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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

WASS ALBERT

Karácsonyi versek I.
Bajorerdô. Zimánkós fenyvesekbôl
elôoson a téli szürkület.
Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva
koldus szatyorban gondot gyûjtenek.
Egy vonat sípol messze valahol.
Fulladtan vész el fák között a hang.
Sóhajt az erdô. Csönd. Valahol messze
kísértethangon fölsír egy harang.
Olyan este ez is csak, mint a többi:
olyan a színe, nyirkos ködszaga.
Pedig valahol szent titokpalástban
csodát takargat ez az éjszaka…!
Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!
Keresik régen bölcsek és királyok,
papok, költôk és koldusok.
Világmegváltó konferenciák
várják jöttét és fényes trónusok!
Megérkezett. Bámulják bamba szemmel
barmok, cselédek, pásztorok.
Talán van olyan is, aki letérdel
s valami együgyû imát motyog.
A jászol fölött fölragyog egy csillag,
néhány angyal és gyermek énekel…
Szelíden száll az ének és a pára
szurtos ólból a fényes égre fel…
Aztán a barmokat itatni hajtják.
A hajnal megnyergeli rôt lovát
és robotos nyomán a szürke élet
megy úgy, mind eddig, megy tovább.
Mintha nem történt volna semmi sem.
Meresztgetik szemeiket a kandik:
királyok, bölcsek, költôk, hadvezérek…
amíg lassan a csillag is kialszik.
A zord-sötét zimankós fenyvesekbôl
elôoson a téli virradat.
Ködrongyokban gunnyasztanak a házak
s vacognak vedlô gondjaik alatt…
Plarnhof, 1945. karácsony

„Sziget és tenger”
Most született ez az esztendô, és úgy cseperedett fel, úgy gyarapodott értékeiben és fogyatkozott veszteségeiben, mint az emberi élet. Úgy váltják egymást az évek, mint a
nemzedékek, hagynak maguk után jót is, rosszat is, emlékeket, megvalósult célokat,
szertefoszlott reményeket és egy, a didergéshez hasonlatos érzést, a hiányérzetet, az elmúlással szembeni tehetetlenséget. Ezek általános emberi dolgok, ezt érzi mindenki,
amióta világ a világ. Persze mindez csak néhány pillanatig tart, csak egy röpke villanás, amely átcikázik agyunkon. “Jé, már megint eltelt egy hét, már megint vasárnap
van, már megint itt a gyerek születésnapja, az anyuka névnapja, itt a húsvét, a karácsony… Már egy éve, hogy megtörtént, már egy éve, hogy ismerem, már egy éve,
hogy elvesztettem…” Mégis Berzsenyi fogalmazta meg a legjobban, a legképszerûbben és egyben a legegyszerûbben is mindazt, amit eddig leírtam: “Ó, a szárnyas idô
hirtelen elrepül.”
Ilyenkor, advent idején várakozunk és gondolkozunk. Az élet kissé lelassul és a
befelé figyelés idôszaka elkezdôdik. A számvetés, az összegzés periódusa ez, a jó
cselekedetek idôszaka. Mit hozott ez az év a nemzetnek, a hazának, a városnak és a
családnak? Mit vett el tôlünk a nagypolitika, mit kényszerített ránk, mivel alázott
meg, sárba taposva jogainkat, méltóságunkat, szabadságunkat?
A 2007-es év Dabason az Anyák Éve volt. Ebben az esztendôben decemberig 145
csecsemô született, és velük ezerszer annyi mosoly, öröm, remény jött a világra. Ez jó
arány, ha hisszük, hogy a gyerek a jövô letéteményese. Az Anyák Évében sokat tettünk
azért, hogy jobb legyen az élet városunkban, hogy könnyebb legyen a megélhetés és
növekedjen a gyermekvállalási kedv a családokban. Hisszük, hogy Dabas kedvezô
szociális “mikroklímája”, az odafigyelés és a segítségnyújtás hasznára válik ennek a településnek, és ezáltal otthonosabb, családbarát életteret teremt, amely alkalmas a “fészekrakásra”.
Reméljük, hogy városunk sziget marad az országos gondok tengerében, a nyugalom,
a szeretet, a közösségi összetartozás és a családi harmónia egyre gyarapodó szigete.
Kívánok városunk minden tagjának áldott karácsonyi ünnepet és békés, reményteljes új esztendôt!
Kôszegi Zoltán polgármester

V ISSZATAP SOLT UK
István, a király másodszor

Nagy sikerrel és óriási látogatottsággal zajlott le az István, a király
rockopera második elôadása december 2-án, a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Dabas Város Önkormányzata a 2004. december 5-i,
kettôs állampolgárságról szóló, sikertelen népszavazás emlékére minden évben megrendezi a Szeretet és Összetartozás Ünnepét. A rockopera bemutatója szervesen illeszkedik a rendezvény koncepciójába,
ugyanis mi sem bizonyíthatná jobban az összmagyarság összetartozását, mint államalapító Szent István királynak azon törekvése, hogy
egységbe szervezze népét, és “minden magyarok királya” legyen.
A rendezvény létrehozásán hónapok óta hatalmas erôfeszítéssel
dolgozott az Áldos Hagyományôrzô Egyesület minden tagja, de
ugyanolyan áldozatkészen próbáltak a statiszták és táncosok Pásztor
Gergely irányításával, valamint az énekesek Dömôk Virág és Joó
Tibor segítségével. Az elôadás nem volt hibátlan, hiszen, ne feledjük, hogy amatôr produkcióról van szó. Ráadásul a technika ördöge úgy döntött, hogy átveszi a fôszerepet az elôadás felétôl. A táltostánc hevében, a mû egyik legmozgalmasabb jelenetében hirtelen kihunytak a fények és tönkrement a hangosítás. A szereplôk, mintha
mi sem történt volna, folytatták a jelenetet, zenei alap nélkül, hangos énekszóval, kifulladásig. Senki nem adta fel, felnôtt és gyerek
fegyelmezetten és lelkesedéssel tette a dolgát a jelenet végéig. Az
összetartozás érzését még erôsebbé tette a közönség biztatása, az,
ahogyan bekapcsolódott az énekbe és szûnni nem akaró tapssal biztatta a táncosokat. Az elôadás végén újra létrejött a katarzis. A Himnusz és a Székely Himnusz közös eléneklése bizonyította a közösség
összetartozását. Elgondolkodtató azonban, hogy a Szeretet és Összetartozás Ünnepén voltak még olyanok, akik a Székely Himnusz
alatt ülve maradtak… Az elôadás óta eltelt már jó néhány nap. Sok
szófoszlány érkezett hozzám, de a legemberibb a szereplôk, statiszták véleménye volt. Hiányoznak a próbák, az együttlétek, az euforikus hangulat… Ötletekre, elképzelésekre van szükség egy új
közösségépítô produkció létrehozásához, hogy betöltse az ûrt, a
hiányérzetet, amely az István, a király bemutatója után maradt.
Köszönet mindenkinek, aki tehetségével, szorgalmával, tudásával, anyagi, erkölcsi támogatásával hozzájárult a produkció létrehozásához. Köszönetképpen közzétesszük a szereplôk és a szponzorok
névsorát. A MÛSOR FÔTÁMOGATÓJA DABAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA és A LELKES KÖZÖNSÉG.
kapui
Támogatók:
Aranykorona Ékszerbolt • MAG TV • Mátyus Bt. • Da Vinci Stúdió • Dekorcenter • Metál 99. Kft. • Marika virágbolt • Gugyerásféle bolt • Vogtland pékség • Szolanum – Békés Savanyítóüzem •
Nautilus étterem • Zóna Kft. (Magyar házaspár) • A tatárszentgyörgyi pékség (Kôszegi József) • El Diablo étterem • Horváth
autósbolt • Tóth Pál • Szabados László • Major Attila vállalkozók • a
Kossuth Lajos Általános Iskola • a Táncsics Mihály Gimnázium
Fotók: Karlik Dóra

Szereplôk:
Azary Beatrix, Bácskai Gábor, Bálint Melinda,
Balogh Bettina, Bánszki Zoltán, Baranyai Krisztina, Bató Tibor, ifj. Bató Tibor, Benedek Barna,
Bennárik Dóra, Bereczki Barnabás, Bokor Attila,
Boncz Brigitta, Bozsik Fanni, Buncsák Gábor,
Buncsák Zoltán, Czibóka Gábor, Csébi Orsolya,
Dudás Mihály, Durai Hajnalka, Fabók Tibor,
Fabók Vivien, Farkas Éva, Farkas Gábor, Farkas
Károly, Fekete Csaba, Foki Éva, Foki Krisztián,
Fülöp Enikô, Gál Bernadett, Garajszki Ágnes,
Garajszki Nikolett, Gecser Eszter, Gogolák Mariann, Gogolák Tamás, Gombár Erika, Greksa
Gitta, Gugyerás Judit, Gula László, Henesz
Tímea, Hornyákné Bollók Mária, Horváth
Ágnes, Illés Anna, Ispán Borbála, Jenes Aliz,
Juhász Dorina, Juhászné Bábel Márta, Jurácsik
Henrietta, Kajdácsi Jánosné, Kecskés Gábor,
Kecskés Lilla, Kecskés Sarolta Réka, Kecskés
Zoltán, Kiss Kinga, Kisutzki Renáta, Klemencz
Balázs, Kollár Anna, Kollár Fanni, Kollár Flóra,
Kollár Kinga, Komor Násztya, Kovács Dóra,
Kovács Mátyás, Kôszegi Blanka, Kôszegi Zoltán, Krucsay János, Kubik Judit, Kuli Lili, Laja
Bettina, László Henrietta, Majer Edina, Majer
Katalin, Majer László, Malinetescu Natália,
Marizs Dániel, Márton Anna, Máté Zsuzsanna,
Megyeri Beatrix, Molnár József, Molnár Károly,
Nagy Gergely, Nagy Nelli, Nagy Zsófia Eszter,
Nagyváradi Gergely, Oláh Krisztián, Opóczki
Dávid, Öller Emese, Pásztor Bendegúz, Pásztor
Gergely, Pataki Tímea, Pintér Szabolcs, Pintér
Zalán, Pirk Antal, Rádai István, Réti Virág,
Ronga Eszter, Ronga Máté, Rónyai Katalin
Noémi, Sásdi Laura, Schleisz Ágnes, Seregély
Erika, Serfer Boglárka, Sponga Viktória, Szabados István, Szalai Csenge, Szandhoferné Ihászi
Tünde, Szatmári Emese, Szatmári Réka, Szikszay Fanni, Szlama Dóra, Szlama Ildikó, Szlama
László, ifj. Szlama László, Szlezák Fanni, Szokoli Katalin, Szônyi Renáta, Szûcs Zoltán, Taskó
Valéria, Tibay László, Tolnai Andrea, Tóth
Fanni, Tóth Norbert, Tóth Renáta, Tömöri
Ildikó, Vadkerti Vivien, Vaszary Borbála,
Verdes Dorottya, Vincze Erika, Volenszki Lilla,
Zsákai Lénárd, Zsolnai Zoltán, Zsolnai Rihárd

Közremûködtek:
Áldos Hagyományôrzô Egyesület
ELTE Néptáncegyüttes
Fehér Táltos Regôs Dobkör
Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar
LazulAlánc zenekar
Zenei rendezô: Joó Tibor
Felkészítô énektanár:
Tóthné Dömôk Virág
Tánckar koreográfia: Pásztor Gergely
Rendezô: Farkas Pál
Segítségünkre voltak:
Dabas-Diego Sportcsarnok munkatársai
Dabas Város Önkormányzata
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai
Médiatámogatóink:
Dabasi Újság • MAG TV
Odafigyelô • Rádió Dabas
Az elôadást szervezte:
Áldos Hagyományôrzô
Kulturális Közhasznú Egyesület

Rendezvényeink

Adventi Városházi Est

Fotók: Karlik Dóra

FÉNYÜNNEP A SZENT ISTVÁN TÉREN

Dabas Város Önkormányzata december 2-án, advent elsô vasárnapján
tartotta hagyományos rendezvényét, az Adventi Városházi Estet. Ez a nap
az év legszebb idôszakának kezdete, amely tele van szeretettel és az ünnep
fényeivel. A színpadi mûsorok a Fény Ünnepével kezdôdtek, amelynek
üzenete a honfoglalás kori pogány magyar hit- és rítusvilágból származik,
történelmi korokon átívelve eljut a keresztyén hitvilág megvallásáig. Az

Mi volt
a puttonyban?
Immár negyedik alkalommal járt nálunk az
Ötvös Cirkusz, és újabb fergeteges elôadással
kápráztatta el a dabasi is környékbeli iskolásokat a számos hazai és külföldi bohóc, akrobata és állatidomár. A Mi van a puttonyban? címû elôadást a település diákjai Dabas Város
Önkormányzatától kapták Mikulásra ajándékba. Igaz, hogy a cirkusz-varieté bemutatóra kicsit korábban, november 30-án került
sor a Dabas-Diego Sportcsarnokban, de ez a
tény mit sem rontott a teremben uralkodó
fergeteges hangulaton. Mintegy 2500 gyerek
örült, nevetett, tapsolt együtt a lelátókon és a
porondot körülvevô széksorokban. Köszönjük az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet és az Örkényi Takarékszövetkezet önzetlen segítségét, amely lehetôvé tette, hogy a
bugyi, pusztavacsi és újlengyeli alsó tagozatosok is részesülhessenek ebben az élményben.
– szerk. –

elôadás létrejöttéhez szükség volt a dabasi oktatási intézmények, egyesületek, civil szervezetek összefogására. Az ötletgazda és a rendezô Tóth Béla
Ottó volt, aki maga is részt vett a produkcióban a tisztán csengô hangú
Valentyik Anna táltostársaként. A produkcióban közremûködött vendégként az ôsi hitvilágot megidézô bajai Fehér Táltos Regôs Dobkör, amelynek tagjait az István, a király címû rockopera elôadásán is viszontláttuk.
Az elôadás nem jött volna létre az itt felsorolt szereplôk nélkül: Danyis
Máté (Szent János Katolikus Általános Iskola), Garajszki Kata és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola énekkara (karvezetô Telek Ildikó), a dabasi
és gyóni dobos ovisok és óvó nénik, a sári óvodapedagógusok, a Kossuth
Lajos Általános Iskola énekkara (karvezetô Kabai Zsuzsa), a dobos sulisok
és a Felvonó zenekar. Köszönjük nekik ezt a szép elôadást. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôbeszéde után a Szent János Katolikus Általános
Iskola adventi mûsorát láthattuk. A rendezvény a Városi Énekkar karácsonyi dalával zárult, amelynek sikeréhez dabasi pedagógusok, diákok, képviselôk, orvosok, civil szervezetek tagjai, vállalkozók járultak hozzá közös
részvételükkel. A rendezvény alatt kigyúltak az ünnep fényei a Szent István tér fáin és a Városháza homlokzatán. Az este hidegét illatos teával és
forralt borral enyhíthették a jelenlévôk, amelyhez mézeskalácsot és friss
pogácsát is kóstolhattak. A betlehemi jászol a megszokott helyen várja azóta is a látogatókat. A Szent Családot az Áldos Hagyományôrzô Egyesület önkéntes pásztorai ôrzik éjszakánként, hogy szépségük idôtlen, nyugalmuk zavartalan maradjon. Köszönjük a Magyar házaspárnak és Major
Attila vállalkozónak nagylelkû felajánlásaikat.
K. Á.

