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Polidoro da Caravaggio: A pásztorok imádása

Jövendő havak himnusza
Üdvözlégy, tiszta hó,
végtelen fehérséggel felszikrázva,
sötét, fagyos és hosszú éjszakákon
derengő fénnyel bíztató –
Üdvözlégy, áldott tiszta hó!

Üdvözlégy, sejtelem,
korcsolyázatlan jövendőnk vidéke,
messze-érző álmunk
szánkázik néha csendesen –
Üdvözlégy, szűzi sejtelem!

Üdvözlégy, némaság,
melyben angyalos pihék szállingóznak
és feszül, lüktet százezer ujjongás
mint égfelé-tárt havas ág Üdvözlégy, puha némaság!

Üdvözlégy, Eljövő,
ki sáros, szürke, sivár világunknak
mondod, takarva bolyhos hermelinnel:
– Aludj, torony! Aludj, tető!
Üdvözlégy, titkos Eljövő!
Szatmár, 1925. IX. 28.
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Fotók: Tomor Tamás

A Szociális Munka Napja a Városházán

Dabas Város Önkormányzata november 14-én, szerdán, a
Városháza nagytermében látta vendégül a szociális szférában dolgozó munkatársakat. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, aki beszédében rávilágított a hit,
a részvétteljes magatartás, a rászorulók segítésének fontosságára a
mai, elidegenedett világban. Az ünnepségen átadták a Rászo
rultakért és Elesettekért Díjat, amelyet idén, posztumusz, Tokai

Lászlónak, a Szociális Bizottság közelmúltban elhunyt elnökének
ítélt oda a Képviselő-testület. A díjat a néhai képviselő családja,
felesége és fiai, vették át.
A rendezvényt egy népdal-, népzenei és néptáncbemutató zárta,
amelyben közreműködött Móricz Viola, a Bazsalicska citeracsoport és a Borovenka néptánccsoport.
–szerk–

Házassági évfordulósok köszöntése

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata november 17-én, szombaton délután
rendezte meg az 50 éves házassági évfordulósokat köszöntő ünnepségét a Városháza nagytermében.
A rendezvényen 19 idős házaspár jelent meg gyermekeik, unokáik
kíséretében. Az eseményt Bera Márk egy Ady- és egy Wass Albert-

2 Dabas 2012. december

verssel nyitotta meg, majd Kovács Jánosné anyakönyvvezető köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően a jubiláló házaspárok aláírták az
emlékkönyvet, megerősítve ötven évvel ezelőtt kelt házassági fogadalmukat.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédében szerencsésnek
nevezte az időseket azért, hogy az eltelt ötven esztendő alatt meg
tudták osztani örömeiket, gondjaikat egymással, és így sokkal több
élményhez jutottak, mint a magányosok. Kiemelte továbbá, hogy
párkapcsolatban sokkal tovább élnek az emberek, és erre az itt megjelent 19 idős házaspár a bizonyíték. A beszéd után pezsgős koccintás és az önkormányzat ajándékainak átadása következett. A rendezvény műsorral folytatódott, amelyben fellépett a Borovenka
néptáncegyüttes gyermekcsoportja, majd a Rozmaring Hagyo
mányőrző Népdalkör teremtett fergeteges hangulatot. Az idős
ünnepeltek korukat meghazudtoló lendülettel táncoltak, felidézve
ezzel ötven évvel ezelőtti lakodalmuk feledhetetlen pillanatait.
K. Á.
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Az életre keltett versek

Évzáró Ünnepi
Képviselõ-testületi Ülés
Tisztelettel meghívom az érintetteket december 19-én,
szerdán, 18.00 órára a Városháza nagytermében

2012 őszén Gödöllő Város Önkormányzata egy nagyszabású országos szavalóversenyt rendezett Erzsébet királynő tiszteletére. Több
mint 300 versenyző közül választottak ki az elődöntőn azt az 50
szavalót, akik november 24-én a döntőben mondhatták el a zsűri
által kijelölt verset.

megrendezendő évzáró ünnepségünkre.
A rendezvényen átadjuk az Év Vállalkozója,
a Dabas Közbiztonságáért, az Év dabasi diákja,
az Év kulturális eseménye Dabason díjakat.
A program karácsonyi hangulatú zenés-verses műsorral zárul.
Kőszegi Zoltán
polgármester

December 14-én 18.00 órakor nagyszabású kórushangversenyre kerül sor az OBO Arénában (sportcsarnok).
155 székely gyerek énekel és muzsikál a sportcsarnok
színpadán, az Európa-hírű szentegyházi (Erdély)
gyermekfilharmónia, a FILI, az advent üzenetét hozza el
nekünk.
A belépés ingyenes, de a csoport minden támogatást szívesen
fogad, amit Önök is elhelyezhetnek a helyszínen
a pénzgyűjtő urnákban.

Szeretettel várjuk a dabasi családokat
a FILI előadására!

A megmérettetésen 10–25 év közötti fiatalok indulhattak négy
kategóriában. Dabasról a nevezett tíz főből heten jutottak tovább a
döntőbe, név szerint: Erdélyi Dóra, Hornyák András, Szilágyi
Izabella, Török Boglárka, Kukk Edit Luca, Krász Mónika és Mész
Adrienn.
A kiválóan megrendezett verseny helyszíne a Gödöllői Királyi
Kastély közelmúltban felújított lovardája volt. A zsűri elnöke és a
rendezvény egyik fővédnöke Pécsi Ildikó színművésznő volt.
A nívós versenyben kategóriánként három díjat és néhány különdíjat osztottak ki. Így részesült külön díjazásban az I. kategóriában
Hornyák András, a II. kategóriában pedig Kukk Edit Luca.
Minden dabasi diák remekül teljesített, s képviselte városunkat,
a művészeti intézményt és saját iskoláját egyaránt. Büszkék vagyunk
rájuk! Gratulálunk az elért eredményeikhez!
Kotán Sándorné

MEGHÍVÓ

Tisztelt Időskorú Dabasi Polgárok!
Dabas Város Önkormányzata idén is megrendezi az Időskorúak Karácsonyi Ünnepségeit a négy városrészben.
December 10-én, hétfőn 15.00 órakor Gyónon, a Gyóni Géza Általános Iskolában,
december 11-én, kedden 15.00 órakor Sáriban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola tornatermében,
december 12-én, szerdán, 15.00 órakor Dabason, a Kossuth Művelődési Központban,
december 13-án, csütörtökön 15.00 órakor Dabasi-szőlőkben, a Közösségi Házban rendezzük meg a karácsonyi programot.

Szeretettel várjuk Önöket a lakóhelyükhöz legközelebb eső helyszínre!

Kőszegi Zoltán
polgármester
2012. december
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Sportgála az OBO Arénában
Dabas Város Önkormányzata nevében tiszteltettel meghívok
minden sportszerető dabasi polgárt december 15-én (szombat)
18.00 órára a sportcsarnokban megrendezendő gálára.
A rendezvényen átadjuk az Év Sportolója, az Év Csapata, az Év
Edzője díjakat és a Dabas Város Sportjáért kitüntető címet.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Letette az esküt a testület új tagja
A Képviselő-testület november 8-i ülésén letette esküjét
Kosztolányi Gyula, a 3. számú választási kerület új képviselője.
Munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Áldott karácsonyt
és reményteljes új esztendőt
kíván minden kedves olvasójának a
Dabasi Újság szerkesztősége!
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Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló többször
módosított 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint a társasági
adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő
kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie és az
adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon,
ugyanezen napig kell bevallást tennie.
Az iparűzési adó mértéke 2012-ben: az adóalap 1,9%-a.
A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénz-befizetési csekken az
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet dabasi kirendeltségein
lehet befizetni vagy átutalni hivatalunk
64400099-10980264-00000000 számú
helyi iparűzési adó számlájára.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található, a
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály dokumentumai között.
Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Dabas Város Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Ünnepek körüli
munkarendváltozások
Dabas Város Polgármesteri Hivatalában
és az Okmányirodában
–D
 ecember 14-én, pénteken a Polgármesteri Hivatalban 16.00
óráig lesz ügyfélfogadás. Az Okmányirodában nem lesz ügyfélfogadás. December 15-én, szombaton a hivatal és az
Okmányiroda is ZÁRVA tart.
– D ecember 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal és az
Okmányiroda ZÁRVA tart!
– December 27-től 2013. január 1-jéig igazgatási szünet miatt
a Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda is zárva tart.
– 2013. január 2-től az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfőn 13.00–16.00-ig, szerdán 8.00–12.00-ig és
13.00 –16.00-ig, pénteken 8.00–12.00-ig).

Dabason járt Völner Pál, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium
infrastruktúráért felelõs államtitkára
Az államtitkár úr országjáró körútja során november
20-án Dabasra látogatott.
Kérdésünkre összegezte a
megyében folyó fejlesztéseket. Kiemelte, hogy a legfontosabbnak az M0-ás fejlesztését tartja, ennek eredményeként az 51-es főút és
az M5-ös autópálya összekötő szakasza 2013-ra befejeződik. Elmondta, hogy a
déli körgyűrű dunai szakaszán folytatódnak a munkálatok, itt is az új Duna-hidak
belépésével valószínűleg
sokkal gyorsabban, gördülékenyebben vezetődik majd le a forgalom
az M5-ös bevezető szakaszán. A nyugati, dél-nyugati rész jelentős
része már átadásra került, ami az autósok szempontjából jó hír.
Hozzátette, hogy jelentős menetrendi változtatásokat is életbe léptetnek, a vasútvonalakon sűrűbbek lesznek a járatok. Hangsúlyozta
továbbá, hogy országosan a legkiemelkedőbb pályázati forrásból történő beruházás az M3-as autópálya továbbfolytatása. Emellett pedig
a felújítási programok során, a főútvonalaknak a 11 és fél tonnás burkolat megerősítése, a négy és öt számjegyű, alacsonyabb rendű utaknak a felújítása zajlik 110 milliárdos program keretében. Ezek a
munkák 2013-ban fejeződnek be, több mint 1300 km útszakaszt újítanak fel a beruházások keretében.
Völner Pál a jelenlegi országjáró körút céljáról is beszélt.
Lényege, hogy ne csak a választási kampányokban találkozzon a
kormány a választóival. Ahogyan az elmúlt évben, úgy idén is minden államtitkár ellátogat négy-öt helyszínre, hogy találkozzon a
választókkal, közvetítse a kormányzati munka elmúlt két és fél évének eredményeit.
Az államtitkár nagyon fontosnak tartja, hogy a választók közvetlenül tudják elmondani a saját véleményüket, amit igyekeznek
beépíteni a kormányprogramokba és a mindennapi kommunikációba.			
–szerk.–

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
– Ha belekerült az adósságcsapdába,
– ha nem tudja fizetni hiteleit,
– ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
– ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
– ha jogi képviseletre van szüksége:
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Adósságmérséklési lehetőségek

