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Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Mûvelődési Központ
tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait
a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezendő ünnepségre
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ (Szent István út 58.)
Időpont: január 22. (szombat) 18.00 óra

Program:
Kőszegi Zoltán polgármester és Tapodi Katalin intézményvezető köszöntője
Sztavinovszky Győzőné ünnepi beszéde
A Dabas Kultúrájáért „Karacsné Takács Éva”-díj átadása
A „Dabas új ruhája” fotópályázat díjainak átadása
A dabasi talentumok és a zentai diákok közös ünnepi műsora

rendezvényeink

IDÔSKORÚAK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEI
December 13–16. között lezajlottak az időskorúak karácsonyi
ünnepségei városszerte. Dabas Város Önkormányzata négy helyszínen látta vendégül az időseket, ahol ünnepi műsorral, vendég
látással, valamint egy szerény ajándékkal lepték meg őket a szervezők. A karácsonyi hangulatról Sáriban az I. sz. Napközi Otthonos
Óvoda növendékei, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai, a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör tagjai és a Bazsalicska
citerásai gondoskodtak. Dabason, a Kossuth Művelődési Központ
nagytermében a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
színjátszói, Gyónon, az iskola aulájában az iskola versmondói és az
énekkar tagjai szórakoztatták a vendégeket.
A zárónapon, Dabasi-szőlőkben a Szőlőkert Óvoda növendékei
tartottak ünnepi műsort nagyszüleiknek, dédszüleiknek. A sok hó
ellenére a rendezvények látogatottsága nagy volt.
Összesen mintegy 800 időskorú dabasi polgár vett részt a karácsonyi ünnepségeken.				
–szerk–

…és Gyónon

Karácsony Sáriban…

ADVENTI
KÓRUS

Fotók: Karlik Dóra

Szeretet és Összetartozás
Ünnepe
December 4-én, szombaton lezajlott az
Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás adventi koncertje a Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola tornater
mében.
A kistérség tíz településének 200 diákja
énekelt együtt ezen az eseményen. A gyerekek felkészítője és karmestere Street
Gábor volt. A rendezvényen Zsadányi
Lászlóné, a társulás volt elnöke átadta
Kőszegi Zoltánnak, az újonnan megválasztott elnöknek az Önkormányzatok a
Közművelődésért Díjat, amelyet a Magyar
Népművelők Egyesülete adományozott az
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OKTKT-nak hatékony kulturális tevékenységéért.
A rendezvény összekapcsolódott a
Szeretet és Összetartozás ünnepével, amelyet Dabas Város Önkormányzata a 2004.

december 5-i sikertelen népszavazás óta
minden évben megrendez.
A délután programja a Garázs Band
koncertjével zárult.
–ui–
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Ünnepi Évzáró Képviselô-testületi Ülés

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december
16-án, csütörtökön tartotta ünnepi évzáró ülését a Városháza nagytermében. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester értékelte a
2010-es esztendőt, majd sor került a szokásos év végi díjátadásra. Az
Év Vállalkozója Díjat idén Sáriból Ronga József, Dabasról Kulcsár
Lászlóné, Gyónról pedig a Diego Kft. képviseletében dr. Vida Zsuzsa
és Kiss László vehette át. A Dabas Város Közbiztonságáért Díjat a
Gyóni Polgárőr Egyesület érdemelte ki. „Az év kulturális eseménye”

Díjat a testület a Trianon Emléknap szervezőinek és lebonyolítóinak
ítélte oda. A kulturális élet terén nyújtott kiváló alakításáért díszoklevelet kapott Valentyik Anna előadóművész, valamint meghatározó
közösségi eseményként díjazásban részesült a Táncsics Mihály
Gimnázium szalagavató ünnepsége is.
Az estet a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zene
tanszakosainak és versmondóinak műsora zárta.
–szerk.–

Sportgála a DDS-ben

jét, majd átadták az Év Sportolója kitüntetéseket, amit a helyi tehetségek bemutatói és a Csillag születikből ismert Inzsöl Gyula repülőmodell show-ja színesített.
Az Év Edzője Gecserné Varró Erika, a sikert sikerre halmozó
fitneszcsapat edzője lett. Külön elismerést kapott Borbély Attila a
közösségi sport szervezésében nyújtott munkásságáért.
A Dabas Város Sportjáért megtisztelő címet minden évben olyan
személy nyerheti el, aki kimagasló teljesítménnyel, munkával segíti a
város sportéletének töretlen fejlődését. 2010-ben ezt a megtisztelő
címet a Képviselő-testület Tihanyi Mátyásnak adományozta, az
eddigi dabasi futball sportéletbe fektetett fáradhatatlan tevékenységéért. 				
K. D.

December 17-én ismét kitüntették a város legnagyobb sportsikereket
elért versenyzőit a helyi sport egyik fellegvárában, a Dabas-Diego
Sportcsarnokban.
Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő méltatta
azokat a sportolókat, akik egész évben kiemelkedően teljesítettek
sportágukban, öregbítették Dabas város hírnevét. Beszédében ismét
megerősítette, hogy a Képviselő-testület mindent elkövet annak
érdekében, hogy városunkban az országos tendenciával ellentétben
ne csökkenjen, hanem gyarapodjon a rendszeresen sportolók száma.
Kuli Imre képviselő kiemelte a sport közösség- és jellemformáló ere-

Fotók: Karlik Dóra

Az év sportolói: Postagalamb: Kovács Sándor • Sportlövészet: Safranyik Zsolt és Deminger Bence • Fogathajtás: Lantos Gábor •
Fitnesz: Dori Renáta • Az Év Csapata: Gecser Eszter és Bennárik Dóra, valamint a NB I/B-s Dabas-Diego kézilabdacsapat • Atlétika:
Kamen Ádám • Terepkerékpár: Pelikán János • Országúti kerékpár: Suhajda Balázs • Qvad: Csernák Péter Márk • Gokart: Kancsár
Ferenc • Motorsport: Tomor László • Tenisz: Tarr Tamara • Kajak-kenu: Mészáros Zsolt • Evezés: Lozsek Martin • Karate: Süveges
Tamás • Asztalitenisz: Kosiba Tibor és Kosiba Dániel • Birkózás: Csernák Roland • Úszás: Nyers Kamilla és Kecskés Bence • Duatlon:
Bukovszki Tünde és Cseik Márton • Triatlon: Zelovics Dóra és Misek Gábor • Modellezés: Tóth Kristóf • Röplabda: Gogolák Erika •
Kézilabda: Mátyus Renáta és Kovács Péter • Labdarúgás: Basa Richárd, Ambrus Xavér
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Strauss-est Rádió Dabas határtalanul
2010-es év végére még jobban felpörgött a Rádió Dabas stábja, hogy
kékpöttyös esernyővel Aigazán
emlékezetessé varázsoljuk hallgatóink számára az év utolsó
hónapját. Bronzvasárnap hagyományainkhoz híven a Magyar
Vöröskereszttel karöltve véradást szerveztünk, hogy hallgatóinkkal
közösen enyhítsünk az év végi vérhiányon. Ezúton is köszönjük annak
a több mint száz embernek, köztük az első véradóknak is, hogy évek
óta biztos pontja lettünk a Vöröskeresztnek.

Fotók: Karlik Dóra

Január 7-én rendhagyó újévi koncertre került sor a Kossuth
Művelődési Központban.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szilveszteri tűzijátékot a főtér-rekonstrukció miatt nem tartotta meg, és
annak költségét a vörösiszap áldozatainak ajánlotta fel. A dabasiak
azonban megszokták azt, hogy Kőszegi Zoltán polgármester ezen
az eseményen jelenti be a következő esztendő „nevét”, és pezsgős
koccintásra invitálja a jelenlévőket.
Ez a bejelentés idén tehát az újévi koncerten történt meg, ahol a
polgármester a Remény Évét harangozta be a közönségnek, és újévi
beszédének ez a fogalom volt a mottója. A pezsgős koccintás sem
maradt el, a résztvevők boldog új évet kívánhattak egymásnak, majd
kezdődhetett a bécsi hangulatot idéző Strauss-est.
A Váci Szimfonikus Zenekar képzeletbeli utazásra invitált bennünket a valcer hangjaira. A mesés kelettől Bécsig tartott ez az utazás, amelyben a Strauss-keringők tematikusan, egy-egy helyhez,
eseményhez, városhoz, évszakhoz, fogalomhoz kapcsolódva csendültek fel a színpadon. A lendületes és játékos kedvű karmester,
Szabó Sipos Máté síppal és pöttyös ernyővel színesítette eszköztárát és gyakran bevonta a tapsoló közönséget is ebbe az interaktív
játékba.
A jelenlévők szűnni nem akaró vastapssal jutalmazták a zenészek
teljesítményét, akik érezhették, hogy a dabasiak hálásak a jó zenéért,
a humorral fűszerezett színvonalas játékért, a varázslatos bécsi hangulatért, amelyet a Váci Szimfonikus Zenekar idevarázsolt, az úri
kaszinó falai közé.
K. Á.
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December 11-én meg sem álltunk Bécsig, ahol negyven hallgatónkkal közösen megcsodáltuk az osztrák főváros karácsonyi pompába
öltöztetett belvárosát. A kötetlen napon volt, aki felkereste a nevezetességeket, volt, aki múzeumban járt, de az biztos, hogy a híres bécsi
adventi vásárra mindenki kilátogatott, legalább egy testet-lelket
melengető forró puncs erejéig.
Karácsony közeledtével, a vételkörzettel közösen, mi is egyre jobban ráhangolódtunk az év legszebb ünnepére, hogy aztán 23-án több
mint százötven ajándékkal aranyozzuk be a szerencsések karácsonyát.
A beérkezett nyolcezer kupon közül egész nap szinte megállás nélkül
sorsoltuk ki a partnerüzleteink által felajánlott rengeteg nyereményt.
Biztosak vagyunk benne, hogy az idei év is aktívan telik majd mind
a Rádió Dabasnak, mind pedig hallgatóinknak.
Egy kis ízelítő közelgő programjainkból: január 21-én az év első
Dumaszínháza Kormos Anettel és Kőhalmi Zoltánnal. Január 23-án
Donovalyba ugrunk ki egy kis „Besíelésre”, amire bárki csatlakozhat
hozzánk és ehhez mi a Kárpát-medence legkedvezményesebb buszjegyét garantáljuk. Februárban a Valentin-napra egy igazán romantikus
játékkal készülünk, márciusban pedig visszatérnek a humor nagyágyúi.
Friss hírek, információk, képek: www.radiodabas.hu

önkormányzati hírek

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011-es
esztendőt a Remény Évévé nyilvánította.
Az alapötletet egy kis karácsonyi mese adta, amelyben három pislákoló lángocska panaszkodik arról, hogy nemsokára kialszik, mert
nincs miért égnie. A szeretet lángja úgy érzi, hiányzik ez az alapvető
érzés az emberekből. A béke lángja túl sok háborúságot lát a világban.
A hit lángja érzi, hogy kihalófélben van a bizakodás. Csak a negyedik
lángocska, a remény lángja érzi úgy, hogy újra tudja gyújtani a kial
vófélben lévő társait, mert ő mindig létezik, mindig visszaadja az életkedvet, a célt, a jövőbe vetett bizodalmat.
Valóban sok minden hiányzik manapság a világból, és ezt a fájó
hiányérzetet csak a remény tudja pótolni, amely nélkül mi, emberek
sem létezhetünk. Helyi társadalmunkban is sok a kilátástalannak tűnő
sors, növekszik a munkanélküliség, a természet katasztrófákkal sújt
bennünket, ezrek maradnak fedél és támasz nélkül, vállalkozások
mennek csődbe az ellehetetlenítő banki hitelek miatt. A világban mindig voltak katasztrófák, háborúk, éhínségek, de az emberi természet
olyan, hogy hamvaiból is újrateremti magát, ha hittel és bizakodással
tekint a gondviselésre, és reménykedik a változás lehetőségében.
Én remélem, hogy ebben az esztendőben minden dabasi polgár
megtalálja azt a kapaszkodót, amely átsegíti őt az akadályokon. Ehhez
szükség van a közösségekre, a családra, a társra, hogy ne egyedül vágjunk neki céljaink megvalósításának, mert az, ami az egyénnek terhet
jelent, az a közösségnek nem olyan nagy feladat. Ha embertársainkra
támaszkodunk, közelebb van a megoldás.
Remélem, hogy a 2011-es esztendő meghozza a változást a város
közössége számára is. A beruházások elkészültével a megújult szép

környezet emeli a lakosság komfortérzetét és segít elfeledtetni az eltelt
idő kellemetlenségeit, amikor mindenki reménykedett abban, hogy a
romokból szépség, a kövekből, a bontás termékeiből új épület, járható út,
biztonságos játszótér jön létre. Egy
európai kisváros, mely új perspektívákat nyit minden generációnak.
Mi, a város vezetői azon munkálkodunk 2011-ben, hogy reményt
adjunk az elkeseredett, kilátástalan
helyzetben élőknek, hogy segítsünk
a bajban, hog y munkahelyeket
teremtsünk, hogy enyhítsük a terheket, hogy mindenki megtapasztalhassa a közösség összefogásából fakadó teremtőerőt.
Adjon reményt nekünk, a Kárpát-medence magyarjainak, hogy
nem vagyunk elveszett, kis nemzet. Az elcsatolt országrészek magyarjai tömegesen veszik fel a magyar állampolgárságot, és ezzel erősítik a
nemzettudatot, visszaállítják egy nép önértékelését.
Remélhettük-e mindezt 90–50–30 esztendővel ezelőtt? Biztosan
reméltük, remélték dédszüleink, nagyszüleink, szüleink. Az ő reményük, hitük mára már valósággá vált.