Mikulások szolgálatban
December 6-án, Mikulás napján a Polgármesteri Hivatal
öt Mikulása és krampusza fáradozott azon, hogy a város
összes óvodásához és kisiskolásához eljusson a várva
várt ajándék. Két Mikulás lovas kocsin indult kora reggel
a két legtávolabbi városrész óvodáiba, ahol már nagyon
várták ôket a gyerekek. A többi Mikulás kolléga az iskolák környékén teljesített szolgálatot, krampuszaival
együtt cukorkát és jó tanácsokat osztogatott a diákoknak. A visszajelzések szerint sok örömöt szereztek jelenlétükkel a város gyerekeinek, tehát
küldetését sikeresen teljesített a Mikulás-kommandó.
Szerk.

Karácsonyfák ünnepe
December 9-én, advent második vasárnapján karácsonyi koncert és karácsonyfa-kiállítás várta a Halász Móricz-kúriába látogató vendégeket. Gyermekeknek és felnôtteknek egyaránt szemet gyönyörködtetô látvány volt
a 14 db különbözô stílusban feldíszített fenyô, amelyeket havas hatású környezetben rendeztünk el. A karácsonyi készülôdésbe is adhattunk néhány gondolatot a papírból készült angyalka és fenyôdíszek
készítésével. A kellemes délután záró eseményeként a közönség
szavazatai döntötték el, melyik a legszebben feldíszített fa. Az elsô díjat a 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, a második díjat Morva Ágnes, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanára, a harmadik
díjat a Gyóni Géza Általános Iskola kapta. A nyerteseket ajándékutalvánnyal jutalmaztuk. A díjak kiosztása után következett a legizgalmasabb pillanat. A feldíszített fenyôket
tombolán sorsoltuk ki. A nyertes fát Tokai Lászlóné, a
második helyezettet Pálinkás Balázs, a harmadik helyezett fát pedig Majer Lászlóné nyerte meg, mindannyian
felajánlották nyereményeiket nagycsaládosok és fogyatékossággal élôk számára. Köszönjük, hogy ezen az
adventi vasárnapon is ellátogattak rendezvényünkre!
Tájoló Iroda Munkatársai
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. október 30-án megtartott ülésén meghatározta a közmeghallgatás és a városrészi gyûlések idôpontját, döntött a „Rászorultakért és Elesettekért” Díj odaítélésérôl.
***
A testület Dabas Város területén mûködô intézményekkel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozta 2007. október 30-án:
• Pályázat benyújtásáról döntött az önkormányzati tûzoltóság eszközellátottságának korszerûsítésére, gépjármûfecskendô beszerzésére.
• A Szent János Katolikus Általános Iskola részére magastetô beépítésének támogatására
10 218 000 Ft-ot biztosított a Vállalkozásfejlesztési és turizmusfejlesztési alapok terhére.
• A Gyóni Géza Általános Iskola, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola beázásainak megszüntetése érdekében megbízta a Városüzemeltetési Iroda által megpályáztatott kivitelezô cégek közül a legelônyösebb ajánlatot
tevôt a munkák elvégzésére.
• Elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítôszolgálata Társulásáról szóló megállapodás és alapító okirat módosítását.
***
• A testület döntött Dabas város névtelen utcáinak elnevezésérôl az alábbiak szerint:
2256/3 hrsz.-ú: Parragh utca
0135/53 hrsz.-ú: Dancsó utca
0135/2 hrsz.-ú: Sportcsarnok utca
0141 hrsz.-ú: Pusztatemplom utca
0923/308 és 0923/360 hrsz.-ú: Szent Imre utca
0923/399 hrsz.-ú: Szent Erzsébet utca
0923/294; 0923/344 és a 0923/422 hrsz.-ú:
Szent László utca 5-ös út belterületi szakasza:
Moteltôl Budapest felé: Pesti út
Moteltôl Kecskemét felé: Kecskeméti út
• A Képviselô-testület hozzájárult, hogy a Dabasi-Szôlôk, Alkotmány u. 42. szám alatti 5870
hrsz.-ú ingatlan „üzem” megnevezés helyett,
„beépítetlen területként” kerüljön az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre, változatlan tulajdoni állással.
• A testület elfogadta, hogy a Dabasi-Szôlôk, Tinódi u. 5960/13 hrsz.-ú ingatlan Szociális Foglalkoztató megnevezés helyett Civil Közösségi
Házként kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzésre, változatlan tulajdoni állással.
• A testület hozzájárult a dabasi 7229/2 helyrajzi számon nyilvántartott 1407 m2 nagyságú
beépítetlen terület megnevezésû ingatlan
visszavásárlásához Csontos Lászlóné, DabasGyón, Rabárerdô u. 21. szám alatti lakostól. A
teljes vételár: 1 547 700 Ft.
• Engedélyezte a Dabas-Sári, Pillangó u. 49. szám
alatti 5144 hrsz.-ú, 1114 m2 (309,4 öl) nagyságú beépítetlen terület megnevezésû ingatlan értékesítését Kléh István és Kléh Aranka, DabasSári, Tabáni u. 46. szám alatti lakosok részére.

A vételár: 4800 Ft + 20% áfa/öl, azaz
1 782 144 Ft.
A Képviselô-testület október 30-án hozott
szervezeti, szervezési jellegû döntései:
• Megbízta Pálinkásné Balázs Tünde és Szandhofer János alpolgármestereket, hogy Kôszegi
Zoltán polgármester akadályoztatása esetén
az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanács ülésein Dabas várost képviselje, azzal, hogy a képviselettel megbízott
személy jogai és kötelezettségei azonosak a
polgármester jogaival és kötelezettségeivel.
• Elfogadta az Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodásának módosítását.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. november 12-én megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi pályázatokkal kapcsolatos döntéseket hozta:
• A Ravatalozó építése Dabason tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás és dokumentáció alapján az érvényes ajánlatok közül a KÖZBESZERZÉSI MAGASÉPÍTÔ
KFT. (1139 Budapest, Üteg u. 31.) ajánlatát fogadta el a legkedvezôbb ajánlatnak, s hirdette
ki az eljárás nyertesének.
• Pályázatot nyújtott be a KMOP-2007-2.1.2
kódszámú, „Kerékpárutak fejlesztése” címû
pályázati felhívásra hivatásforgalmi (közlekedésbiztonsági) célú kerékpárút és járda építésének támogatására.
• Pályázatot nyújtott be a KMOP-2007-2.1.1/B
kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” címû
pályázati felhívásra belterületi földutak építésének támogatására, a Dabas, Kert, Huba vezér
utcák teljes hosszon és Tas vezér, Szôlôhegyi,
Peszéri utcák részben történô kiépítésére.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2007. november 12-én megtartott
rendkívüli ülésén az alábbi kezességgel, intézményi ingatlanokkal kapcsolatos döntéseket hozta:
• Készfizetô kezességet vállalt az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás által felvett
19 000 000 Ft fejlesztési hitelbôl a település
lakosságszámának arányában.
• Hozzájárult ahhoz, hogy a dabasi 135 hrsz.-ú,
2124 m2 nagyságú Dabas, Fô út 83. szám alatti Általános Iskola megnevezésû ingatlanból
75 m2 területrész terhére Pest Megye Önkormányzatának javára ingyenes használati jog az
ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön.
***
A Képviselô-testület 2007. november 28-án
megtartott ülésén hozott kiemelt döntései:
• A testület elfogadta a térítési díj és a tandíj
összege megállapításának szabályairól szóló
rendeletét, melyet 2008. szeptember 1-jétôl
kell alkalmazni a nevelési-oktatási intézményekben. A rendelet – egyebek mellett – szabályozza, hogy a második, illetve további
szakképzésben, felnôttoktatásban részt vevôk

milyen összegû térítési díjat, tandíjat kötelesek fizetni, illetve a díjfizetés alól milyen
tanulmányi, szociális kedvezményekben
részesülhetnek.
• Rendeletmódosítás következtében 2008.
január 1-jétôl változik a mezôôri járulék is,
70 Ft/aranykoronára csökken. 7 aranykoronáig nem kell járulékot fizetni.
• Megvitatta és egyhangúlag elfogadta Dabas
Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési koncepcióját, melyben elsôdleges célként jelölte meg az önkormányzat kötelezô
feladatainak ellátásához, az intézmények mûködéséhez és a vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítását. A testület elfogadta továbbá Dabas Város 2007. évi
költségvetésének III. negyedévi teljesítésérôl
szóló tájékoztatót.
• A testület döntött az „Év Vállalkozója” Díj,
Dabas Város Sportjáért Díj, és Dabas Város
Közbiztonságáért Díj odaítélésérôl.
• A képviselôk támogatták Pest megye önálló tervezési, területfejlesztési és statisztikai régióvá válását.
• A testület elbírálta a Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjra beérkezett pályázatokat.
***
A Képviselô-testület intézményekkel kapcsolatos döntései a 2007. november 28-i ülésen:
• A testület intézményenként döntött az általa
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó pedagóguslétszámról, azzal,
hogy az önkormányzati fenntartású óvodák
számára biztosított egy gyógypedagógusi státust.
• A testület támogatja az Oktatási és Ifjúsági
Szolgáltató Iroda létrehozását, hivatalon belüli
átszervezéssel.
• A testület elfogadta a 2008. évre szóló ellenôrzési ütemtervet, mely a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolát és a hozzá tartozó, részben
önálló 1. sz. Napköziotthonos Óvodát, a Gyóni
Géza Általános Iskolát s a hozzá tartozó részben önálló 3. sz. Napköziotthonos Óvodát, a
Kossuth Mûvelôdési Központot érinti. A testület döntött arról, hogy a 2008. évi intézményi
ellenôrzést külsô szakértô céggel végezteti el
az Ország Közepe Önkormányzati Társuláson
keresztül.
***
A Képviselô-testület támogatással kapcsolatos november 28-i határozatai:
• A testület a Dabas Sportcsarnok Beruházó és
Szolgáltató Kft. részére mûködési támogatásként 1 000 000 Ft-ot biztosított az
energiaemelési céltartalék terhére.
• A testület a Sári Szlovák Kisebbségi Önkormányzat részére 500 000 Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 500 000 Ft támogatást biztosított.
• Az FC Dabas Sportegyesület részére engedélyezte 1 000 000 Ft elôleg kifizetését a
2008. évi támogatási keret terhére.
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Biztonság, összetartozás, egyensúly, jövô = ANYA
A 2007. évet Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az
Anyák Évének nyilvánította, amellyel hangsúlyozni kívánta az édesanyák egész életen át vállalt feladatát. A cél az volt, hogy tiszteljük az
édesanyákat, édesanyáinkat, az elmúltakat és az eljövendôket, a rájuk
irányított figyelem valóban az év minden napjára kiterjedjen, ne csak
Anyák Napja alkalmából kapjanak gyengédséget, megértést. A gondolatok mellé számos programot, eseményt sorakoztattunk fel a településen, amelyek különbözô területekrôl szólították meg a városban élô
édesanyákat és családjaikat. Szórakoztató, szabadidôs, egészségügyi,
szociális, nevelési és fejlesztô programok valósultak meg ebben az esztendôben, amelyek elsôdlegesen az édesanyákhoz szóltak.
A sport és egészségügy területére tervezett programok komplexen,
együttesen szervezôdtek. A Szakorvosi Rendelôintézet az anyák egészségére koncentrálva szûrôvizsgálatokat (nôgyógyászat, mammográfia,
érrendszeri szûrés) biztosított a Dabasi Napok programjai és más városrészi egészségmegôrzô programok keretében. A lelki egészség megôrzésére elôadásokat és wellness programokat ajánlott a Dabas-Diego Sportcsarnok. A Kihívás Napján a Polgármesteri Kabinetiroda az anyák
példamutató szerepére hívta fel a figyelmet, a város több pontjáról elinduló mamás kerékpározással és babakocsis intenzív séta meghirdetésével. A nap programjához kapcsolható a gyóni városrészben heti rendszerességgel mûködô baba-mama és az intimtorna klub, ahol az édesanya
és a gyermeke együttesen vehet részt. Helyi civil szervezet kezdeményezésére a városi futónap is az édesanyák részvételére építette programjait.
A településen mûködô védônôi hálózaton keresztül folyamatos kapcsolattartást valósítunk meg a gyermeket nevelô édesanyákkal. A
védônôi tevékenységhez kapcsolódó programokról a Dabas Televízión,
Rádió Dabason, a Dabasi Újságon és más helyi nyomtatott sajtóorgánumon keresztül folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot, mivel
a gyermeknevelésben, az anyaságban nagyon fontos az eddigi tapasztalatok minél szélesebb körû átadása, az eddigi életutak figyelemmel kísérése és megtisztelése. Önkormányzati támogatással beszerzésre került
50 db kismama biztonsági öv, 10 db csecsemômérleg, amelyeket (a
védônôktôl lehet kölcsönözni) minden dabasi babát váró család használhat. Azok a dabasi édesanyák, akik az Anyák Évében hozták világra
gyermeküket, hasznos ápolási termékekbôl összeállított ajándékcsomagot kaptak (digitális lázmérô, orrszívó). Ebben az évben is megrendeztük az Újszülöttek Köszöntését, ahol az újszülötteket és szüleiket mûsorral, emléklappal és 5000 Ft értékû betétkönyvvel ajándékozta meg az
Önkormányzat. Megünnepeltük az idôs házassági évfordulós házaspárokat is, ami áttételesen, de kapcsolódik az anyákhoz azáltal, hogy sok
édesanyát köszönthettek gyerekeik gyémántlakodalmuk alkalmából. A
védônôk éves terveiben szerepelt a legkisebb közösséget, a családokat
megszólító szórakoztató program is, az Anyaság régen és most c. kiállítás, ahol bemutatásra kerültek a régi és mai gyermeknevelési eszközök,
amelyek összegyûjtését több hónapos városi kutatómunka elôzte meg.
A vándorkiállítást mindhárom településrészen a közmûvelôdési intézmények (mûvelôdési központ, faluházak) helyszínein megtekinthette a
lakosság. A családok gyermekvállalási kedvének erôsödését segítették a
szülés-elôkészítô tanfolyamok – szintén védônôi szervezésben –, ahol
a leendô szülôk a várandósság hónapjait végigkísérve, tíz alkalommal
találkoztak és ismerkedhettek szakemberek segítségével a terhesség,
szülés, gyermekápolás kérdéseivel.
A Dabasi Napok programjaként Anyának lenni ma címmel interaktív beszélgetést szerveztek védônôink, amelyre nagycsaládos édesanyákat kértek fel. A város közismert emberei, példamutató nagycsaládok anyukái, fôállású édesanyák fejezték ki gondolataikat az anyaságról,
az anyai felelôsségvállalásról, életük alakulásáról a gyermekeik születése
utáni idôszakban. A Pest megyei védônôi konferencia helyszíne is

