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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Áprily Lajos:

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény –
kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi gyôzött érdességemen?
Mitôl csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitôl tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? –
kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.

A vége felé ballag már az esztendô, és a Szeretet
és Hit Évétôl is lassan búcsút veszünk. A decemberi ünnepek közeledte nem halványítja el bennünk a szeretet érzését és a hit élményét, az advent, a Karácsony még nem enged az egyre tolakodó, az óévet kiszorító új esztendô sürgetésének. A lelassult élettempó a meditáció, az elcsendesedés, a lelki számvetés idôszaka, amikor az
ember összegzi mindazt, amit tett és adott ebben
az esztendôben. A 2006-os év mottója azt a célt
szolgálta, hogy fokozottabban tudjunk koncentrálni emberi küldetésünkre, amely megkülönböztet minket a “zengô érctôl” és a “pengô cimbalomtól”, ahogy Pál apostol mondja. Azon kell
elgondolkodnunk, ilyenkor Karácsony tájékán,
hogy tudtunk-e adni elég szeretetet családunknak, barátainknak, közösségünknek, türelmesek,
alázatosak voltunk-e embertársainkkal? Megerôsödtünk-e hitünkben, és ha hegyeket nem is,
de legalább egy homokszemet, egy kavicsot sikerült-e továbbgördítenünk a hit erejével? Tudnunk kell, hogy a következô esztendô másik célt
és másik feladatot tûz ki elénk, de a 2006-os év
hozadékát megerôsödve tovább kell gördítenünk
szeretetben megerôsödve, hitben megszilárdulva.
Mert sokan vannak még, akik szeretetre, jó szóra, adakozó tenyérre és hitet adó reményre várnak… Ez az ország telis-tele van kétségbeesett,
tanácstalan, kiszolgáltatott emberekkel, akik rettegnek a jövô esztendôtôl, mert nem tudják,
jut-e még számukra meleg kályha, betevô falat,
kórházi ágy, gyermeküknek iskolapad? A gondok éjszakájából van-e kiutat mutató csillag, születik-e megváltó csecsemô, gyengécske gyermek,
anyjába kapaszkodó apró remény?
Ne feledjük, hogy Jézus Krisztus mindig akkor volt a legerôsebb, amikor a legkiszolgáltatottabb volt. Akkor rettegtek tôle legjobban a gonoszok, amikor magatehetetlen csecsemôként jászolban, barmok közt feküdt. Akkor féltek tôle
fogvacogva, amikor korbáccsal kergették fel a
Golgotára, mert tudták, hogy rosszat cselekszenek. Krisztus megszületett, meghalt a kereszten, Ezúton kívánok áldott karácsonyi ünnepet
megváltott minket, megtanított hinni és szeret- és békés, reményteljes új esztendôt minden
ni. Misztikus erônk és feltámadásunk lehetôsége kedves Dabasi Polgárnak!
e két ajándékban rejlik. Higgyünk és szeressünk,
és így leszünk legyôzhetetlenek!
Kôszegi Zoltán polgármester

Rendezvényeink

Adventi hangulat

December 3-án, advent elsô vasárnapján tartotta hagyományos Városházi Estjét Dabas Város Önkormányzata. A Polgármesteri Hivatal dolgozói már 15.00 órától meleg teakülönlegességekkel, finom süteményekkel és forralt borral várták a kilátogató családokat. A gyerekeknek
játszóházat rendeztek be a Városháza elôterében, ahol a Kabinetiroda
munkatársai kreatív kézmûves foglalkozással kötötték le az izgô-mozgó
apróságok figyelmét, de a nagymamák is beültek kézmûveskedni az
unokák mellé. A betlehemi jászol újra teljes fényében pompázott, a
megújult és restaurált szent család Bujdosó Nóra keze munkáját dicséri. Volt állatsimogató, csacsi helyett két aranyos póni és néhány szelíd
bárányka állta a simogató kezecskék ostromát.
17.00 órakor az óvodások kórusával kezdôdött az ünnepi mûsor. Soha ilyen nagy látogatottsága nem volt még adventi rendezvénynek, mint
az idén. A tér telis-tele volt emberrel, rengeteg szülô, rokon eljött, hogy
meghallgassa a legkisebbek produkcióját. A dabasi óvónôk újra gyönyörû dalokkal leptek meg minket, majd az Áldos Egyesület és a Kéknefelejcs Citeracsoport néhány tagja, valamint Tóth Béla Ottó Luca-napi
népszokással vidította fel a hangulatot. Kôszegi Zoltán polgármester
köszöntôbeszéde alatt kigyúltak az ünnep fényei, amelyek megvilágították a Szent István teret, a környezô fákat és a Városháza épületét.