Reményteljes új esztendőt kívánok
minden Dabasi Polgárnak!
Kőszegi Zoltán polgármester

Kedves Dabasi Polgárok!
Csupán néhány hónapja látott napvilágot az Ezer dabasi pillanat című monográfiaértékű településalbum, mégis számos megkeresést kaptak a szerkesztők, szépszámú fényképpel, dokumentummal gyarapodott a Kabineti roda képarchívuma is.
A könyvben nagyon sok kép jelent meg, de közel sem annyi,
amennyi összegyűlt, főleg a második világháború utáni időszakról.
Most az új esztendő kezdetén folytatni szeretnénk a gyűjtőmunkát és kiterjeszteni a későbbi évtizedekre is. Ezért elkezdjük
az album folytatásának előkészítését, amely a második világháború
időszakától egészen 2000-ig, a millennium évéig fogja bemutatni
az Önök családi fényképein keresztül Dabas összes városrészének
legújabb kori történelmét. Várunk tehát minden olyan fényképet,
hivatalos okmányt, amellyel bemutathatóvá válik a dabasi családok
mindennapi élete, a folyamatosan változó település- és utcakép, az
épített örökségünk, az egyházi, közösségi, kulturális és sportélet, a
közhivatalok, intézmények működése, az ipar és a mezőgazdaság
fejlődése. Nem feledkezhetünk el a továbbélő néphagyományokról
és népszokásokról, a nemzetiségek kulturális, nyelvi sokszínűségéről, a katonaéletről, és a helyi híres eseményekről és személyiségekről sem. Remélem, hogy nagyon sok idetelepült család is eljuttatja
hozzánk képeit, hiszen a város életében a Dabasra származottaknak is fontos szerepük van.
A fényképeket és dokumentumokat kartotékoljuk, az adatokat

feljegyezzük és a kiadvány megjelenése után visszaszolgáltatjuk a
jogos tulajdonosának. Természetesen az adatközlők neve szerepelni fog a könyvben. Az Ezer dabasi pillanat folytatását is az
Önök közreműködésével kívánjuk létrehozni, hogy újabb közös
értéket teremthessünk.
A fotókat és a dokumentumokat névvel, címmel, elérhetőséggel, valamint a képeken szereplő személyek, események, helyszínek leírásával, a keletkezés évszámával ellátva várjuk a Polgár
mesteri Kabinetirodában személyesen, vagy telefonon is bejelentkezhetnek (29/561-211, vagy 561-212), és munkatársaink felkeresik Önöket otthonukban.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzata 2010. december
1-jei ülésén elfogadta Dabas Város 2010. évi
költségvetéséről szóló 8/2010. (II. 11.) számú
rendelet módosításáról szóló 52/2010. (XII. 1.)
rendeletet az intézményi költségvetésekkel kapcsolatban. Szintén a 2010. évi költségvetési rendeletet módosította az 53/2010. (XII. 1.) számú
rendelet a fejlesztési céltartalék felhasználásával,
illetve az 54/2010. (XII. 1.) számú rendelet az
intézményi költségvetések saját hatáskörben kezdeményezett módosításával kapcsolatban.
A Képviselő-testület elfogadta a közterülethasználat rendjéről szóló 25/1999. (VI. 28.)
számú rendelet módosításáról szóló 55/2010.
(XII. 1.) számú rendeletet. A módosított rendelet
I. sz. melléklete – mely a díjtételeket tartalmazza
– 2011. január 1-jén lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat hivatalos honlapján: www.
dabas.hu.
A testület elfogadta a vásárokról és piacokról
szóló 5/1991. (III. 21.) számú rendelet módosításáról szóló 56/2010. (XII. 1.) számú rendeletet. A
módosító rendelet az 1. sz. mellékletben szereplő egyes díjtételeket érintette, 2011. január 1-jén
lép hatályba, megtekinthető az Önkormányzat
hivatalos honlapján, a www.dabas.hu.-n.
A képviselők elfogadták a 2011. évi költségvetési koncepciót, melyhez az alábbi
alapelveket határozták meg:
– Elsődleges az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához, és az intézmények működéséhez, a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet, továbbá az elnyert
pályázatok megvalósításához szükséges
önrész biztosítása. Elsődleges továbbá a
lakásvásárlási kölcsön törlesztése miatt nehéz
helyzetbe került családok támogatása.
– A személyi kiadásoknál csak a törvény által
biztosított emeléseket lehet tervezni.
– Étkezési hozzájárulás, illetve cafeteria juttatás
továbbra is csak ott tervezhető, ahol ezt törvény vagy rendelet előírja.
– A z intézményeknél jutalom alap nem tervezhető.
– A munkaadót terhelő járulékokat a törvényi és
rendeleti előírásoknak megfelelően kell szerepeltetni a költségvetésben.
– A dologi kiadásokat és a támogatásokat a
2010. évi szinten lehet tervezni, kivéve az étkezés költségeit.
Az alapelvek között a testület elfogadta az
Önkormányzat fejlesztési kiadásait koncepció
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szintjén. A koncepció szerint a Humánerőforrás
Bizottság kerete azonos lesz az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport feladatokra szánt 2010. évi
kerettel. A Gazdasági Bizottság kerete 1 000 000
Ft lesz az idegenforgalmi feladatok támogatására.
A Közigazgatási Bizottság kerete a 2010. évi jogi,
ügyrendi és közbiztonsági feladatok támogatásával azonos. A Szlovák és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat támogatása a 2010. évivel azonos.
Az Önkormányzat 2011-ben 30 millió Ft általános
tartalékot, illetve 30 millió Ft pályázati céltartalékot, továbbá 5 millió Ft városüzemeltetési céltartalékot képez.
2011-ben kiemelt feladatként kezeli az Önkor
mányzat a belvíz és csapadékvíz elvezetését.
A koncepció szerint az Önkormányzat 15 millió
Ft intézményfelújítási, karbantartási céltartalékot képez. Az Önkormányzat 4 280 000 Ft polgármesteri, 860 000–860 000 Ft alpolgármesteri céltartalékot engedélyez.
A testület meghatározta, hogy végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább
kell keresni a bevétel növelésének és a kiadás
csökkentésének lehetőségét, valamint meg kell
teremteni a költségvetés egyensúlyát, illetve
kiemelten kell kezelni az uniós és nemzeti pályázatokon való részvételt.
A testület elfogadta a 2010. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
A képviselők elfogadták a 2011. évi ellenőrzési
ütemtervet, s döntöttek arról is, hogy az Önkor
mányzat a 2011. évi intézményi ellenőrzését
külső szakértő céggel végezteti az Ország Közepe
Önkormányzati Társulás közreműködésével.
A képviselők támogatták a Vásártéren megvalósítandó feladatok elvégzését, 2011. évben a vásártéri fejlesztések I. ütemének megvalósulásához a
költségvetésben 3 000 000 Ft-ot biztosítottak.
A testület támogatta a Mánteleki-tó rekreációs
övezet kialakításához szükséges feladatok
elvégzését. I. ütemének előkészítésével a
Városüzemeltetési Osztályt bízta meg. A testület döntött arról, hogy az I. ütemben meghatározott munkálatokra a 2011. évi költségvetésben 8 millió Ft összeget biztosít. A testület
megbízta a Mánteleki-tó üzemeltetésével kapcsolatban Kőszegi Zoltán polgármestert,
Zelenák András alpolgármestert és Bennárik
Ferenc bizottsági elnököt, hogy tárgyalásokat
folytassanak a Malév Horgász Egyesület elnökével a bérleti díj (3–4 millió Ft), a bérleti idő
(1 év), és a bérlő bes zámolási kötelezettsége
vonatkozásában. A testület felhatalmazta a pol-

gármestert a 2011. évre vonatkozó üzemeltetési
szerződés aláírására.
A testület felkérte Kőszegi Zoltán polgármestert,
hogy a sári-besnyői járda és kerékpárút közvilágításának megvalósulása után, folytasson tárgyalásokat a Parragh úton kivitelezendő közvilágítási hálózat megépítésére.
A képviselők megbízták a Városüzemeltetési
Osztályt, hogy a város teljes közvilágítási hálózatának korszerűsítésére – ledes világítással
történő átépítéssel – kérjen be árajánlatokat és
dolgozzon ki alternatívákat a finanszírozás módjára, azzal, hogy az eljárás lefolytatása után a
kivitelező referenciamunkaként építse ki az új
ledes közvilágítást a sári-besnyői járda és
kerékpárút mentén. Az eljárás lefolytatására a
testület felhatalmazta a polgármestert.
A testület felhatalmazta a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola igazgatóját az iskola tornatermi
öltözőinek felújításával kapcsolatos szerződés
megkötésére. A munkálatok több ütemben valósulnak meg, az I. ütemben a kötelezettségvállalás mértéke 2 millió Ft. A testület a munkálatok
további költségeinek fedezetére 4 millió Ft-ot
biztosított a 2011. évi költségvetésben.
A képviselők nem támogatták a JU-HÁZ 2005
Kft. által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás
összegéből a Nonius 2006 Kft. részére történő
kifizetést.
A testület nem járult hozzá, hogy a II. Castrum
Társasház saját költségen parkolózárat szereltessen fel a társasház előtti közterületen, egyben
felhívta a ház lakóinak figyelmét, hogy az épületben szabad parkolóhelyek bérelhetők vagy
megvásárolhatók.
A testület döntött arról, hogy az Önkormányzat
megállapodást köt a befogott ebek elszállítására
– a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó vállalkozással
– a tatárs zentgyörgyi Kutyamentsvár Alapít
vánnyal, s felhatalmazta a polgármester urat a
megállapodás aláírására.
A testület felkérte a Városüzemeltetési Osztályt,
hogy az ócsanálosi árvízkárosultak építőanyag-
szükségleti listájában szereplő burkolóanyagokat 296 000 Ft értékben az EURO-Tile Kft.-től, a
beltéri nyílászárókat pedig 149 000 Ft értékben
a Tüzépker Kft.-től rendelje meg az elkülönített
számlán lévő összeg erejéig. Az anyagok helyszínre történő szállítása helyi vállalkozó felajánlásaként díjmentesen történik.
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A testület csatlakozott az országos felajánlásokhoz, és az Újévköszöntő tűzijátékra szánt összeget, 300 000 Ft-ot felajánlotta a vörösiszap
károsultjainak javára.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 15-én rendes
ülést tartott. A testület az ülésen az 57/2010.
(XII. 15.) számú rendeletével, 58/2010. (XII. 15.)
számú rendeletével, 59/2010. (XII. 15.) számú
rendeletével, 60/2010. (XII. 15.) számú rendeletével, 61/2010. (XII. 15.) számú rendeletével,
62/2010. (XII. 15.) számú rendeletével módosította Dabas Város 2010. évi költségvetéséről
szóló 8/2010. (II. 11.) sz. rendeletét. A módosítások az alábbi kérdéseket érintették:
– K ossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és
Kollégium kérelme
– intézményi informatikai normatíva
– MÚZSÁK AMI kérelme
– céltartalék felhasználása
– Kossuth Lajos Általános Iskola kérelme
– D r. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
kérelme
A testület 2011. január 1-jei hatállyal elfogadta a
hulladékgyűjtési, szállítási díjáról szóló
64/2010. (XII.15.) számú rendeletet. A rendelet
szerint a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe
tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési díjai:
120 literes edény esetén 2019 Ft/ingatlan/hó
240 literes edény esetén 4038 Ft/ingatlan/hó
1100 literes edény esetén20 188 Ft/ingatlan/hó
A testület 2011. január 1-jei hatállyal jóváhagyta
a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint
az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési
kötelezettségekről szóló 65/2010. (XII. 15.)
számú rendeletet. A rendelet megtekinthető az
Önkormányzat hivatalos honlapján (www.dabas.
hu).
Dabas Város Önkormányzata tudomásul vette,
hogy a Szivárvány Gyülekezet az ÁTRIUM
Idősek Otthona (Dabas, Szt. István u. 63.) külön
jogszabályokban meghatározott fenntartói
jogát, valamint az önkormányzati tulajdonú
ingatlan használati jogát – a jogszabályi változások hatására – a Szivárvány Nonprofit
Közhasznú Kft. részére 2011. január 1. napjától
legfeljebb 2044. december 31-ig terjedő határozott időre átadja. A testület felhatalmazta a
fenti változást is tükröző, egységes szerkezetbe
foglalt Ellátási Szerződés aláírására Kőszegi

A testület 2011. január 1-jei hatállyal elfogadta a 63/2010. (XII.15.) számú rendeletet az oktatási
és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról az alábbi tartalommal:
Étkezési norma Nyersanyagnorma Térítési díj
Óvoda
gyermek
320
400
felnőtt
283
531
Általános Iskola
gyermek ebéd
243
304
napközi
384
480
felnőtt ebéd
283
531
szociális ebéd
243
456
Fogy. napk. otthona
ebéd-uzsonna
358
448
felnőtt ebéd
283
531
Szakképző Iskola
tanuló ebéd
267
334
reggeli, vacsora
408
510
felnőtt ebéd
283
531

Eladási ár

Áfa-val növelt eladási ár

480
425

600
531

365
576
425
365

456
720
531
456

537
425

671
531

401
612
425

501
765
531

Zoltán polgármestert, s hozzájárulását adta,
hogy a 2044. december 31-ig tartó használati
jog a Szivárvány Nonprofit Közhasznú Kft. javára soron kívül bejegyzésre kerüljön.

ményeket, hogy a pedagógiai program átdolgozásáról, módosításáról, jogszabályokk al
való összehangolásáról legkésőbb 2011.
június 30-ig gondoskodjanak.

