmai elismerésben részesült az FC Dabas SE
A Magyar Labdarúgó Szövetség
Pest Megyei Igazgatósága immár
második alkalommal osztotta ki
szakmai elismeréseit az arra érdemesnek bizonyulóknak.
A gödöllői Kiskastély Étterem és Rendezvénycentrumban megtartott 6. Pest Megyei Szakmai Napon a „2011. év legjobbjai” szakmai
kategóriák győztesei vehették át díjaikat, köztük a Keresztúri
András irányította FC Dabas felnőtt csapata is.
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A 2011-es esztendő szakmai kategóriáinak győztesei:
Legjobb edző: Ványi Zsolt (Ceglédi VSE)
Legjobb utánpótlásedző: Tóth Csaba (Budaörsi SC)
Legjobb csapat: FC Dabas és Üllő SE (megosztva)
Legjobb utánpótláscsapat: Vác Város LSE (U19)
Legjobb játékos: Szluka János (Pilisi LK-Legea)
Legjobb utánpótláskorú játékos: Farsang Bence (Budaörsi SC)
Különdíjas („Legnagyszerűbb utánpótláskorú labdarúgó”):
Nándori Botond (Vác Város LSE)