a Szent István téren

Az estét a kántorok kórusa zárta, amely kiegészült a gyülekezet gyerekeivel, a családtagokkal. A felcsendülô dalok a Karácsony hangulatát
idézték fel, az ünnepi várakozás izgalmát varázsolták a Szent István térre. Meghitt, szép este volt. Köszönjük a Magyar házaspárnak, Major
Attila és Homoki Iván vállakozóknak a nagylelkû hozzájárulást.
K. A.

A Szociális Munka Napja
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„Együtt” Segítôszolgálat vezetôjének adta át
a „Rászorultakért és Elesettekért” díjat, ezzel
tolmácsolta a Képviselô-testület és a szakma
elismerését a kitüntetett odaadó munkája és
szakértelme iránt. (Kecskés Annamáriával ké-

szült interjúnkat lapunk jelen számában közöljük.) A rendezvény végén könnyed dzsesszmuzsikával és ismert, örökzöld slágerekkel
szórakoztatta a közönséget Polgár Gyula zenekara.
– Szerk. –

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata immár másodízben ünnepelte meg a szociális szférában
dolgozókat a Szociális Munka Napja alkalmából. A rendezvényt november 10-én tartottuk
a Dabas-Diego Sportcsarnokban mindazoknak, akik hivatásszerûen gyakorolják a mindennapokban a rászorultak és elesettek, a betegek és idôskorúak, a fogyatékkal élôk és a
veszélyeztetett családok, gyerekek, fiatalok
támogatását, megsegítését. Az Önkormányzat ezzel a rendezvénnyel fejezte ki megbecsülését a szakma iránt és elismerését mindazoknak a dolgozóknak, akik áldozatos munkájukkal igyekeznek visszaterelgetni a társadalomba az eltévelyedetteket, és erôfeszítéseket tesznek mindennap azért, hogy a szociális háló biztonságosan tartsa fenn városunk
minden polgárát, senki se merüljön el a létbizonytalanság, a társadalmi ellehetetlenülés
mocsarában.
A rendezvény keretén belül Kôszegi Zoltán
polgármester idén Kecskés Annamáriának, az

Rendezvényeink

Akinek lételeme a segítségnyújtás

Fotó: Karlik Dóra

Beszélgetés Kecskés Annamáriával, az „Együtt” Segítôszolgálat vezetôjével, aki az idei Szociális Munka Napja alkalmából megrendezett ünnepségen átvehette a „Rászorultakért és Elesettekért” díjat.

R.: Tizennyolc évvel ezelôtt kerültem családommal Dabasra, egy ismeretlen és számunkra teljesen idegen közegbe. Nem felejtem el, hogy te
voltál az egyik elsô ember, aki felajánlottad a segítségedet, baráti kezet nyújtottál felénk, elfogadtál és befogadtál, mert ismerted a helyzetünket, tudtad, honnan jövünk, mi elôl menekülünk, és miért akarunk új életet kezdeni… A romániai változás után rögtön, még a káosz napjaiban elsôként indultál segélyszállítmánnyal a
rászorultakhoz, hírt hoztál a szeretteinkrôl, barátainkról. A bôs-nagymarosi gát, az úgynevezett „Dunaszaurusz” felépítése ellen tiltakoztál,
elsôk között értetted meg, hogy természeti katasztrófához vezethet ez az ôrült terv. Mindez azt
bizonyítja, hogy kivételesen érzékenyen érint
minden szociális igazságtalanság, és a segítôkészség lételemed, hiszen elsôként mozdulsz rá
minden jobbító intézkedésre, élethelyzetet javító lehetôségre. Mikor jött el a te életedben az a
pillanat, amikor úgy érezted, hogy a segítségnyújtás számodra hivatás?
K. A.: Azt, hogy az ember segítsen a másiknak, ha tud, ezt otthonról hoztam, így neveltek
a szüleim. Számomra a legnagyobb elismerés az
volt, amikor egy idôs ügyfelem azt mondta, te
olyan vagy, mint apád, ô is mindenkinek segített. S ha visszagondolok a gyerekkoromra, nálunk mindig volt valaki, akinek az édesapám segített levelet vagy kérvényt írni, nyomtatványt
kitölteni, jogszabályt értelmezni. Így éltünk. Bár
más szakmában dolgoztam, a nyolcvanas évek
végén beadtunk egy pályázatot dr. Bodó Ágnessel, a Szakorvosi Rendelôintézet akkori igazgató-fôorvosával és (a helyi társadalmat szinte
megszállóan kutató) néhai Pál László szociológussal együtt, a település szociális helyzetének
vizsgálatával, vizsgálhatóságával kapcsolatban,
a pontos címére már nem emlékszem. Akkoriban is nagyon érdekelt ez a terület, különösen
az, hogy mennyire meghatározhatja egy ember
életesélyeit, hogy hová születik, a különbözô
társadalmi helyzetek hogyan hatnak az egyénre.
1996-ban, amikor létrehozta az Önkormányzat
a Családsegítô Szolgálatot, nagy lehetôségként
kínálkozott számomra ez az alkalom arra, hogy
megpályázzam ezt az állást.