További szolgáltatások:
ñ Kilakoltatottak elhelyezésének megszervezése
ñ Ingyenes állásközvetítés
ñ Családi költségvetés és pénzügyi gazdálkodás segítése
ñ Új életpályamodell megszervezése és megtervezése
ñ Előkészítés az ESZKÖZKEZELŐBE
Vegye igénybe a KRÍZISKÖZPONT ingyenes szolgáltatásait
JELENTKEZÉS ELŐZETES IDŐPONT-EGYEZTETÉSSEL
Budapest, XIV. Stefánia u. 61.; +36-70/253-2910
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
2012. december
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete november 29-én ülést tartott.
A Képviselő-testület módosította az alábbi
rendeleteit:
Dabas Város 2012. évi költségvetéséről
szóló 11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a kiadási és bevételi előirányzatok tekintetében (59/2012. (XI. 30. és 60/2012. (XI. 30.
önk. rend.)
– a z állatok tartásáról (61/2012. (XI. 30.)
önk. rend.) szóló rendeletét – miszerint szabályozza a rendelet hatályát és az az alóli
kivételeket. Tartalmazza az állattartás általános elveit, céljait, a részletes rendelkezések
körében az állattartás általános szabályait, a
haszonállat tartásának építésügyi és környezetvédelmi előírásait. Pontosítja a rendeletben használt fogalmakat. Szabályozza a
haszonállattartást különös tekintettel a trágyatárolás, rágcsálóirtás tekintetében, a
kutya- és macskatartás feltételeit többlakásos és családi házas ingatlanok esetében, a
közterület igénybevételeit, a tartható állatok
számát, tartásuk követelményeit és következményeit. A záró rendelkezések körében szabályozza a rendelet hatályba lépését, a régi
rendelet hatályon kívül helyezését és a meglévő állattartó helyek átalakításának határidejét.
– a helyi iparűzési adóra vonatkozó rendeletét (62/2012. (XI. 30.) önk. rend.) – szabályozza a rendelet hatályát, a rendelet hatálya
alá tartozó adóalanyok körét, az adó mértékét, a bejelentést, a bevallások benyújtását,
az adóelőleg fizetését. Adómentességet nem
állapít meg. Tartalmazza a rendelet hatályba
lépését és a régi rendelet hatályon kívül
helyezését.
– a magánszemélyek kommunális adójának rendeletét (63/2012. (XI. 30.) önk. rend.)
– szabályozza a rendelet hatályát, az adókötelezettek körét, az adóalanyokat, az adómentességeket, az adó méltányosságból való
elengedését, a mértékét, a bejelentést,
bevallást. Tartalmazza az adó befizetésének
előírásait, a rendelet hatályba lépését és a
régi rendelet hatályon kívül helyezését.
– az építményadóról rendelkező önkormányzati rendeletet (64/2012. (XI. 30.) – szabályozza a rendelet hatályát, az adóalanyok
körét, az adómentességeket, az adó alapját, a
bejelentést, bevallást. Az adó mértékét 475
Ft-ban állapítja meg. Tartalmazza az adó
befizetésének előírásait, a rendelet hatályba

6 Dabas 2012. december

lépését és a régi rendelet hatályon kívül
helyezését.
– az idegenforgalmi adóra vonatkozó önkormányzati rendeletét (65/2012. (XI. 30.) –
szabályozza a rendelet hatályát, valamint az
idegenforgalmi adó határozatlan időtartamát,
a rendelet hatálya alá nem tartozó, mentes
séget élvező személyek körét a törvényi mentességeken kívül, a vendégéjszaka fogalmát,
az adóbeszedésre kötelezettek körét, a szállásadó kötelezettségeit, így a vendégkönyv
vezetését, a mentesség igénybevételének feltételeit, igazolását. Az adó alapja a vendég
éjszakák száma. Az adó mértékét 300 Ft-ban
állapítja meg. Tartalmazza az adó befizetésének előírásait, a rendelet hatályba lépését és
a régi rendelet hatályon kívül helyezését. A
rendelethez 4 melléklet kapcsolódik.
– 66/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét
a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események
szolgáltatási díjairól (10/2011. I. 26. önk.
rend.) – a rendelet 3. melléklete módosításra
szorult, összevonásra került az anyakönyvvezető és a szervező feladata és díjazása.
– 67/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendeletét,
az önkormányzati vagyonokról való rendelkezési jog szabályairól szóló (34/2004.
(VII. 16.) rendelet – az ingatlan általános
iskolaként működött, de a főépületben már
nincs tanítás, így az ingatlan visszaadásának
nincs akadálya.
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat hozta:
– 229/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában módosította Dabas Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének függelékeit: 2. függelék: A képviselők névsora, 6. függelék: Az önkor
mányzat által alapított költségvetési szervek
felsorolása, 10. függelék: Hatályos önkor
mányzati rendeletek nyilvántartása, 5. függelék: Dabas Város Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata.
– 230/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatban
elfogadta Dabas Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
mellékelt módosítását és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
– 231/2012. (XI. 29.) számú ök. határozatában
a város 2013. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, – 232/2012.(XI. 29.)
számú ök. határozatában a 2012. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és 233/2012. (XI. 29.) számú önk.

határozatában a 2013. évi ellenőrzési ütemtervet fogadta el.
– 234/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában jóváhagyta a Kossuth Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabály
zatát.
– a Halász Boldizsár Városi Könyvtár helyszínét
2013. január 1-jétől átteszi a Dabas, Ravasz
László utca 2. szám alá, és ezért a felmerülő
javít ási és k arbant ar t ási költségek re
5 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék
terhére. A testület engedélyezi a bútorbeszerzés tárgyában a Helyi Beszerzési
Szabályzat alkalmazásának mellőzését, valamint a könyvtári szolgáltatás szüneteltetését
2012. december 17.–2013. február 3-ig
(235/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2208. hrsz.-ú, Bajcsy-Zs. u 11.
szám alatti – volt könyvtár – épületét ingyenes használatba adja 2013. január 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Dabasi Járási Tankerület részére (236/2012.
(XI. 29.) számú önk. határozat)
– 237/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában a testület hozzájárul – a Magyar Állam
tulajdonában és a Közleked ésfejlesztési
Koordinációs Központ vagyonkezelésében
álló – Dabas 0746/2 helyrajzi számú „kivett
országos közút” megnevezésű ingatlan megosztását követően kialakuló Dabas 0746/6
helyrajzi számú 300 m2 alapterületű „kerékpárút” megnevezésű ingatlan tulajdonjogát
Dabas Város Önkormányzata (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B) térítésmentesen meg
kívánja szerezni, valamint vállalja a megnevezett „kerékpárút” üzemeltetését. A telekalakításra (megosztásra) a MÉTER Bt. által
készített 240/2008. munkaszámú változási
vázrajz alapján kerül majd sor.
– a testület elfogadta a „SERPICO” Közbiz
tonsági Közalapítvány 2011. évi munkájáról
készült közhasznú jelentést (238/2012. (XI.
29.) számú önk. határozat)
– a Képviselő-testület vállalja a pénzügyi lebonyolítói feladatkört a Nemzeti Kulturális Alap
által a Bálint András Alapítvány részére folyósítot t támogatás felhasználásához
(240/2012. (XI. 29.) számú önk. határozat)
– 241/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában
hozzájárult a természetben a 2373 Dabas,
Kossuth Lajos utca 87. szám alatt található,
ingatlan tulajdonjogát közcélú feladatok ellátásának terhe, valamint a Nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény13. § (5.)
bekezdése szerinti 15 éves időtartamú elidegenítési tilalom fenntartása mellett dr.

önkormányzati hírek

Zlinszky Jánosra ruházza át ajándékozás jogcímén. A Vagyongazdálkodási rendelet 5. §
(1.) bekezdése értelmében a testület meghatalmazza Kőszegi Zoltán polgármestert, hogy
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szükséges hozzájárulását megszerezze, a jóváhagyott ingatlanátruházási szerződést Dabas
Város nevében önállóan, akár ügyvéd által
ellenjegyzett magánokiratba, akár közokiratba

foglaltan aláírja, szükség esetén az illetékes
hatóságoknál eljárjon, valamint a tulajdon
átruházáshoz szükséges valamennyi további
nyilatkozatot megtegye, illetve a szerződést
aláírja. A Képviselő-testület visszavonhatatlanul hozzájárul a tulajdonjog-változás
ingatlannyilvántartási átjegyzéséhez.
– 242/2012. (XI. 29.) számú önk. határozatában nyilatkozik, hogy a hulladékgyűjtést,

„Nem lehet elég korán kezdeni…”
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a gyermekek tudatos
fogyasztóvá válásában szeretne szerepet vállalni a mai kornak
meg felelő csatorna, az internet seg ítségével, a w w w.
nfhokoskosar.hu weboldalon. A honlap indításával a fogyasztóvédelmi hatóság a legfiatalabb rétegek oktatását, játékos módon
való tanítását célozta meg, különös tekintettel a 3 és 10 év közöt-

-szállítást továbbra is társulási formában
kívánja ellátni, valamint a 243/2012. (XI. 29.)
számú önk. határozatában döntött arról, hogy
a társulás adminisztratív feladatokat ellátó
(egy fő) munkatársának foglalkoztatását vállalja, amennyiben a társulásban résztvevő
önkormányzatokkal a feladat finanszírozására
külön szerződést kötnek.
Hírek bővebben a www.dabas.hu honlapon.

ti gyermekek célcsoportjára. Fogyasztóvédelmi szempontból
kiemelkedően fontos ez a célcsoport, mert a gyermekek ezekben
az években a legfogékonyabbak az új ismeretekre, így meghatározó, milyen pozitív mintákkal találkoznak ebben az időszakban.
Mindemellett, az életkori sajátosságok miatt, ez egy kiszolgáltatott korcsoport, így rajtuk keresztül a szülőket is szeretnénk
elérni az „együtt tanulás” szórakoztató formájában. A szülőkre is
gondolva a honlap jobb oldali menüjében olyan anyagokat tartalmaz a felnőtt fogyasztók részére, melyeket kisgyermekes szülőként nagy hatékonysággal tudnak hasznosítani a mindennapi
életben.

Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Székely Simon
Karlik László
Strupka Luca
Fekete Róza
Péter Petra
Bálint Vanda
Tóth Barnabás
Barta Rita
Mészáros Maja
Juhász Adrienn
Sikari Máté
Vincze Máté

Újszülöttek
Születési idô
2012. 07. 17
2012. 10. 23.
2012. 11. 01.
2012. 11. 05.
2012. 11. 10.
2012. 11. 11.
2012. 11. 13.
2012. 11. 14.
2012. 11. 15.
2012. 11. 24.
2012. 11. 08.
2012. 11. 25.

Név
Anyuka neve
Gogolák Ildikó
Hedóczki Helga
Merczel Éva
Azary Beatrix
Balázs Katalin
Nagy Szandra
Valentyik Ágnes
Varjú Andrea
Gomola Gabriella
Kopasz Edit
Veres Gabriella
Sepsi Erika

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit! Halottaink
Név

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô

Erdélyi Sándorné Császár Erzsébet
Péli Lajosné Kovács Julianna
Pazsitka István
Szikora Ferncné Horváth Eszter
Veszteg Pálné Dori Rozália
Dr. Sárkány Vilmos

1922. 12. 15.
1922. 12. 24.
1921. 12. 07.
1920. 12. 02.
1919. 12.19.
1915. 12. 15.

Életkor
90 éves
90 éves
91 éves
92 éves
93 éves
97 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Név
Józsa György
Kleczli József

Halottaink
Születési idô	Halálozás idôp.
1938. 04. 08.
1957. 05. 8.

2012. 09. 20.
2012. 10. 22.

Születési idô	Halálozás idôp.

Szabados Jánosné (Bálint Ilona)

1926. 10. 30.

2012. 10. 25.

Bukovszki Miklósné (Mikola Terézia)

1943. 05. 24.

2012. 10. 28.

Kupai Mihály

1966. 03. 21.

2012. 10. 27.

Wágner Gábor Pálné (Kolozsi Piroska)

1960. 03. 17.

2012. 10. 29.

Fajt Sándorné (Balázs Ilona)

1948. 07. 04.

2012. 11. 06.

Szuhányi Péterné (Liczencziás Erzsébet) 1946. 08. 31.