Dabas volt, így a településre több
száz szakember látogatott el. A
program városi összefogást igényelt.
Az anya és gyermek kapcsolat
értékelését és elmélyítését célozta
meg a 2007 márciusában nagy sikerrel megtartott térségi csecsemôápolási és elsôsegélynyújtó
verseny, amely a környezô települések általános iskolásait szólította
meg. Ide sorolható a középiskolákban beindított gondolatébresztô
beszélgetés Az anyaság értéke a fiatalok szemében címmel, a beszélgetéseket védônôk vezették és osztályfônöki órák keretében találkoztak
a diákokkal. A mûvelôdés, mûvészet területén is megjelent az anyaságtéma. A város óvodái a mûvelôdési központtal közösen hirdették meg
Anya címmel az óvodás gyermekrajzpályázatot, amelynek ünnepélyes
megnyitója és eredményhirdetése a március 15-i városi rendezvénnyel
együtt zajlott. Az ünnepi mûsor keretében Valentyik Anna népdalénekes és édesanyja együtt énekelt a város fôterén. A 2007. évi városi kitüntetô díjak átadásában is ünnepelhettük a édesanyákat. A díszpolgári
címet a településen élô 78 éves édesanya, Erdélyi Lajosné Marika néni,
a környezetvédelmi díjat Józsa Sándorné, a Gyóni Géza Általános Iskola pedagógusa vehette át. Az év folyamán számos szintén önkormányzati elismerésben tükrözôdött az Anyák Évének koncepciója. A Kászonyi
Dániel pedagógiai díjat Gyurman Tiborné és Juhászné Bábel Márta, a
Rászorultakért és Elesettekért díjat az ötgyerekes édesanya, Mráz Lászlóné, a Zárdakert Idôsek Otthona munkatársa kapta. A dabasi önkormányzat javaslatát támogatva Klemencz Györgyné, a dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelôintézet vezetôje a Pest Megyei Önkormányzat Semmelweis Ignác-díját kapta az egészségügy területén végzett munkája elismeréseként. Az óvodás rajzpályázat díjazott munkáiból az édesanyákat
köszöntô kiadvány készült az Önkormányzat támogatásával, Az anyák
halhatatlanok címmel, amely anyák napjára minden háztartásba eljutott,
ezzel is kifejezve érzéseinket az édesanyák iránt. A városrészi mûvelôdési
intézmények az édesanyák köszöntésére anyák napja alkalmából zenei
rendezvényt, ünnepi mûsorokat szerveztek, ahol köszöntötték a városunkban élô és tevékenykedô családanyákat. A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat fotópályázatot, a Halász Boldizsár Városi Könyvtár pedig
verspályázatot hirdetett meg Anya és gyermeke címmel az ifjú alkotóknak. Fontos feladatként kezelendô az Anyatej Világnapjának megünneplése, amely a védônôk szervezésében valósult meg, immár több éves
hagyomány alapján.
A Kossuth Mûvelôdési Központ, kapcsolódva az ôszi városi napokhoz, dabasi anyukák horgolt kézimunkáiból kiállítást rendezett, amely
szintén az édesanyákra irányította a figyelmet. Kistérségi Képzômûvészeti Alkotókör tagjai különbözô mûvészeti technikákkal készített alkotásaiból, Tisztelgés címmel nyitotta meg kiállítását, melynek témája az
Anya, s amely egyben az Anyák Évének záróeseménye is. 2007-ben
Dabason az édesanyákat ünnepeltük. A város vezetése, a programok
meghirdetôi, szervezôi az anya szerepét, fontosságát, és általa képviselt
értékrendet hangsúlyozták, amely nélkül sivár lenne a környezet, kaotikus a társadalomra, és embertelen az ember. A felsorolt rendezvényekben az anyáknak közösségépítô és összetartó ereje fogalmazódott meg.
Reméljük, hogy az Anyák Évének programja bizonyítja, hogy ebben a
városban fontos a szeretet, az odafigyelés és a kis- és nagyközösségek
összetartozása.
Pálinkásné Balázs Tünde
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
november 15.
Holu János–Kozma Márta
november 24.
Nagy József–Udvarias Erzsébet
20 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
november 06.
Klötzl Gyula–Bennárik Ilona
Lakatos Gusztáv–Jakab Rozália
november 21.
Kecskés Miklós–Varga Erzsébet
25 éve (1982-ben) kötöttek házassságot:
november 12.
Gogolák Lénárd–Pacsirta Erzsébet
30 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
november 18.
Kosztolányi József–Vadkerti Mária
november 19.
Kecskés Lénárd–Pelikán Anna
november 25.
Zsákai Péter–Navratyil Magdolna
Bukovszki Gábor–Farkas Terézia
november 26.
Kirirpóczki János–Szanyi Katalin
40 éve (1967-ben) kötöttek házassságot:
november 03.
Fojta József–Podoba Margit
november 04.
Talapka József–Balog Terézia
Gula József–Szabó Karolina
november 05.
Zsitva István–Csiszton Erzsébet
november 10.
Jurácsik Mihály–Balog Ilona
november 17.
Balog József–Bálint Ilona
Pacsirta József–Gombár Terézia
Gogolák József–Kocsir Mária
november 24.
Janicsák Lénárd–Kocsir Terézia
50 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
november 05.
Krigel Mihály–Grajszki Borbála
november 07.
Serfôzô Lénárd–Majer Terézia
november 09.
Szabados István–Suhajda Mária
november 14.
Sinkó Pál–Fabók Jolán
november 15.
Safranyik József–Sarafi Terézia
november 16.
Lantos József János–Horváth Mária
Bozsik József–Suhajda Terézia
november 18.
Gogolák Pál–Sikari Ilona
november 20.
Fojta József–Bukovszki Mária
november 22.
Surman Gyula–Farkas Ágnes
november 30.
Kosztolányi János–Gogolák Janka
Lakos József–Schneider Mária
60 éve (1947-ben) kötöttek házasságot:
november 18.
Balog Benô–Majoros Mária
november 22.
Serfôzô József–Kecskés Margit
november 26.
Volenszki József–Garajszki Ilona
25 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
december 04.
Kubik Pál–Bennárik Erzsébet
30 éve (1977-ben) kötöttek házassságot:
december 17.
Czene János–Kaldenecker Irén
40 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
december 01.
Laczkó József–Bukovszki Terézia
Pasztyerik István–Gombár Terézia
december 23.
Magyarházi István–Böcsödi Mária
december 30.
Stark Endre–Udvari Julianna
50 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
december 24.
Erôs János–Furi Erzsébet
2007. októberben kötöttek házasságot:
október 13.
Pap Gábor–Talapka Terézia
Dienes János–Liska Beáta

8 DABASI ÚJSÁG

2007. november–december

2007. októberben kötöttek házasságot:
október 18.
Garamszegi Attila Zsolt–Garajszki Mária
október 20.
Körözsi István–Molitor Anikó
Zsiros József–Kövesdi Györgyi
2007. novemberben kötöttek házasságot:
november 17.
Dobolyi Gábor–Maretics Éva
november 19.
Csák János István–Horváth Angéla
november 29.
Csernák Zoltán–Cicala Olga

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Újszülötteink
Újszülött neve

Rojcsik Roland
Székely Bulcsú
Várkonyi Bálint
Bartha Liliána
Talapka Gellért
Gudmon Attila
Gubicza Norbert
Gyónfalvi Dalma
Szabó Ákos
Szabó Ádám
Buzás Martin
Kiss Kevin
Koszó Vivien
Bicskei Valter Dániel
Berki Gyula
Windberg Csaba
Schanberg Luca
Kmetyó Márton
Vajda Patrik
Fehér Noel

Születési ideje

10. 04.
10. 11.
10. 16.
10. 19.
10. 21.
10. 23.
10. 30.
10. 30.
10. 31.
10. 31.
11. 01.
11. 14.
11. 18.
11. 20.
11. 21.
11. 22.
11. 23.
11. 24.
11. 28.
11. 28.

Anyuka neve

Böcsödi Edit
Bene Gabriella
Molnár Gabriella
Sári Anita
Balogh Zsuzsa
Liska Judit
Tunner Erika
Szabó Edina
Nagy Emese
Nagy Emese
Szabados Andrea
Fazekas Brigitta
Trapp Krisztina
Bicskei Brigitta
Kovács Mónika
Garajszki Erika
Rácz Katalin
Tóth Gizella
Kovács Tünde
Forgács Mária

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti lakói
Név

Születési idô

Életkor

Molnár Jánosné (Egerszegi Erzsébet)
Dobos István
Gattyán Istvánné (Kancsár Anna)
Szatmári Ferencné (Terék Borbála)
Kiss Istvánné (Gulyás Ilona)
Dr. Sárkány Vilmos
Babik Lászlóné (Deák Veronika)
Hajdu Józsefné (Puzsér Zsuzsanna)
Valaszkai Károly
Harminc Jánosné (Valentyik Margit)

1912. 12. 05.
1913. 11. 20.
1913. 11. 22.
1914. 11. 17.
1914. 11. 29.
1915. 12. 15.
1916. 12. 20.
1917. 11. 01.
1917. 11. 16.
1917. 12. 21.

95 éves
94 éves
94 éves
93 éves
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse Önöket sokáig!
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édesapánk,
id. Sásdi Antal temetésén részt vettek. Részvételükkel osztoztak
bánatunkban.
Sásdi család

Intézményeink hírei

Halottaink

Még egy újdonság városunk életében

Név

Születési idô Halálozás idôp.

Suhajda János
Zelenák János
Zakukpszki Ferencné
Suhajda János
Hajdú Józsefné (Puzsér Julianna)
Czakó István
Tóth Mihály
Czakó Pál
Kozma Lászlóné (Lakos Mária)
Fajt János
Jáger István
Miták Ferenc
Fojta Józsefné (Majoros Mária)
Balog János
Komlóczi Lászlóné (Magyari Ilona)
Stefkó József
Turcsán István
Volentér Krisztina
Lomen Pál
Laczkó Istvánné (Jelenek Terézia)
Jakab József
Körmendi Jenôné (Német Terézia)
Nagy Ferenc
Podoba Miklós
Sásdi Antal
Bábel Balázsné (Németh Margit)
Kucsik Zoltán
Varga Lajosné (Pák Sarolta)
Sinkó Pálné (Jóri Julianna)
Kódiás Jánosné (Kónya Margit)
Kocsis Jánosné (Holéczi Julianna)

1958. 10. 27.
1937. 02. 03.
1962. 01. 08.
1931. 09. 07.
1917. 11. 01.
1942. 09. 18.
1950. 01. 02.
1912. 09. 21.
1948. 06. 11.
1948. 07. 14.
1938. 06. 21.
1955. 12. 23.
1928. 11. 06.
1949. 08. 04.
1952. 06. 11.
1928. 01. 21.
1942. 07. 08.
2004. 06. 11.
1928. 08. 06.
1923. 07. 08.
1930. 05. 08.
1924. 11. 01.
1967. 04. 05.
1944. 05. 07.
1920. 08. 25.
1927. 09. 20.
1957. 05. 19.
1940. 09. 09.
1914. 09. 24.
1937. 04. 20.
1911. 08. 21.

2007. 09. 17.
2007. 09. 18.
2007. 09. 20.
2007. 09. 21.
2007. 09. 26.
2007. 09. 30.
2007. 10. 03.
2007. 10. 04.
2007. 10. 05.
2007. 10. 06.
2007. 10. 09.
2007. 10. 17.
2007. 10. 23.
2007. 10. 27.
2007. 10. 31.
2007. 11. 01.
2007. 11. 03.
2007. 11. 04.
2007. 11. 07.
2007. 11. 11.
2007. 11. 12.
2007. 11. 12.
2007. 11. 12.
2007. 11. 13.
2007. 11. 13.
2007. 11. 16.
2007. 11. 18.
2007. 11. 20.
2007. 11. 24.
2007. 11. 25.
2007. 11. 27.

Osztozunk a családok gyászában.
Tisztelt Dabasi Polgárok!
Az Áldos Egyesület 2008. január 12-én megemlékezést tart a Don-kanyarban odaveszett, megsebesült és fogságba került áldozatok emlékére. A Kossuth Mûvelôdési
Központban tartandó megemlékezéssel párhuzamosan – ugyanott – egy kis kiállítást
is rendezünk. A kiállításon szeretnénk bemutatni a korabeli katonai ruházatot, a fegyverzet és felszerelés egy részét, valamint személyes emléktárgyakat, leveleket, fényképeket. Kérjük a dabasi polgárokat, amennyiben birtokukban van II. világháborúhoz
kötôdô valamilyen emléktárgy és azt a kiállítás idejére részünkre kölcsönadnák, jelentkezzenek az alábbi telefonszámok egyikén:
Farkas Pál: 06-30/373-5020 • Molnár József: 06-30/205-7951 • Ronga József:
06-20/932-2300 Természetesen az emléktárgyak épségét garantáljuk, a kiállítás után
azokat tulajdonosaiknak visszaadjuk! Molnár József, Áldos Hagyományôrzô Egyesület

A hitelesség díja
Juhász Sándor, a Dabas TV vezetôje Pest Megyei Sajtódíjban részesült,
amelyet a Pest megyében élô emberek számára nyújtott hiteles tudósításokért,
valamint Pest Megye Közgyûlése munkájának, céljainak,
eredményeinek pontos és tárgyilagos bemutatásáért kapott.
Juhász Sándor a díjat december 7-én, Cegléden,
a Megyenapok záró gáláján nyolcadmagával vehette át.
A kitüntetéshez gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!

– A NOVEMBERI SZÔLÔSI NAPOK –
Az idei évben DabasiSzôlôkben lezajlott változások, a Civil Közösségi
Ház kialakítása, a hagyományos rendezvények
megújítása, és az újszerû
programok megvalósításának folyományaként
került megrendezésre november végén az elsô
Szôlôsi Napok rendezvénysorozat.
Úgy gondoltuk, hogy
a Sári, Dabasi, Gyóni
Napok után fontos egy
többnapos rendezvénynyel megszólítani a Dabasi-Szôlôkben élôket is,
és csatlakozni a tradicionális városrészi napok sorába. Az elsô, kezdeti alkalommal az is cél volt, hogy a programokat már mûködô közösségek elfoglaltságaihoz igazítsuk. Ezért az elsô napot a fiatalok korosztályának
szentelve bemutató Ifjúsági Klubfoglalkozást tartottunk, valamint kézmûves technikákat sajátíthattak el az érdeklôdô gyermekek és szülôk. A
papírhajtogatás, üvegmatrica-festés, batikolás hamar megnyerte az ellátogató közel negyven fô tetszését, és jó hangulatban, tartalmasan tölthettünk együtt több órát. A második napi délutáni programok az egészséges életmód jegyében teltek, elôször Mucsi Katalin természetgyógyász
érkezett hozzánk, aki praktikus élet- és gondolkodásmódbeli tanácsokkal látta el a vendégeket, majd dr. Radvánszki Ida és dr. Klemencz Hajnalka háziorvosok tartottak egészségügyi szûrôvizsgálatot. Az idôsebbek
és a fiatalok is nagy örömmel fogadták ezt az eseményt, hiszen nem csak
a vérnyomást, testsúlyt, vércukorszintet, prosztata értéket és koleszterinszintet ellenôrizték a doktornôk és asszisztenseik, hanem az arteriográf
gép segítségével az érrendszer állapotának vizsgálatára is lehetôség nyílt.
Ezt követôen a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola drog kortárs oktatói
tartottak elôadást Egy-szer-se címmel a káros szenvedélyek, elsôsorban a
dohányzás, és a vízipipa hatásairól. Az estét Thurzó Vincéné jóga bemutatója zárta. A záróesemény a péntek délutáni filmvetítés volt. Remélem,
a programokkal az egyre zordabb idô, és a rövidülô nappalok ellenére
sikerült érdekes, hasznos idôtöltést biztosítani minden érdeklôdô számára! Várjuk Önöket decemberi rendezvényeinkre is! Ezúton szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségével hozzájárult a rendezvény sikerességéhez, és ezzel elôsegítette kisközösségünk közmûvelôdésének és közösségi életének fejlôdését!
Feldman László, a Civil Közösségi Ház vezetôje

A MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456
A Dabason mûködô polgárôr egyesületek elérhetôségei:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabasi-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665
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Intézményeink hírei