A testület a Daköv Kft. Felügyelőbizottságába
Bennárik Ferenc képviselőt delegálta.

Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzol
tósága tekintetében a testület a 2011. évben az
alábbi teljesítménykövetelmények alapját
képező kiemelt célokat fogadta el:
– költségvetés takarékos gazdálkodással történő felhasználása;
– veszélyes anyagokkal kapcsolatos ismeretanyag és gyakorlat fejlesztése;
– h atósági munka szankcionáló jellegeinek
erősítése;
– a Tűzoltóság társadalmi megismertetésének
fokozása és megítélésének javítása,
– a z állomány képzése, továbbképzési tervének felülvizsgálata;
– 2 011. évben katasztrófavédelmi gyakorlat
végrehajtása.

A testület a Dabas Sportcsarnok Kft. részére a
pályázati önerőhöz 7 809 471 Ft vissza nem
térítendő támogatást, a pályázati támogatás és
az áfa megelőlegezése miatt 57 269 443 Ft
visszatérítendő támogatást biztosított, amelyből 23 320 381 Ft-ot 2010-ben, 33 949 062
Ft-ot 2011-ben kell folyósítani. A testület a
visszafizetés határidejét a pályázati támogatás
és az áfa visszatérülés utáni napban határozta
meg.
A testület tudomásul vette Fabók Ferenc
lemondását Dabas Sportcsarnok Kft. ügyvezetői tisztségéről. A testület a Dabas Sportcsarnok
Kft. ügyvezető tisztségére 2011. január 1-jétől
Újvári Tibort bízta meg határozatlan időtartamra, a Kft. Felügyelőbizottságába pedig Mráz
Istvánt delegálta.
A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégiumban 1 teljes (40
óra) kollégiumi nevelőtanári állás feltöltését.
A testület jóváhagyta a városi fenntartású általános iskolák pedagógiai programjának a szöveges értékelésre vonatkozó módosítását és
annak alkalmazását a 2010/2011-es tanév
második félévétől, s egyben felkérte az intéz-

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó, korábban a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola használatában lévő épületrészt felújítja a gimnáziumi
tanulók elhelyezésére, s felhatalmazta a
Polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a
szerződés megkötésére.
A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal
2011. évi teljesítménykövetelmények alapját
képező célokat. A korábbi években meghatározott célokhoz képest kiemelt célok:
Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban
– a költségvetési rendelet ismerete és végrehajtása;
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– a feladatok ellátása során a takarékos gazdálkodás elvének követése, bevételek növelése;
– m egnyert uniós pályázatok előírásoknak
megfelelő végrehajtása
– hivatal ellenőrzési feladatainak fokozott végrehajtása;
– a hivatalfejlesztés során a hivatalon belüli
együttműködés és az ügyintézés minőségének javítása
Adóhatósági területen:
– a helyi adóbeszedés hatékonyságának javításával az Önkormányzat bevételeinek növelése;

– tájékoztatás és ellenőrzés folytán a lakosság
adófizetési moráljának javítása;
– a z adó és egyéb bevételi hátralékok rendezése, behajtása;
Városüzemeltetési területen:
– a z Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok „jó gazda” módjára történő karbantartása, rendezése;
– a Polgármesteri Hivatal karbantartásának
megoldása;
– közmunkásokkal kapcsolatos hatékonyabb
munkaszervezés és ellenőrzés;

A testület a Daszofe Nonprofit Kft. részére
6 millió Ft, a Kognitív Hungary Kft. részére
4 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, 2011. március 31-i visszafizetési határidővel.
A Képviselő-testület Kőszegi Zoltán polgármester úr részére 284 000 Ft jutalmat állapított meg. A polgármester kérte, hogy a jutalom összegét a Gróf Vay Péter Szolidaritási
Alapba utalják át.
Dr. Kozák Beatrix

Tisztelt Baromfitartók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi
szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM
rendelet 11/A §-sal egészül ki, amely szerint
2011. január 1-jétől, „Annak az állattartónak, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából legalább ötszáz csirkét tart (hústermelés céljából), az állatok jólétéért felelős személyt (továbbiakban állatjóléti felelős) kell
kijelölnie.” Az állatjóléti felelős feladata álta-

lánosságban, hogy felügyelje és elősegítse az
állatok tartási körülményeit meghatározó
állatvédelmi jogszabályok betartását, és hogy
ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással, oktatást tartson az állattartó telep
dolgozói részére.
Az állatvédelmi képzés iskolarendszeren
kívüli hatósági jellegű képzés. A képzést és

a vizsgáztatást a Mezőgazdasági Szakigaz
gatási Hivatal területi szerve szervezi és
végzi. A képesítési bizonyítványt annak
kiadásától számított öt éven belül meg kell
újítani, új állatvédelmi képzésen kell részt
venni.
2013. január 1-jétől a rendelet érvényessé
válik minden állattartóra, aki mezőgazdasági haszonszerzés céljából tart állatot.
Garajszki Gábor jegyző

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Szlama Lili
08. 28.
Verdes Zoé
11. 24.
Czető Levente Milán
11. 24
Mészáros Norbert
11. 24.
Fazakas Csaba
11. 26.
Forczek Zoltán
11. 29.
Farkas Nóra
12. 01.
Svébis Dóra
12. 04.
Krizsa Hunor
12. 06.
Molnár Bence Noel
12. 07.
Nagy Sándor Zsombor
12. 10.
Oláh Zoltán
12. 10.
Garajszki Nimród
12. 10.
Virág Ádám
12. 17.
Bednárik Dániel
12. 27.
Bäcker Ádám
2011. 01. 01.

Anyuka neve
Kohut Zsuzsanna
Kósa Ágnes
Harascsák Anita Barbara
Gomola Gabriella
Podoba Gyöngyi
Gácsi Anikó
Dallos Edina
Leveleki Andrea
Kajdácsi Erzsébet
Molnár Enikő
Szabó Gabriella
Oláh Krisztina
Peraganics Zsuzsanna
Garajszki Judit
Kaldenecker Éva
Turán Katalin

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név
Havasi Pál
Schiff József
Maczkó Sándor
Dorner Istvánné (Kovács Anna)
Csinos Attila
Opóczki Pál
Zsákai József
Lozsek Imréné (Búzás Mária)
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Születési idô	Halálozás idôp.
1945. 02. 26.
2010. 10. 20.
1930. 08. 07.
2010. 11. 09.
1971. 02. 14.
2010. 11. 13.
1933. 08. 04.
2010. 11. 18.
1972. 10. 19.
2010. 11. 19.
1908. 06. 24.
2010. 11. 29.
1941. 09. 15.
2010. 12. 03.
1938. 05. 04.
2010. 12. 03.

Név
Születési idô	Halálozás idôp.
Jóri Istvánné (Szabados Erzsébet)
1955. 01. 29.
2010. 12. 04.
Balog Gáborné (Rektorovics Ilona)
1929. 09. 04.
2010. 12. 04.
Katzenmayer Vendelné (Lehoczki Etel) 1926. 12. 13.
2010. 12. 04.
Kucsák Ferencné (Juhász Erzsébet)
1921. 09. 25.
2010. 12. 09.
Molnár Ferencné (Sasvári Jolán)
1945. 05. 01.
2010. 12. 09.
Halengár János
1929. 03. 22.
2010. 12. 09.
Strupka József
1944. 03. 12.
2010. 12. 09.
Molnár Jánosné (Egerszegi Erzsébet) 1912. 12. 05.
2010. 12. 10.
Harmincz Jánosné (Valentyik Margit) 1917. 12. 21.
2010. 12. 11.
Zsitva Balázsné (Petrányi Mária)
1930. 09. 08.
2010. 12. 17.
Tar Ferenc
1933. 04. 08.
2010. 12. 21.
Bózsik Mihályné (Csernák Terézia)
1928. 12. 01.
2010. 12. 26.
Móri Ferencné (Szabó Ibolyka)
1935. 06. 22.
2010. 12. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
Vizer Jenő–Gattyán Julianna 2010. november 26-án 50. házassági
évfordulójukat ünnepelték, az előző számunkban megjelent 40.
elírás volt. Elnézésüket kérjük!
2010. december hónapban kötöttek házasságot:
december 6.
Molitor Árpád–Ágoston Regina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90. születésnapját ünneplô lakosa
Név
Vida Jánosné (Süveg Mária)

Születési idô
1921. 01. 08.

Isten éltesse sokáig Önt!

Életkor
90 éves

intézményeink hírei

Beszámoló a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
újabb sikeres programjáról

A „Mi vagyunk a tudás pillére!” – Szolgáltatás-fejlesztés a dabasi
Halász Boldizsár Városi Könyvtár olvasói táborának növelése és az
élethosszig tartó tanulás érdekében című, TÁMOP-3.2.4-08 (1)
KMR-2009-0010 azonosító számú uniós pályázat keretében a Halász
Boldizsár Városi Könyvtár 2010. december 13-án a Kaláka Együttest
láthatta vendégül Dabason.
A Kossuth-díjas és Prima Primissima Díjas együttes koncertjét –
Gryllus Dániel, Becze Gábor és Radványi Balázs művészek közreműködésével – népes számú közönség élvezhette. A Kossuth Lajos
Általános Iskola nevelői és diákjai jöttek el rendezvényünkre. Ezúton
is köszönjük a Kossuth Művelődési Központnak, hogy együttműködő partnerünk volt a program megvalósításában.

A műsorban elhangzottak az együttes gyermeklemezeinek legnépszerűbb darabjai, többek között: A pelikán, Bőrönd Ödön,
Nálatok laknak-e állatok, és nem utolsósorban a címadó dal, Kányádi
Sándor megzenésített verse, a Három székláb.
A „Verskoncert”, ahogy az előadók nevezik, a legolvasottabb klasszikus és mai költők műveit tartalmazta. A közönség hallhatta Móra
Ferenc, Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes,
Hajnal Anna, Nagy Gáspár, Kukorelly Endre verseit. A koncerten a
gyerekek nemcsak hallgatói, hanem résztvevői is voltak az előadásnak.
A koncertről és egyéb programokról bővebb információ található a
könyvtár megújuló honlapján (www.dabasikonyvtar.hu).
A könyvtár gyermekrészlegében továbbra is szeretettel várunk
minden érdeklődő fiatalt, akik a zenés ízelítő után elmélyülnének egyegy verseskötetben.
Ferenczi Margit igazgató

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Egy család és a könyvek

December 10-én a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban zajlott le
az a beszélgetés, amelyen Klemencz Györgyné intézményvezetőt és
leányát, dr. Klemencz Hajnalkát kérdeztük Ferenczi Margit könyv-

tárvezetővel, a könyv és az olvasás családjukban betöltött szerepéről.
A bensőséges miliőjű beszélgetés jó alkalmat teremtett arra, hogy
személyes élményeiket felidézve a résztvevőkkel és a televíziónézőkkel más oldalról ismertessük meg beszélgetőtársainkat. Számos
témát érintettünk az első olvasásélménytől, a gyermekirodalmon, a
kötelező olvasmányokon és a szépirodalmon át a szakmai olvasnivalókig.
A decemberi első, közismert párossal megtartott interjúműsor
terveink szerint csak egy sorozat kezdetét jelenti, amelyet az idei
évben folytatni kívánunk. Az a célunk, hogy olyan családi kapcsolatban álló dabasi személyiségeket szólaltassunk meg, akik hétköznapi
életük során keveset szerepelhetnek a reflektorfényben, de gondolataik, véleményük megismerése a városi közösség épülésére válhat.
Feldman László
a Dabasi-szőlősi Közösségi és Művelődési Ház vezetője
2011. január
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Hasznos tanácsok téli idôjárás esetén
– Tároljon otthonában egy hétre elegendő és tartós élelmiszert (konzerv, kenyér, tej, liszt, instant élesztő, só) az egész család számára!
– Halmozzon fel tartalékokat vízből!
– Legyen otthon a rendszeresen szedett gyógyszerekből szükséges
mennyiség, kötszerek, ha csecsemő van a családban több napra
elegendő tápszer és pelenka!
– Tartson otthonában üzemképes állapotban egy elemről működtethető rádiót és
biztosítson hozzá tartalék elemeket!
– F olyamatosan ellenőriztesse tüzelőberendezéseit és kéményét az égéstermék
visszaáramlásának elkerülése érdekében
(szén-monoxid-mérő)!

Autóval történô közlekedés esetén csak jó mûszaki állapotú
és téli gumikkal felszerelt gépjármûvel induljon útnak!
Havas időszakban az autóban legyen: hólapát, vontatókötél,
érdesítő anyag (homok, só) elemlámpa, tartalék üzemanyag.
Hosszú téli utazáshoz: hólánc, meleg ruha, takaró, meleg ital, egy
napi élelmiszer
– Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról!
– Lehetőség szerint nappali utazást tervezzen!
– Nagy havazás előtt ne induljon el hosszú útra kisgyermekkel!
– Intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott településen helyezze el biztonságban gépjárművét!
– Legyen mindig segélyhívásra alkalmas eszköz, mely üzemképes,
feltöltött állapotban van, és a segélyhívószámokról se feledkezzen meg!

Tájékozódjon a várható időjárásról,
az útviszonyokról (rádió, TV, internet)!