2012. 11. 07.

Talapka József

2012. 11. 02.

1944. 11. 30.

Jurácsik Mátyásné (Farkas Terézia)

1930. 09. 25.

2012. 11. 12.

Mátai Ferencné (Kiss Irén)

1948. 07. 03.

2012. 11. 14.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
december 6.

Kiss György–Lukács Annamária

december 13.

Horváth Gábor–Dukai Katalin

20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
december 5.
Borbély Jenő–Hajdu Krisztina
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
december 4.
Kubik Pál–Bennárik Erzsébet
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
december 16.
Barta Sándor–Mándi Mária
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
december 1.
Majoros József–Kecskés Terézia
2012. november hónapban kötöttek házasságot:
november 24.
Kovács Krisztián–Varga Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
2012. december
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
december havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.) Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra • kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

hirdetmény
KEREKÍTŐ Mondókás Móka
Baba-Mama foglalkozás 0–3 éves korig, ezentúl Dabason is,
szerdánként 11.00 órától
Foglalkozásvezető: Nagy Albinné Fábián Kata
www.kerekito.hu

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: december 10. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig

Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
december 1. szombat, 15.00 órától
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

MINDENKI KARÁCSONYA
December 15. szombat 16.00 óra
Kézműves foglalkozás, kézműves kirakodó vásár,
színpadi műsor, táncház
Forralt bor, tea, sütemény, gyertyagyújtás, mindenki karácsonyfája
és közös ének várja a vendégeket.

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

Nyitva tartás: hétfő: 13.00–17.00, kedd–péntek: 9.00–17.00 óráig • Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

KIÁLLÍTÁS

A debreceni AKT Képzőművészeti Társaság
csoportos kiállítása
A kiállítás november 23.–december 14-ig tekinthető meg.

hetven ÉV – Hetven kép
Varga László fotóművész kiállítása
Megnyitó: december 18. kedd, 17.00 óra
A kiállítást megnyitja: Zsírosné Pallaga Mária,

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyitva tartás és elérhetőség:
Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 10.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
Gyermekkönyvtár: hétfő, szerda: 10.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 12.00–17.00
óráig
Tel.: 29/363-079
Könyvtárhasználati órák: előre egyeztetett időpontban.
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az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke,
Hernád község polgármestere
Közreműködnek: Farkas-Barabás Szabolcs, Sófalvi László,
Weisz Annabella és Zsíros Réka
A kiállítás 2013. január 3-tól tekinthető meg.
Hétfő: 13.00–17.00 óráig, kedd–péntek: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.
(Tel: 29/362-545, +36 30/534-1138)

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola javára rendezendő jótékonysági
bálra.
Helyszín: a Gagarin vendégház
Időpont: 2013. február 2.
A jótékonysági bál fővédnöke: Kőszegi Zoltán országgyűlési
képviselő, Dabas város polgármestere
Vendégvárás: 18.00 órától
Zene: Hawer Band
Jegyár: 3800 Ft (vendégváró ital, vacsora)
Tombola értékes nyereményekkel!
Jegyek megvásárolhatók: Julikánál, az iskola titkárságán
Tel.: 29/364-260

intézményeink hírei

Kulturális nap Sáriban

A november 16-i nap a Darányi Ignác terv pályázatának egy sikeres
eredménye. Egy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat a Sári
Szlovák Önkormányzat képviselőinek fejében, hogy a Képviselőtestület és az Országos Szlovák Önkormányzat szlovák hagyományápolásra nyújtott anyagi segítsége mellett szükség van arra, hogy
pályázatok útján is támogatáshoz jussunk.

A mai Sári városrész lakosai nagy erőkkel őrzik hagyományaikat,
és ezt mindinkább erősíteni, támogatni szeretnénk. A szlovák nemzetiségi óvodák lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek már kicsi
koruktól hozzászokjanak a szlovák nyelv hangzásához, gyakorlásához, amit az iskolákban folytathatnak.
A sári közösség szerencsés, hogy vannak olyan aktív hagyományőrző asszonyok, férfiak, akik emlékeiket felidézve beszélnek a régmúltról, bemutatják és hordják a népviseletet. Jó hatással vannak a
fiatalokra is, akik szintén aktív részesei a kultúra ápolásának. A rendezvényen kiállításra is sor került, amely a köztünk élő emberek
értékteremtő munkáiból állt össze. Sokan örömmel csodálkoztak rá

Tisztelt Ügyfelünk!

Suhajda Józsefné Irénke festményeire. „Ezeket te festetted ?” – csengett ki a beszélgetésből, – „Igen”– volt a boldog válasz. Ujvári
Miklósné Margit néni munkái szintén a sári nép kultúráját elevenítik
fel. Üzenetük pedig az, hogy a szlovákság (a sári hagyomány) akkor
marad élő, ha örökségére vigyázunk, gondozzuk.
Mráz Mátyásné Vera néni és lánya, Marika gondosan válogatták
babáikat, hogy minden korosztály ünnepi viselete megjelenjen rajtuk.
Rendezvényünkre eljöttek az ecseriek is és bemutatták színes
szlovák viseletüket. Velük régi és szoros barátságot ápolunk.
Az egybegyűlteket Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési
képviselő és Aszódi Csaba, a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat
elnöke köszöntötte. A programot óvodásaink és hagyományőrző cso-

portjaink színvonalas műsora színesítette, amelyet nagy tapssal
köszöntek meg a jelenlévők.
A sikerhez hozzájárult a Gagarin vendégház, Mráz István, a Sári
Rétesház és mindazok, akik eljöttek, a kicsi gyermekektől az idős
korosztályig. Bízom benne, hogy akik ezen a pénteki estén együtt
voltak, jól érezték magukat, és ha csak kis időre is, de feledték a napi
gondokat.
Garajszkiné Bozsik Rózsa a SSZKÖ elnöke

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. december
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„Igazi közösség csak ott jön létre,
ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást.”

Életképek

a sári néptánccsoportok életébõl
Az elmúlt hónapokban sem lógatták a lábukat a
borovenkák. Több fellépés felkérésnek tettünk eleget jótékonysági bálokon, hagyományõrzõ rendezvényeken, helyben és más településeken egyaránt.
November 10-én rendezte a Dolina Pestkörnyéki Szlovákok
Egyesülete a hagyományos Tollfosztó Bálját Csömörön. A korábbi
évekhez hasonlóan – az önálló produkciók mellett – idén is bemutatásra került a „Hat Falu Tánca”, amely a települések csoportjainak
összefogásával valósult meg. A műsorszámokat és a vacsorát követő
zenés mulatság ismét jó alkalmat adott a csoportok közti közvetlen
kapcsolatépítésre.
***
Az idén avatták fel a régóta várt új népviseleti ruhájukat a
borovenka-leányok. Az öltözékeket pályázati forrásból és anyagi
hozzájárulásokból sikerült megvarratni. Ezúton is köszönjük a
támogatást Dabas Város Önkormányzatának, a Sári Szlovák
Önkormányzatnak és a Köztársaság utca rétessütő közösségének,
akik évek óta a csoport javára fordítják a Rétes-utcán befolyt összeget. Továbbá köszönet a precíz kivitelezésért Szuróczki
Lászlónénak, aki rekordidő alatt öltötte a lányokra a megálmodott
ruhákat.
***
Természetesen a zsúfolt programok közben is volt alkalom az
ünneplésre, ugyanis november 6-án volt négyéves a csoport.
A köszöntőre stílszerűen egyik próbán került sor, melynek keretében értékeltük az együtt töltött éveket és kitűztük a jövőbeli feladatainkat.
***

… és hogy az utánpótlás-nevelés is sikeresen működik, mutatja a
több mint egy éve tartó munka, amelyet a gyermeknéptánc-csoport
tagjai folytatnak heti két alkalommal. A sokszor fáradságos, de
kitartó tevékenységnek köszönhetően tánctudásuk bővülésével
egyre több alkalommal hívják vendégszerepelni a kicsiket, valamint
a jövő évre vonatkozóan tervezzük egy – a sári hagyományőrzőket
érintő – közös produkció létrehozását is.
A csoportok nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki az elmúlt esztendőben támogatta hagyományőrző
tevékenységünket!
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

A Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és Kollégium a pécsi
PIL fórum döntõjében

Az októberi hajdúszoboszlói selejtezőn továbbjutott két tananyagunk is helyet kapott az 52 döntős projekt között az idei PIL
(Partners in Learning – Társ a tanulásban) fórumon.
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Az eseményre november 8–9-én került sor Pécsett, a Zsolnay
Kulturális Negyedben. A rendezvény megvalósulása a Microsoft
Magyarország és a Modern Iskola magazinnak köszönhető.
Jómagam Gattyán Andorral közösen az „Interaktív szemléltetési
lehetőségek a történelemtanításban” című gyakorlatunkat mutattuk be, míg Kovács Levente a 3-4 dimenzión alapuló, „Térben a
műszaki világ” című tananyagát prezentálta a neves szakmai zsűri
előtt, melynek tagjai voltak többek között Merényi Ádám, a
Microsoft Magyarország oktatásért felelős szakmai vezetője, Tóth
Klára, a Modern Iskola Magazin főszerkesztője.
A zsűri mindkét tananyagot elismerő oklevélben részesítette
„kiemelkedő munkájáért” minősítéssel. A 9-i nyílt napon a kiállító
kollégák, érdeklődők, újságírók is megtekinthették Stégner Péter
intézményvezetőnkkel kiegészült csapatunk bemutatóit, és elismeréssel adóztak a munkánknak. Az innovatív fórumon, a sok impulzus és inspiráció mellett lehetőségünk volt tapasztalatot cserélni a
kiállító pedagógusokkal, ahol egymástól is sokat tanultunk.
Szabadi Zoltán
az informatika-munkaközösség vezetője

intézményeink hírei

Újra német diákok az iskolánkban
Egy hónapot töltött nálunk ismét egy német csoport, az IDA
(Integration durch Austausch) csereprogram által. A program legfőbb célja, hogy a diákok kipróbálhassák magukat külföldön, különböző szakmákban. A német tanulók a magyar diákokkal együtt
tanulhatták a fodrászmesterség, a szabás-varrás csínját-bínját, segédkeztek az iskolai büfében, illetve számítógép- és villanyszerelést
tanulhattak. A némettanárok vezetésével rengeteg színes, szabadidős
tevékenységben vehettek részt. Kisvonattal körbejártuk Dabast,
kirándultunk Miskolctapolcán, Lillafüreden, jártunk a gödöllői kastélyban, a Balatonnál, sőt a polgármester úr közreműködése által még
a Parlamentet is megcsodáltuk egy német nyelvű idegenvezető segítségével. A vendégek szívesen részt vettek az iskolai programokon,
mint például a szerdai kosárlabdaedzéseken, felvonultak diákjainkkal együtt a fővárosban az Állatok világnapján, örömmel részt vettek
a Kenyér ünnepén, a Zenei világnapon vagy akár a gólyaavatón.
Nagyon gyorsan telt el ez a hónap, alig várjuk a következő csapatot, sőt tavasszal a mi diákjaink is külföldre utaznak!
Majeczki Zita, német nyelvtanár, Kossuth Zsuzsanna SZKI

Közönségdíjas pályázat, szakmai siker
Közönségdíjat nyert a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális
Egyesülete és a Flow Csoport közös pályázata a Szervezetfejlesztők
Magyarországi Társasága által kiírt Legjobb Szervezetfejlesztési Projekt 2012.
pályázaton.
A szervezet 2010-ben indított egy komplex, soft és hard elemeket egyaránt tartalmazó szervezet- és működésfejlesztési folyamatot, aminek eredményeit ma
már érzékeli. Nonprofit, civil, látássérült embereket foglalkoztató szervezetként
fontosnak tartják a professzionális működést, színvonalas szolgáltatások biztosítását, az állami és pályázati finanszírozástól való minél nagyobb függetlenedést
és a teljes társadalom felé való nyitást.
Fontos eredményeik közé tartozik a 2012. második felében indított két nyertes EU-s pályázat, a „fehér bot napján” megnyitott Láthatár – Látássérültek
segédeszközeinek tárháza nevű bolt, az akkreditált felnőttképző intézményi
minősítés megszerzése és a továbbra is működő szolgáltatások (pl. támogató
szolgálat, helyi irodák a régió 6 településén, stb.).
Hatalmas elismerés, hogy pályázatukkal a Szervezetfejlesztők Magyarországi
Társasága (SZMT) által kiírt Legjobb Szervezetfejlesztési Projekt 2012. pályázat öt döntős csapatának egyike lehettek. A pályázat közönségdíjat nyert, melyet
november 14-én vehettek át a Personal Hungary szakkiállításon tartott ünnepélyes díjátadón. 					
Szerk.