Fotó: Karlik Dóra

Embernek maradni minden helyzetben

Dabas Város Önkormányzata novembert 9-én, a
Szociális Munka Napja alkalmából ünnepelte a
szociális szférában dolgozókat a Dabas-Diego
Sportcsarnok konferenciatermében. Ezen a rendezvényen a Rászorultakért és Elesettekért díjat
Mráz Lászlóné, a Zárdakert Idôsek Otthonának
dolgozója kapta. Kimagasló munkavégzése, erôs
empátiája, szorgalma és embersége már önmagában érdemessé tette erre az elismerésre. Van
azonban még valami, ami különösen nagy fontossággal bír a 2007-es esztendôben, az Anyák Évében. Mráz Lászlóné Marika ötgyerekes családanya, és ez olyan erény, amely elég lenne egy
kitüntetéshez.
K. Á.: Milyen érzés egy ilyen szép elismerés birtokosának lenni?
M. L.-né: A nagy meglepetés ellenére, határtalanul boldog voltam, hiszen én olyan hatalmas
elismerésnek érzem ezt a díjat, amelyet már harmadik alkalommal adott át Dabas Város Önkormányzata. Én arról álmodni sem mertem, hogy
idén enyém lesz ez a kitüntetés. A gyermekeimnek az mondtam, „elmegyek más örömének
örülni”. A polgármester úr méltató szavai eljutottak a tudatomig, magamra ismertem ugyan,
de mégis azt gondoltam, hogy van másik ilyen
nevû hölgy is a teremben. Öröm számomra azért
is, mert úgy érzem, hogy a város vezetése megbecsüli a szociális szférában dolgozók munkáját,

és büszkeséggel tölt el, hogy én is részese vagyok
ennek a tevékenységnek.
K. Á.: Hogyan került a szakmába, honnan indult, hogyan alakult az élete?
M. L.-né: 1991 márciusában gondozónôként
helyezkedtem el az akkor még gyóni Szociális
Otthonban, majd az igazgatónô – Csoóné Marika – unszolására elvégeztem az elmúlt 15 év
alatt három iskolát is. Így a felsôfokú ápolóból
ráképzéssel geriátriai szakápoló lettem. A geriátriai képzéssel párhuzamosan tereptanári minôsítést is szereztem. Nyolc éve az egyik ápolási osztály vezetését Marika rám bízta.
K. Á.: Ötgyerekes anyaként hogyan tudta összeegyeztetni az otthoni feladatokat a munkával?
M. L.-né: Nagyon sokat köszönhetek a nagyszülôknek, de elsôsorban az édesanyámnak, aki
bizony nagyon sokat segített a gyereknevelésben. A húgoméknak, akikkel nyaralni mehettek a
kicsik, vagy bármi adódott, rögtön segíteni próbáltak. És nem utolsósorban a gyerekeknek, akik
egymásért olyan nagy felelôsséget éreztek és
éreznek ma is; nagyon büszke vagyok rájuk. Amiben tudtak, mindig segítettek, azért mindig volt
idônk egymásra, sokat beszélgettünk, még fôzés
közben is, vagy amikor tehettük. Természetesen
az én gyerekeim is voltak betegek, ilyenkor anyukám jött hozzánk és ellátta ôket, én pedig mehettem dolgozni. Örültünk, ha jöttek a „Kicsi
Mamáék” hozzánk. Jó volt.
K. Á.: Mindig nagy családot szeretett volna,
vagy csak így hozta a sors?
M. L.-né: Tulajdonképpen három gyereket
szerettünk volna, de hál’ Istennek így alakult,
hogy öten lettek. Ma már bizony egyre többen
vagyunk, hiszen van négy imádott unokám is.
Nagyon nehéz volt, de megérte.
K. Á.: Ezt a munkát, csak olyasvalaki tudja vállalni, akinek lételeme a másokon való segítés, az
elesettek iránti empátia. Mikor fedezte fel magában a mások gondjai iránti érzékenységet?
M. L.-né: Elmondhatom, hogy én szeretetteljes
légkörben nôttem fel. Édesapámat már tizenhat

Tisztelt Dabasiak!
Dabas Város Önkormányzata a 2008. évben egy
korabeli fotókkal dokumentált település-monográfiát szándékozik megjelentetni, amelyhez a szükséges gyûjtômunkát el is kezdte a Polgármesteri
Kabinetiroda. A Dabasi Újság és az Odafigyelô
felhívására idén számos fénykép érkezett a város
lakosságától, és ez az anyag feldolgozás alatt áll.
Köszönjük mindazoknak, akik családi fotóikat eljuttatták hozzánk, és ezzel hozzájárultak a kiadvány megvalósításának ügyéhez. A fényképeket
visszakaphatják a Polgármesteri Kabinetiroda
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évesen elveszítettem, édesanyámra szakadt minden. Mindennap a húgommal adtunk erôt a folytatáshoz számára, hiszen ô csak 38 éves volt az
apám halálakor. Innentôl kezdôdôen mi megtapasztaltuk, milyen is elesettnek lenni, mindig
odafigyeltünk egymásra, – ez ma is így van szerintem –, fontos volt a másik problémája. Ezek után
jött a nagymamánk demenciája... Úgy gondolkodom, hogy a munkahelyemen rám bízott emberekkel azt kell tennem, amit az édesanyámmal
tennék ilyen helyzetben, és már a problémák egy
része meg is oldódott. Az a legfontosabb, ember
maradjak a legszorongatottabb helyzetben is, és
szem elôtt tartsam mások emberi méltóságát.
K. Á.: Milyen tervei vannak a munkája terén és
milyen vágyai a magánéletében?
M. L.-né: A munkahelyemen jól érzem magam, mert munkámat megbecsülik, „lételemem”
a munkám. Szeretném, ha lakóink igazán otthonnak éreznék az otthont, ezért mi ápolók, gondozók, foglalkoztatók, és sorolhatnám az összes
munkatársamat, teljes összhangban kell legyünk.
Büszke vagyok, hogy itt dolgozhatok, hiszen a közelmúltban auditált intézményünk és nagyon jól
sikerült a belépésünk az ISO rendszerbe.
Összefoglalva: jól érzem magam a bôrömben,
mert azt teszem, amit szívbôl szeretek csinálni.
A magánéletemben is vannak vágyaim.
Szeretném nyugdíjas éveimet megérni anyagi
biztonságban és súlyos fogyatékosság nélkül.
Reménykedem, hogy gyermekeimnek nem lesz
annyi filléres gondja, mint nekem volt. Taníttathatják gyermekeiket tandíjmentesen, hiszen így
is nehéz. Mindenki élhet békében, biztonságban
és szeretetben, nem önhibáján kívül elszegényedve, gyûlölködés közepette, csak a vagyonszerzésnek élve, másokat eltaposva. Kívánom,
hogy legyen sok idônk a másikra, tudjunk segítô
kezet nyújtani a gyengébbnek, mert azért még
akadnak ilyen emberek is.
Ezúton kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes karácsonyt és eredményes, sikeres új
esztendôt!
Kapui Ágota

munkatársaitól, amennyiben felkeresnek minket. Szeretnénk megszólítani azon dabasi lakosokat, akikhez valamilyen okból még nem jutottak
el régebbi felhívásaink, hogy ha birtokukban
vannak régi fényképek ôseikrôl, rokonaikról, régi szokásokról, katonaságból, régi viseletekrôl,
épületekrôl netán képeslapok a régi Dabasról,
Besnyôrôl, Sáriról, Gyónról, Dabasi-Szôlôkrôl,
juttassák el azokat hozzánk, gazdagítsák a könyv
képanyagát. A fotókat feldolgozás után hiánytalanul szolgáltatjuk vissza tulajdonosaiknak. Legyen Ön is szerkesztôje egy értékes kiadványnak,
amely maradandó emléket állít településünk
múltjának!

Intézményeink hírei

Fotó: Karlik Dóra

A munkám sosem fáraszt el

Dabas Város Önkormányzata idén a Pest
Megyei Semmelweis Ignác-díjra Klemencz
Györgynét, a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézet vezetôjét terjesztette fel, aki
évek óta sokat tesz az intézmény fejlesztéséért, korszerûsítéséért, és a “betegbarát”
egészségügyi ellátásért.
K. Á.: Hol és mikor vetted át ezt a rangos
elismerést?
K. Gy.-né: Október végén Pest Megye
Közgyûlésének elnökétôl, Szûcs Lajostól
Pest megyei címeres levél érkezett, amelyben értesített arról, hogy Pest Megye Közgyûlése elismerte tevékenységemet. December 4-én, a Megyenapon megrendezett
ünnepi közgyûlésen került sor a díj ünnepélyes átadására.
K. Á.: Ki javasolt a díjra?
K. Gy.-né: Úgy gondolom, hogy munkatársaim javaslata alapján Dabas Város Kép-

viselô-testülete terjesztette fel a kérelmet
Pest Megye Önkormányzatához, hiszen a
díjat Pest Megye Önkormányzata adományozta.
K. Á.: Számítottál-e rá, vagy meglepetésként ért ez a megtisztelterés?
K. Gy.-né: Erre a díjra semmiképpen
nem számíthattam, hiszen a mi térségünkben Semmelweis Ignác-díjat eddig csak
Lelik fôorvos úr kapott, melyben a nemzetközileg is elismert folyadékkristály termográfiával kapcsolatos kutatásait és alkalmazásának problémáival fáradhatatlanul foglalkozó kutatói publikációit ismerték el. Esetemben a magas színvonalú betegellátás érdekében végzett fáradhatatlan munkát
díjazták. Az oklevélben a nevem alatt a díj
adományozását ezzel értékelték. A mondat
minden szava igaz, hiszen a munkám sosem
fáraszt el, és ha mégis, másnapra kipihenem. Az elért eredmények a fáradtságot is
elfeledtetik. Számomra az a legnagyobb
öröm, hogy ezt mások is észrevették és észrevételeinek hangot is adtak. Köszönök
minden gratulációt.
K. Á.: Milyen terveid vannak a Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelôintézet vezetôjeként,
várhatóak-e még bôvítések az intézmény profiljában?
K. Gy.-né: Napjainkban kezdte meg mûködését az egynapos sebészeti részlegünk,
úgy tûnik, hogy a mûködéshez szükséges
feltételek mára már biztosítottak, állunk a
betegek rendelkezésére. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzôdésben havi 80–85 mûtétet vállaltunk, mely-

nek teljesítéséhez még hosszú út vezet. A
szemészeti mûtétek megkezdéséhez még hiányoznak a nagy értékû gépek. Az intézetünk profiljában bôvítésként szeretnénk elérni, hogy a kúraszerû ellátások végzéséhez
(több napon keresztül végezhetô infúziós
kezelések) szakmai pályázatunkat elfogadják
és a feladat végzését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Napjainkban jelent meg az a pályázati kiírás, amely a
mûködô emeltszintû járóbeteg szakellátó
intézetek beruházására irányul. Elbírálására
2008. március 31-ig lesz lehetôség. A pályázat benyújtásához az épület bôvítésére vonatkozó terveink már elkészültek. Szeretnénk a tetôteret beépíteni, liftet beszereltetni és az épület alapterületét bôvíteni. A nagy
beruházás megvalósulása lehetôséget biztosít az ideggondozó intézet központi épületbe történô behozatalára, gyógyszertár kialakítására, az egynapos sebészet és a kúraszerû
ellátások bôvítésére és valamennyi szakrendelés rendelési idejének meghosszabbítására, a váltott mûszakok megszüntetésére.
Szeretnénk a technika vívmányait hasznosítani, a telemedicina (az intézetünkben
készített röntgenfelvételek bármely kórházban szükség esetén elérhetôk legyenek) megvalósításával, melyre várhatóan a jövôben
pályázati kiírás jelenik meg. Jó lenne, ha terveink megvalósulnának és szeretném azt is
elérni, hogy a jövôben kiszámíthatóbb, tervezhetôbb legyen az egészségügyi szolgáltatás finanszírozása. Az egészségügy jogszabályozási változásai szakmai kollégiumokban,
szakmai döntések alapján szülessenek.
K. Á.: A város érdekében is szívbôl kívánom, hogy terveid megvalósuljanak!
Kapui Á.
eMagyarország pont
internetezési lehetôség
hétfôtôl – péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások: faxolás, fénymásolás,
nyomtatás, lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2007. december havi programjai – 2008. január havi programjai
KIÁLLÍTÁS
Tisztelgés – A Dabasi Kistérségi
Képzômûvészeti Alkotókör munkáinak
kiállítása, melyeket a dabasi Anyák Éve
köszöntésére készítettek.
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô
2007. december 6–20-ig.
Hétköznap 9–17 óráig,
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(29/362-545)

KIÁLLÍTÁS
Új-Zéland színei – Kiss István és
Laczkó János természetfotósok kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
Megnyitó: január 18. (péntek), 17 óra.
A kiállítást megnyitja
Orci József képzômûvész.
A kiállítás megtekinthetô
2008. január 18-tól február 20-ig.
Hétköznap 9–17 óráig, hétvégén elôre
egyeztetett idôpontban (29/362-545)

ÚJÉVI KONCERT
2008. január 4. (péntek), 18 óra
Közremûködik:
Bonheur Big Band
Köszöntôt mond:
Kôszegi Zoltán polgármester

Magyar Kultúra Napja
Január 22. (kedd), 18 óra
A magyar kultúra köszöntése a dabasi
talentumok közremûködésével, Dabas Kultúrájáért Karancsné Takács Éva-díj átadása
Köszöntôt mond: Biczák Péter,
a Pest Megyei Könyvtár igazgatója

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc: péntek 19–21 óráig.
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc: csütörtök 16–17 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra
Oktató: Csébi Orsolya
Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
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Intézményeink hírei

A SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Iskolánk talulói és dolgozói 2007. szeptember 15-én részt vettek a Szent Erzsébet
Millenniumi Év alkalmából megrendezett zarándoklaton, amely egy, a Városmajortól
Máriaremetéig tartó gyaloglást jelentett.
Nemcsak országhatáron innen érkeztek
zarándokok, hanem határainkon túlról is. A
zarándoklatot dr. Udvardi György püspök,
Bíró Sándor püspök és Lambert Zoltán kanonok, plébános vezette. A Városmajorban
levô katolikus templomtól gyalog indult a
több ezer ember a kb. 15 km-es útra. Így emlékeztünk a hôslelkû, szentéletû nagy magyar
fôpapra, Mindszenty József bíboros hercegprímásra, másrészt a magyar vallásos lelkiségtörténet kimagasló eseményére, a Boldogasszony Évére, melyre 60 évvel ezelôtt
1947/1948- ban került sor. Harmadszor pedig a Városmajor–Máriaremete közötti hármas nagy zarándoklatra, amely hat évtizeddel
ezelôtt 1947 szeptemberének három vasárnapján történt: külön-külön mintegy 100100 ezer ember vett részt rajtuk, külön férfiak, nôk és az ifjúság. A menet alatt a résztvevôk imákkal, énekekkel, a gyaloglás fáradalmaival, a szeretet jócselekedeteivel engeszteltek, magyar hazánkért és egyházunkért fohászkodtak. Mindszenty bíboros akkori szavai mára is aktuálisak: “Szûnjön meg a gyûlölet vulkánja, és palástként boruljon ránk az
égi édesanya szeretete!” “Imádkozzatok és
böjtöljetek!”
Garajszki László
Ez történt velünk:
Az iskolakezdés elsô hetében részt vettünk a
Dabasi Talentumok versenyén, ahol szép
eredmények születtek. Különdíjasunk: Kecskés Rebeka hegedû, ének: elsô helyezett
Danyis Máté, második helyezett: Gogolák
Alexandra. Felkészítô tanáruk Kollár Lászlóné. Egyéb kategóriában elsô helyezett lett:
Lajos Noémi (hastánc). Szépen szerepelt az
elôdöntôben Monori Judit (furulya).
Köszönjük a mûvészeti iskolák nevelôinek,
hogy segítették diákjainkat a felkészítésben.
A Nyírádon megrendezett autókrossz
Európa-bajnokságon részt vett Béki Martina
5. osztályos tanulónk, aki a Divízió 3 Junior
Buggy kategóriában a 2. helyezett lett. Gratulálunk! Martina így nyilatkozott a versenyrôl:
“Nagyon örülök az eredményemnek, még soha nem szerepeltem ilyen jól. Remélem, a
jövôben egyre sûrûsödnek majd a sikereim.”
Október 9-én iskolánkban rendhagyó zeneórát tartottunk. A felejthetetlen elôadásról
a Kecskeméti Kodály Iskola tanárai gondoskodtak. Vezetôjük Dóbiás Péter. A gyerekek,
szülôk és mi, a tanárok a Háry Jánosból hallgathattak részleteket. Az elôadás során külön-
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bözô fúvós hangszereket szólaltattak meg, illetve tánccal, énekléssel bekapcsolódhattunk
a színvonalas elôadásba. Köszönjük az
elôadóknak a szép elôadást. Szeretnénk bevezetni iskolánkba ezeket a rendhagyó zeneórákat, mert hisszük, hogy sokat tanulhatunk
belôlük. A következô ilyen zeneóránk decemberben lesz.
Október 16-án sor került iskolánk elkészült emeletének a felszentelésére. Az
eseményt szentmise elôzte meg, melyet iskolánk kápolnájában tartott Varga Lajos segédpüspök úr és Pásztor Gyôzô kanonok, plébános. Az ünnepélyen jelen volt Kôszegi Zoltán
polgármester, Szûcs Lajos országgyûlési képviselô, az egyházközség tagjai és az iskola dolgozói. Alsós diákjainkkal ellátogattunk a
hüllôkiállításra is. Rengeteg olyan állatot nézhettünk meg, simogathattunk meg, melyekrôl csak olvastunk, tanultunk. 24 tanulónk és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
vezetôje aktívan vettek részt november 4-én
Budapesten a Szent József-templomban megtartott szlovák szentmisén. Iskolánkban csütörtökön délutánonként néptáncoktatás
folyik Szarka Ágnes irányításával. Mivel szeretnénk diákjainkkal megkedveltettni a népzenét és a néptáncot (hiszen a jövô bennük
él), meghívtuk a Nox együttes frontemberét,
Nagy Tamást és a Nox együttes tagját, Gulyás Ferencet, valamint Harangozó Veronika
táncmûvészt, táncpedagógust. Az elôadás
során különbözô népi hangszerekkel ismerkedhettünk meg, a hangszerek megszólaltatásába a gyerekeket is bevonták.
November 15-én a 7. osztályos tanulóink
rendhagyó irodalomórán vettek részt, ellátogattak Budapestre a Petôfi Irodalmi
Múzeumba. November hónapban kispályás
labdarúgó tornán láttuk vendégül a gyóni és
a tatárszentgyörgyi hittanosokat. A küzdelmes, jó hangulatú mérkôzések után, melyet
jelenlétével megtisztelt Tibay László gyóni
plébános is, a tanulóknak lehetôség nyílt
ismerkedésre is az iskola ebédlôjében, ahol
meleg tea és szendvics mellett pihenhették ki
a mérkôzés fáradalmait. Szintén november
hónapban az egyházi iskolák kispályás labdarúgó-bajnokságon szerepeltek Balassagyarmaton. A nemzetközinek is mondható
tornán felvidéki katolikus általános iskolák is
szerepeltek. 12 csapatból iskolánk 7. helyezést ért el. Andristyák Péter, Ballabás Zsolt,
Balog Máté, Fehér Tamás, Majer Gábor,
Mráz István, Tóth Renátó voltak a csapat
tagjai.
A nevelôk
A jótékonysági bálról
Ebben az évben már 17-én megtartottuk a
szülôk jótékonysági bálját. Minden körítés
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nélkül, a mulatság egyszerûen jól sikerült. Ez
nem is lehetett másképp, hiszen ennyi tenni
akaró, jó szándékú szülô, nagyszülô, pedagógus, diák összefogásából más nem is születhetett. A mulatságnak most a Táncsics Mihály
Gimnázium adott otthont, ami így nagyon
színvonalassá, kulturálttá és meleg hangulatúvá sikeredett. A meleg, meghitt, családias
hangulat mélyüléséhez a gyerekek mûsora is
hozzásegített – a hegedûszóló, a furulyaszóló,
a kis vicces mondókák, a színdarab, a hastánc, az énekkar fellépése – mind-mind arról
árulkodik, hogy itt mindenki komolyan
készült. Mindezt látva büszkeség töltött el.
Igen! A mi gyerekeink! És persze a mi tanítóink, tanáraink! Ezek után jöhetett a vacsora, a
tánc, a mulatság. Csak az nem érezte jól magát, aki nem akarta. A zenekar, a Haver Band
fújta megállás nélkül, mi pedig roptuk szintén megállás nélkül hajnalig. Sokan estünk
kísértésbe a tombolafelajánlások láttán, vágyakozva néztük: de jó lenne! Volt akinek
sikerült is szép, értékes ajándékokat nyernie.
A bált követô napokban a kisfiam megkérdezte: “Anya, jövô héten is lesz bál?” Bál nem
lesz, de mindannyiunkban megmaradt a
hangulata, amire jó visszagondolni, amirôl lehet beszélgetni és lehet tervezgetni a következôt.
Rongáné Kucsera Erzsébet, szülô
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
segített – munkájával, adományával – abban,
hogy ez a bál nemcsak álom maradt, hanem
sikeresen meg is tudtuk valósítani.
a Szent János Katolikus
Általános Iskola tanárai, dolgozói, diákjai
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Egészség
jövôben vállalni, ennek a körülménynek
azonban ma még nem tudunk eleget tenni.
• kisebb csontmûtétek (bütyök) • arthroscopos mûtétek (térd) • csont idegentest eltávolítás (csavareltávolítás) • ganglion eltávolítás

Tisztelt betegeink!
Szeretném Önökkel megismertetni intézetünk új profilját, az egynapos sebészeti szolgáltatást. Az idén nyáron az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 46 egészségügyi intézménnyel kötött szerzôdést egynapos mûtétre. Közöttük van intézetünk a “Dr. Halász
Géza” Szakorvosi Rendelôintézet is. Éves
1000 db mûtétet végezhetünk el. A mûködéshez szükséges feltételeket, helyiséget, berendezést, gépeket, mûszereket és a szakképzett dolgozókat mára már biztosítottuk. Az
ÁNTSZ-engedélyek, a kórházi hátteret biztosító szerzôdések és a szövettani vizsgálatok
elvégzésére alkalmas laborok szintén biztosítottak. Az egynapos sebészeti beavatkozás
beutalóköteles, érvényes TAJ-kártya és 300
Ft kórházi napidíj megfizetése mellett vehetô
igénybe. Az egynapos beavatkozáson olyan
elôre megtervezett, elôjegyzés alapján végzett
operációt értünk, amely után a beteget
néhány órára megfigyeljük, az erre a célra kialakított ébredô és megfigyelô fektetôben. A
megfigyelési idô nem haladhatja meg a
24 órát. A beteg a mûtét után legkésôbb 24
órán belül az otthonában gyógyulhat. A nyugati országokban (Svédország, Norvégia,
Hollandia, Dánia) az egynapos beavatkozások végzésének gyakorisága az összes operációhoz viszonyítva 50% körül van, hazánkban
ez az arány az összes operációhoz viszonyítva
5%-ot tesz ki. Ez az ellátási forma lényegesen
olcsóbb, mint a kórházi ellátási forma. A hazai elterjedésének a betegekre vonatkozó követelmények együttes megléte is szükséges.
Fontos, hogy a beteg önellátó, jó általános állapotú, pszichésen kiegyensúlyozott legyen.
Ne legyen kórosan elhízott. Szociális körülményei megfelelôek legyenek. (telefonelérhetôség, otthoni higiénés viszonyok, legalább 48 órán keresztül megbízható folyamatos ellátás biztosított legyen) A beavatkozást
végzô orvos és a szakmai hátteret biztosító
kórház személygépkocsival, vagy mentôvel
30 percen belül elérhetô legyen. Az egynapos
sebészet keretében az alábbi mûtéteket tervezzük elvégezni. Ismertetetem a szakterületeket, bemutatom az operáló orvosokat, és a
leggyakoribb mûtéti típusokat.
Általános sebészet:
Az egynapos sebészeten az operációkat minden héten csütörtökön 9.00–15.00 óráig az
alábbi orvosok végzik. Leggyakrabban végezhetô operációk: • lágyék- és köldöksérv • viszszérmûtét • aranyér- és végbélmûtétek.
Dr. Kökényesi Imre sebész szakorvos
Dr. Kiss István sebész szakorvos
Dr. Ecsedy Gábor sebész fôorvos az orvt.
kandidátusa
Dr. Sándor István sebész, érsebész fôorvos

Nôgyógyászati mûtétek:
Az operációt végzô orvosok neve és a beavatkozások.
Dr. Kereszti József nôgyógyász szakorvos
Dr. Goneth János nôgyógyász szakorvos
• méhnyakplasztika • méhnyakon lévô elváltozás, lefagyasztása • méhnyak bezárása, spontán
vetélés után • tályognyitás
A mûszerek teljes körû beszerzése után az
operációk bôvülni fognak, az altatási lehetôség biztosított lesz. A nôgyógyászati mûtéteket szerdai napokra tervezzük.
Urológiai mûtétek:
Az operációkat a Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház urológiai osztályának orvosai fogják végezni. Az elsô idôszakban minden hónap
utolsó pénteki napjára tervezzük az urológiai
mûtéteket.
Dr. Pálfi Zoltán adjunktus
Dr. Tenke Péter egyetemi tanár
• prosztatabiopszia • húgycsôpolip • fitymamûtét
Ortopédiai és traumatológiai mûtétek:
A mûtéteket szerdai napokra tervezzük, a megrendelt mûszerek leszállítását a napokban várjuk.
Dr. Budai Miklós traumatológus szakorvos
Dr. Janositz Gábor ortopéd szakorvos
Az egynapos sebészet keretében elvégezhetô valamennyi mûtétet szeretnénk a

Gasztroenterológiai mûtétek:
A beavatkozások idôpontját a gasztroenterológia szakrendelés rendelési idejében dr. Beke
Judit határozza meg.
Dr. Beke Judit belgyógyász, gasztroenterológus
• vastagbélpolipok colonoscopos eltávolítását
végzi.
Szemészeti mûtétek végzésére az OEP-pel
szintén van szerzôdésünk, azonban az eszközök beszerzése forráshiány miatt a közeljövôben nem oldható meg. A feltételek biztosítását az intézetünk nagyberuházása keretében látom biztosítottnak.
Valamennyi beavatkozást megkezdeni úgy
szeretnénk, hogy a kórházban elvégezhetô
mûtét és az egynapos beavatkozás között különbséget a beteg ne érezzen és a szakma által
elôírt követelményeknek teljeskörûen eleget
tudjunk tenni. Intézetünk felkészült a fájdalomcsillapítás valamennyi formájára. A mûtétek biztonságos végzése érdekében intézetünk
foglalkoztat aneszteziológus szakorvost.
Dr. Kincses Zsuzsanna aneszteziológus szakorvos.
Az egynapos sebészeten az alábbi dolgozókat
alkalmazzuk: Tóth Tímea esetmenedzser
Kronvalter Zsuzsanna mûtôsnô
(Tel.: 29/360-366/148 mell.), 360-358/148
Gyôri Istvánné szakdolgozó
Kérem, hogy az egynapos sebészet által
adott lehetôségeket betegeink vegyék igénybe.
Klemencz Györgyné intézetvezetô

Tanfolyam terhes kismamáknak
Szülésre való felkészítô tanfolyam indult Dabason november 7-én. A négy héten át tartó elôadássorozaton védônôk, szülésznôk és más szakemberek oktatták a kismamákat sok hasznos dologra, amely
könnyebbé teszi számukra a terhesség hónapjait, a szülést, magát, és a kisbaba születése utáni idôszakot. A tanfolyamok nagy részén Kátai Ferencné védônô foglalkozott a terhes nôkkel, de jelen volt
Bálintné Rejszki Zsuzsa is, akivel az anyaságról, a párkapcsolatok terhesség alatti alakulásáról beszélgettek az érintettek. A védônôk felhívták a figyelmet a helyes táplálkozásra, az intimtorna fontosságára a terhesség alatt és a szülést követô regenerálódás idôszakában. (December 1-jétôl ötször kétórás
intimtorna tanfolyam is indult, amelyet Kátai Ferencné oktat Kriston Andrea módszere alapján.)
A következô alkalom vendége egy szülésznô volt, aki a kórházi körülményekrôl és az érzéstelenítési módszerek alternatívájáról mesélt a kismamáknak. Ezen a foglalkozáson jelen voltak a leendô apukák is, akik megtudhatták, mi a teendô a szülôszobában, ha jelen akarnak lenni csecsemôjük világra jötténél. A tájékoztató jellegû videofilm, amely a szülést mutatta be, segített felkészülni a kispapáknak a
látványra, és megerôsíteni lelküket az ájulással való küzdelemben. A tanfolyamon jelen lévô védônôk
hangsúlyozták a szoptatás fontosságát, az anyatejjel való táplálás jelentôségét, hiszen ez a csecsemôk
elsôdleges táplálékforrása, amely védettséget nyújt a betegségek ellen. Szó esett a csecsemôgondozás
technikai kérdéseirôl, az alvási és etetési ciklusokról, valamint a fejlôdési rendellenességek kialakulásáról, megelôzésérôl és felismerésérôl is. A tanfolyam konklúziója, hogy a terhesség teljesen megváltoztatja az anya és a család életét. A gyerekvállalás felelôsség, amely életmódváltással jár. A felelôtlen
hozzáállás megpecsételheti a gyermek fejlôdését, életét és a család sorsát is.
KÁ
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Kultúra