104, 105, 107, 112

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A CSATORNAHASZNÁLAT ILLEMTANA (1. rész)
Korunk környezetvédelmi elvárásai egyre szigorúbbak a természetnek visszaadott, megtisztított szennyvíz esetében is. Ahhoz,
hogy az elvárásoknak eleget tegyünk, saját jól végzett munkánk
mellett szükségünk van a lakosság környezettudatos csatornahasználatára is. A szennyvíztisztítást és a csatornarendszer üzemeltetését döntő mértékben a kommunális szennyvíz minősége
és mennyisége határozza meg.
Ez pedig a fogyasztók szokásaitól és ezen keresztül tájékozottságától függ. Ezért fontos, hogy a szolgáltatást igénybe vevők felvilágosítást kapjanak a szennyvízelvezető rendszer használatának
alapvető szabályairól.
Nagyon sok csatornahasználó úgy gondolja, hogy a bekötés
elkészítésével, igénybevételével megtesz mindent, amit vizes
vonatkozásban a környezet megóvásáért tehet.
És valóban, a szennyvíz elvezetése a környezet védelmének
nagyon fontos része, de az igazi feladat – a fogyasztók számára
ismeretlen szennyvíztisztító telepen – megtisztítani az odavezetett szennyvizet. Ez azt jelenti, hogy a vízbe – annak használata
során – belekerült oldható vagy oldhatatlan, lebegő, felúszó, vagy
ülepedő szennyeződéseket el kell távolítani, és a víz természetes
állapotához hasonló minőségben kell bevezetni valamelyik vízfolyásba.
A fogyasztók tudatos csatornahasználatukkal nagyban segíthetik a szennyvízelvezető és tisztítórendszer megfelelő hatásfokú, és nem utolsósorban a gazdaságos működtetését.
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A csatornarendszerbe juttatott, nem oda való anyagok viszont
megnehezítik az üzemeltetést, így költségtöbbletet, rossz esetben
a környezet súlyos szennyezését okozhatják.
DAKÖV KFT.

A DAKÖV KFT. KÖZLEMÉNYE
• A víz- és csatornadíjak befizetése érdekében a kft. több esetben
küldött felszólítást a hátralékosoknak.
• A felszólításnak több fogyasztó nem tett eleget, a tartozás rendezését sem kezdeményezte.
• Tájékoztatjuk a nem fizető fogyasztóinkat, hogy 2010. december 15. után, minden különös felszólítás nélkül és értesítés nélkül vízfogyasztásukat a jogszabályokban meghatározott módon
és mértékben KORLÁTOZZUK vagy MEGSZÜNTETJÜK!
• A korlátozás miatti kellemetlenségekért a kft. felelősséget nem
vállal!
• A korlátozással egy időben tartozásuk rendezésére a jogi lépéseket megtesszük fizetés meghagyás kibocsátásával.

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
január havi programok

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

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Óvodásnéptánc: péntek 16.00–16.45 óráig, oktató: Csébi Orsolya
Gyereknéptánc: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Margaréta Citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
oktató: Szlama Ildikó
Kéknefelejcs Citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig
oktató: Szlama László
Kékibolya Népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Orchidea Népdalkör: téli szünet
Őszirózsa Népdalkör: téli szünet
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja:
január 8. szombat 15.00 órától
Látássérültek Egyesülete: január 10. hétfő
Újonnan induló csoportjaink:
Kezdő gyermek citeracsoport: péntek 15.00–16.30 óráig
oktató: Szlama Ildikó

Informatikai tanfolyam I. ütem:
november 18-tól minden csütörtök és péntek délelőtt és délután
Informatikai tanfolyam II. ütem:
január 21-től péntekenként délelőtt és délután

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

KIÁLLÍTÁS
Győrbíró Enikő keramikus
emlékkiállítása
Időpont: 2011. január 21. (péntek), 17 óra
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítást megnyitja: Huber Erika rajztanár
Közreműködik: Valentyik Anna előadóművész
A kiállítás megtekinthető: 2011. január 21.–február 13.
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: páratlan hét, csütörtök 16.00 óra

TÉLI ÖRÖMÖK AZ ÚJ BÓBITA ÓVODÁBAN

„A tél fehér takarója,
vetéseink fagytól óvja,
megbirkózik a hideggel,
szánkózik a sok kis ember”
Köszönjük a szülőknek, hogy partnerek és lelkes támogatók voltak az
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés által meghirdetett italos
kartondoboz gyűjtő versenyében. Ennek eredményeként létszámarányosan és abszolút kategóriában is az új Bóbita Óvoda lett a Dabasi
Doboz Nap óvodáinak nyertese. A nyeremény értéke 80 ezer Ft. Ez a
pénzösszeg tette lehetővé, hogy az óvoda átadásakor birtokba vett
szánkódombot, amit eddig a szélirány megfigyelésére, a különböző
terepviszonyok érzékeltetésére: dombról lefutásra, jó idő esetén legurulásra, a környék megtekintésére használtunk, immár a célnak megfelelően szánkózásra is használjuk.
Mivel december második felében vastag, puha hótakaróval ajándékozott meg minket a természet, így a Jézuska az ajándékok egy részét:
a 6 db két-három személyes szánkót már karácsony előtt eljuttatta
hozzánk. Nagy üdvrivallgás közepette vette birtokba a gyermeksereg

az időjárás adta új lehetőséget, a szánkózást. A szabályokat már a
csoportszobákban megbeszéltük: a szánkódombon tilos keresztbe és
szembe menni, futni, a szánkót kétoldalt a sövény mellett szabad csak
felhúzni. Ezt a domb tetején a térben is megmutattuk óvodásainknak, és ezzel kezdetét vehette az önfeledt szórakozás.
Ha a helyzet úgy kívánta, képesek voltak sorban állva, türelmesen,
kitartóan is várakozni, hogy minél többször le tudjanak siklani a lejtőn. Sikongatva, boldogan száguldottak a lankán. Élvezet volt látni
őket, ahogyan a szánkót húzva, felfelé a domb tetején fáradtan lehuppannak a ropogós, vastag hótakaróba. Az első lecsúszások után a
nagyobbak meg is jegyezték: „Olyan nyomot hagy, mintha vonatsín
lenne.” „Én még sohasem repültem ilyen gyorsan szánkóval!”
Kicsik-nagyok-középsősök egymás között elvegyülve ültek a megüresedett szánkókra. Csupán a legkisebbek kiváltsága volt egy bizonyos – előre megbeszélt, kijelölt, lankásabb, rövidebb – terület birtokbavétele. Őket féltettük a legjobban – ez természetes is –, de a
kezdeti szorongás, félelem és bizonytalanság után nagyon élvezték a
felkínált lehetőséget. Ki is használták maximálisan. Jó látni naponta
a rózsásra kipirult arcokat, a pirosodó orrokat, az örömtől csillogó
szemeket, a nevetgélő, önfeledten sikongató, most már felszabadultan
szánkózó gyermekeket. Reméljük, a tél folyamán még sok alkalmunk
adódik a tiszta levegőn való téli örömök átélésére: hóemberépítésre,
hógolyózásra, szánkózásra.
Hálásak vagyunk, hogy óvodánk udvarán a többfunkciós mozgásfejlesztő játékok mellett a szánkódomb is megépülhetett és minden
óvodásunk számára (a Táncsics úti óvodások is gyakori vendégeink)
kellemes időtöltést biztosít.
Laczkó Terézia óvodapedagógus (új Bóbita Óvoda)
2011. január
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A Bazsalicska éve
December 20-án volt a 2010-es esztendőben az utolsó „Bazsalicska”
citerapróba. Fellapoztuk naplónkat, ahol fényképes és szöveges
beszámolók, megtartott dokumentumok őrzik fellépéseinket és a
velünk történteket. Íme a számvetés, mit tettünk az asztalra a múlt
évben. Összesen 18 alkalommal léptünk fel közönség előtt.
CD-felvételt készítettünk a Rozmaring Hag yományőrző
Népdalkörrel. Három alkalommal mérettünk meg versenyen: először a Vass Lajos Népzenei Szövetség által meghirdetett kétéves verseny középdöntőjén, Nádudvaron, ahonnan azután a Kárpátmedencei döntőbe jutottunk, ahol a legmagasabb fokozatot, a „Vass
Lajos Nagydíjat” kaptuk; a KOTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége) országos minősítőjén, Dabason
arany fokozattal jutalmazta a zsűri produkciónkat. Felléptünk állami és közösségi ünnepeinken, őriztük Sári városrész szlovák hagyományait. Meghívásoknak tettünk eleget az ország különböző pontjain, így Vámosatyán, Bugyin, Szigetszentmártonban.
Mindezt összegezve mi is megállapítottuk, hogy az elmúlt évben is
igen szorgalmasak voltunk.
Miért írok erről? Mert szeretném megköszönni a minket támogatóknak a segítséget. A Sári Közösségi Háznak a próbalehetőségeket,
vagyis az otthont, Dabas Város Önkormányzatának a pályázati lehetőségeket, a Szlovák Egyesületnek, akik taníttatásunkat finanszírozzák, illetve lehetővé tették első CD-lemezünk felvételét, és ha tehették, átvállalták a fellépéseink költségeit, Ronga Józsefnek, az Áldos
Egyesület elnökének, hogy kölcsönadta a kisbuszát a nádudvari sze-

„Vinšujem Vám, vinšujem…”
December 12-én rendezték meg az Adventi Délutánt a sári városrészben. A Sári Szlovák Udvarban párhuzamosan több program zajlott. A
Rétesházban Szmetana Éva és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
pedagógusainak segítségével kézműves karácsonyi díszek készültek, a
Tájházban pedig őseink szentestéit idézték fel a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör és a Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport tagjai. Bemutatásra kerültek azok a karácsonyi szokások, amelyek számos sári családban a mai napig élnek, de olyanok is,
amelyeket már csak nagyszüleinktől ismerhetünk.
Az adventi programok rendszeres látogatói a sári cserkészcsapatból
összeállt betlehemezők, akik ez alkalommal is énekekkel, versekkel
köszöntötték az ünnepet, s ajándékul almát, diót, mogyorót kaptak.
Alternatív programként az udvaron kialakított állatsimogatónál tölthették az időt a gyermekek, Bózsik Istvánnak köszönhetően. A prog-
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replésre. Köszönjük a Dabasi Újságnak, hogy a rólunk szóló cikkeket
az év folyamán többször is megjelentette.
Eredményeink szorgalom, sok-sok gyakorlás gyümölcsei. Aki jártas a népzenében, az tudja, hogy nem könnyen adnak első országos
minősítéskor azonnal „Aranyat”, és nem sokan kapnak a Vass Lajos
versenyen elsőre „Nagydíjat”. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy
együttesünk a jelenlegi felállásban még csak februárban lesz négyéves, akkor különösen fényes nekünk az az arany!!!
Az értékelő zsűri minden alkalommal kiemelte, milyen fontos,
hogy hagyományainkat nemcsak hangzásban, de látványban is őrizzük, és milyen kevés az olyan citerazenekar, ahol mindenki énekel és
citerázik is egyszerre. Nem egyszerű énekelni, alkalmanként egy
terccel magasabb dallamot, mint a többiek, ugyanakkor a közönségre
nézni és még mosolyogni is, miközben mindkét kezünk más mozgásformát végez.
Eredményeink további munkára ösztönöznek bennünket! Minkét
díjunk két évre szóló érvényességgel bír, tehát a következő esztendő
nem a versenyeké lesz, hanem a hangyaszorgalmú munkáé, a további
dalok tanulásáé. Mert vállaltuk, hogy megismertetjük a közönséggel
Dabas-Sári népzenei és öltözködési hagyományait, amelyeket ápolunk, őrzünk, kutatunk és gyűjtünk is.
A bizalom és szeretet, ami irányunkba sugárzik a sári lakosoktól,
minden munkánkra talán a legnagyobb fizetség és támogatás. A jövő
esztendőben is szeretnénk tevékeny részesei lenni az itt élők örömének, ünnepeinek, és szeretnénk elvinni dalaikat az ország minden
részére, hogy mindenki hallja: milyen csodaszépek!
Szabóné Márti

ramok végeztével fáklyákkal kivilágított úton sétáltak át a résztvevők a
Sári Faluházba, ahol megtekinthették a Mráz Mátyásné Vera néni
babáiból készült betlehemet, valamint a Sári Szlovák Önkormányzat
képviselőitől gyümölcsöt és karácsonyi üdvözlőkártyát vehettek át.
A karácsonyi hagyományokról készült felvételt a Dabas Televízió
ünnepi műsorában tekinthették meg az érdeklődők.
Köszönet jár mindenkinek, aki a program sikeréhez hozzájárult!
Szenteste a Borovenka Néptánccsoport tagjai egy szép, ám egyre
inkább feledésbe merülő hagyományt elevenítettek fel. Az ünnepi
vacsora után népviseletbe öltözött legények harmonikaszó kíséretében
énekelték a „Mennyből az angyal”-t a leányos házak ablakai alatt. A
meglepetésből feleszmélve a házigazdák régi szokás szerint almával,
dióval, mogyoróval és egy pohár pálinkával köszönték meg a szép ajándékot. Idén is várjuk őket szeretettel!
Gogolák Mariann, Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
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A Szent János Katolikus Iskola
diákjainak eredményei
a balassagyarmati hittanversenyen
Iskolánk tanulói november 12-én Balassagyarmaton, a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola által meghirdetett tanulmányi , sport-, és
képzőművészeti versenyen vettek részt, melyen diákjaink szép eredményeket értek el.
Hittanból az 5–6. osztályosok korcsoportjában I. helyezést ért el
a Majer Eszter, Laja Luca és Bukovszki Katalin alkotta csapatunk.
Dicséretes, hogy diákjaink nagy fölénnyel nyerték meg a versenyt a
népes mezőnyben.
A 8. osztályosok csapata is jól szerepelt, III. helyezést ért el. A csapat tagjai : Béki Martina, Jankulár Viktória és Kecskés Rebeka.
A verseny témája mindkét korosztály számára Máté evangéliuma
volt.