Bababörze a Piaccsarnokban
December 15-én, szombaton délután
14.00–18.00 óráig ismét Bababörze lesz
a Piaccsarnokban

Az árusítás asztalonként 500 Ft.
A helyfoglaláshoz előzetes telefonos egyeztetés szükséges
a 06-70/624-3706-os telefonszámon.

Mivel közeleg a karácsony,
jó állapotban lévő játékokat is várunk!

2012. december
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intézményeink hírei

UNESCO-kiadvány városunkról
és az iskolánkról
Közeledik a karácsony, az év legszebb ünnepe.
Mézeskalács-, fenyőillat, csillogó díszek, ajándékok, örömteli
gyermekarcok... Szeretnénk ehhez a „csodához”
mi is hozzájárulni: hatalmas áruválasztékkal
és óriási kedvezményekkel várjuk
a szülőket a KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁRUNK keretében.

2012. november 12.–december 24. között
10–50%-os kedvezménnyel

Csodálatos nemzetközi rendezvényre kaptunk meghívást
Mariborból, abból a szlovéniai városból, amely 2012-ben az Európa
Kulturális Fővárosa megtisztelő nevet viseli. A meghívásnak örvendezve kezdtünk az utazás szervezésébe, majd november 22-én délelőtt 11.00 órától már részesei lehettünk annak a rendezvénynek,
amelyen megvalósulhatott egy újabb álmunk, ugyanis kiadásra
kerülhetett immáron a második könyvünk Dabas városáról és a
Kossuth Lajos Általános Iskoláról.
Könyvünket nagy szeretettel és lelkesedéssel állították össze a
szerkesztők, és a mi iskolánkon kívül még kilenc szlovén település
diákjai és mentortanárai gondolkodtak el azon, hogy mit jelent számukra az a hely, ahol élnek, mi az a különleges környezeti vagy kulturális adottság, ami más országok lakóit is meghatja, odacsábítja.
A tavalyi évben kezdtük el a gyűjtőmunkát, és azt reméljük, hogy
egyszerű és szívből szóló vallomásaink találkoznak azzal a vággyal,
amit az UNESCO az oktatásra vonatkozó Delors-jelentésben
hangsúlyozottan kiemelt: meg kell tanulnunk együtt, közösen,
másokkal együtt élve létezni Európában.
Különleges missziót teljesítettünk mi mindnyájan, akik részesei
lehettünk ennek a nagyszerű projektnek. Köszönetet mondok a
dabasi UNESCO-csoport tagjainak, Takács Mercédesz 8. osztályos, Farkas Alex 8. osztályos, Farkas Ronald 6. osztályos és Túri
Adél 6. osztályos tanulóknak és szüleiknek, akik támogatták a projekt itthoni munkálatainak és a kivitelezésnek a megvalósítását.
Megköszönöm azt az áldozatos munkát, amit a projekt vezetője és
mentora, Beséné Lakatos Éva végzett a második UNESCO által
támogatott könyvünk megjelenéséért.
Farkas Józsefné
igazgató

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06-70/332-1455 · Czene József:

vásárolhatnak nálunk készségfejlesztő játékokat.
Mindenkit szeretettel várunk!
…mert játszani jó!
ÜNNEPI MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁSUNK:
Minden hétköznap:
9.00–18.00 óra
Szombaton:
9.00–13.00 óra
December 9. Bronzvasárnap: 9.00–13.00 óra
December 16. Ezüstvasárnap: 9.00–13.00 óra
December 22. szombat:
9.00–18.00 óra
December 23. Aranyvasárnap: 9.00–18.00 óra
December 24. :
9.00–13.00 óra
December 25.–január 2-ig az üzlet ZÁRVA tart!
Nyitás: 2013. január 2-án, szerdán.
ÜNNEPI PROGRAMJAINK
December 12. szerda: Teddy mackó barkácsdélután adventi hangulatban. 16.00–17.00 óra között (gyerekeknek és felnőtteknek)
December 15. szombat: Karácsonyi készülődés 4–12 éves gyerekeknek 14.00–18.00 óra között.
Érdeklődni lehet: Garajszkiné Varga Juditnál a 06-20/5778548-as telefonszámon, illetve személyesen a Játéktárban, a
Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www. kolyokszigetjatektar.
hu-n, a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt,
valamint facebook oldalunkon.

December 9-tõl változik a menetrend
A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Tájékoztatása szerint a december 9-től bevezetésre kerülő menetrend alapján a
vonatok Budapest-Nyugati és Lajosmizse között egész nap, óránként fognak közlekedni, emellett munkanapokon, a reggeli órákban három új járat is segíti a fővárosba való eljutást. Két vonat
munkanapokon Ócsa–Budapest-Nyugati között, a harmadik
vonat tanítási időszakban Táborfalva–Kőbánya-Kispest viszonylatban közlekedik. Bővebben a www.dabas.hu-n.

06-70/332-1456 · Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható a mezőőröket
segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.
12 Dabas 2012. december

„IRODAI adminisztratív és kisegítői, raktári fizikai munkák Délpesti cég központjában folyamatos és alkalmi jelleggel, nappali
tagozatos diákoknak! Jelentkezés/információ fényképes
önéletrajzzal a kuti.veronika@biztospont.hu címen lehet.
Tárgyban: „Dél-Pest” jeligével”

egészség

Leállítanák az államosítást a járóbeteg-ellátásban
Nagyobb zavarokat okozhat az ellátásban az államosítás, mint amekkora hozadékkal bírna
Az egészségügy átalakításának tervei szerint a kórházak állami
tulajdonba vétele után egy évvel, vagyis 2013. január 1-jén az önálló
egységként működő járóbeteg-szakrendelőket is centrális irányítás
alá vonnák az állam vezénylete alatt. Ez a folyamat már a fekvőbeteg-
intézményeknél sem volt egyszerű, ám a járóbeteg-ellátóknál még
ennél is komplikáltabbnak tűnik. Mivel a szakrendelőknek rendkívül változatos a tulajdonosi szerkezete és a szolgáltatási palettája,
ezért lesz nehéz centralizált irányítás alá vonni.
2013. januártól csak azokat a szakrendelőket veszik „állami gondoskodásba”, amelyek tulajdonosa ezt kifejezetten kéri. Az államosítás időben történő kitolása, vagy remélhetőleg leállítása a járóbeteg-szakellátás területén a Szakmai Kollégiumi Menedzsment és
Egészséggazdaságtan Tagozata és Tanácsa támogatásának tudható
be. (METT) A Szakmai Kollégium állásfoglalása szerint a járóbeteg-szakellátók központi tulajdonlásba és irányításba vonása rendkívül körülményes, bürokratikus és forrásigényes lenne. Rugal
matlan ügymenetet biztosítana, ezzel nagyobb zavarokat okozhat
az ellátás folyamatosságában, mint amekkora hozadékkal bírna a
közvetlen állami tulajdonlás. A Kollégium az önálló, vagyis
kórházfüggetlen járóbeteg-szakellátó szolgáltatók jövőbeni állami
tulajdonba vételét nem támogatja. Állásfoglalását az alábbiakkal
indokolja:
–A
 z egyik legfontosabb európai alapelv a szubszidiaritás elve,
amely szerint a feladatokat nem szabad magasabb, centralizáltabb szintre emelni, ha azok alacsonyabb közösségi szinten is
elláthatók. Így valósulhat meg egy szorosabb állampolgári kontroll, és a helyi igényekre, valamint azok változására gyorsan és
szorgalmasan reagáló, hatékonyan működtethető ellátórendszer.
–A
 szakrendelők függetlensége biztosíthatja, hogy ne csak a fekvőbeteg-szakellátás „előszobájaként” működjenek, hanem definitív ellátások nyújtásával váltsák ki a szükségtelen kórházi bennfekvéseket. A Semmelweis Tervben is megfogalmazódott, hogy
szabályozókkal, ösztönzőkkel a járóbeteg-szakellátóknak ezt a
funkcióját erősíteni szükséges.
–A
 z önálló járóbeteg-szakellátó intézmények államosításának
elmaradása nem veszélyeztetné a Semmelweis Tervben meghatározott és kívánatos ellátórendszer átszervezést. A járóbetegszakellátások kapacitásának 72%-a a városi és megyei kórházak
államosításával elérte a döntő és meghatározó súlyú állami szerepvállalást. Így a jelenleg nem állami tulajdonú intézményekben
már szabályozóeszközök igénybevételével is elérhető a kívánt
állami szándék.
–A
 z önálló kórházfüggetlen járóbeteg-szakellátó intézetek (270
egység) összesített finanszírozási súlya alig éri el a szakellátási
kassza 5%-át.
A fentiek ismeretében 2013. január 1-jétől már biztosan nem
kerül állami kezelésbe a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő
intézet, és reményeink szerint később sem, mert a folyamat leállításra kerül.
A szakma képviselői szerint nem halogatható tovább a járóbeteg-ellátás oly módon való fejlesztése, amely ebbe az ellátási formába integrálja az egynapos sebészetet, illetve a kúraszerű ellátásokat. Ezek az ellátások átirányítása a járóbeteg-szakellátásba
költséghatékony ellátást biztosít és csökkentheti a drága fekvőbe-