Hatvanhárom éves tanúvallomás
Dabas 1944. karácsony tájékán
A vészterhes idôk történelmi tragédiáiról
ritkán marad fenn egykorú leírás, mely soksok évtized múltán is lehetôvé teszi a halványuló (közben megszépülô vagy eltorzuló),
az emlékezet rostáján lassacskán kihulló
történések hiteles felidézését. E ritka kivételek közé tartozik az a (dôlt betûvel idézett)
emlékirat, melyben dr. Pinkóczy Gusztáv
református lelkész a Dabast hatvanhárom
éve elérô front eseményeit jegyezte fel a
jegyzôkönyvek elkülönített részében. Talán
nem ünneprontás, s bizonyára nem is érdektelen, ha a szeretet és béke ünnepének
közeledtével felidézzük a dabasiak adventi
hangulatát és karácsonyát 1944-ben beárnyékoló tragikus eseményeket.
Alsódabas községe 1944. november 2-tól
1945. március végéig szenvedte el az ellenséges megszállást. Rajtunk keresztül dübörgött Pest felé minden támadás. Utánpótlási
vonalba estünk, ami a gyülekezetben tizenegy polgári áldozattal járt. 1944. december
5-én, amikor a 31 éves Balogh Pál honvédet
Zólyomnál eltalálta egy bombaszilánk, és
sérüléseibe a katonavonaton belehalt, itthon
a békés polgári lakosság is saját bôrén tapasztalhatta meg a háborút. Dabasra november 2-áról 3-ára virradó éjszakán vonultak be az oroszok. A községet harc nélkül
foglalták el, de már az október 31-i bombatámadáskor is sok kárt szenvedett a község.
Több bomba hullott a Kaszinó udvarára,
Halász Bálint portája közelébe, a Grün fakereskedô háza sarkára, a gyakorlatozó leventékre, kik közül tizenheten megsebesültek. Az újabb bombatámadástól és az oroszoktól való félelem miatt a lakosság egy
része elmenekült. A szép és ízléssel berendezett kastélyok és úri hajlékok tulajdonosai s
lakói mindenüket itt hagyták, csak a puszta
életüket mentették. Lakásaik minden értéke, bútorzata így nemcsak a rabló katonák,
de a fosztogató, itt maradt és máshonnan
ideözönlött népség martaléka lett.
November 5-tôl 30-ig itt volt a fôhadiszállás, majd kórházak, mozik, klubok,
fürdôk szolgálták a hadsereget, s minden
házban katonák voltak beszállásolva. A lelkészi lakásba is novemberben rendezkedett
be az orosz fôhadiszállás, decemberben pedig egy altiszti iskola, melyben ötven altisztjelöltet szállásoltak el. 1945 január–
februárjában a lakás négy szobáját katonai
magazin, felszerelési és élelmezési raktár céljára használták. Az irodában szabó- és lábbeli-mûhelyt rendeztek be és tartottak üzemben, melyben naponként több száz katona
fordult meg. A lelkész és családja – orosházi
menekültekkel és két-két orosz katonával –
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a szûk káplánszobában töltötte nagy nélkülözésben a telet, hiszen a megszállók élelmezése és a lakosság kíméletlensége mindenüket felemésztette. Állatait és terményeit
(8 szarvasmarha, 20 sertés, 75 baromfi,
kukorica 50, zab 10 q és 2 vagon széna) elrabolták. Lakását, éléskamráját kifosztották,
földbe rejtett értékeit kiásták, egyszóval felbecsülhetetlen károkat szenvedett.
A Dabasra bevonuló oroszok ellen a németek november 4-én intéztek ellentámadást, melynek következtében a parókia három találatot kapott. Az egyiktôl a pincének
épp az a része omlott be, melyben légi támadások alkalmával meghúzódtak. Életüket az
mentette meg csupán, hogy a támadások
miatt a biztonságosabbnak tûnô filiára, Dabasi-Szôlôkbe menekültek. Másnap azonban, november 5-én néhány német tank ismét befutott Dabasra, és tûz alá fogta a községet, s meghátrálásra késztette az oroszokat.
6-án azonban, hétfôn reggelre visszafoglalták a falut, és földerítették a német tankok
útját, mely Dabasi-Szôlôkön vezetett át. Azt
hitték, hogy e mellékúton a szôlôbeli lakosok vezették be a németeket, ezért 13 (feltehetôleg más felekezetû) Öreg országút melletti és hat dabasi-szôlôsi lakost, összesen
tizenkilenc embert – még teljesen fel nem
derített okokból – lelôttek (tehát a pontos
körülményeket a megszállás miatt még hónapok múltán sem ismerte a lelkész).
Pedig sok mindenrôl volt személyes tapasztalata. November 4-én például, amikor
a parókia pincéjét találat érte, ô átmenetileg
a dabasi-szôlôsi Kolompár Istvánnál lakott.
Mivel a támadó német tank a lakóháza
mellett siklott be Dabasra, vendéglátóját a
sógorával együtt kihallgatás nélkül kivégezték. A lelkészt az mentette meg, hogy másnap, 5-én hazament istentiszteletet tartani,
s a vasárnap délutáni szörnyû támadás, a
hétfô hajnali szigorú megszállás és még szigorúbb igazoltatás miatt – bár mindent elkövetett – nem tudott kijutni a szôlôkbe.
Ez volt a szerencséje, hiszen ha 6-án hétfôn
délelôtt ott találják, feltehetôleg Kolompárékkal együtt ôt is kivégzik. A szerencsétlen
halottakat csak 8-án temethette el, sajátos
körülmények között. Egy fegyveres orosz
ugyanis lehúzta a lábáról a csizmáját, így
harisnyában állva búcsúztatta el a szakadó
esôben az áldozatokat, majd tette meg az
utat hazáig.
Ország Mihály, Ország István, Dori Lajos, Dori Péter, Drozdik Mihály és Kolompár István földmûvesek adatai november 6-i
dátummal szerepelnek a halottak anyakönyvében azzal, hogy a “megszálló csapa-
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tok katonái e napon agyonlôtték kihallgatás nélkül, ártatlanul”, és 8-án temette
ôket. A faluban e napon halt meg Molnár
Lajos napszámos is, aki “az oroszoktól való
félelem miatt felakasztotta magát”. Egyelôre a kertben hantolták el, s csak 1946 februárjában temethették a felesége sírja mellé.
1944. december 22-én a 60 éves R. Gyula
birtokos vesztette életét, mivel “leánya
védelmében egy erôszakoskodó ellenséges
katona agyonrugdosta, és szörnyet halt”.
Testvére, R. Sándor “félelmében elbujdosott és 27-én megfagyott”. A háború évek
múlva is szedte áldozatait (a nyolcéves
Lakos János pl. 1945. április 7-én lett
“bombarobbanás áldozata”).
Noha Budapest körül december 26-án
bezárult az ostromgyûrû, s a járás északi peremén is befejezôdtek a harcok, Alsódabas
és szomszédai karácsonykor még javában
megszállás alatt voltak. Sôt, még egy hónappal a fôváros elfoglalása után, 1945 márciusában is egy újabb orosz hullám érkezett a
faluba. Morális arculatuk a harcoló alakulatok katonáinál is kétségbeejtôbb volt, az
egyház addig sikeresen megôrzött páncélszekrényét is ôk törték fel. Az írógépet, a
(helyi birtokosoktól kapott, 18–19. századtól ôrzött) ezüstöket és aranyakat, saját pénzét és okmányait, az egyház jegyzôkönyveit
és – reájuk nézve értéktelen, de neki pótolhatatlan – egyéb értékeket is elrabolták vagy
semmisítették. Dr. Pinkóczy Gusztáv magyar és orosz nyelvû feljelentését azonban
azzal küldte vissza a nyomozóhatóság, hogy
a rablást az a közeg volna illetékes megtorolni, amely elkövette és az értékeket elvitte.
De ki tudta, hol voltak már?
A szovjet parancsnokságnak írt (az elrabolt értékeket, kegytárgyakat és iratokat felsoroló) levél egyébként csak a tárgyak
visszaszolgáltatását kérte. Nem megtorlást,
csak a tettesek – a Vörös Hadsereg 47.992.
sz. alakulatában szolgáló két magyar: Bukovszky fôhadnagy és Fekete Béla – megdorgálását, hogy ilyen cselekmények elkövetésétôl tartózkodjanak. Persze hiába, hisz az
írógépet pl. pont a segítségül hívott ezredes
vitte el! Beszédes emléke a történteknek a
Szalay-féle ösztöndíj-alapítvány 1805. március 21-én kelt eredeti okmánya is. “1945.
március 15-én a református papi lakás elôtt
a sárból vettem ki”, írta a merített papír sarkára ceruzával a közelben lakó Imreh József
ny. fôszolgabíró. Bár az értéktárgyak elvesztek, mondja a lelkész, egyházunk anyakönyvei – ha megrongáltan is – megvannak.
A földbe voltak elásva és a talajvíz magasan
lévén, átáztatta. Kegyszereink közül mindazok, amelyek a földbe voltak ásva, még ma
megvannak. A páncélszekrény szétvagdalása következtében elpusztult az egyház
régi érem- és pénzgyûjteménye, irattára és

Kultúra – Kitekintô
(a késôbb elôkerült) jegyzôkönyvei, és tönkrement a parokiális könyvtár is.
Ezekben a hónapokban a gyóni református és evangélikus gyülekezeteket is a dabasi
lelkész gondozta. Harangozni a megszállás
alatt is lehetett. A templom is nyitva volt, s
az istentisztelet tartását sem akadályozták
meg. Mivel a református iskolában katonai
mozi volt, gyermekeik a katolikus iskolába
jártak, de az iskoláztatáson is meglátszott a
háború dúlása, akár az egyházi életen. Az
1945. március 25-én elôször összeülô presbitérium hálát mondott Istennek, hogy
gondviselôleg borult templomunkra, iskolánkra és oltalmazólag életünkre. Sok mindenünk lett oda, de a legfontosabb s a pótolhatatlan: az élet megvan. Templomunk
ép. Harangjaink hívogatnak. Hitünk és reménységünk tüze nem apadt ki egészen! Aki
az eke szarvára teszi a kezét, és új barázdát
akar szántani, nem hátra, hanem elôre tekint, nem a földre, hanem az égre néz! Legyen az egyház az a szent kapocs, amely
összefûz szegényt és gazdagot, vesztes szívet
és reménykedô lelket! Induljon az új munka Istennel Istenért! Tartalmasan szép, megrendülten is bizakodó mondatok. Hatvanhárom év múltán, a 21. század elején is elgondolkodhatunk rajtuk – s az oktalan áldozatok emlékén –, így karácsony elôtt.
Czagányi László

Nyitott napok és szüreti felvonulás Sáriban
Az országos szintû „Kulturális Örökség Napjai” programhoz az idei esztendôben Dabas-Sári is
csatlakozott. A programsorozat kétnapos volt, melynek során az elsô napon (IX. 15.) három
idôpontban, ún. sári sétán vehettek részt a látogatók. A séták alkalmával, vezetô segítségével
lehetôség nyílt Sári nevezetességeivel, látványosságaival megismerkedni (sári Tájház, Szivárvány
Óvoda, római katolikus templom, Okmányiroda, II. Rákóczi Ferenc mellszobra, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Szent János Katolikus Általános Iskola, Nepomuki Szent János-szobor). A séta
fókuszában a Sári Faluház állt, ahol a „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör énekkíséretében
megtekinthetô volt a jellegzetes sári rétes elkészítése, amit kemencében kisütve, frissen kóstolhattak meg a látogatók, valamint az épület emeletén sári szlovák népviseleti ruhákból láthattak
kiállítást a vendégek.
A második napon (IX. 16.), délelôtti idôpontban szintén lehetôség volt a sétán részt venni, a nap fô mozzanata azonban a szüreti felvonulás volt. 13.00 órakor gyülekeztek a felvonulók a Sári Faluház elôtti téren, ahol a házigazdák pogácsával, üdítôvel, borral kínálták ôket.
Mintegy 25 lovas kocsival és lovas huszárokkal indult el a menet a térrôl, népviseletbe öltözött gyermekek és felnôttek a kocsikon utazva, énekelve, lakodalmas zenei kísérettel járták
végig Sári utcáit. Az utcákban helyi lakosok és vendéglátósok vendégelték meg a felvonulókat, akik cserébe énekkel, tánccal, mulatsággal köszöntötték a lakosságot. A felvonulás több
mint négy órán keresztül
tartott, majd a Faluház elôtti téren ért véget. A felvonulókat, érdeklôdôket vendégül
látták, majd utcabál, mulatság zárta a napot. A sári rétes elkészítéséhez köszönjük
a Dabas Tej felajánlását, valamint a „Rozmaring” Hagyományôrzô Népdalkör áldozatos munkáját!
Gogolák Mariann

2008 az Óriások Éve
Magyarország, a Kárpát-medence és Dabas
szempontjából is különleges esztendô lesz a
2008-as év. Olyan nagy magyarok életéhez, tetteihez és halálához kötôdô eseményekre emlékezünk majd, akik cselekedeteikkel, hátrahagyott életmûvükkel meghatározó egyéniségeivé váltak a magyar kultúrának, történelemnek és közéletnek, sôt
némelyek Európa sorsát is befolyásolták saját korukban.
Talán kezdjük a magyar história egyik legendás egyéniségével, Hunyadi Mátyással,
az igazmondó Mátyás királlyal, aki uralkodása alatt a fejlett kultúrájú európai államok
szintjére emelte Magyarországot. Trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából nyilvánították a 2008-as esztendôt Mátyás Évvé,
azaz a Reneszánsz Évévé. Legendás fekete serege, amelynek híre nagy birodalmakat is
rettegésben tartott, garantálta az ország biztonságát. Kitûnô ízlése, a mûvészet és a kultúra iránti igénye megmutatkozott a reneszánsz stílus meghonosításában, amely formát öltött palotáinak építészeti stílusában,
az irodalomban, a zenében, az étkezési kultúrában és az öltözködésben egyaránt. Az ál-

tala alapított híres könyvtár, a Bibliotheca
Corviniana ôrizte a legértékesebb kódexeket, amelyekben az emberi tudás és mûveltség felhalmozódott az antikvitástól a reneszánszig. Életszeretetét és az igazság iránti
olthatatlan vágyát a nép ajkán keletkezett
mesék és legendák ôrzik. Szigora és jósága
tette az igazságosság mintaképévé, az ideális
uralkodó archetípusává.
Wass Albert 100 éve, 1908-ban született,
és tíz éve, 1998-ban halt meg. A magyarság
élô lelkiismereteként egész életmûvével és
cselekedeteivel azon igyekezett, hogy a trianoni döntés utáni szétesett nemzetnek igazságot szerezzen a világhatalmak elôtt. Egy
megalázott nép és egy megcsonkított ország
tragédiáját igyekezett megismertetni a közönyös, együttérzésre képtelen nagyhatalmakkal, akik hagyták elvérezni ezt a nemzetet.
Mindezt olyan hitelesen és következetesen
tette, hogy elkötelezettségével felbôszítette,
maga ellen fordította a gyôztes országok politikusait, sôt az anyaországiakat is, azokat,
akik saját jólétük és biztonságuk érdekében a
struccpolitikát választották, igyekeztek elfelejteni a “kellemetlen” múltat.