Bückeburgban jártam
Kucsván István vagyok, a dabas-sári
Szent János Katolikus Általános Iskola
7. osztályos tanulója. A légi mentők által
kiírt országos rajzpályázatot – „Segítenek
a légi mentők” címmel – megnyertem,
így az őszi szünetben a németországi
Bückeburgban jártam, ahol egy egyedülálló helikopteres múzeumot nézhettem
meg, lehetőséget kaptam egy valósághű
szimulátor vezetésére is. Az Európában
különleges helikopter-szimulátor egy
65 6 méteres gömb, körbement, szinte
egész Európa bele volt programozva.
A háromn apos nyereményúton nagyon
sok élményben volt részem.
Novemberben a „Horgásztam a Balatonon” című országos rajzpályázat eredményhirdetésén is voltunk Balatonalmádiban. Itt
II. helyezést értem el, sok szép rajz közül került az enyém a legjobbak közé.
Novemberben még a balassagyarmati a Szent János Katolikus
Általános Iskola által meghirdetett rajzpályázaton is I. helyezést
értem el. A téma a Szent Család ábrázolása volt.
Szeretek rajzolni. Szénnel, pasztellal, diófapáccal szoktam dolgozni. Rajztanárnőmmel, dr. Kissné Jankovics Rozáliával mindig megbeszéljük az aktuális rajzpályázatokat, melyik az, amelyiken indulni
szeretnék. Művészeti iskolában szeretnék majd továbbtanulni.

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: 2011. február 5. (vendégvárás 18.00-tól)
Helyszín: a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola aulája

Jótékonysági bál
A Szent János Katolikus Általános Iskola Jótékonysági Bálja november 27-én került megrendezésre a Gagarin Vendégházban.
A rendezvényt 210 fő tisztelte meg jelenlétével. A jó hangulatról a
Dance Band zenekar gondoskodott. A bálon fellépett a Borovenka
Hagyományőrző Néptánccsoport, amely nagy sikert aratott. Az est
fénypontja, hagyományainkhoz híven, a végzős diákok keringője volt.
A jó hangulat hajnalig tartott.
Az est bevételét egy tanterem és az ebédlő felújítására, mobil
kondicionáló-terem megépítésére, tanulmányi kirándulások támogatására fordítjuk.
Köszönjük minden támogatónak és adományozónak a felajánlásokat.
A Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai és dolgozói

A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanulóinak sikere Táborfalván
Iskolánk három kategóriában indult a területi népdaléneklési versenyen, melyet a táborfalvai Csurgay Franciska Általános Iskolában
rendeztek meg december 14-én. A verseny fölényes „rákóczis” sikerrel zárult, mivel mindhárom kategóriában iskolánk tanulói végeztek
az első helyen. Gyulafalvi Máté az 5–6. osztályos, Bozó Virág a 7–8.
osztályos kategóriában ért el első helyezést. Az egyéni sikerek mellett, a csapatok között, a 3–4. osztályos kategóriában Kecskés
Karina, Laukó Szandra, Praszna Sára és Safranyik Bettina szerzett
iskolánknak elismerést az első helyezéssel.

Gratulálunk, és további sikereket kívánunk diákjainknak, valamint Kurta Józsefné és Kulcsár Boglárka felkészítő tanároknak!
Ordasiné Kovács Erzsébet igazgatóhelyettes
A vendégeket ünnepi vacsorával és meglepetésműsorral várjuk!
Lesz tombola és borárverés is!
A jó hangulatról a Hawer Band gondoskodik.
Belépőjegy: 3000 Ft
Jegyek kaphatók: az iskola titkárságán; a Marika virágboltban;
a sári ABC-ben és az Anna írószerboltban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Baranyi Béla igazgató
2011. január
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A 4D SMILE projekt
zárókonferenciája

a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégiumban
A 4D SMILE projekt, amely 2008. október 1-jétől fut és a 3/4
dimenziós képzés, oktatás bevezetésére irányul – 2010. november 8–11. között szakmailag lezárult. A szakmai zárás egy 30
órás képzést és egy zárókonferenciát jelentett, ahol a partnerek (a
Kokkolai Szakképző Iskola, Finnország; Doncaster College,
Nagy-Britannia; Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola, Dabas)
prezentációjukkal összefoglalták a projekt kétéves időtartama
alatt végzett szakmai munkát.
A fent említett időszakban mindennap 3D informatikai tréning zajlott, melyen a megvalósító tanárok cserélték ki tananyagfejlesztési tapasztalataikat, mindeközben a három csapat projektmenedzsmentje készítette elő a szakmai és pénzügyi zárást, valamint a projektben vállalt fenntartásához szükséges feladatokat
tekintette át.
A záróhét keddjén, a jövőbeli pályázati lehetőségeket szem
előtt tartva a grazi Technische Universität (Műszaki Egyetem
ről), továbbá a Budapesti Műszaki Egyetemről érkező vendégek,
professzorok együttes tanácskozása zajlott a dabasi Kognitív
Hungary Kft. és a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola veze
tőinek bevonásával. A megbeszélésen részt vett Németh Edina,
az FP7 pályázattípus magyar koordinátora is.
Vendégeink nagy része már lassanként „hazajár” Dabasra,
hiszen a több éves együttműködésnek köszönhetően nagyon tartalmas és színvonalas projektnek értünk a végéhez, amelynek
eredménye az, hogy a fenntartás időszakában, vagyis hamarosan,
a 3D-oktatás a napi munkamenet része lesz a megvalósító intézményekben, így a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolában is.
Halász József projektmenedzser

Hírek a dabasi Romatanodából
A pótvizsgák óta nem jelentkeztünk, ez azonban nem jelenti azt, hogy a
munka megállt volna kis közösségünkben.
A nyár folyamán, augusztusban gyermekeink balatoni táborozáson
vettek részt. A tábor költségeinek az előteremtése a rendelkezésünkre
álló pályázati pénz ésszerű átcsoportosításával sikerült. A megfelelő
táborhely felkutatását Rafael Gyula, a CKÖ elnöke végezte, gondoskodva mindenről, ami egy jó nyaraláshoz szükséges. A táborozáson minden
diák részt vehetett, függetlenül az év végi eredményétől. Minden gyereknek megelőlegeztük a bizalmat, ami nem volt hiábavaló. A pótvizsgára
szoruló tanulók „összeszedték magukat”, és néhány kivétellel sikeres
vizsgát tettek és felsőbb osztályba léptek. Köszönjük a pályázati team és
a szülők, diákok nevében Füzy Éva tanárnőnek és Buncsák Gábor tanár
úrnak, akik a nyári szünet utolsó két hetében vállalták a pótvizsgára való
felkészítést.
Tehetségfejlesztő komponensünk keretében Kovács Zoltán tánctanár a maximumot hozta ki a lelkes társaságból. Sok felkérést kaptak a
gyerekek és mindenütt nagyon szépen szerepeltek.
Már karatésaink is magasabb minősítő övet hordhatnak.
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Sportélet a Kossuth Zsuzsanna
SZKI-ban
Összegzés az VII. K. ZS. Mikulás-kupáról
A 2010–2011-es tanévben immáron hetedik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a Mikulás-kupa labdarúgótorna. Hagyo
mányosan december 6. környékén bonyolítjuk le az eseményt, így
december 2-ára került a választás.
Ezúttal kilenc általános iskola képviseltette magát. Címvédőként
jelentkezett a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola. Korábbi bajnokként érkezett a Hernád–Pusztavacs Közös Fenntartású Általános
Iskola, az örkényi Huszka Hermina Általános Iskola, valamint a
dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola. Hagyományos résztvevőként
köszönthettük a dabasi Gyóni Géza Általános Iskolát, a szintén
dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát, az újlengyeli általános
iskolát, valamint a gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskolát és csapatát.
Örömmel állapítottuk meg, hogy közel száz 12–14 év közötti kis
diák hatalmas lelkesedéssel vetette bele magát a küzdelembe, és alapvetően magas színvonalú mérkőzéseket játszottak. A csapatokat három
csoportra osztottuk. A csoportok első helyezettjei jutottak tovább az
egyenes kieséses szakaszba, ahol kiegészültek a legjobb csoport másodikkal, és lejátszották az elődöntőket, helyosztó mérkőzéseket.
Az elődöntőkbe tehát a négy legjobb csapat került, melyekben
előbb hatalmas csatában, büntetőkkel Lajosmizse legyőzte Hernádot,
majd Újlengyel múlta felül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola csapatát. A két vesztes csatájából a hernádiak kerültek ki győztesen, akik
eddig minden kiíráson részt vettek, és csak ritkán mentek haza helyezés nélkül. A döntő pedig a tavalyi aranycsata visszavágója volt
Lajosmizse és Újlengyel között, egy évvel ezelőtt Lajosmizse győzött.
Ezúttal azonban Újlengyel visszavágott a korábbi vereségért és új bajnokként vihette haza a trófeát.
A hetedik Mikulás-kupa tehát egyértelműen sikeresen zárult, már
most több általános iskola jelezte részvételi szándékát a következő
ilyen eseményen, amelyre természetesen a jövő tanévben is sor kerül.
Buncsák Gábor szervező
A 2010–2011-es tanév elején, októberben a gyerekek használatra teljesen felszerelt gyönyörű bicikliket kaptak. Ezeken tekertek kéthetente
Dabas és környéke nevezetes helyeire.
Közeledik a félév vége, és bizony vannak ismét tanulóink, akiket erősen biztatni kell a rendszeres felkészülésre. Reméljük, hogy munkánk
nem lesz eredménytelen, s egyre többen értik meg, hogy tudás nélkül
nem számíthatnak egy jobb jövőre, megfelelő megélhetésre. Az oktatás a
sári és a gyóni iskolában zajlik, ahol az igazgató uraktól és a tantestülettől minden segítséget megkapunk. Köszönjük Dabas Város Polgár
mesteri Hivatalának és Cigány Kisebbségi Önkormányzatának a sok
segítséget, nélkülük ez a program nem lenne országosan egyedülállóan
sikeres. Programunk iránt több főiskolai és egyetemi hallgató is érdeklődik, aki szakdolgozati témának szeretné választani a munkánkat és
módszerünket.
Karácsonyra a gyerekekkel kis műsorral készültünk, amelynek nagy
sikere volt a szülők és vendégek körében.
Lakosné Kiss Katalin, a TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008/0028-as
pályázat menedzsere, tanár-pszichológus

A dabasi CKÖ vezetősége
A dabasi Romatanoda diákjai

intézményeink hírei

Vendégek Zentáról

Dabasi kitüntetettek
a Megyenapon
Az elmúlt év végén, december 3-án került átadásra számos Pest megyei
díj a Megyenap alkalmából. A több mint félszáz kitüntetett között
három Dabashoz kötődő közéleti személyiség is elismerésben részesült.

December 11-én tanítás nélküli munkanap volt a Gyóni Géza
Általános Iskolában.
Nemcsak a pedagógusok dolgoztak, hanem néhány diák is. Négy
kollégánk: Czető Nikolett, Kiss Csaba, Szente Vargáné Mohácsi Edit
és Várdai Zoltán tartott bemutatóórát ezen a napon.
A tanórákat a délvidéki Zentáról érkezett vendégeink (Aulik
Valéria napközis nevelő, Urbán Hodik Marianna kémiatanár, Balogh
József angoltanár, Tandari Ferenc igazgató) is megnézték. Az órák
megbeszélése után zentai kollégáinkat városnézésre invitáltuk.
Meglátogattuk a gyóni Tájházat és a Sári Rétesházat.
Családias, kellemes beszélgetéssel telt el a délután, melyből kiderült,
hogy a nevelés és oktatás terén hasonló problémákat kell leküzdenünk
és megoldanunk.

Meghívást kaptunk Zentára, egy tavaszi sportnapra, ahová természetesen gyerekeket is várnak majd a kollégák.
Reméljük, hogy gyümölcsöző kapcsolat alakul ki iskoláink
között.
Balázsné Hábli Ágnes

Kiss István, a Táncsics Mihály Gimnázium tanára, Dabas város
díszpolgára négy évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért, példaértékű munkásságának elismeréseként vehette át az
Arany János Pedagógiai Díjat. Pest Megye Környezetvédelméért
Díjban részesítették Kozma Tibor dabasi vállalkozót, Pest megye
épített és természetes környezetének megóvása, illetve fejlesztése, a
környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében végzett elhivatott tevékenységéért. Tölli Andrea, a MAG Televízió főszerkesztője, szakmai munkája elismeréseként Pest Megyei Média Díjat vehetett át.
Minden díjazottnak szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk!
Feldman László

A TRAFIK-KÖR HÍREI
A Trafik-Kör honlapján (www.trafikkor.com) közzétette a

amelyben Péli Lászlóné Marika néni mesél gyerekkoráról és a

VI. Dabasi Építészeti Kiállításon is bemutatott film egy részét,

gyóni evangélikus városrészről, nemzetiségekről. A videó külön-

amelyet a lakosságnak gondolatébresztés céljából készített.

legessége, hogy Marika néni hitelesen mutatja be a régi város-

A filmben arra törekedtek az alkotók, hogy minél közérthetőb-

részt, és segíti a nézőt abban, hogy maga előtt lássa az utca egy-

ben bemutassák ötleteiket a Kör utcával kapcsolatosan. A másik

kori képét, és érezze annak hangulatát.