teg-kapacitás mértékét. Szakorvosi rendelőintézetünk menedzsmentje a fejlesztéseket mindig szakmai iránymutatások alapján
vezette be. Így került sor 2007 októberétől az egynapos sebészeti
ellátás és 2011 októberétől a 10 ágyas nappali kórház bevezetésére. Mindkét feladatot eredményesen, ma már teljes kapacitáskihasználtsággal látjuk el. Éves szinten 6–700 műtétet végzünk,
343 súlyszám keretünket 100%-ban használjuk fel. A nappali kórházban egyre növekvő beteglétszám kapja meg a kúraszerű kezeléseket. Bevezetésével lehetőséget teremtettünk arra, hogy lakóhelyükhöz közel, kórházi bennfekvés nélkül gyógyulhassanak
betegeink.
Intézetünk eleget tett az alapellátással történő működési integrációnak is. A szakellátás mellett alapellátási feladatokat is végzünk. (központi ügyelet, védőnői ellátás, foglalkozás-egészségügyi
ellátás, sportorvosi alapellátás, otthoni szakápolás) Fogászati alapellátások önálló OEP szerződés alapján ugyan, de az intézetünk
épületében, a szakellátással együtt működnek. Önként vállalt feladatként betegszállítást is végzünk. Az új beruházás befejezésével
megnőtt feladattal és finanszírozással gazdálkodásunk kiegyensúlyozott. Dolgozóink úgy érzik, hogy szakmailag magasabb lehetőséget kaptak a jelenleg működő szerkezetben és várják a megnyugtató választ az államosítás leállításáról, hiszen a jelenlegi konstrukció biztosítaná valamennyi itt dolgozó jövőjét.
A szakma képviselői szerint nem halogatható tovább a járóbetegellátás oly módon való fejlesztése, amely ebbe az ellátási formába
integrálja az egynapos sebészetet és a kúraszerű ellátásokat. A kórházi ellátásnál költséghatékonyabb a járóbeteg-ellátásba történő
átirányítás, mellyel tovább csökkenhetne a drága fekvőbeteg kapacitás mértéke. Cél, hogy a járóbeteg-szakellátás területén egyre több
befejezett ellátást tudjunk nyújtani és csak azok a betegek kerüljenek továbbküldésre kórházba, akiknek gyógyítása ezt igényli és
indokolt. Ez a szakmai fejlesztés az ismertetettek szerint a dabasi
szakorvosi rendelőintézetben már megvalósult.
Klemencz Györgyné
intézményvezető
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Egyházak hírei
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Karácsonyi ünnepköri alkalmaink:
• Ádventi esti elcsendesedések december
6-án, 13-án és 20-án (csütörtök) 17.00 órakor.
• Gyermekkarácsony december 23-án (vasárnap) 15.00 órakor.
• Szentesti istentisztelet december 24-én
(hétfő) 17.00 órakor.
• Karácsony napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 25-én (kedd)
10.00 órakor.
• Karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 26-án (szerda)
10.00 órakor.
• Óév esti istentisztelet december 31-én
(hétfő) 17.00 órakor.
• Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
január 1-jén (kedd) 10.00 órakor.
• Vízkereszt ünnepi istentisztelet január 6-án
(vasárnap) 10.00 órakor.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Bibliaórák januártól húsvétig, csütörtökönként 15.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától,
amelynek keretében 18.00 órától fiatal felnőttek számára a keresztyénség tanításának
alapjairól tartunk beszélgetéseket.
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 9-én 14.00 órától, advent második vasárnapján karácsonyi gyermekdélután
a gyülekezeti teremben.
Szolgál: Dobos Zsuzsanna VISZ-munkatárs
• December 15-én szombat 8.30-tól utcai
evangelizáció a SPAR előtt. Szolgálnak a
tóalmási Élet Szava munkatársai.
• December 23-án 10.00 órakor, advent
negyedik vasárnapján gyermekeink karácsonyi műsora a templomban
• December 24-én 17.00 órakor szentesti
istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 25-én 10.00 órakor, karácsony
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első napján ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztással.
• December 26-án 10.00 órakor, karácsony
második napján ünnepi istentisztelet a
templomban, úrvacsoraosztással
• December 31-én 17.00 órakor óévzáró hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztással
Ezen az alkalmon emlékezünk meg az ez
évben megkeresztelt gyermekekről, házasságot kötött fiatalokról és elhunyt gyülekezeti tagjainkról.
• 2013. január 1-jén 10.00 órakor újévi ünnepi
istentisztelet a gyülekezeti házban
Minden kedves Testvérünket nagy szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
Istentől gazdagon megáldott és eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 óra: felnőtt istentisztelet a
gyülekezeti házban; 10.00 óra: gyermek
istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Kedd 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda 17.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
• Csütörtök 18.00 óra: bibliatanulmányozás,
imaközösség
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi általános iskolában
• Bibliaóra szerdán 17.00 órakor a parókián
• Gyermekfoglalkozás szombaton 15.00 órakor a parókián
Alkalmaink
• Gyermekfoglalkozás szombaton 15.00 órakor
a parókián
• December 16. vasárnap 10.00 óra
vendégigehirdető Kókai Nagy Viktor
• December 22. szombat 14.00 óra, gyülekezeti ház, gyermekek karácsonyi ünnepsége
• December 24. hétfő 17.00 óra, szentesti
istentisztelet
• December 25. kedd 10.00 óra, karácsony
úrvacsorai istentisztelet

• December 26. szerda 10.00 óra, karácsony
ünnepi istentisztelet
• December 30. 10.00 óra, vasárnapi istentisztelet
• December 31. 17.00 óra, óévi istentisztelet
• Január 1. 10.00 óra, újévi istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
MEGHÍ VÓ
A Dabasi Református Templom orgonája építésének 130. évfordulója alkalmából orgonahangversenyt szervezünk 2012. december
16-án délelőtt 10.00 órakor a vasárnapi istentisztelet keretében.
Koncertet ad Kuzsner Péter, a Bécsi Zeneakadémia
orgonaművésze és a soproni református
gyülekezet kántora.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise-áldozatot mutatunk be a hónap harmadik vasárnapján,
december 16-án azokért, akik 2002–2012
között, az adott hónapban hunytak el.
• A tartós élelmiszer-adományokat vasárnaponként a templomban, az énekszámok alá
kérjük elhelyezni. A szokásoson kívüli gyónási lehetőséget a templomi hirdetésben
tesszük közzé.
• A sekrestyében iratkozhatnak fel azok a családok, akik szívesen látnák vendégül a betlehemező gyerekeket.
• Szentmiséink december 24. és január 6.
között: 25-én, 30-án, 1-jén és 6-án, mindegyik alkalommal 8.30-as kezdettel.
Ügyintézés a gyóni rk. plébánián.
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Január 6-án 10.30-tól gitáros gyerekmisét
tartunk.
• A teljes advent során tartós élelmiszert gyűjtünk a templomban a rászorulóknak. Az adományokat a szentsír elé kérjük elhelyezni.
• Adventben a miserendünk annyiban változik,
hogy péntekenként a 17.00 órai szentmise
helyett 6.30-kor tartunk rorátét, ami után
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közös reggelire várjuk a gyerekeket a hittanteremben. A gyónási lehetőségek bővülnek a
hirdetésekben jelzett időpontokkal. Adventi
lelkigyakorlatunkat szintén péntekenként tartjuk, 18.00 órai kezdettel. A sekrestyében iratkozhatnak fel azok a családok, akik szívesen
látnák vendégül a betlehemező gyerekeket.
• Pásztorjátékunk előadása a templomban
24-én 15.00 órakor kezdődik. December
26-án, szerdán a szentmisét 17.00 óra
helyett 10.30-kor tartjuk.
• Karácsony és újév kötelező ünnepein a
szentmise kezdési időpontja szintén 10.30
• A katekizmus előadássorozatának következő
alkalmai: december 10. és január 7.
• Jótékonysági bálunk időpontja január 19.
lesz.
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• November végén megbeszélést tartottunk a
leendő elsőáldozók szüleinek. Kérjük az elsőáldozókat és a kedves szülőket, hogy járjanak
szentmisékre minden vasárnap. Az elsőáldozók jelentkezzenek mise után a sekrestyében.
Az elsőáldozás 2013 májusában lesz.
• December 2-án 9.30-kor a nagymise keretében a jubiláns házaspárokat köszöntöttük
gyönyörű szertartással, emléklappal, rózsával
és egy koccintással. Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, a Szever családnak a szép
ünneplés megszervezését. A többi kép a honlapon elérhető.
• Elindult a bibliaóra felnőtteknek. Egyik héten
szerdán, másik héten csütörtökön, egyszer
Felsődabason, majd Alsódabason tartjuk.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket. A pontos
időpontokat mindig az előző szentmisén és a
honlapon közöljük!
• December 16-án a vasárnapi szentmise keretében megáldjuk a keresztút képeit, amelyeket
Varga László faragott nekünk.
• Advent a készülődés időszaka, ezért szeretettel készülődjünk a karácsony szent misztériumára, Krisztus Urunk születésének ünnepére.
• A húsvéti misztériumjáték szereplőinek
december 22-én szombat délután klubdélutánt tartunk. Szeretettel várjuk a szereplőket,
12.00–20.00-ig.
Ünnepi miserendünk:
• December 24-én 24.00-kor éjféli szentmise
• December 25-én 9.30-kor ünnepi szentmise
• December 26-án 9.30-kor ünnepi szentmise
• December 31-én 17.00-kor hálaadó szentmise
• 2013. január 1-jén 9.30-kor ünnepi szentmise
További információk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu

Bevállalja?
– hangzott el oly sokszor az egyszavas kérdő mondat Csernus doktor műsorában. Ez a szó jellemzi korunkat. Szeretünk hezitálni azon, hogy (be)vállaljunk-e olyasvalamit, amely korábban talán a legtermészetesebb dolog volt. Ez alapjában véve nem baj, de sajnos egyre többet
rágódunk: Bevállaljuk vagy ne? Így válunk lassan döntésképtelenekké, és úgy repül el felettünk az életünk néhány évtizede, hogy egy helyben toporgunk, és azt vesszük észre, hogy nem
jutottunk sehová.
Manapság a gyermekeknek csaknem fele házasságon kívül születik. A házasságot meg nem
kötők túlnyomó része első indokként azt mondja, hogy „nem a papír számít”. Majd rá kell jönnünk, hogy az ok valójában az, hogy nem merik meghozni azt a döntést, amelyen a legtöbbjük
szülei nem biztos, hogy gondolkodtak. Vagyis, az emberek ma egyre nehezebben vállalják be a
teljes megkötözöttség hírében álló házasságot. De így van ez a gyermekvállalással is: olyanok
nem vállalnak gyermeket, akiket évtizedekkel korábban örömmel vállaltak.
Elsőre milyen egyszerűnek és elfogadhatónak tűnik ez a mai divat, pedig egyáltalán nem
normális, hogy az élet és a fogantatás egyszerűen a divat és a korszellem játékszerévé vált.
Isten nem teketóriázott. Amikor elérkezettnek látta az időt, lépett. Csak úgy pusztán szeretetből meghozta azt a döntést, amellyel azok életét is megmentette, akik ezeket a sorokat most
legyintve vagy megvetéssel olvassák. Félre lehet dobni ezt a cikket, de attól ez a gondolatot még
igaz. Istennek nem volt kérdés, hogy bevállalja-e az ember megmentését. Megmentését az örök
haláltól, amitől maga sohasem tudott volna megszabadulni. Odaszánta az embereknek az
egyetlen Fiát. A gyermek Jézus megérkezett sérülékenyen, kitéve megannyi rossz körülménynek, bántó, ártó szándéknak, betegségnek. Ráadásul Isten már akkor tudta, hogy 33 év múlva
hogyan töltik ki bosszújukat az Ő egyházának vezetői az üdvösség egyetlen megoldásán.
Belegondolni is hátborzongató, hogy milyen sok múlik egy döntésen: közel lehetünk a
Teremtő, Bűntörlő Istenhez. És ez a döntés „szerencsére” a fejünk felett született meg. Nem
sok közünk volt hozzá, talán csak annyi, hogy mi voltunk azok, akiket az Isten megsajnált.
Így tehát, ha valaki azt gondolja, hogy karácsonykor az egymás iránt érzett szeretetünket
ünnepeljük, akkor az nagyon téved. Ugyanis már jóval a mi szeretetünk előtt létezett egy
másik szeretet, és ez nem más, mint az Isten felénk irányuló szeretete. A szeretet ünnepe arról
szól, hogy aki szeret, az nem hezitál, hanem bevállalja azt, ami kézenfekvő. Csakúgy, mint a
szerelmesek a házasságot, a házastársak a gyermeket. Örök példa kell, hogy legyen számunkra Isten döntése.
Áldott karácsonyt mindenkinek!
László Milán evangélikus lelkész