R.: Milyen területeken tud beavatkozni, és a
rászorulók milyen rétegeinek tud segíteni az
„Együtt” Segítôszolgálat?
K. A.: Sokféle feladatunk van. Az emberi élet
minden idôszakában, születéstôl a halálig.
Köznapi megfogalmazásban és napi gyakorisággal foglalkozunk a szociális étkeztetéssel, a
házi segítségnyújtással – jellemzôen idôs, beteg emberek gondozását végezzük saját otthonukban –, szociális információs szolgáltatást
nyújtunk, a családsegítés keretében szociális és
mentális problémákkal küszködôknek segítünk,
pszichiátriai betegek közösségi ellátásával foglalkozunk, és intézményünkben mûködik a
gyermekjóléti szolgálat, amelynek a gyermekek
veszélyeztetésének megelôzése, és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése a feladata.
Tulajdonképpen a magzati kortól az idôs korig
rászorultság esetén minden korosztálynak, s
bármelyik rétegnek a segítségére tudunk lenni.
Annak tudunk hatékonyan segíteni, aki maga is
változni, változtatni akar.
R.: Tudom, hogy szoros együttmûködésben
dolgozol az Önkormányzat Szociális és Népjóléti Bizottságával. Milyen az ötleteid fogadtatása,
és összehangolhatóak-e az érdekek?
K. A.: Tíz éve tanácskozási joggal részt vehetek a bizottság munkájában. Úgy érzem, jól
együtt tudunk mûködni, az érdekeink azonosak,
segítséget nyújtani a rászorulóknak. Nem állítom, hogy az évek során valamennyi javaslatomat elfogadták, de nem azért, mert nem értettek vele egyet, vagy nem tartották volna fontosnak, hanem mert egy-egy új szolgáltatásnak
a bevezetését az anyagi eszközök hiánya nem
tette lehetôvé.
R.: Mik azok a segítôeszközök, élethelyzetet
megkönnyítô újítások, vívmányok, amelyek a te
ötleteid alapján valósultak meg?
K. A.: Inkább úgy mondanám, hogy az intézményünk kezdeményezésére jöttek létre új
szolgáltatások, s hogy csak a legutóbbiakat említsem, az idei évben kettô is. Az egyik a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, amelynek lényege az, hogy egy távkapcsoló segítségével a
vezetékes telefonon, vagy rádión keresztül jelzést tud adni a bajba jutott idôs vagy fogyatékos személy (pl. ha rosszul van, vagy elesett
stb.) a diszpécserközpontnak, akik azonnal értesítik az intézményünkben dolgozó, ügyeletes
szociális gondozót, aki a jelzô személy lakására
siet és intézkedik. Ez a rendszer már életet
mentett! A másik új szolgáltatás a pszichiátriai
betegek közösségi ellátása, a szociális munka
eszközeivel.