Dabas szempontjából különösen fontos,
hogy felelevenítsük egy méltánytalanul elfeledett gróf, késôbb katolikus püspök és világutazó emlékét. Vay Péter 1864-ben született Gyónon és 1948. február 28-án halt
meg Assisiben. Halálának 60. évfordulója alkalmából Dabas Város Önkormányzata egy
emlékkiállítással szeretne adózni Vay Péter
emlékének, és saját korában nagyon elismert
életmûvének. A kereszténység terjesztôjeként, hittérítôként beutazta a Távol-Kelet
egzotikus országait, megfigyelte népeinek
szokásait, feljegyezte hagyományaikat. Számos rajzot és fotográfiát készített, amelyek
fontos kultúrtörténeti, etnográfiai, antropológiai adalékkal gazdagították az emberiség
tudását még feltáratlan, szûz területekrôl, civilizációkról, népcsoportokról.
2008-ban fordítsunk nagyobb figyelmet
és fokozottabb érdeklôdést e három kiválóság irányába, hiszen mindhárman fontos
üzenetet közvetítenek számunkra. Becsüljük
nagyjainkat, mert általuk eljutunk megtépázott magyarságtudatunk feltámasztásához,
önbecsülésünk megerôsödéséhez is.
Kapui Ágota
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Környezetünk

A GAZDASÁGÁTADÁS TÁMOGATÁSA
– korai nyugdíjazás –
A világ fejlett országaiban már régóta folyamatosan csökken a mezôgazdaságból élôk száma és vele együtt az ágazat társadalmi súlya, elismerése. A fiatalok döntô többsége számára – kár lenne tagadni – sajnos nem
vonzó ez a természetközeli tevékenység, aki teheti, elkerüli az ágazatot.
(A problémát jól érzékelteti az a közelmúltban nyilvánosságra hozott információ, miszerint a II. világháborút lezáró nürnbergi per elôkészítése
során volt olyan amerikai javaslat, hogy a németeket teljes egészében
fosszák meg iparuktól és a kapcsolódó egyéb ágazatoktól, azaz kollektív
büntetésként kizárólag mezôgazdaságból kelljen megélniük.)
Napjainkban Nyugat-Európában aszfaltozott utakkal, kábeltelevízióval ellátott, városközeli farmokra is nehéz az életformát vállaló fiatalokat
találni, de jellemzôen hazánkban is 50 év feletti a gazdálkodók átlagos
életkora. A dabasi határban húszas-harmincas éveiben járó gazdálkodót
mutatóba alig lehet látni, holott száz éve még jóval 90 százalék fölött volt
itt a mezôgazdaságból élôk aránya, más perspektívával szinte nem is lehetett számolni. A rendszerváltáskor ez az arány már csak 20 százalék,
ma pedig legfeljebb öt. Az Európai Unióban a termelôk generációváltását évtizedek óta támogatásokkal segítik. Ezekrôl az intézkedésekrôl a dabasi gazdák a csatlakozást elôkészítô elôadásokon, 2002-ben hallottak
elôször. A 40 év alatti fiatal gazdák indulását azóta már közismert, évek
óta mûködô pályázati rendszer segíti. Szigorúak a feltételek, melyeknek
nehéz megfelelni, de tudunk dabasi nyertesekrôl is. Az öt évvel ezelôtti
tájékoztatókon nagy érdeklôdés mutatkozott a gazdák korai nyugdíjba
vonulását biztosító intézkedések iránt. Több évnyi várakozás után a támogatási forma bevezetését az idén augusztusban rendelte el az ágazat
minisztere. A kérelmeket elsô alkalommal éppen napjainkban, 2007. december 3. és 2008. január 15. között lehet benyújtani. A támogatás kizárólag gazdaságátadás esetén igényelhetô. A gazdaságát átadó kérelmezô
részérôl alapfeltétel a betöltött 55. életév, a legalább 10 éve végzett
mezôgazdasági termelés (egyéni vállalkozó, ôstermelô), melyet a kérelem
benyújtását megelôzô 5 évben fôtevékenységként, rendezett társadalom-

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

Bach-virágterápia
A Bach-virágterápia módszert dr. Edward Bach
az 1930-as években dolgozta ki. Észrevette,
hogy bizonyos növények rezgése megfelel
adott lelki problémáknak. Ezeknek a gyógyító
erejû növényeknek az energiáját megfelelô
módszerrel kinyerve a lélekre ható, tehát nem
hatóanyag elvû gyógyszer nyerhetô.

Miért virág?

Mikor segít az esszencia?
Lelki krízisek idején, amikor úgy érezzük, külsô
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segítségre van szükségünk, hogy továbblépjünk.
• Amikor bár nem érezzük magunkat betegnek,
mégis változni/változtatni szeretnénk. Vágyunk arra, hogy „jól érezzük magunkat a
bôrünkben”.
• Ha fizikai megbetegedés van jelen, kiegészítô
kezelésként. Ma a virágesszenciák NyugatEurópában részét képezik a házipatikáknak, és
számos orvos, pszichiáter és természetgyógyász alkalmazza ôket.

Hogyan hat az esszencia?

Bizonyos virágok, ill. bokrok, fák virágaiból készülnek az esszenciák, összesen 37 virágból.
Többek között pl.: diófa, tölgyfa, vörösfenyô,
vadrepce, iszalag. A virágokat lelôhelyükön,
virágzásuk tetôpontján gyûjtik, forrásvízbe téve
több órára a napra teszik. A napsugarak hatására a virágok energiája, és „lelke” átmegy a
forrásvízbe. Azokat a virágokat, amelyek kora
tavasszal, vagy késô ôsszel virágoznak, kifôzéssel készítik. Az így keletkezett anya-esszenciákat brandyvel tartósítják, tovább higítják, és
10 ml-es üvegekben hozzák forgalomba.
•

biztosítási jogviszonnyal folytatott. Legalább 3 ha az az elôírt területnagyság, melyre terület alapú támogatást kapott az utolsó két évben. Az
átadásra kerülô gazdaság üzemi méretének el kell érnie az 1 EUME értéket, az átadó a továbbiakban üzleti célú mezôgazdasági termelést nem
folytathat, kizárólag önellátásra termelhet, melyhez támogatás nem igényelhetô. Az átvevô gazdálkodó – aki családtag is lehet – az átadáskor
nem töltheti be a 40. életévét, regisztrált fôtevékenységû mezôgazdasági
termelôként (egyéni vállalkozó) legalább szakmunkásszintû szakmai végzettséggel kell rendelkeznie. Egy gazdaságot – részenként – akár több átvevô gazdálkodónak is át lehet adni. Vagyonleltárban szükséges rögzíteni az átadásra kerülô gazdaság minden lényeges elemét: a mezôgazdasági parcellákat, az állatállományt, a termeléshez kapcsolódó kvótákat, kötelezettségeket és támogatási jogosultságokat. A földterületeket blokktérképen is ábrázolni kell, továbbá az átvett gazdaság méretét pontos számítási mellékletben kell rögzíteni. A dokumentumok alapján kötnek adásvételi vagy ajándékozási szerzôdést a felek, mely a támogatási kérelem
alapja. Külön szabályok szerint a gazdaság alkalmazottja és a segítô családtag is részesülhet gazdaságátadási támogatásban. A támogatás összege
az átadott gazdaság mérete alapján a mindenkori minimálbérhez igazodik. Legkisebb havi összege a minimálbér negyede (jelenleg 16 375 Ft !!!),
maximuma pedig a kétszerese (jelenleg 131 000 Ft). A folyósítás negyedévente, folyószámlára, a nyugdíjjogosultság eléréséig, de legfeljebb 7 évig
történik. Infláció követésrôl, illetve adó- és járulékfizetési kötelezettségrôl, vagy annak mentességérôl, továbbá a késôbbi nyugdíj számításának alapjáról, módjáról egyelôre nem rendelkezik jogszabály.
Az intézkedés bonyolultsága miatt már a kérelem elôkészítésekor tanácsos szaktanácsadóhoz fordulni. A támogatás várható összegét elôzetesen alapos számítással szükséges pontosítani, hiszen az átlagnyugdíj alatti összegekbôl csak mélynyomorban lehet élni a mai Magyarországon.
Ezért pedig egy mûködô gazdaságot nem érdemes feladni. Ugyanakkor
minden gazdaság helyzete más és például családon belüli átadás esetén
akár elônyös is lehet ez a megoldás. A végsô döntéshez kiváló terminus
a december, mely hagyományosan a számadás, tervezés idôszaka a
mezôgazdaságban. A karácsonyi, újévi elmélyült számvetés megadhatja a
jó választ ebben a sorsfordító kérdésben is.
Valentyik Ferenc

E. Bach gyógyító hitvallása: „Nem leküzdeni,
hanem átalakítani”. Mivel a betegség igazi oka
saját személyiségünkben van, a gyógyszer bennünk van. A virágeszencia az emberi energiamezôn keresztül a lelkiállapotra hat.

Hogyan történik a terápia?
A terapeuta és a jelentkezô személy között kb.
másfél órás beszélgetés keretében. Gyermekek
esetében a szülôvel közösen történik a beszélgetés. Ezt követôen a terapeuta összeállítja az
ajánlott virágokból az esszenciát, melyet napi
rendszerességgel – általában 4x4 csepp formájában ajánlott bevenni. Rezgéseken keresztül
hat – káros mellékhatásai nem ismeretesek.
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Különösen kiknek/mikor ajánlott a Bachvirágterápia? Pl.:
• aki fáradt, gyenge, kimerült, úgy érzi, élete
egy „taposómalom”
• ha pesszimista, bátortalan, akaratgyenge
• aki figyelmetlen, szétszórt, koncentrációs
problémái vannak
• ha depressziós
• ha úgy érzi, mások értékesebbek Önnél
• ha nem tud elszakadni a múlttól, legyen az
szép emlék, vagy fájó érzés
• ha fél valamitôl, vagy szorong
• ha már sok mindenbe belekezdett, de fogalma sincs, mit kezdjen az életével
• ha könnyen befolyásolható, ezért megerôsítésre van szüksége
• ha fizikai tüneteire eddig nem sikerült magyarázatot találnia
• kismamáknak szülés elôtt, ill. babáknak a születést követôen.
Illetve bárkinek ajánlható aki akár betegségébôl szeretne gyógyulni, akár fejlôdni, változni, változtatni szeretne.
Horváthné Éltetô Csilla kineziológus

Hitélet

A legnagyobb ajándék
Kinek jutna eszébe születésnapi ünnepséget
rendezni az ünnepelt nélkül? Tudunk-e örömet szerezni a tortával, ajándékkal, ha nincs
kinek átnyújtanunk?
Vajon miért felejtettünk el örülni a karácsonynak mi, felnôttek? Pár perc az egész, a
gyertyák még le sem égtek és ellobban az
ünnep, kihunyt a fény… Erre vártunk, ezért
készültünk annyit? Törtük a fejünket, talpaltunk boltról boltra, gyûjtögettük ajándékainkat és elképzeltük elôre a gyerekek örömét.
„Sok csomag lesz a fenyô alatt, nagy lesz az
öröm!” Ám a fa alatt ajándékaink valahogy
mindig összezsugorodnak. Türelmetlen gyermekkezek szakítják a fényes papírt, bóbitás
szalagcsokrokat. – „Lassabban gyerekek,
hadd tartson pár perccel tovább az ünnep!”
Vajon lehet-e karácsonyt ünnepelni Jézus
Krisztus nélkül? Elegendô-e az emberi erôfeszítés, jó szándék vagy szeretet, hogy kitartson karácsonytól karácsonyig? Hordozhatjuk-e két tenyerünk közé rejtve a karácsonyi
gyertyák fényét egy egész esztendôn át?
Kétezer évvel ezelôtt a Teremtô Isten lehajolt az emberhez és Jézus Krisztusban
ajándékot nyújtott át nekünk. Pontosan azt,
amire a szívünk mélyén vágytunk mi emberek. A szeretet és a kegyelem ajándékát: az
Istennel való kapcsolat helyreállításának lehetôségét. Amikor az isten Fia megszületett,
senki sem ünnepelt ennek örömére Jeruzsálemben. Messzi országokból útnak indult
bölcsek ajándékozták meg Jézust hódolatuk
jeléül. Angyali hírnökök szavára pedig egyszerû pásztorok siettek Betlehembe, hogy
láthassák az újszülöttet. Hittek és felkerekedtek. Ezért ôk lehettek Isten elsô megajándékozottai.
Ma sincs ez másként: Isten mindenki számára elkészítette ajándékát. „…egyszülött
Fiát adta, hogy aki hisz ôbenne, az el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” Aki ezt
elfogadja, annak a karácsony Isten szeretetének ünnepévé válik és ennek öröme kitart a
hosszú, dermedt januárban, jégcsapos februáron át, egészen a következô karácsonyig.
Számunkra a karácsonyi gyertyák fénye születésnapot ünnepel. A legjobb, a leghûségesebb barátét, aki velünk van a hétköznapokban, a nehézségek közepette is. Jézus Krisztus
tanított meg igazán örülni. Ô mutatta meg
miként szeressünk másokat, még rosszakaróinkat is. Ô világítja meg az utat, hogy jót
akarjunk. Tôle van békességünk. Talán nem
minden család állíthat fenyôt az ünnepre és
lehet, hogy csak nagyon szerény ajándékra
telik. A legnagyobb ajándék azonban már a
miénk, a szívünkben tartható, hordható,
érezhetô.
Tibay László plébános

Falu Tamás

Van fehér karácsony
Van fehér karácsony
s fekete karácsony,
de egyiken sincs már
falevél az ágon.
Csak a fenyôk élnek,
ôk szép sorban állnak,
s jönnek az emberhez
hû karácsonyfának.
Rájuk száll az angyal,
dió, aranyalma,
akinek szíve van,
közéjük akasztja.
Kis szív, nagy szív örül
a sok fényességnek,
de kár, hogy a gyertyák
hamar csonkig égnek.