Jubiláló házaspárok az alsódabasi templomban
50. Gere Károly–Papp Irén, Kiss István–Horváth Ilona
45. Árki Gábor–Hornyák Katalin, Gágány Sándor–Németh Terézia, Horváth Jenő–Slezák Gizella,
Sztancsik Péter–Both Mária Magdolna
40. Tóth Gábor–Serfőző Margit
30. Bácskai Gábor–Fojta Borbála, Prauda Miklós–Faldina Margit
20. Máté István–Godor Veronika, Mészáros István–Csap Edit, Anna, Balázs Csaba–Kucsera Mariann
15. Kőszegi Zoltán–Volenszki Judit, Németh Péter–Gulyás Gabriella,
Talabér János–Kontra Hajnalka
10. Farkas Csaba–Kecskés Erika, Laja Zoltán–Fekete Zita, Pazsitka István–Petrányi Éva
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Karácsonyi gondolatok (részlet)
Egy velünk született vágyat, a szeretet teljességét, megbecsülését ünnepeljük a karácsonyban. A keresztény ember hiszi, hogy a
szeretet Istentől jön, a szeretet maga az
Isten. A nagy teológus Karl Rahner így fejtegeti tovább ezt a gondolatot: „Úgy élni,
szenvedni és meghalni, ahogyan Jézus tette,
csak Isten tudott, de ahhoz, hogy ezt megtegye,
emberré kellett lennie. Jézus azért jött közénk,
hogy megmutassa, hogyan lehet teljes emberi
életet élni, hogyan lehet igaz emberként szeretetből élni…”
Igaz emberként kellene nekünk is
készülnünk az ünnepekre. A reklámok
hamis csillogása a fogyasztói társadalmak
vásárlási ingerét kelti bennünk. A megélhetési gondokkal küszködőt szomorúvá teszi,
mert ezeket nem veheti meg, a tehetősebbet
kifárasztja a hajszoltság, amíg a „shop”-ok
kínálatait végigjárja. A háziasszony ottho-

nában süt-főz, takarít, és anélkül múlik el az
ünnep, hogy csendben elgondolkozna, vagy
valakivel mélyebben elbeszélgetne.
Nem csoda, ha a legtöbb ember legszívesebben abbahagyná ezt a nem őszinte
ünneplést és az ajándékozási kampányt. A
magányosok közül is sokan félve gondolnak
rá, depresszió keríti hatalmába őket. Az
önsajnálattól még szomorúbbá válnak.
Mi hát a teendőnk? Keressük meg az
igazi mondanivalóját a karácsonynak. Ha
a békét, mint a rend nyugalmát megvalósítjuk, ha önmagunkkal is számot vetünk, és a
tiszta lelkiismeretért mindent megteszünk,
ha környezetünkben tudunk megbocsátani
és bocsánatot kérni, ha az életet nagy kérdéseire nem a babonától, a horoszkóptól,
hanem Istentől várjuk a választ, akkor megértjük, és valószínűleg meg is tapasztaljuk a
boldogságot. A boldogságot, amit meghatá-

rozni is nehéz, de mindenk i keresi.
Megértjük, hogy a boldogság nem egyenlő a
jó közérzettel, meg nem vásárolható, csak az
igaz emberség és a jótettek jutalmaként
ajándékba kapható lelkiállapot.
Lelkiállapot, mely állandóbb, mint az
illanó karácsonyi hangulat.
Bábel Balázs érsek

Wass Albert:

Karácsonyi versek
II.
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.
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Mert rút a világ, fekete.
Vak gyűlölettől fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égből lefele
porzik már Isten szekere!

Akkor bizony rútak vagytok,
szégenyek és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyújt felénk,
mesetükröt, a keze.

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

Szent tükrébe végre egyszer
pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van,
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellől, nyomtalan.

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

1946

kultúra

TEMETÉS A BRÜSSZELI ÉJSZAKÁBAN
160 évvel ezelőtt, 1852. december 30-án a belga főváros a karnyújtásközeli újév ünneplésére készült. Ahogyan az ilyenkor szokás, a finishez közeledtek az előkészületek, a hangulat óráról órára oldottabbá
vált, a kereskedők elégedetten nyugtázták a vásárlók forgatagát.
Minden a megszokott módon alakult egészen délután két óráig, amikor a Chaussée de Louvain-ban, az emigrációba kényszerített
Kossuth-család 106-os számú lakása közelében váratlan csődület
támadt. Demokratikus érzelmű iparos legények gyülekeztek
a két nappal korábban, december 28-án, 82 éves korában elhunyt özvegy Kossuth Lászlóné Weber
Karolina (*1770 †1852) temetése kapcsán tartandó politikai demonstrációra. Létszámuk már
meghaladta a 150 főt, amikor a rendőrség elhalasztotta a temetést, s a tiltakozó tömeget
pedig szétoszlatta.
A temetést órákkal később, méltatlan
körülmények között, az éjszaka sötétjében tartották meg. A koporsót 30-40 gyászoló kísérte
az utolsó úton, s egyetlen kis lámpa világításában
engedték le a sírba. A végletekig leegyszerűsített,
de igen megható szertartáson nem volt, mert nem
lehetett, gyászbeszéd és ének. Hiába, a Habsburgok keze
nagyon messzire elért. Márpedig ők eldöntötték, hogy a rebellis
Kossuth-családnak, a legkisebb gyerekeket, unokákat is beleértve,
még a kontinensről is távozni kell. Ürügyül az 1851 novemberében
leleplezett Makk József–Jubál Károly-féle összeesküvést használták
fel. Kossuth két húgát, Ruttkayné Kossuth Lujzát és özvegy
Meszlényiné Kossuth Zsuzsannát bizonyítékok nélkül a november
30-ról december 1-jére virradó éjjel fogták el. A csikorgó hidegben a
hírhedt pesti Újépületbe (Neugebäude, vagy ahogyan Vay Sándor
írta: Najgebáj) hurcolták őket, ahol mindkettejük egészségi állapota
néhány nap alatt súlyosan leromlott. A rideg, fűtetlen kőbörtönben
még az ablakon sem volt üveg. Ruttkayné májbetegségben szenvedett,
Kossuth Zsuzsanna pedig már Alsódabason is tüdőbajjal küszködött. Tíz nap után a bécsi államfogházba (Criminalgebäude) kerültek
különvonattal szállítva, más fogvatartottakkal együtt. Hónapokig
tartó háttéralkudozás következett, melynek során tulajdonképpen a
két fogvatartott életben maradásával zsarolták a családot. Főként
Kossuth Zsuzsanna állapota fordult válságosra, az orvosok nem sok
esélyt adtak arra, hogy megéri a tavaszt. Erre való tekintettel betegágyánál még két kislánya látogatását is engedélyezték. Végül maga
özvegy Kossuth Lászlóné kérelmezte Ferenc Józsefnél a család kivándorlását az Amerikai Egyesült Államokba, egyidejűleg a vádak ejtését
kérve Ruttkayné és Meszlényiné esetében. A császár a minisztertanács javaslatára 1852. április 9-én hozzájárult a kérelem teljesítéséhez,
de a részletek kidolgozása még hetekig eltartott. Végül tizenhatan
kaptak csak kivándorlásra jogosító útlevelet: özvegy Kossuth
Lászlóné, Zsulavszky Zsigmondné Kossuth Emília férjével,
Zsulavszky Zsigmonddal, továbbá Emil (15 éves), László (14 éves),
Kázmér (9 éves) és Zsigmond (6 éves) nevű gyermekeik, Ruttkay
Józsefné Kossuth Lujza, Lajos (11 éves), Béla (9 éves) és Gábor (5 éves)
nevű gyermekeivel, valamint özvegy Meszlényi Rudolfné Kossuth
Zsuzsanna, Gizella (9 éves) és Ilka (8 éves) nevű gyermekeivel. A családdal utazott még Vörös Dániel pesti ügyvéd és Besse Augusztin
Leopoldina szobalány. A száműzetés előírt útvonala: Pest–Brünn–

Drezda–Lipcse–Kassel–Düsseldorf–Köln–Brüsszel–London–
Amerika. A szimpátiatüntetések megakadályozása miatt a két
fogvatartottat a börtönből egy bécsi hotelben helyezték el, de nem
utazhattak családjukhoz Pestre. A pesti családtagok viszont nem
utazhattak Bécsbe, Brünn volt a találkozás meghatározott helyszíne.
Az útiköltségek fedezésére az osztrákok Meszlényiné Kossuth
Zsuzsanna bútorait eladták és a vételárat átadták a család számára.
Ruttkayné és Meszlényiné rendőri kísérettel április 28-án az
esti vonattal indult Brünnbe, míg a pesti családtagok
csak április 30-án reggel szálltak vonatra.
A száműzöttek rendőri biztosítással három
hét alatt értek Brüsszelbe, útjukat titkos ügynökök egész hada figyelte. Brüsszelből az osztrák diplomácia már a következő hajójárattal
tovább küldte volna Angliába a testileg-lelkileg összetört családot, de ez elsősorban
Kossuth Lászlóné és Kossuth Zsuzsanna
egészségi állapota miatt meghiúsult. Kossuth
Lászlóné vesebetegségben szenvedett, mely az út
során annyira rosszabbodott, hogy a család és az
orvosok egybehangzó véleménye szerint az élete válságosra fordult. A rossz hírek természetesen az amerikai
körútján tartózkodó Kossuth Lajoshoz is eljutottak, aki lehetőségeihez mérten anyagilag segítette családját. 1852. július 25-én érkezett
vissza Londonba és a belga diplomácia segítségét kérve szerette volna
az édesanyját utoljára meglátogatni. A belga kormány nem mondott
nemet, de annyira elfogadhatatlan, megalázó, lealacsonyító feltételeket támasztott, hogy üzenetében még Kossuth Lászlóné is lebeszélte
fiát a hőn áhított találkozásról. Belgium nyilvánvalóan szerette volna
elkerülni a diplomáciai bonyodalmat az osztrákokkal. Az előzmények között ugyanis volt már egy konf liktus: Haynau, akit
Londonban a derék brit munkások egy osztrák emigráns segítségével
felismertek és félholtra vertek, Belgiumban is pórul járt: a nyílt utcán
egy hölgy szembeköpte. Kossuth Lajos húgai öt hétig virrasztottak
édesanyjuk halottas ágyánál, míg az december 28-án örök álomra
szenderült. Halálának visszás részletei a New York-i hírlapokba
(Herald Tribune) is bekerültek 1853 januárjában.
A szomorú esetre Kossuth Lajos évtizedekkel később (1883. május
19.), turini magányában, egy levelében a következőképpen emlékezett
vissza: „Szegény boldogult jó Anyám Brüsszelben halt meg. Halálos
ágyán fekve látni óhajtott, mielőtt örökre elköltöznék. Húgom, ki vele
volt, értesített. Londonban voltam. A belga követhez fordultam útlevélért vagy speciális engedelemért, hogy elmehessek búcsúcsókomat
nyomni haldokló édes Anyám ajkára. A követ azt felelte, hogy közölnie kell a dolgot kormányával, közölte is nyomban táviratilag. A válasz
az volt, hogy csak azon feltétel alatt engedtetik meg haldokló anyámat
meglátogatnom, hogy rendőr fogadjon a határnál, rendőr kísérjen
Brüsszelbe, kísérjen haldokló Anyám ágyához, jelen legyen az egész
idő alatt, míg Anyám mellett leszek, és soha egy perczig se hagyjon el
és még ugyan azon a napon az első vonattal kísérjen vissza a határig,
és csak akkor hagyjon el, mikor a hajó, melynek fedélzetére szállok,
indulófélben lesz Anglia felé. Szívtelen, brutális kegyetlenség volt.
Nem fogadtam el a brutális engedelmet. Anyám meghalt. Én nem láthattam. Még most is sajog ez a seb a szívemben.”
Valentyik Ferenc
2012. december
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A Magyar Zarándokút
A Magyar Zarándokút 2011 márciusában nyílt meg a
zarándokok előtt. Az egész útvonal minden évben március végétől november végéig tart nyitva. Ebben az
évben Schmittné Makray Katalin volt a megnyitó
zarándoklat vezető közéleti személyisége.
Az elmúlt két évben mintegy 800 db zarándokútlevelet
váltottak ki. Az egyéni zarándokok számára kiépített út teljesen szabad rendszerben működik, így eltérő szakaszokat tesznek meg a gyaloglók. A két év alatt 7000 és 8000 közötti vendégéjszakát töltöttek el
zarándokszálláson az úton lévők.
A zarándokút fokozatosan összeforr az érintett települések életével. Az út iránt egyre nagyobb az érdeklődés, így szükség van az infra
struktúra jelentős fejlesztésére.
Ebben az évben jelent meg a Magyar Zarándokút útikalauz, amely
segíti a zarándokok eligazodását. A Dél-alföldi régióban, a BácsKiskun megyei szakasz fejlesztésére pedig pályázati támogatást nyertek a települések, amelynek keretében az útvonal mentén útjelző
kövek, járdába épített jelek, tematikus táblák, zarándok pihenőkapuk, zarándokkápolnák, zarándoktornyok kerülnek kiépítésre. A
Bács-Kiskun megyei érintett településeken pedig zarándokszállások,
zarándokházak, témaparkok, zöldfelületi rendezések valósulnak meg.
A zarándoklat egy lelki megújulást elősegítő utazás, mely több ezer
éves vallási hagyományokon alapszik. Ma már a zarándoklatok legfőbb motivációja – a vallás mellett – a belső útkeresés, a testi-lelki
megújulás, a hétköznapokból való kiszakadás.
Az emberek már régen megtapasztalták, hogy bizonyos helyszínek
különleges erővel rendelkeznek, hatással vannak az ott lévőkre. Az
Esztergomtól Máriagyűdig vezető Magyar Zarándokút legendákat,
ősi hagyományokat őrző, különleges szakrális és kegyhelyeken vezet
keresztül, pl. a Pilisen, a Kiskunsági Nemzeti Parkon, a Mecseken.
Az útvonal különböző történelmi utakat (római út, jeruzsálemi