R.: Úgy tudom, sokat segítettetek a szülôknek
a gyerekek elhelyezésében a nyári szünet idején.
K. A.: Nagyon fontosnak tartom az évek óta
mûködô, a gyerekek nyári szabadidejének eltöltését segítô szervezett programokat, amit szintén a mi javaslatunkra hozott létre az Önkormányzat. Ez azért kiemelkedô, mert a gyerekek
biztonságban és élményekben gazdagon töltik
el a nyári szünidôt. Idén több mint háromszázan éltek ezzel a lehetôséggel.
R.: Az öt települést átfogó szociális társulás is
létrejött ebben az évben. Hogyan mûködik az
intézmény, mennyire összehangolt a tevékenység egy ilyen kiterjedt intézményhálózatban?
K. A.: Nehezen indult és rengeteg feladatot
adott, különösen a megszervezése és az elindítása. Hiszen más-más karakterû települések,
más-más elképzelésekkel, de sikerült közös nevezôre jutnunk. S olyan kiváló szakemberekkel
ismerkedtünk meg a polgármesteri hivatalokban, hogy igazán egyszerû az együttmûködés.
A tevékenység maga teljes mértékben összehangolt, hiszen állandó munkakapcsolatban vagyunk, szakmai segítséget nyújtunk a család- és
szociális gondozóknak, de magának a társulásnak is az a lényege, hogy egyenlô hozzáférést
biztosítsunk a szociális szolgáltatásokhoz minden településen. Amit egy település egyedül
nem tudna kiépíteni, és gazdaságosan mûködtetni, azt öt település már megteheti.
R.: Sok mindent elértél a hivatásodban, sok
mindenért küzdöttél, érveltél, hogy végre megvalósuljon mindaz, ami az elesettek és rászorulók
ügyét szolgálja. Milyen terveid vannak még, amelyeket fontosnak tartasz megvalósítani a város és
a régió szociális helyzetének javítása érdekében?
K. A.: A következô év feladata lesz a szociális szolgáltatás tervezési koncepció elkészítése
a mikrotérségben. Ebben a középtávú tervben
meghatározzuk a szociális feladatokat a települési önkormányzatokkal. Bizonyára bôvítenünk
kell a szolgáltatásokat az idôsellátásban, hogy
nyugodtan és biztonságban éljenek az idôskorúak, de foglalkoznunk kell a különbözô veszélyeztetett csoportokkal, a betegekkel, fogyatékosokkal, a cigányokkal, az alacsony iskolai végzettségûekkel.
R.: Már a díjátadáson hangsúlyoztad, hogy
egy jó csapattal dolgozol, és ez a díj részben ôket
is megilleti!
K. A.: Még egyszer köszönöm a díjat a Képviselô-testületnek, és köszönöm kollégáimnak,
akiket nagyra becsülök és tisztelek, a magas
színvonalú, lelkiismeretes munkájukért.
Kapui Ágota
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Sándor Gyula emléke él
November 10-én nyílt meg Sándor Gyula tanár
úr emlékkiállítása, amelynek létrehozását gyermekei, Sándor Krisztina és ifj. Sándor Gyula
szorgalmazták. A gyóniak számára ma is köztiszteletben álló tanáregyéniség húsz éve távozott
családja, barátai, kollégái és tanítványai körébôl,
akik életmûvének morzsáit mai napig kegyelettel ôrzik, és a kiállítás anyagát is ôk adták át erre
a jeles alkalomra. Több mint száz fô vett részt a
Halász Móricz-kúriában a kiállítás megnyitóján,
ebbôl a nagy érdeklôdésbôl is látszik, hogy sokan
szerették, becsülték a tanár urat. A kiállítást Var-

ga László fafaragó nyitotta meg, aki kopfaját készít Sándor Gyula halálának huszadik évfordulójára.
Sándor Gyula Szarvason született, iskoláit
Jászberényben végezte, majd a Szegedi Tanárképzô Fôiskolán szerzett tanári oklevelet. 1959ben került Gyónra tanítónô feleségével, és a
gyóniak befogadták, csodálták tudását, felkészültségét. Hamarosan a gyóni iskola egyik kulcsfontosságú tanáregyéniségévé vált, embersége,
példás élete generációk számára szabott irányt, és
mutatta meg az utat a felnôtté váláshoz.