Ádventi gondolatok
Meg vagyok gyôzôdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendôk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétôl, amely megjelent Jézus Krisztusban,
a mi Urunkban. (Róm 8,38–39)
Jártunkban-keltünkben nem kerülhetik el figyelmünket a kopasz fák, a lomb nélküli bokrok. Szoktuk is mondani, hogy ilyenkor egy kicsit meghal a természet. Ráadásul korán besötétedik. Ez hajlamossá tehet bennünket arra, hogy magunkba forduljunk. Talán el is sikkadhat figyelmünk a lényegrôl. Ám nem csak a korai sötétség, a zord idôjárás tehet errôl. Szûkebb-tágabb környezetünkben történô negatív események, a bennünket ért csalódások, a
bántások vagy az egyszerû közöny nem engedi, hogy észrevegyünk Valakit. Valakit, aki Érkezik hozzánk, a mi háborgó lelkünkhöz. Ô segít rámutatni arra is, hogy a rendet elôször is
magunkban, a bensônkben kell megteremtenünk ahhoz, hogy észrevegyük ôt. Ez az észrevétel csak a szív, hit dimenziójában történhet, amely növekedni és élni szeretne, minden külsô
negatívum ellenére. Ám ez önmagában nem elég. Töredelmes, tökéletlen és gyarló volttal
rendelkezünk. Ezt a hiányt szeretné betölteni az Érkezô. Mivel töltheti be? Irántunk való szeretetével, ezt semmi és senki nem akadályozhatja meg. Olyan fény és melegség ez, amely
lángra gyújtja a komor, a szürke szíveket. Olyan erôt képvisel, amely nem e világból való és
ezért múlhatatlan, szent és örök. Miért akarja betölteni széttöredezett lelkünket? Azért, mert
nem akarja, hogy elvesszünk a közönynek, az érdektelenségnek, a sötétségnek. Hiányosságainkkal együtt szeret bennünket. De tekintetünket a földrôl az ég felé szeretné emelni. Magunkról egymásra, az énrôl a tefeléd. Szelíden, alázatosan szeretne bennünket megtalálni.
Örömmel közelít hozzánk.
Hatalommal is rendelkezik, ezáltal pedig kopár, kopasz, lombtalan környezetben, bennünk
is növekedés tud sarjadni. Ezt szem nem láthatja, egyedül a hit, amely a Megváltó felé tekint.
Szeretete által nincsenek szürke utcák, élettelen természet, komor és szomorú arcok. A várakozás öröme éltet bennünket, mert tudjuk, hogy akit várunk, eljön újra és újra. Sôt, itt van közöttünk. Nem látjuk, nem tudjuk megérinteni, de érezhetjük a szívünkben, a hitünkben, az egymás iránt érzett szeretetben. Ám ô hová érkezik? Hagyjuk-e hogy megmutatkozzon az Igazi, az
Örökkévaló vagy hagyjuk magunkat becsapni a mulandó, értéktelen dolgok által? Egyedül az
Érkezô Jézus Krisztus tud ádventet teremteni bennünk. Olyan ádventet, amely egész életünkre
szól. Az ô szeretete örök és ennek a szeretetnek van egyedül olyan teremtô ereje, amely mindnyájunkban csodákra lehet képes. Csodákra, amelyek itt vannak körülöttünk. Pici, apró csodák
ezek, de mégis a szeretet éltetô ereje van bennük. Azé a szereteté, amely nem belôlünk fakad,
hanem Istentôl. Mi csak továbbíthatjuk. Áldja meg Isten ádventünket, ajándékozzon meg a várakozás örömével, áldott karácsonyi ünneppel! Erôsítsen bennünket, hogy valljuk és higgyük,
hogy az ô szeretetétôl semmi sem választhat el.
Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkész
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E GYHÁZKÖZSÉGEINK
A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Templomi istentiszteletek
vasárnap délelôtt 10.00 óra (Az istentiszteletek január 6-tól a Kossuth László utcában, a Gyülekezeti Házban lesznek)
• Bibliaórák szerdán 17.00 órakor a parókián
Ünnepi istentiszteletek:
• December 22-én szombaton 15.00 órakor
gyerekek karácsonyi ünnepsége a Gyülekezeti Házban
• December 24. 17.00 óra szentesti istentisztelet
• December 25. 10.00 óra karácsonyi úrvacsorai istentisztelet
• December 26. 10.00 óra karácsony ünnepi istentisztelet
• December 31. 17.00 óra óévi istentisztelet
• Január 1. 10.00 óra újévi istentisztelet
• Január 27. vasárnap délelôtt 10.00 óra
ökumenikus imahét utáni úrvacsorai istentisztelet.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a református gyülekezet.
A dabas-sári katolikus egyházközség hírei
A sári templomban december 15-én (szombaton) du. fél ötkor nagyszabású adventi
koncert kerül megrendezésre. Ettôl a naptól
kezdve cserkészek csoportjai járnak betlehemezni, valamint a rózsafüzér csoportok
több helyen is megjelenítik a Szállást keres a
szent család c. ájtatosságot.
• December 18-ától Pásztor Gyôzô plébános úr felkeresi az idôskorú és beteg lakosokat a karácsonyi szentség felvétele céljából.
• December 24-én (hétfôn) 17.00 órakor
karácsonyi vigília és szentmise, 23.00 órakor pedig éjféli szentmise lesz.
• December 25-én (kedden) 09.30 órakor
pásztorok miséje, majd fél tizenegykor
ünnepi fômise a templomban.
• December 26-án (szerdán) 08.30 órakor
diákmise, amit fél tizenegykor ünnepi
díszmise követ.
• December 31-én (hétfôn) 16.00 órakor
lesz az évzáró ünnepi hálaadó szentmise.
• Január 1-jén 09.00 órakor kezdôdik az újév elsô miséje, majd 10.30 órakor szentmise követi.
• Január 6-án (vasárnap) pedig ünnepélyes
vízszentelésre kerül sor.
A gyóni református egyházközség hírei
• December 21-én, 11.00 órakor a Zárdakert Idôsek Otthonában karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással.
• December 23-án istentisztelet 10.00 órakor a gyülekezeti teremben.
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• December 24-én 16.00 órától szentesti
családi istentisztelet
• December 25-én, karácsony elsô napján,
10.00 órakor a templomban ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
• December 26-án, karácsony második
napján, 10.00 órakor a templomban ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással és
ünnepzáró istentisztelet 15.00 órakor a tatárszentgyörgyi római-katolikus templomban.
• December 30-án, az óesztendô utolsó vasárnapján, istentisztelet 10.00 órakor a
gyülekezeti teremben
• December 31-én, 16.00 órakor óévzáró
hálaadó istentisztelet úrvacsoraosztással a
gyülekezeti teremben
• Január elsô napján 10.00 órakor ünnepi
istentisztelet a gyülekezeti teremben
A gyóni katolikus egyházközség hírei
Karácsonyi menetrend:
• December 21.: Pásztorjáték a Zárdakert
Idôsek Otthona lakóinak
• December 23.: Szeretetcsomagok az egyházközség rászorulóinak. Adományokat
(tartós élelmiszer) várunk a plébániára
• December 24.: 15.00 óra: Pásztorjáték a
templomban
• December 24–25.: Éjféli szentmise
• December 25.: 11.00 óra: Karácsony ünnepi szentmise
• December 26.: 11.00 óra ünnepi szentmise
• Január 1.: 18.00 óra év végi hálaadó szentmise (gazdasági és hitéleti beszámolóval)
• 2008. 01. 01.: Mária Istenanyaságának
ünnepe. Újévi ünnepi szentmise
• 2008. 01. 19. szombat: Egyházközségi
disznótor jelentkezés a plébánián
A dabasi római katolikus egyházközség hírei
A felsôdabasi templomban lelki gyakorlatot tart 2007. december 18-án, 19-én és
20-án Teffenhart István aknasugatagi plébános.
Karácsonykor a gyermekek pásztorjátékot adnak elô mindkét templomban, ahová
minden érdeklôdôt szeretettel várnak!
A gyóni evangélikus egyházközség hírei
Ünnepi istentisztelet:
• December 23. vasárnap 14.00 óra gyermekkarácsony
• December 24. hétfô 17.00 óra szentesti
istentisztelet
• December 25. kedd 10.00 óra karácsony
ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
• December 26. szerda 10.00 óra karácsony
2. napja ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
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• December 31. hétfô 17.00 óra óév esti
istentisztelet
• December 31. hétfô 23.30 óra éjféli könyörgés
• Január 1. kedd 10.00 óra újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
• Január 6. hétfô 17.00 óra Vízkereszt ünnepi istentisztelet
• Január 21–27. Ökumenikus imahét alkalmai a gyóni evangélikus templomban

ADY ENDRE

Virágos karácsonyi ének
Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,
De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.
Két gerlicét vagy galamb-fiókát,
Két szívet adnék oda,
Hogyha megint vissza-jönne
A Léleknek mosolya
S szeretettel járnánk jászolhoz.
Krisztus kivánata, Megtartóé,
Lázong át a szívemen,
Mert Karácsony lesz, Karácsony,
Istenem, én Istenem,
Valaha be szebbeket tudtál.
Óhajtozom el a Magasságba
Gyermekségemben kötött
Minden szûzséges jussommal,
Mert az emberek között
Nem így igértetett, hogy éljek.
Követelem a bódító álmot,
Karácsonyt, Krisztus-javat,
Amivel csak hitegettek,
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.
Lábainknak eligazitását
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

Sport

Postagalambsport
Véget ért a 2007. évi versenyszerzon a helyi
A-52 Postagalambsport egyesületben.
Fôversenyek utankéni gyôztesei:
Gyôr
H
Turcsán Sándor
Rajka
H
Szemzô János
Sopron
H
Horváth Jenô
Melk I
A
Horváth Jenô
Haág I
A
Horváth Jenô
Scherding
D
Horváth Jenô
Melk II
A
Horváth Jenô
Drezda
D
Kulcsár László
Herzberg
D
Kancsár Ferenc
Haág II
A
Kancsár Ferenc
Stendál
D
Kancsár Ferenc
Melk III
A
Horváth Jenô
Brandenburg
D
Turcsán János
Csapatbajnokságok:
Rövid táv
Horváth Jenô
Közép táv
Horváth Jenô
Hosszú táv
Kancsár Ferenc
Általános csb.
Horváth Jenô
Sprint csb.
Kancsár Ferenc
Juniorok csb.
Turcsán János
Fôversenyek legjobb galambjának
tenyésztôje:
Horváth Jenô

Sprintversenyek legjobb galambjának
tenyésztôje:
Kovács Sándor és Tamás
Juniorversenyek legjobb galambjának
tenyésztôje:
Szemzô János
Sikeres évet zárt az egyesület a magasabb osztályú versenyeken is. Kolumbia Tagszövetség versenyein (melyhez az egyesület tartozik), tizenkét
település mintegy kettôszáz postagalambász versenyez. Ezen versenyeken Horváth Jenô a Melkbôl
indított versenyen, melyen 1980 db galamb vett
részt, IV. és V. díjat nyert. A középtávú versenyek
legjobb galambjainak versenyén III. díjat nyert.
Kancsár Ferenc Herzbergben 1568 db galamb ellenében II. díjat nyert. Standálból 1328 db galamb közül V. díjat nyert. Kolumbia Tagszövetség
sprint versenyein Duhaj László három díjat nyert,
ebbôl az egyik I. díj. Kancsár Ferenc ötöt, ebbôl
kettô I. díj. Horváth Jenô egy díjat nyert. Szintén
a Tagszövetség junior galambok versenyén Turcsán János kettô I. és kettô II. díjat nyert. Csapatbajnokságban csapata V. díjat, Szemzô János egy
I. díjat nyert. A Magyar Kupa országosan összesített csapatbajnokságában Horváth Jenô a mintegy 2300 induló csapatból az elôkelô tizenötödik
helyen végzett.
Kulcsár László VB. elnök

Dabasi siker
a Gokart Világdöntôn

November 27. és december 1. között az
Egyesült Arab Emirátusban került sor a
Gokart Világdöntôre. Az Al Ainban
megrendezett versenyen a dabasi Birizdó
Imre is indult. 52 ország 72 pilótája mérte össze itt a tudását. Idômérés elôtt négy
edzésen vettek részt a versenyzôk. Már a
selejtezôk ígéretese alakultak Birizdó Imre számára. A döntôben harmadik
helyrôl rajtolt és sikerült feljönnie a második helyre, sôt az elsô helyen lévô versenyzô elôzésébe kezdett, amikor egy szerencsétlen véletlen folytán összeakadtak,
és így visszacsúszott a 4. helyre. Imrének
gratulálunk, és sok sikert kívánunk a közelgô hollandiai megmérettetéshez.
Szerk.

Legjobbjaink

Fotók és szöveg: Karlik Dóra

November 23-án bizony hirtelen megnôtt az egy négyzetméterre jutó
világsztárok aránya a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Elôször látogatott Dabasra a Németh András által vezényelt Magyar Nôi Kézilabda
Válogatott, hogy összemérje erejét az elsô hivatalos mérkôzésén szereplô Montenegro válogatottjával. A dabasi közönség ismét fergeteges
hangulatot teremtett és végig ûzte, hajtotta kedvenceit, akik 11 gólos
gyôzelmükkel meg is hálálták ezt a bizalmat. A meccs legeredményesebb játékosa a világ legjobb kézilabdázójának is megválasztott Görbicz
Anita volt, aki 10 gólt lôtt a szép jövô elôtt álló montenegróiaknak. A
magyar csapat sok hibával játszott mind támadásban, mind pedig
védekezésben, ami többek között annak is köszönhetô volt, hogy Németh mester folyamatosan cserélgette lapjait, próbálgatta variálni a
felállásokat. Kapus poszton nagyon erôs a magyar válogatott, hiszen
Pálinger Katalin talán eddigi legjobb formájában van, de az éppen dabason születésnapját ünneplô Herr Orsira sem lehet panasz. December
elején Nimesben kezdte, majd Djonban folytatta kisebb-nagyobb hibákkal tarkított menetelését válogatottunk, és lapzártánk idején már
biztos, hogy a legjobb nyolc között vannak a lányok. Folytatás Párizsban, és reméljük, nemzeti együttesünk a legszebben csillogó érmet
ajándékozza minden szurkolójának karácsonyra. Hajrá magyarok!

Dabas-DIEGO KC ôszi teljesítménye
A Dabas-DIEGO KC az ôszi fordulót hat gyôzelemmel, négy vereséggel és egy döntetlennel zárta. Ez a teljesítmény a tabella hatodik
helyére volt elegendô. A csapat házi gólkirálya Csecsetka Péter lett 65 góllal, ami meccsenkénti 6,5 gólátlagot jelent, amellyel az összesített lista harmadik helyén áll. Csecsát emellett a 2007-es esztendô legjobb kézilabda-játékosának választották Dabason. Ifjúsági csapatunk a tabella ötödik helyét foglalja el.
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Promt-Fa Bt. Pénzügyi Tanácsadó Iroda
Magyarországi Volksbank Zrt. Hiteltanácsadó Partnere
•

INGYENES TANÁCSADÁS magánszemélyeknek
és vállalkozásoknak

•

Szabad felhasználású jelzáloghitelek

•

Kedvezô kamatozású lakásvásárlási hitelek

•

Költségmentes, kedvezô kamatozású hitelkiváltás
magánszemélyeknek

•

Széchenyi Kártya

•

Folyószámla hitelek vállalkozásoknak

•

Éven belüli/túli forgóeszköz hitelek

•

Kedvezô kamatozású beruházási hitelek
vállalkozásoknak (Pályázatokhoz is!)

Tisztelt Leendô Pénzügyi Partnerünk!
Érdemes átgondolnia jelenlegi, és jövôbeli pénzügyi
kapcsolatait, bízunk benne, hogy az általunk ajánlott
kedvezô lehetôséggel élni fog!
További információért keressen minket:
Mobil: 06-70/384-2597
Iroda: 06-29/562-690
promt_fa.tanacsado@monornet.hu

Várjuk, hogy ügyfeleink között köszönthessük!

ÜZLET ÉS
TÁRSASHÁZ

Köszönjük kedves vevôinknek és
partnereinknek az együttmûködést
és a bizalmat.

Boldog Karácsonyt és
sikerekben gazdag
2008-as esztendôt kívánunk!

SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ:
(06-30) 903-4987, Fax: (06-29) 360-982

ANGOL–NÉMET
beszédgyakorlás,
nyelvoktatás (szakmai is),
fordítás, tolmácsolás,
igényes helyen, Dabason,
gyakorlott nyelvvizsgáztató
tanároktól!

Tel.: 06-29/360-195

Krónikus fájdalmak, pánikbetegség, stressz, depresszió megszüntetése, Bach-virágterápia,
dyslexia kezelése, fülakupunktúra, SPA méregtelenítés.
Horváthné Éltetô Csilla kineziológus füa., addiktológus • Info és bejelentkezés: 06-70/9428-428

SPORTGÁLA A
December 7-én került sor az Önkormányzat hagyományos Sportgálájára a Dabas-Diego Sportcsarnokban. Ezen a rendezvényen vehették át az Év
Sportolója kitüntetést azok a fiatalok, akiket ez évi
teljesítményük alapján szakosztályuk erre az elismerésre javasolt. Ôk név szerint a következôk:
Szabó Viktor (modellezés), Turcsán János
(postagalamb sport) Kéri György (sportlövészet), Kamen Ádám (atlétika), Csernák Péter (quad), Weisz Márk (motokrossz), Birizdó Imre (gokart), Harmincz Zsolt (birkózás),
Kerekes Máté (karate), Kosztolányi Dániel
(tenisz), Kosiba Dániel (asztalitenisz), Csata
Sándor (asztalitenisz), Szabados Gábor (vívás),
Fodor Rita (úszás-nôi), Garajszki Péter (úszásférfi), Zelovics Dóra (duatlon – nôi), Sinkó Richárd
(duatlon – férfi), Fózer Tímea (triatlon – nôi), Misek
Gábor (triatlon – férfi), Szágos Andrea (röplabda – nôi),
ifj. Schulcz István (röplabda – férfi), Bennárik Dóra
(fitnesz), Gecser Eszter (fitnesz), Mészáros Zsolt (kajak-kenu),
Stefkó Richárd (lábtoll-labda), Kveták Szilvia (kézilabda –
nôi), Csecsetka Péter (kézilabda – férfi), Lantos Gábor (lovas
sport), Cemmel Péter (labdarúgás), Feczesin Róbert (labdarúgás). Dabas Város Önkormányzata ezen az ünnepségen adja
át minden esztendôben a Dabas Város Sportjáért kitüntetô
címet, amelyet idén a dabasi labdarúgás egyik “nagy öregje", Danyis János vehetett át Kôszegi Zoltán polgármestertôl és Kuli Imrétôl, az Ifjúsági és Sportbizottság elnökétôl. A díjhoz gratulálunk, jó egészséget, további hosszú,
aktív, sportos életet kívánunk!
Szerk.

DDS-BEN