érdekes film „A gyóni Kör utca akkor és most” címet viseli,

Balog Ádám – Trafik-Kör
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Mindenki „Doktor Nénije”
Dr. Farkas Annamária, városunk Dr. Halász Géza-díjjal
kitüntetett gyermekorvosa, negyven évig gyógyította a
dabasi és környékbeli gyerekeket. Több generáció vált
felnôtté közben, de mindenki szeretettel emlékezik a
doktornôre, aki szelíden, szép szavakkal, kíméletes módszerekkel kúrálta ki gyermekbetegségébôl, enyhítve ezzel
a láz, az injekció, a hideg sztetoszkóp okozta kellemetlenségeket. Dr. Farkas Annamária 2010-ben vehette át aranydiplomáját a Debreceni Egyetemen. A múltról, hivatásról,
a diplomaosztó megható élményérôl beszélgettünk.
– Beszéljünk a kezdetekről. Honnan indult, milyen volt a családi
háttér, milyen indíttatásból választotta ezt a pályát?
– Kisvárdai vagyok, ott jártam iskolába, ott érettségiztem. Nem
volt a családomban egészségügyi dolgozó, édesanyám részéről pedig
pedagógusok voltak az elődeim. Édesapám szíjgyártó volt, bőrdíszműves szakmában dolgozott. Már 4-5 évesen az ő munkaeszközét,
az árt a babák injekciózására használtam, mert úgy éreztem, hogy
meg kell őket gyógyítanom. Amikor közöltem a döntésemet a szüleimmel, nem próbáltak lebeszélni a választásomról, de rábeszélni
sem akartak. Érzékeltették velem, hogy ez egy hosszú tanulási
folyamat, de vállalták a nehézségeket, hogy támogathassanak egyetemi tanulmányaim alatt. A gimnáziumban én voltam a „bezzeg a
Farkas Annamária!”. A Debreceni Egyetemen hat évet töltöttem,
majd Berettyóújfaluban volt lehetőségem osztályos orvosként gyermekorvosi területen dolgozni. Nem megalkuvásból hagytam el
Debrecent, hanem a szakmához való ragaszkodás vezérelt
Berettyóújfalura. Négy évig voltam ott, majd a szakvizsga után
Dabasra kerültem, és aztán negyven évet itt gyógyítottam.
– Tudjuk, hogy a gyermekek nagy kedvence volt Dabason,
mindenki „Doktor Nénije”. A kicsik Önhöz örömmel mentek,
mert mindig megtalálta a hangot velük. Felnőttként most is úgy
emlékeznek Önre, mint kedvenc orvosukra. Mit gondol, mivel
érdemelte ki ezt?
– Ahogy visszagondolok, egy kis trükköt alkalmaztam.
Megfigyeltem, hogy a gyermekeket hogyan szólítják a szülők, és én
is a becenevükön szólítottam őket. Talán ez segített hozzá ahhoz,
hogy a bizalmukba férkőzzem. Volt hét törpe a rendelő falán, amit
szintén nagyon kedveltek a kicsik. Van, aki még mostanság is törpés
doktornőként emleget. Óvatosan és finoman közeledtem feléjük,
hogy később se riadjanak vissza a vizsgálattól. Éreztettem velük,
hogy fontosak. Ha féltek az injekciótól, „komoly” döntés elé állítottam őket. Nekik kellett eldönteniük, hogy a szurit, vagy a kórházi
kezelést választják. Ez a módszer mindig hatott. Valahol megérezték, hogy szeretettel közelítek feléjük. Volt olyan kis páciensem, aki
négyévesen meghívott a lakodalmára, és én néhány hónapja valóban
részt vettem a 300 fős eseményen vendégként.
– Doktornő nagyon szereti a kultúrát, minden rendezvényen,
eseményen ott van, szeret olvasni, színházba járni. Honnan jön
ez az igény?
– Be kellett pótolnom a kisvárdai időszakot. Ott csak egy kis
színházterem volt és vándorszínészek jöttek időnként a városba.
Amikor bekerültem Debrecenbe az egyetemre, a Csokonai-
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társulatnak nagyon jó operatagozata volt. A házinéni, akinél laktam,
énekkari tag volt, így átálltam én is a zenés műfajra. Ott igyekeztem
bepótolni a színházba járást. Aztán innen Dabasról Pestre már
könnyű volt eljutni, ez a 40 km már nem volt távolság. A művelődési
ház színházbuszával is gyakran járunk előadásokra egy védőnőkből
álló társasággal.
– 2010-ben volt 50 éve, hogy befejezte az orvosit és ezért átvehette aranydiplomáját a Debreceni Egyetemen. Milyen élmény
volt ez az Ön számára?
– Nagyon megható volt az ünnepség. A Himnusz hangjai mindig
meghatottságot váltanak ki belőlem, és ezt még tetőzte a tény, hogy
megéltem ezt az ötven évet, és megértem azt a pillanatot, hogy ott
lehettem ifjúságom helyszínén ebben a felemelő környezetben.
Nagyon szép és ünnepélyes volt az átadás. A dékáni kar, harminc
oktató vonult be talárban a zene hangjaira. Mintegy ötvenen voltunk, húszan, akik hatvan éve diplomáztak, és harmincvalahányan,
akik ötven esztendeje. Mindenkin látszott a visszaemlékezés meghatottsága.
– Milyen hitvallása volt a gyógyításban, mit üzenne a fiatalabb orvoskollégáinak?
– Az orvosi pálya feltétlenül élethivatás és életcél, amelynek
belülről kell fakadnia. Az oktatásunkban el is hangzik, hogy minden beteget úgy kell kezelnünk, mintha saját hozzátartozónk lenne.
A gyerekekkel és az anyukájukkal pedig együtt kell érezni, meg kell
nyugtatni a szülőket, türelmesen és közérthetően kell elmagyarázni
a diagnózis lényegét és a gyógyulás módját.
– Milyen tervei vannak? Mi az, amivel szívesen foglalkozik?
– Mindig szerettünk a férjemmel is utazni. Igaz, hogy betöltöttem a 76. életévemet, de ez a szenvedély magmaradt. Most is „bevállalós” vagyok ilyen téren, bár mögöttem áll a családom, és mindig
együtt tervezünk egy-egy közös utazást nyárra. Azon kívül az
egészségmegőrzés is foglalkoztat, ezért gyakran felkeresem a gyógyfürdőket. Az olvasás a szemem miatt már nehezebben megy, de a
férjemtől rám maradt fotókat szívesen és nagy gonddal rendezgetem. Ezek visszaidézik őt, ilyenkor a közelemben van. A régi képek
sokat segítenek az emlékezésben.
– Remélem, kedves doktornő, hogy szellemi és fizikai frissességét sokáig megőrzi. További szép nyugdíjas éveket kívánok
Önnek!
Kapui Ágota

egészség, kultúra

Gyakori nôgyógyászati fertôzés, amirôl kevesen tudnak
Chlamydiasis

Mi a Chlamydia?
Sejten belül élő kórokozó, amely szexuális úton terjed. Több altípusa ismert, gyakran okoz nőgyógyászati, urológiai, szemészeti betegséget. Itt a nőgyógyászati eseteket emelnénk ki elsősorban, hiszen
gyakori, sokszor tünetmentes, de annál veszélyesebb fertőzésről van
szó.
A Chlamydia-fertőzést ma már több országban az első számú,
leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségnek tartják.
Tünetmentes nőknél is 12%-ban megtalálható szűrés alkalmával.
Ez az arány azonban a promiszkuitás esetén elérheti az 50%-ot,
és a partnerek számával arányosan nő. Fontos kiemelni, hogy a
Chlamydia-fertőzés gyakran társul gonorrhoeával, erre az esetre
20%-ban lehet számítani.
Hol okoz betegséget?
A Chlamydia a méhnyakban lévő hengerhámsejteket támadja meg,
vagyis a méhnyak fertőződik meg a nemi érintkezés során, a korokozó sejtről sejtre terjed, ascendáló infekciót okozva, a női belső
nemi szervekre fölfelé terjedve kismedencei gyulladást, gyakori
alhasi fájdalmakat, meddőséget okoz. Terheseknél gyakrabban
okoz vetélést, fenyegető koraszülést, perinatális halálozást. A szülés
során a magzat is megfertőződhet, elsősorban újszülöttkori kötőhártya-gyulladást, tüdőgyulladást okozva.
Hogyan diagnosztizáljuk?
Klinikai kép: méhnyakból származó sűrű folyás, amihez enyhe
viszketés, fájdalmas vizelés is társul, gyakran fordul elő köznyelven
mondva méhszájseb esetén, pecsételő közti vérzés.

A kórokozó kimutatása speciális eljárásokkal ambulánsan, szakrendelőben, rákszűréshez hasonló módszerrel elvégezhető.
Gyógyítható:
Gyógyszeresen kezelhető, a korokozó elpusztítható. A késő szövődmények kezelése annál komplikáltabb. Egyidejűleg a partnert is
kezelni kell!
Összefoglalva:
A fenti tünetek észlelésekor; gyakori alhasi fájdalom, hüvelyi folyásos panaszok, közti vérzés, méhszájseb, együttlét esetén fellépő
kontakt vérzés, meddőség esetén gondolni kell chlamydiás fertőzésre. Célszerű a gyógyulás és a késői szövődmények elkerülése érdekében kivizsgálásban részt venni.
Dr. Tarcheh Viktor
szülész-nőgyógyász szakorvos
(Rendel: a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben
Csütörtökön 8.00–14.00-ig
Pénteken
8.00–13.00-ig)

Koncertajánló
Január 29-én a Művészetek Palotájában lép fel Joanna Newsom, a
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Akik minimális szinten figyelemmel kísérik az aktuális zenei trendek alakulását (itt
nem feltétlenül a hazai zenecsatornákra és rádiókra gondolok, ahol
a 2-3 éves lemaradás mellett az igényesség mint hírből hallott fogalom is közrejátszik abban, hogy nem túl gyakran hallunk olyan előadókat, akik a Müpában lépnek fel) felkaphatták a hír hallatán a
fejüket. Hozzánk ugyanis általában csak olyan énekesek, bandák
jönnek, akik minimum 5 éve kimentek a divatból, esetleg már „karrierjük” csúcspontján is kellemetlen érzéseket keltettek minden
józan gondolkodású, tudatos zenehallgató szívében. Akik azonban
vevők az újdonságokra, eddig mégsem tudtak az énekesnőről, mindenképpen tegyenek egy próbát vele (ha nem is egyből elmenni koncertre, de kezdésként néhány videót érdemes megnézni róla), hiszen
valóban nem mindennapi zenét játszik.
Mielőtt azonban valaki egyből beírná a nevét valamelyik videó
megosztó oldalon, érdemes megjegyezni, hogy itt nem kapunk fülbemászó dallamokat, egyből dúdolható refrént, eleinte még a
hangjával is gondja lehet az embernek, hiszen a Megasztár és
X-faktor közben ellustult fülek nem az ilyen orgánumokhoz szoktak. Ezt a zenét szokni kell, és sokadik meghallgatásra nyújt csak
igazi katarzist.

Joanna fő hangszere a hárfa, emellett zongorázik, koncerteken
pedig természetesen több zenésszel kiegészülve adja elő a számait.
Stílusokba nem szerencsés kategorizálni (ő maga se szereti, ha
mások ezt önkényesen megteszik helyette), hiszen a 21. században
ez egyébként is teljesen értelmét vesztette, mivel manapság egy
kezdő középiskolai zenekar is legalább tíz műfajt megjelöl mint
zenei hatást. Akiknek tehát nincs jobb programjuk aznap estére, s a
zenei kultúra nem David Guettát takarja, azoknak a Müpában a
helyük.
Tóth Ronny Attila
2011. január
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A II. világháborús dabasi gyûjtôtáborról – Dr. Szántó Endre
Még az újdonságnak kijáró tisztelettel vesszük
kézbe és lapozgatjuk az „Ezer dabasi pillanat”
című kiadványt, elidőzve egy-egy ismerős képnél. A több éves gyűjtéssel-feldolgozással
készült album erősségei közé sorolhatjuk az
utóbbi bő félévszázad tudatosan elhallgatott,
feledésre ítélt helytörténeti fehérfoltjainak
napirendre tűzését. A tabutémák közül nyilvánvalóan a helyi zsidóság sorsának alakulása
a legkényesebb. Nem titok, hogy a szerző-

letölteni, időtartamát évi három hónapban
határozták meg. Az alkalmatlanságot nem
fizikai-egészségügyi vonatkozásban értelmezte a gyakorlatban a korabeli hatalom,
hanem a származás és a politikai megbízhatóság alapján, azaz döntően a zsidótörvények
kiegészítéseként. Ezzel az intézkedéssel
tulajdonképpen azokra is kiterjesztették a
háborús terhek viselését, akiknek kezébe
kockázatosnak tartottak fegyvert adni. Így

keltek, a nap nagy részét – délelőtt-délután,
minimális ebédszünettel – a faluszéli gyakorlótéren alaki foglalkozásokkal töltötték.
A munkaszolgálatos századok kiképzését
a honvédség mintegy 50–60 tisztje, altisztje
vezette. A napi program visszatérő része volt
az egyszerű kézi válogatással végzett szárazborsó-tisztítás. Postát kaphattak és küldhettek, újságokhoz hozzájutottak, látogatókat
is fogadhattak. A városból érkezőknek a

szerkesztő Czagányi László és munkatársai e
témakör feldolgozásához több képet és dokumentumot reméltek, mint amennyi végül is a
sokirányú adatgyűjtésnek köszönhetően rendelkezésükre állt. A hiányok között például
konkrétan megfogalmazódott, hogy „a második világháborús gyűjtőtáborról sem tudunk
semmit”. A kesergő megjegyzés azonban
hamarabb meghallgatásra talált, mint azt
bárki gondolhatta volna. Ugyanis a kiadvány
készítésével egy időben néhai dr. Szántó Endre
(1908–1989) budapesti orvos hagyatékában
az örökösök egy kiváló állapotban lévő, háromkötetes naplót találtak, melyet a családfő
1940-ben közel négyhónapos – dabasi és
észak-erdélyi – munkaszolgálatának időszakában vezetett. A naplóhoz szépen rendezett
fényképalbum is tartozott. Az örökösök,
Szántó Marianne, Szántó Ervin és dr. Szántó
István jó ismerőseik, barátaik ösztönzésével és
segítségével döntöttek a páratlan kordokumentum kiadásáról.
Az eltelt 70 év okán először is essék
néhány szó magáról a munkaszolgálatról:
fogalmát, kereteit a honvédelemről szóló
1939. évi II. törvény határozta meg. A 230.
törvénycikkely közérdekű munkaszolgálati
kötelezettséget írt elő minden katonai szolgálatra alkalmatlan, huszonnegyedik élet
évét betöltött magyar állampolgárságú férfi
lakosnak. A katonai keretek között végrehajtott kiképzést munkatáborokban kellett