Fotók: Háda Csaba

A kiállítás anyaga három tematika köré szervezôdött. Az egyik rész saját munkáiból, grafikáiból, a másik rész a számára adományozott elismerések, kitüntetések, oklevelek és tablók sokaságából, a harmadik rész a gyóni néprajzi kiállítás anyagából tevôdött össze.
A kiállítás sikere és látogatottsága azt mutatja,
hogy a gyóniak nem felejtették el Sándor Gyula
tanár urat, és ezzel a tárlattal megidézték szellemét, visszahozták személyes varázsát a kiállítóterembe, a képek, tárgyak, emlékek segítségével.
Szerk.

Galambkiállításnak

Fotók: Szandhofer János

adott otthont a DDS december 2–3-án.
A különleges és ritka példányok tárlatát
nagy érdeklôdés övezte.
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Önkormányzati hírek

Testületi hírek

b) szolgáltatás megrendelése esetén: nettó
1 000 000 Ft
c) építési beruházás esetén: nettó 5 000 000 Ft
Ezen értékhatárok alatt a polgármester, vagy
az általa, illetve egyéb szabályzat által felhatalmazott személy szabadon dönt.

A Képviselô-testület elfogadta a 2007–2010
évekre vonatkozó Gazdasági Programot,
amelynek fôbb pontjai:
– a település kulturális értékeinek és természeti kincseinek fokozott védelme
– Az infrastruktúra további fejlesztése, különös
tekintettel az intézményi és közlekedési infrastruktúrára
– A környezetkultúra javítása, a településesztétika kultúra fejlesztése
– Az intézmények kihasználtságának javítása
– A gyermekvállalás elôsegítése
– Az idôsek helyzetének javítása
– A közösségépítés fokozása
– A kisebbségi önkormányzatok támogatása

A Képviselô-testület döntött a Közbeszerzési
szabályzat módosításáról. A Közbeszerzési Bizottság tagságában változás történt.
A Közbeszerzési Bizottságnak hét állandó
tagja:
– a polgármester
– a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
– a Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
– a DAFI-FIDESZ képviselôje
– az MSZP képviselôje
– a Lokálpatrióta Egyesület képviselôje
– a MIÉP–KDNP képviselôje

Testületi ülés 2006. november 29.
A Képviselô-testület a képviselôi tiszteletdíjakat
és a bizottsági elnöki díjakat a jogszabály-változásnak megfelelôen fogadta el.

A testület döntése szerint a 2006. évi költségvetési törvény értelmében a vagyontárgyak értékesítésénél 20 millió Ft felett nyilvános versenytárgyalást kell kiírni.
***
A „Vállalkozásfejlesztési Alap” nevét a testület
"Vállalkozásfejlesztési keret"-re változtatta.
***
A Képviselô-testület a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona intézményvezetôjének Mikesy György urat öt évre választotta meg.
***
A „Helyi beszerzések” értékhatárai az alábbiak
szerint kerültek meghatározásra:
a) árubeszerzés esetén: nettó 1 000 000 Ft

Közbiztonsági hírek
Dabas város területén az elmúlt idôszakban összesen 32 bûncselekmény vált ismertté. Még mindig
vagyon elleni bûncselekmények dominálnak, hiszen 10 alkalommal történt lopás. Ismét megjelent a jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban
bûncselekmény elkövetése, amelybôl novemberben 4 esetet regisztráltunk. Kiemelt bûncselekmény az elmúlt idôszakban nem történt. Az
egyenruhás állomány október hónapban Dabason
6 alkalommal anyagi kárral, 2 alkalommal könnyû
és 1 alkalommal halálos kimenetellel járó közlekedési balesetnél intézkedett. A téli idôjárás beköszöntével egyre több alkalommal kell számítanunk ködre, illetve a közutakon a páralecsapódásra, amely a csúszásveszélyt, és így balesetveszélyt
is jelent a közúti forgalomban részt vevôk számára, ezért javasoljuk a téli gumiabroncsok használatát. Ezen kívül, a korlátozott látási viszonyok között fokozott veszélyben vannak azok a gyalogosok és kerékpárosok, akik fényvisszaverôvel, illetve
világítással nem rendelkeznek, vagy nem használ-