A szén-monoxid mérgezés
megelõzése
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működési területén
november 13-ig nyolcvanszor riasztották a tűzoltókat fűtőberendezéssel kapcsolatos esethez. Tizenötször szén-monoxid-mérgezés
miatt riasztották őket, összesen három ember vesztette életét.
Amint beáll a hideg, és nyárról őszre, nyitott ablakról csukottra
váltunk, folyamatosan emelkedik a gázbalesetekkel, szén-monoxidmérgezésekkel kapcsolatos hírek száma.
A szén-monoxid-mérgezés a téli szezon egyik legjellemzőbb
veszélye, amelyet legtöbbször a tüzelőberendezés, kémény, kályha,
kandalló, gázsütő, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítő stb. helytelen használata okoz. A szén-monoxid veszélye abban rejlik, hogy
színtelen, szagtalan, a levegőnél szinte alig könnyebb, nem irritáló
gáz, amely megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson. Levegővétellel kerül a szervezetbe, a vörösvérsejteket
támadja meg, megakadályozva ezzel az agy és a belső szervek megfelelő oxigénellátottságát. A magas szén-monoxid-koncentráció perceken belül halált okozhat! Az áldozatot rosszullét fogja el, mozgásképtelenné válik, nem tud magán és a családján segíteni, képtelen az
adott helyiséget elhagyni.
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zarándokút, honfoglalás kori utak, keresztes hadjára
tok útja, stb.) érintve halad északról déli irányba.
Budapesten a Normafa közelében megnyílt az első
fővárosi zarándokház. A Magyar Zarándokút Egye
sület főként a zarándokút mentén közös zarándoklatokat szervez, kiállításokat rendez, előadásokat tart óriási
érdeklődés közepette.
Az útvonalon bármikor, bárhonnan lehet indulni és bármeddig lehet gyalogolni. Zarándok útlevéllel igazolt, 100 km gyalogos
zarándoklás után, zarándok oklevél kérhető.
Zarándokszállások jelenleg 25-35 km-enként találhatóak a sárga
színű, kettős kereszttel ábrázolt nyíllal jelölt útvonal mentén, amely
hálózat folyamatosan sűrűsödik. A zarándokút hossza mintegy 430
km. (Kitérőkkel, alternatív utakkal együtt közel 600 km.) Átlagos
tempóban haladva 17-22 nap alatt lehet végigjárni, de teljesíthető több
szakaszban, akár több év alatt is.
Az egyesület és az önkormányzati társulás hosszú távú célja, hogy
a zarándokutat északi irányban Czestochowáig, déli irányban
Medjugorjéig elvezesse.
A Magyar Zarándokutat működtetők a zarándoklatok emberekre
gyakorolt jótékony hatása miatt fontosnak tartják, hogy az utat minél
többen megismerjék, végigjárják. Tapasztalatok szerint nagyjából egy
hét zarándoklat kell ahhoz, hogy érezhetővé váljon az Út hatása,
amely előre pontosan nem definiálható. Elmesélni, bemutatni, filozófiáját pontosan megértetni másokkal nem lehet. A Zarándokutat át
kell élni, át kell érezni, és csak útközben tapasztalható meg, kinek mit
jelent valójában. Noha az út különböző embereknek kicsit mást és
mást jelenthet, hisszük, hogy morális és mentális „tisztító-rendező
hatása” vitathatatlan.
A Magyar Zarándokút 2013. március 30-án nyitja meg ismét
kapuit és szeretettel várja a zarándokokat.
www.magyarzarandokut.hu; www.magyarzarandok.hu

Milyen tünetei is vannak a szén-monoxid-mérgezésnek? Enyhe
mérgezés esetén gyenge fejfájás, szédülés, hányinger, tüsszentés. A
közepes mérgezés erős fejfájással, erős szédüléssel, gyors szívdobogással párosul. Az erős mérgezés következménye az ájulás, nehéz
levegővétel, súlyosabb esetekben halál.
A balesetek oka a fűtő/melegítő berendezések nem megfelelő karbantartása, annak elmulasztása. Szintén növeli a baleset kockázatát,
ha nem gondoskodunk a gázkészülék üzemeléséhez szükséges levegő utánpótlásáról, vagy a kémény elhanyagolt állapotban van.
A mérgezés elkerülhető, ha megelőzésként betartunk néhány
fontos szabályt. Gázkészülékeinket évente egyszer szakemberrel
vizsgáltassuk felül, ellenőriztessük. Kérjük ki szakember véleményét
szagelszívó vásárlása, vagy műanyag nyílászárók beépítése esetén.
Ha szükséges, használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes
helyiségekben légelvezetőt. A kémények állapotát rendszeresen
ellenőriztessük. Kérjünk évente felülvizsgálatot gázkészülékeinkhez
(kazán, bojler, konvektor), tévedés ugyanis azt hinni, hogy a bojler
nem szivároghat, vagy nem okozhat balesetet. Ne tároljunk tűzveszélyes folyadékot a kazán közelében. Napjainkban egyre elterjedtebb a szén-monoxid-érzékelő használata, ez igen hasznos eszköz,
tanácsos a lakás egyik frekventáltabb helyiségében elhelyezni.
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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BABATORNA
Zenés, játékos mozgásfejlesztő torna
csecsemők és kisgyermekek részére
A csecsemők és gyermekek a játékokon keresztül a mozgás segítségével tanulnak és fejlődnek. Ezért különösen fontos, hogy különböző mozgásformákkal ismerkedjenek meg.
u Dalokkal, mondókákkal kísért mozgásokat hajtunk végre
u Erősítjük a baba izomzatát, fejlesztjük a térben való tájékozódását, levezetjük a kicsik felesleges energiáját
u Speciális mozgásfejlesztő eszközöket használunk
(pl.: egyensúlyozó tölcsér, trambulin, billenő rácshinta, bújócskacső, babzsák, gördeszka, hullahopp karika stb.)

A tornán a gyermekek szüleik segítségével hajtják végre a mozgásokat, közösen hintázunk, ejtőernyőzünk, labdázunk, ugrálunk,
csúszdázunk, egyensúlyozunk, alagutazunk, akadálypályán haladunk, stb.
A torna célja a gyermekek egyensúlyérzékének, térbeli látásának, testtudatának, mozgáskoordinációjának fejlesztése és az
idegrendszer érésének elősegítése. A buborékok látványának és
az égig röppenő színes kislabdáknak még a kicsit visszahúzódó
gyerkőcök sem tudnak ellenállni.
A Top Fitness SE Tornatermében szeretettel várunk minél
több élményre és örömre vágyó babát, kisgyermeket és anyukát tornafoglalkozásainkra.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 06-70/413-9550
Helyszín: Dabas, Bartók Béla út
Időpont:	Baba-mama torna hétfőn 10.00 órától
	Gyermektorna
pénteken 10.00 órától
K. Zs. Mária

A szív diadala
November 11-én játszotta az FTC-Rail Cargo Hungaria az utolsó
hazai Bajnokok Ligája csoportmeccsét az orosz óriás csapat, a
Volgográd ellen. A Fradi a nemzetközi kupasorozat mellett a hazai
bajnokságban is próbál helytállni, így a sorozatterhelésnek megvannak az „áldozatai” is. Elek Gábornak ezen a visszavágón nélkülöznie
kellett a vállműtéten átesett Zácsik Szandrát és a kisebb sérülést
szenvedő Nerea Penát is. Álmosan kezdett a magyar csapat, így az
oroszoknak sikerült meglépniük, ám Szucsánszki és Kovacsicz góljainak köszönhetően nem sikerült nagyobb előnyt begyűjteni az
ellenfélnek. Az első félidő végére ismét „bealudt” a Ferencváros és 17
: 14-es eredménnyel szusszanhattak a csapatok.
Elek Gábornak a szünetben sikerült felébreszteni a lányokat és
Tomori vezetésével fokozatosan érte be ellenfelét az FTC. Az időközben az év legjobb női kézilabdázójává választott Tomori Zsuzsa
a mérkőzésen összesen 9 gólt szerzett, ebből 8-at a második félidőben. Az utolsó négy percet Hitchcock is megirigyelné, az idegek játékában a Fradi hatalmas hajrával és szívvel küzdve 30 : 28-ra megnyerte a találkozót.
Egy héttel később a Larvik otthonában vendégeskedett a
Ferencváros, ahol az utolsó csoportmérkőzésen nem sikerült győzelmet aratniuk, így elbukták a csoportelsőséget. Néhány nappal a
Bajnokok Ligája csoportköreinek befejezése után az EHF kisorsolta
a középdöntők menetrendjét. A jövő év februárjában folytatódó BL
sorozatban az FTC az Oltchim Vâlcea, a Zvezda Zvenyigorod és a
Krim Ljubljana ellen küzdhet Dabason a továbbjutásért. Ezzel elkerülték Győrt, akiknek a Randers, Buducsnoszt Podgorica és Larvik
triumvirátuson kell átküzdeniük magukat.
Karlik Dóra

Fotók: Fradi.hu
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A Dabas VSE KC
novemberi eredményei
November 2–4-ig U13-as korosztályunk részt vett a Szent
gotthárdon megrendezésre került nemzetközi utánpótlástornán.
Egyesületünk 16 fő játékossal szállt harcba az igen erős mezőnyben.
Eredmények: Csoport kör után az 1–2. helyezett és a 3–4. helyezett
újra játszhattak egy mérkőzést az első és harmadik helyezésért.
Dabas VSE KC–Éles Kézisuli
(6 : 8) 11 : 17
Dabas VSE KC–RD Loka (SLO)
(9 : 8) 20 : 17
Atzgersdorf (AUT)–Dabas VSE KC
(8 : 3) 16 : 9
Dabas VSE KC–Alsóörs
(6 : 10) 11 : 18
3. helyért játszott mérkőzés:
Atzgersdorf (AUT) – Dabas VSE KC (15 : 6) 27 : 14
Csapatunk a 4. helyet szerezte meg a tornán. A legjobb dabasi játékosnak Kiss Bencét választották.
Kovács István (edző): „Sajnos nem úgy sikerült a torna, mint ahogy
mindenki szerette volna. Tudásunk alatt teljesítettünk, de azt is
látta mindenki, hogy igen erős mezőny alakult ki, és van hova fejlődnünk. Az élet nem áll meg, és edzünk tovább! Örülök Kiss
Bence sikerének!”