ők is kaptak néhány hetes alaki kiképzést,
majd ásóval, lapáttal, csákánnyal utakat és
honvédségi rendeltetésű objektumokat építettek-javítottak, jellemzően kubikus munkát, földmunkát végeztek. Kezdetben fizikai
tettlegesség, kegyetlenkedés a századokat
irányító tisztek, altisztek részéről csak elvétve fordult elő, azonban a nyilas eszmék hadseregbeli terjedésével ez megváltozott. A
szomorú folyamat végül sokak értelmetlen
halálához vezetett, közülük valószínűleg
Radnóti Miklós 1944. novemberi tragédiája
a legismertebb.
Dr. Szántó Endre 32 éves szanatóriumi
orvos 1940 augusztusában az elsők között
k apt a me g a hónap vé gé re, 30-á ra,
Alsódabasra szóló behívóját. (Akinek az
1940. augusztus 30-i dátum ismerősnek
tűnik, az nem a véletlen műve: ezen a napon
született meg a II. bécsi döntés Észak-Erdély
visszacsatolásáról.) A VII. század orvosaként a sorozóirodán történt jelentkezés utáni
napjait Gyónon töltötte, majd szeptember
4-től október 12-ig Felsődabason tartózkodott. Naplóját szeptember 7-től vezette, testvére, a 29 éves ügyvéd, Szántó Ervin, éppen
ezen a napon érkezett Dabasra. Körletük az
Andrássy utcában volt, helyi családok por
táin helyezték el őket. Kiürített, málladozó
falú gazdasági helyiségekben kellett tartózkodniuk, a földes aljzatra szalmát terítettek,
ez szolgált fekhelyül. Jellemzően reggel ötkor

korabeli vidéki élet színvonala, a poros-sáros
utak, a villany és a csatornázottság hiánya, a
higiéniás körülmények külön problémát
jelentettek. A rendszeres fürdést, ugyan
külön fizetség ellenében, de az egyik helyi
család fürdőszobájában meg tudták oldani.
Gyónon, dr. Czobor Andor rendelőjéhez
kapcsoltan volt számukra egy szegényesen
felszerelt gyengélkedő kialakítva. Minimális
zsoldot és ruhapénzt kaptak, de a körletet
tilos volt elhagyniuk. A helybeli lakosokkal
nagy ritkán alakult ki konf liktushelyzet,
énekeltek-nótáztak, bridzspartikat rendeztek, templomba (az alsódabasi zsinagógába)
járhattak esetenként. Ez a kezdet minden
gond és baj, korlátozás és megalázás ellenére
közel sem jelezte a szomorú folytatást, még
az október 12. utáni erdélyi megpróbáltatásokat sem.
Dr. Szántó Endre a napi programok rögzítésén túl a naplóba mentette a hazája, hitevallása, orvosi hivatása, a jövő, a falu és város
témákban viaskodó gondolatait. Nem úgy,
mint ahogyan azt egy 32 éves művelt értelmiségi fiatalembertől várná az ember, hanem
az ötvenesek lényeglátásával és bölcsességével. Nézeteit logikus érveléssel, olykor kön�nyen követhető számításokkal, kimutatásokkal, a tények csokorba szedésével támasztotta alá. Rendkívül, egyes esetekben (pl. az
októberi vagonírozási sorozat képei) sokkolóan beszédesek az általa készített fénykép-
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munkaszolgálatos naplója
felvételek is, melyek tökéletes kiegészítői a
naplónak.
A napló mai dabasi olvasója, aki a legros�szabbaktól tartva, települése jó hírnevét féltve haladt napról napra egészen október 12-ig,
némi megkönnyebbüléssel rendszerezheti az
első 42 nap történéseit. A tábor működése
1940-ben Alsó- és Felsődabas, Gyón községekre terjedt ki, Sári községet és az
Igazságügyi Minisztérium ún. rabgazdasá-

gát nem érintette. Helyi szempontból azért
még hetven év múltán is van néhány szégyellnivaló-arcpirító jelenet, melyek közül kétségkívül a borsótisztítás a legkínosabb. A munkaszolgálatosok ugyanis az alsódabasi körzet
akkori kormánypárti nemzetgyűlési képviselője, dr. Gunde László borsótermését tisztították a legprimitívebb módon, s volt úgy,
hogy egyszerre 1600-an gyarapították
magánvagyonát.
Ehhez szükségtelen a további kommentár,
hiszen a dolog sajnos menthetetlenül magáért
beszél. Ellenkező példa is akad, mert jó érzéssel olvashatjuk a visszatérő bejegyzést: „délben
újra nagy élmény, kitűnő ebéd a Lomennál”.
Ugyanis a munkaszolgálatosok ebédjét a gyóni
Lomen István vendéglős készítette. Biztos,
hogy jelentős bevételt hozott számára a kincstári megrendelés, de az ételből semmit nem
spórolt ki, senkit nem rövidített meg. Ráadásul
magával a munkaszolgálat bevezetésével sem
értett egyet, s ezt a véleményét nem is titkolta
különösebben. Szerencsére, szerencsénkre
ilyen emberek is voltak.
…Dr. Szántó Endre és testvére az emberi
teherviselés határán, de épségben tértek vis�sza az erdélyi munkatáborból Dabasra
december 20-án, majd másnap, 21-én, szombaton éjjel 1 órakor Budapestre. Dr. Szántó
Ervin ügyvéd két évvel később a még kegyetlenebb ukrajnai munkaszolgálatban hunyt el.
Valentyik Ferenc

2011 a magyar katolikus egyházban
a Család Éve
Az alábbiakban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
2010. december 26-án, Szent Család vasárnapján kelt körlevelének
részleteit olvashatják.

„Krisztusban Kedves Testvérek!
Harminc esztendeje annak, hogy 1981-ben II. János Pál pápa kibocsátotta Familiaris
consortio kezdetű apostoli buzdítását a keresztény család feladatairól a mai világban.
Püspöki Konferenciánk a 2011. évet a Család Évének nyilvánította. Döntésünket az a
szándék vezérelte, hogy tanúságot tegyünk hitünkről és felkeltsük az emberek szívében a
szeretet és a felelősség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család iránt. (…)
Európának és népünknek is szüksége van Istenre. Nem feledkezhetünk meg gyöke
reinkről, mert csak így tudunk reménységgel és a valóság talaján állva tekinteni a jövőbe.
Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentől függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre
sem, a saját jövőjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bűvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az élet, s amire lehetőségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni
magunkat a sírig tartó hűségre egy jó házasságban. Pedig olyan lények vagyunk, akiknek
a fejlődéshez is, a fizikai, szellemi, lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szerető család biztonságára. (…)
Az emberi személy igazi szabadsága lehetőség az Isten akarata szerinti, értékeket
teremtő és megvalósító életre. A szabadság tehát nem kapcsolatok megszakítását, az
azoktól való úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet
gazdagságával.
Társadalmaink irányvesztésének világos jele a népesség fogyása. Hazánk lakossága az
idén tízmillió alá csökkent. Pedig a család egészséges működése egyben a társadalom
egészségének is fokmérője. (…)
A család és az élet Isten tervének szerves része, sőt a család lehetővé teszi, hogy megérezzük az Istennel való közösség örömét. A férfi és a nő szerelmének szépsége, ha egész
életre szóló szövetségre lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti
meg az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség kölcsönös javára, s az
új emberi élet elfogadására és nevelésére irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran
hiányzik a nyitottság a sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent
mondjunk az életre! (…)
Imádkozzunk az idén is közös odaadással családjainkért. Legyen a család maga is a
közös hit, a közös imádság otthona. (…)
Kérjük a Szent Család áldását családjainkra, kérjük az első magyar szent családnak,
Szent István királynak, Boldog Gizellának és Szent Imre hercegnek közbenjáró támogatását. Kérjük a példamutató családapa, Boldog Batthyány-Strattmann László könyörgését családjainkért és egész nemzetünkért. Amen.”
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Egyhá z ak hírei
az alsódabasi Római Katolikus
Egyházközség hírei
Az elmúlt esztendőben is rengeteg programmal,
hitet, lelket emelő eseménnyel köszöntöttük
híveinket. Az októberi keresztény bálunkon több
mint százan vettek részt. A műsort a plébánosi
köszöntő indította, majd az iskolások tánca
következett, és szalontáncokat is láthattunk versenytáncos fiataloktól. Majd Bábel Márta kántorunk és Kuli Imre tanár úr egy szép dalt adtak
elő. Ezután a Talabér család szép éneke következett. A vacsora és tombolavásárlás után hajnalig táncoltunk. Nagyon köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát, szervezést.

Ádventben buzgó lélekkel készültünk az Úr Jézus
eljövetelére. Az éjféli misén hála Istennek sokan
voltunk, és nagyon felemelő élményben volt
részünk. Egyik család gyermekeivel közösen két
karácsonyi éneket adott elő zenei kísérettel.
Ifjúsági hittanosaink és ministránsaink egy szép
misztériumjátékot mutattak be nagy sikerrel a
szentbeszéd után. Az óévet hálaadó szentmisével búcsúztattuk, és január 1-jén szentmisével
ünnepeltük meg az új esztendő kezdetét.
Miserendünk
• Csütörtök este 17.00
• Péntek este 17.00
• Szombat este 17.00
• Vasárnap de. 9.00 (nagymise), de. 11.00
(diákmise)
A plébániánk az interneten is elérhető:
www.alsodabasplebania.5mp.eu honlapon.
Szeretnék még egyszer köszönetet mondani
minden kedves hívünknek az áldozatos munkáért, segítségért.
Szalka Mihály plébános
A dabasi református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a gyülekezeti házban (Kossuth László u. 2.)
• Házi bibliaórák szerdán 17.00 órakor családoknál

20 Dabas 2011. január

• Énekkari próba vasárnap 9.00-tól a gyülekezeti házban
Ökumenikus imahét
Az alkalmak szervezés alatt
• Január 23-án az Ökumenikus Imahetet záró
úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti házban
Gyülekezetek közötti összefogás
• Február 4-én, pénteken 18.00 órakor Szűcs
Balázs lelkész előadást tart és beszélgetést
vezet a kommunikációról. A beszélgetés
vendéglátója a gyóni református gyülekezet,
helyszín a gyóni református gyülekezeti ház.
Gondnoki fogadóóra
Január 27-én, csütörtökön 17.00 órától dr. Dóri
Csaba gondnok gondnoki fogadóórát tart a
parókián.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
www.parokia.hu (honlapok fül/ABC szerint/
Dabasi Református Egyházközség)
A gyóni Római Katolikus
Egyházközség hírei
szentMISék RENDje
• Kedd: 17.00 Dabas-Gyón
• Csütörtök: 11.00 Zárdaotthon
17.00 szentségimádás Dabas-Gyón
• Péntek: 17.00 Dabas-Gyón
• Szombat: 18.00 Dabas-Gyón
• Vasárnap: 8.30 Dabasi-szőlők
10.00 Dabas-Gyón
Programjaink
• Az ifjúsági ház nyitva tartása a plébánián
minden pénteken 16.00–18.00 óráig.
• Ministráns foglalkozás minden szombaton, a
plébánián 10.00–12.00 óráig
• Január 15-én egyházközségi disznótor
• Február 6-án teadélután gyerekeknek
• Február 13-án teadélután felnőtteknek
Nagy öröm az egyházközségnek, hogy a kalocsai székesegyházban dr. Bábel Balázs érsek
atya december 26-án 15.00 órakor diakónussá
szentelte KOLLÁR BALÁZS testvérünket!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 16. vasárnap, 16.00 óra házas-kör
• Január 17–22. hétfőtől szombatig 17.00 órakor Egyetemes Imahét mind a három felekezet templomában felváltva
• Január 18. kedd, 9.00 óra istentisztelet a
Zárdakert Otthonban
10.30 istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában

• Január 30. vasárnap 14.00 óra, filmklub
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor, istentisztelet a gyülekezeti házban
• Vasárnap 10.00 órakor a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan gyermek istentisztelet
• Hétfő 16.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
• Kedd 16.00 órakor konfirmáció előkészítő
• Szerda: 15.00 órakor gyülekezeti hittanóra
		
16.00 órakor konfirmáció előkészítő
• Csütörtök: 18.00 órakor férfi bibliaóra
(havonta egyszer)
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Családi istentisztelet: január 9. 16.00 óra
Helye: Gyülekezeti terem
• A 2011. évi ökumenikus imahét alkalmait
január 17–22-ig tartjuk esténként 17.00 órától. A gyóni evangélikus templom a pénteki
és a szombati alkalmaknak ad otthont.
Februári jótékonysági szeretetvendég
ségeink rendje a következő:
• február 6. 16.00 óra – előadó: Kertész
Botond; téma: Evangélikus egyháztörténet
• február 13. 16.00 óra – előadó: Karlik Dóra;
téma: Utazás Afrikába
• február 20. 16.00 óra – előadó: Valentínyi
Erzsébet; téma: Sissi élete Korfun
• február 27. 15.00 óra – gyermekek szeretetvendégsége
Állandó alkalmaink
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• családi istentisztelet minden hónap 2. vasárnapján 16.00 órától
• bibliaórák januártól húsvétig csütörtökönként 15.00 órától
• énekkari próba hétfőnként 17.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-18.00
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Strupka József
december 23-i temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A Srupka család

kitekintô

Papíron is magyarok

– Milyen visszhangja van Kárpátalján a magyar állampolgárság
megszerzésének? Hogyan fogadták az ottani emberek?
– A magyarok körében nagyon pozitív visszhangja van, mert ez
egy rég várt pillanat. Tavaly májusban a Parlament megszavazta ezt a
törvényt, amely egy kilencvenéves adóssága az anyaországnak a határon túli magyarok irányában. Az elején kicsit hitetlenkedve fogadta,
főként az idősebb korosztály, ezt a hírt. Nem tűnt kézzelfogható
dolognak, hiszen a törvény nem lépett életbe, csak idén januártól
lehet alkalmazni. A szüleim az 1920-as években születtek, tehát valaha magyar állampolgárok voltak, és meg is szenvedtek a magyarságuk
miatt. Főleg nekik nagy elégtétel, hogy újra azok lehetnek. Az ukrán
hivatalos szervek azonban igyekeznek negatív képet festeni erről. Az
Orbán-kormányt revíziós törekvésekkel vádolják, ennek első lépéseként értékelik a magyar állampolgárság megadását. Folyam atosan
emlékeztetik az embereket arra, hogy Ukrajnában tiltott a kettős
állampolgárság, az alkotmány csak egy állampolgárságot ismer el.
Ezért büntetőjogi felelősségre vonással és szankciókkal riogatnak.
– Az ellenpropaganda dacára milyen arányszámban vállalják a
magyarok az állampolgárság kérelmezését?
– Azt nem tudom, hogy milyen arányban nyújtották be a kérelmet, de az magáért beszél, hogy a két kárpátaljai konzulátuson,
Ungváron és Beregszászon már csak nyárra adnak időpontot.
Nagyon népszerű a magyarok körében, annak ellenére, hogy büntetéssel fenyegetnek bennünket.
– Önök az elsők, akik itt, Dabason nyújtják be visszahonosítási
kérelmüket. Miért pont Dabast választották az ünnepélyes eskütétel helyszínéül?
– Ennek elsősorban személyes okai vannak. Kőszegi Zoltán polgármester már néhány évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot Munkács
városának akkori vezetésével egy együttműködés reményében,
később akár egy testvér- vagy partnerkapcsolat kialakítása érdekében. A munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatójával és
néhány tanárával kialakult egy szorosabb baráti kapcsolat. Én is az
iskolában tanítok, és egy meghívás kapcsán másfél évvel ezelőtt
Dabasra jöttem. Volt alkalmunk sokat beszélgetni és így kapcsolatunk megerősödött, valódi családi barátsággá alakult. Gyermekeink
is összebarátkoztak, ők is voltak Dabason, nyaraltak is a Kőszegi
családnál. Újdonsült barátaink is voltak nálunk, Munkácson.
Természetessé vált, hogy ha van arra lehetőség, hogy Magyar
országon tehessük le az esküt, akkor sokkal ünnepélyesebb és emberibb, ha egy személyes jó barát előtt tehetjük meg ezt.
– Van más is a családban vagy az ismerőseik körében, aki
Dabason szeretne esküt tenni?
– Igen, a testvéreim és a barátaim közül többen jelezték, hogy
Dabast választanák a ceremónia színhelyéül.

Fotó: Karlik Dóra

Popovics Pál és felesége, Kenéz Éva valamint gyerekeik elsôként teszik le az állampolgársági esküt
Dabason. Kárpátaljai magyarokként városunkat választották e sorsdöntô esemény lebonyolításának színhelyéül, amely egy felemelô és megható pillanata lesz
az ô életüknek, de mély nyomot hagy minden jelenlévô
szívében. A magyar állampolgárság kérdését, az ehhez
társuló érzéseket jártuk körül a Popovics házaspárral.

– Beszélgettek már a gyerekeikkel erről a kérdésről? Ők hogyan
élik meg ezt az eseményt? Érzik ennek fontosságát?
– A gyerekeink még kicsik. A legkisebb féléves, a legidősebb tízéves. Nem beszéltünk velük erről, de ők is szeretnének „magyarok”
lenni. Természetesen magyarnak érzik magukat, de szeretnék, ha el
is ismernék őket magyarként. Nagyon fáj nekik, hogy Munkácson
csak egy szűk közeg van – az iskola, az egyház és a család –, ahol
magyarul beszélhetnek és magyarként érvényesülhetnek. A lányom
szokta gyakran mondogatni, hogy de jó a magyarországiaknak, ott
mindenki magyarul beszél. Nekik is biztonságot nyújtó jó érzés lesz,
ha nemcsak a szívükben és lelkükben, hanem papíron is magyarok
lesznek.
– Egy nagyon személyes kérdést szeretnék feltenni. Mit jelent
Önöknek a magyar állampolgárság?
– Ez a kérdés egyszerre egyszerű és bonyolult. Egyszerű, mert ez
a világ legtermészetesebb dolga. Hiszen egy nemzethez tartozunk,
és nem tehetünk arról, hogy szétforgácsoltak bennünket. Bonyolult,
mert az elmúlt 90 esztendőben ez egy bűnös gondolatnak számított,
hogy „csak” azon a jogon, hogy nagyszüleink, szüleink magyar
állampolgárok voltak, mi is felvehessük azt. Nagyszüleim, sőt édesapám is szolgált a magyar királyi hadseregben. Egyik nagyapám az
olasz fronton harcolt, a másik orosz hadifogságba esett a II. világháborúban. Ugyanezt a nagyapámat 1945-ben kivégezték, csak azért,
mert magyar volt. Főleg őmiattuk, a szülők és a nagyszülők miatt
fontos a magyar állampolgárság. Ha csak ennyit kapunk vissza,
akkor ők már elégedettek odaát.			
Kapui Ágota
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A dabasi labdarúgás mentora

– Tihanyi Mátyás neve nem ismeretlen Dabas, Pest megye, de valószínűleg az ország sportéletében sem. Kérem, hogy meséljen először
az aktív sportolói múltjáról!
– Nagyon nehéz beszélni erről, hiszen sok minden függ össze az
életemben a labdarúgással. 1962-ben lettem először igazolt labdarúgó,
még Újhartyán színeiben, és onnan vonultam be katonának. A honvédségnél is futballoztam, majd a leszerelést követően kerültem Sáriba,
ahol 1982-ig játszottam. 1965–66-ban ifjúsági korosztályos válogatott
voltam. Több csapat is szeretett volna átvenni, de nem volt mögöttem
olyan támogató háttér, amely az aktívabb sportolásra biztatott volna.
Így maradtam labdarúgó NB III-as szinten. 1982-től már a TSZcsapatban egyesületi vezetőként dolgoztam, először technikai vezetőként, majd elnökségi tagként is tevékenykedtem. Ez idő alatt olyan
eredményeket értünk el a megye labdarúgásában, mint megyei másodosztályú bajnokság, megyei első osztályú bajnokság, majd felkerültünk
NB III.-ba. 1983-ban kerültem be a Pest Megyei Labdarúgó Szö
vetségbe elnökségi tagként, két év múlva Fegyelmi Bizottsági tag, majd
elnök lettem. 2001-ben kerültem be az MLSZ amatőr labdarúgó
bizottságába mint fegyelmi bizottsági tag, egészen 2005-ig töltöttem
be ezt a feladatot. 2006-tól a mai napig az MLSZ Fegyelmi Bizott
ságának tagja vagyok. Az NB I., NB II., illetve az NB I. női futsal tartozik hozzánk (kis- és nagypályás), szóval nagyon sokrétű a feladatom,
de mindig is a Fegyelmi Bizottságban dolgoztam.
– Tapasztalt sportolóként és egyesületi vezetőként hogyan ítéli
meg a dabasi futball helyzetét?
– A dabasi futballutánpótlás nevelésében nagyon sok tennivalónk
van, ezen a területen nagy összefogásra van szükség. Az anyagi és infrastrukturális feltételek biztosítottak az utánpótlás szinten tartásához,
de az előbbre lépéshez nagy szükség van a lehető legképzettebb szakemberekre. Jelenleg Keresztúri András foglalkozik az utánpótlás-
neveléssel, ez jó helyen van, de úgy érzem, kevés az olyan hozzáértő
edző, aki ezt felvállalja, hiszen nagyon sok időt vesz igénybe. Ők is javarészt társadalmi munkában teszik ezt. A felnőtt csapat most három
ponttal van lemaradva az első helyezettől. Az a célunk, hogy megnyer-

Labdarúgás: „a dobogó a cél”
Január 10-én kezdi el a felkészülést a tavaszi idényre az FC Dabas SE felnőtt csapata. A Keresztúri András irányította dabasi alakulat az őszi szezont a negyedik helyen zárta mindösszesen három ponttal lemaradva az
első helyezett Csepel gárdájától.
Nem várt siker ez a csapattól. A következetes csapatépítés egy fiatal,
agilis, ambiciózus, és szakmailag jól felkészült edző vezetésével meghozta az eredményességet. Az FC Dabas SE vezetése a bajnokság kezdetekor a tabella első felének, a 6–8. hely valamelyikének a megszerzését
tűzte ki célul a csapat elé. A tavaszi szezonra a vezetés egyben kívánja
tartani a csapatot, amelyet két-három poszton kíván megerősíteni, s a cél
a dobogó, lehetőség szerint annak is a legfelső foka. A kitűzött cél elérésének érdekében heti négy edzéssel és hét felkészülési mérkőzéssel
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Fotó: Karlik Dóra

Tihanyi Mátyás a decemberi Sportgálán Dabas Város
Sportjáért kitüntetésben részesült. Sportmúltjáról, a
labdarúgás terén kifejtett szervezômunkájáról Feldman
László kérdezte.

jük a bajnokságot. A jövőt illetően pedig több befektetőjelölttel dolgozunk, annak érdekében, hogy a közeljövőben előrébb tudjunk lépni.
Úgy érzem, hogy nagyon jó esélyünk van a bajnokság megnyerésére.
A jelenlegi csapat nagyon jó, ennek megfelelően is teljesít, mégis egykét meghatározó ember igazolására szükség lesz.
– Említette a sportfinanszírozást, a befektetőket. Mit lát, mekkora a sportirányú befektetési kedv ma Magyarországon és itt
Dabason általában?
– A sportirányú befektetés nagyon elenyésző és nem igazán kedvez
a labdarúgásnak. Általában nem látják érdemesnek a labdarúgásba
való befektetést. Reméljük azért, hogy egy-két éven belül elindul egyfajta mozgás, de idő kell ahhoz, hogy pozitív irányba fejlődjön.
Dabas esetében nagy valószínűséggel a közeljövőben már lesznek
jelentős futballtámogatóink. Bízom benne, hogy január hónapban realizálódik szerződés formájában a Dabas FC külső befektetői támogatása.
– Decemberben, a Sportgálán vehette át a Dabas Város Sportjáért
kitüntetést, nevezhetjük ezt az elismerést egyfajta életmű-díjnak?
– Természetesen ez egyértelműen egy nagyon komoly elismerés az
életemben, Dabason az első. Azt hiszem, az ember nem a díjért dolgozik, de azért igen, hogy a munkáját megbecsüljék. A jó sportoló persze
az elért eredménynél mindig többre vágyik, én is sokáig szeretnék még
a dabasi fociért aktívan dolgozni.
– Köszönöm szépen! Magam és a Dabasi Újság szerkesztősége
nevében további sok sikert kívánok!
készülnek Danyisék. Az FC Dabas SE felkészülési programjáról, mind a
felnőtt, mind az utánpótláscsapatok tekintetében, az egyesület hivatalos
internetes portáljáról, a www.fcdabas.hu oldalról lehet bővebb információt beszerezni.
A felkészülési mérkőzéseket a következő csapatok ellen az alábbi időpontokban játssza a Dabas:
2011. 01. 21.
2011. 01. 25.
2011. 01. 29.
2011. 02. 04.
2011. 02. 11.
2011. 02. 18.
2011. 02. 26.

péntek
kedd
szombat
péntek
péntek
péntek
szombat

18.30
18.00
10.00
18.30
18.30
18.30
13.00

FC Dabas SE–Ceglédi VSE
FC Dabas SE–Vecsés FC
FC Dabas SE–BKV Előre FC
FC Dabas SE–Örkény SE
FC Dabas SE–Újlengyel DSE
FC Dabas SE–ESMTK
Soroksár–FC Dabas SE

hirdetések

M E G HÍ V Ó
Tisztelettel meghívjuk Önt
Teleki Júlia délvidéki helytörténeti kutató
január 20-i, könyvbemutatóval egybekötött
előadására, amelynek témája az 1944–45-ös
délvidéki népirtások.
Helyszín: a Városháza nagyterme
Időpont: 2011. január 20., csütörtök, 18.00 óra

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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