Az Országos Serdülő Bajnokságban két csapatunk is szerepel, a
Dabas VSE KC I. a 6. helyen áll, a Dabas VSE KC II.-es csapata
pedig a 7. helyen.
Junior és felnőtt csapatunk az NBI/B-ben a 4. helyen áll.
A csapatokról további friss híreket, valamint a mérkőzések időpontjait megtekinthetik az egyesület hivatalos honlapján.

ISMÉT NEMZETKÖZI FÉRFI KÉZILABDA AZ OBO ARÉNÁBAN
December 21-én és 22-én újra Nemzetközi eseménynek ad otthont az OBO Aréna.
Férfi ifjúsági és junior felkészülési torna lesz a csarnokban.
A résztvevő csapatok:
Lengyelország U18 és U20, Magyarország U18 és U20.
A mérkőzések időpontjai:
December 21.
16.00 MAGYARORSZÁG U18–LENGYELORSZÁG U18
18.00 MAGYARORSZÁG U20–LENGYELORSZÁG U20
December 22.
16.00 MAGYARORSZÁG U18–LENGYELORSZÁG U18
18.00 MAGYARORSZÁG U20–LENGYELORSZÁG U20

A VB selejtezőn résztvevő csapatok:
Svédország, Portugália, Belgium és Magyarország.
Mind a 3 napon két mérkőzést játszanak a csapatok
Január 4.
15.30 Portugália–Belgium
18.00 Svédország–Magyarország
Január 5.
15.30 Belgium–Svédország
18.00 Magyarország–Portugália
Január 6.
13.30 Svédország–Portugália
16.00 Magyarország–Belgium

A mérkőzésekre a belépés díjtalan.

A mérkőzésekre a helyszínen napijegy vásárolható 500 forintért.

A felkészülési torna bemelegítés lesz a januári U21 VB selejtezőre, mely szintén az OBO Arénában kerül megrendezésre.

További információk az info@dabashandball.hu e-mail címen és
a 06-70/639-7209 telefonszámon kérhetők!

A Top Fitness életébõl
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Labdarúgás
Véget ért az őszi pontvadászat az FC Dabas SE csapatai számára a
különböző bajnokságokban.
A felnőttek az NB III Alföld csoportjának hetedik helyén végeztek, hét pont a hátrányuk a listavezető Dunaharasztival szemben. Ez
a helyezés elmarad a bajnoki rajt előtti célkitűzéstől, mert az első
négy találkozó nem úgy sikerült, ahogy azt tervezték Keresztúri
Andrásék. Ezek után azonban magára talált a csapat és folyamatosan gyűjtötte a pontokat. A végére szorosan felzárkózott az élmezőnyre, így a fiúk a bajnokság végére megszerezhetik az első öt helyezés valamelyikét és ezzel megfelelhetnek az elvárásoknak. Azok a
SZURKOLÓK, akik kitartottak mellettük, vastapssal köszönték
meg az őszi teljesítményüket a Monor elleni győztes mérkőzés
végén. Más érzés, mint amikor néhányan magukról elfeledkezve,
nyomdafestéket nem tűrő módon szidják a csapatot. Hajrá Dabas!
Az FC Dabas II-es felnőtt csapata a Pest megyei bajnokság III.
osztályának déli csoportjában az első helyen végzett. Kucsák István
irányította gárda, imponáló teljesítménnyel vezeti a bajnoki tabellát. A csapat a megszerezhető 39 pontból 37-et gyűjtött, az előnye a
második helyezettel szemben 6 pont. Ez az eredmény jó alapot ad a
végén a bajnoki cím eléréséhez. Ebben a csapatban az FC Dabasban
nevelkedett fiatalok játszanak. Ezért hiányolom a mérkőzésekről
azokat a HŐZÖNGŐKET, akik azt mondogatják, hogy csak
akkor jönnek ki a találkozókra, ha a helyi labdarúgók játszanak a
csapatban. Hol vannak?
Az NB II Közép-kelet csoportjában gyűjti a bajnoki pontokat az
U17-es és az U19-es csapat. Mind a két gárdának Kucsák István az
edzője. Az U17-es csapat a 9 helyről, az U19-es csapat a 6 helyről
várja a tavaszi folytatást. Ez a helyezés és a ponthátrány jó esélyt ad
arra, hogy a bajnokság végén mindkét csapat az első hat hely valamelyikét megszerezze, amely elvárás a vezetés részéről.
Az U15-ös, és az U13-as csapat a Pest megyei bajnokságban, az
előbbi az ócsai, az utóbbi a nagykátai körzet által szervezett pontvadászatban vesz részt. A két gárda munkáját Szűcs György vezeti. Az
U15-ös korosztály a harmadik helyről várja a tavaszi folytatást, öt
pont a hátránya a listavezető Dunaharasztival szemben. A csapat, a
vezetés elvárásának megfelelő pozícióban áll a bajnokság felénél, és jó
esély van arra, hogy a végén is a dobogó valamelyik fokára odaér. Az
U13-as csapat nagy csatában szerezte meg az őszi elsőséget az

Újlengyellel szemben. A fiatalok szereplése is az elvárásoknak megfelelő, jó pozícióból várják a tavaszi folytatást. Az elvárás velük szemben az első két hely valamelyikének megszerzése.
Az U11-es korosztály Kotán Sándor irányításával, az U9-es és az
U7-rs korosztály Sziráki Mihály irányításával a Bozsik-program
rendezvényein, tornáin pallérozódik. Ezeknél a korosztályoknál az
FC Dabas SE utánpótlás-nevelési programjának és az MLSZ elvárásainak megfelelően nem a versenyeztetésre helyezzük a hangsúlyt,
hanem a labdarúgás megszerettetésére és arra, hogy a gyerekek
élvezzék a focit.
A labdarúgás szeretete nélkül senkiből nem lesz jó labdarúgó,
például Messi, vagy CR7, mennyire élvezik a játék minden percét.
De jó példák vannak erre az egyesület szakmai irányításában is, gondoljunk csak Keresztúri Andrásra, Kucsák Istvánra, Szűcs
Györgyre, akik még mindig aktív labdarúgók, s a játék minden
momentumát élvezik.
Az egyesület csapatai januárban kezdik meg a téli felkészülést.
A nagyobbak a műfüves pályákon, a kicsik pedig a tornatermekben.
A felkészülésről, s a bajnoki rajtról, az egyesület honlapjáról, a www.
fcdabas.hu szerezhetnek információt az érdeklődő sportbarátok.
B. B.
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Értékálló ajándékot szeretne karácsonyra?
Vásároljon a Dabas Város Önkormányzata
által támogatott helytörténeti kiadványokból!
Ha települése, családja, ismerősei múltját szeretné megismertetni gyermekeivel,
megtalálja mindezt az 1000 dabasi pillanat című monográfia értékű
helytörténeti kiadványban (szerző Czagányi László).
Kapható továbbá:

A Zlinszky-család története (szerző Zlinszky János),
A gyóni nagymamánál (szerző Zlinszky János),
A dabasi csodadoktor
(a Díszpolgári portrék sorozatból, dr. Lelik Ferenc portrékönyve),
Két, Istennel beszélő ember (a Díszpolgári portrék sorozatból,
id. Bábel Balázs és Bábel Balázs érsek portrékönyve),
Virág borul minden rögre (gróf Vay Sándor költeményei),
Idegen lantokon (Gyóni Géza versei tizenegy nyelven).

Vásárlási szándékát jelezheti
a 29/561-230, 526-235-ös telefonszámon vagy személyesen
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Kabinetirodájában
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B).

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától
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Tagtoborzót hirdet a Malév Horgász Egyesület (MHE)
kedvező feltételekkel, 2013-ra!

kitekintõ

Rendkívüli közgyűlést tartott az MHE november 24-én, ahol új tagok felvételének lehetőségéről döntött, a belépést
kedvező feltételekkel segítve.
1. Minden új belépő sporttárs, aki 2012. november 24. és 2013. december 31. között lép be az egyesületbe,
mentesül az egyszeri halasítási díj megfizetése alól.
2. 2013-ban nem emelkedik sem a tagdíj, sem az éves területi engedély. Csak az állami horgászjegy költsége
(adó) változhat, ez azonban az összköltség elenyésző része.
3. Az MHE tagjai, amennyiben új tagot hoznak az egyesületbe, az alábbi kedvezményben részesülhetnek:
minden új tag után, aki befizette a 2013. évi költségeket, az éves területi jegyük árából (ez jelenleg 40 000 Ft)
10% kedvezményt kapnak, ez akkor is jár visszatérítés formájában, ha saját díjukat már teljeskörűen, korábban
rendezték!
4. Az a sporttárs, aki 2012. november 24. és 2012. december 31. között teljeskörűen rendezte a 2013. évi
engedélyének megújításával járó befizetést, szintén 10% kedvezményt kap az éves területi jegy árából!
5. Fontos! A 3. és 4. pontban részletezett kedvezmények együttesen is megilletik az MHE tagjait!
6. Egyesületünk gondolt azon tagjaira is, akik nem a korai befizetéssel kapnak segítséget az engedélymegújítás
kapcsán, hanem a költségek részletekben történő megfizetésével. Ennek feltételei:
– két részletben is meg lehet fizetni a megújítás költségeit 2013-ra,
– az első részlet 2012. november 24-től fizethető (tagdíj, állami horgászjegy (adó) és a területi jegy
fele),
– a második részlet (a területi jegy árának fele) 2013. 03. 31-ig fizethető meg,
– amennyiben a második részlet megfizetése nem teljesül határidőre, a sporttárs nem vehet részt a
horgászatban a tartozás kiegyenlítéséig,
– a sporttársnak a részletfizetéssel kapcsolatos szabályok tudomásul vételéről nyilatkoznia kell az első
részlet befizetésekor.

Ügyintézés:
Sáfrányné Rozika +36-70/541-7500
Ladányi Gábor +36-20/217-4896

Kedves Sporttársak! A Dabas–Mánteleki tavunk december 16-án 22.00 óráig várja a horgászni vágyókat!
Nyitás – jégtakaró függvényében – január hónapban lesz!

Kívánok mindenkinek nagyon boldog karácsonyi ünnepeket
és horgászsikerekben
gazdag boldog új évet!
24 Dabas 2012.
december