– A Képviselô-testület módosította DASZOFE
KHT. alapító okiratát, megválasztotta a felügyelôbizottság tagjait (Kuli Imre, Pucsinszki
Miklósné, Monori Alfréd, Zsitva Norbert, Sós
Gábor).
– Az Önkormányzat könyvvizsgálatát továbbra
is a Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi 2012. január 1-jéig.
***
A nevelési-oktatási intézményekben a 2007/2008as tanévben kötelezôen alkalmazandó pedagógus létszámra vonatkozó elôterjesztést a Képviselô-testület elfogadta.
***
A Képviselô-testület Dabas Város Önkormányzata, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat közötti együttmûködési megállapodást jóvá-

ják azokat. Kérjük önöket, hogy saját és családtagjaik érdekében szerezzék be, illetve használják ezeket az eszközöket. Ismét felhívjuk figyelmüket,
hogy a régi típusú személy- és vagyonôri, magánnyomozói vagy biztonságtechnikai szerelôi igazolványok, illetve az ilyen tevékenység folytatására
jogosító rendôrségi engedélyek érvényessége
2006. december 31-én lejár. Ezen tevékenységek
folytatásához az engedélyek megújítása elengedhetetlen, ezért a megújítási eljárásokat minél
elôbb kezdjék meg Rendôrkapitányságunk Igazgatásrendészeti Osztályán.
Ügyfélfogadási idô:
Szerda: 08.00–11.30 óráig, 13.00–15.30 óráig,
Péntek: 08.00–11.30 óráig.
Az utolsó ügyfélfogadási nap 2006. december 22.
péntek.
Végezetül, Rendôrkapitányságunk minden dolgozója nevében kívánok a Dabasi Polgároknak kellemes karácsonyi ünnepeket, valamint békés, boldog új évet!
Tisztelettel:
Somodi Sándor r. fôhadnagy

hagyta. A kapcsolattartó Gogolák Mariann, a kisebbségi önkormányzat elnöke.
***
A Képviselô-testület döntött a tulajdonában álló
két lakás, a Semmelweis u. 10. szám alatti, valamint a Kossuth L. u. 16. szám alatti lakás versenytárgyaláson történô értékesítésérôl.
***
Az Önkormányzat a Passage Üzletházban a szakemberek, vendégtanár, Önkormányzat vendégei
részére egy nagyobb, valamint két kisebb lakást
vásárol az értékesített lakások bevételébôl.
***
A Képviselô-testület a Berkenye u. 5. alatti mélygarázsban két garázshelyet vásárol az önkormányzati gépkocsik elhelyezésére.
A testület felhatalmazta a polgármestert a
Zenta Város Önkormányzatával kötendô
testvérvárosi kapcsolat létesítésére irányuló
együttmûködési megállapodás aláírására.
A Képviselô-testület a Passage Üzletházban
kialakított gyermekorvosi rendelôt használatba átadta dr. Berze Éva gyermekorvosnak, házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
A Képviselô-testület egyetértett a Pest Megyei
Önkormányzattal együtt benyújtott Komplex
szakképzés-fejlesztési terv létrehozása pályázattal. A pályázat konzultációján való részvételre
Kosztolányi Gyula igazgatót és Halász József
projekt koordinátort bízza meg.
***
A Képviselô-testület az elôterjesztés szerint
döntött a Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíjban részesülô egyetemista, fôiskolás fiatalok
támogatásáról.

Tisztelt Adózó!
Az adózás rendjérôl szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvényben foglaltak
szerint a társasági adóelôleg fizetésére kötelezett vállalkozónak iparûzési adóelôlegét a
várható éves fizetendô adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.
Az iparûzési adó mértéke 2006-ban az adóalap 2%-a. A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénzbefizetési csekken az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet dabasi kirendeltségein lehet befizetni vagy átutalni
hivatalunk 64400099-10980264 számú
helyi iparûzési adó számlájára. Felhívom figyelmét, hogy a feltöltési kötelezettségének
késedelme, valamint elmulasztása miatt mulasztási bírság kerül megállapításra. További
felvilágosítást a Hivatal II. emelet 213. számú szobájában kérhet.
Somodiné Jelenik Mária
pü. fôosztályvezetô-helyettes
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ADÓTÖPRENGÔ, avagy mit jelentenek az adóváltozások
a gyakorlatban? – 3. rész
A múltkori számban említettem, hogy hivatalos
állásfoglalást kértem az APEH és a Pénzügyminisztérium illetékes osztályaitól a magánszemély
és a társaság jövedelmeinek összemosása ügyében. Azóta sem méltattak válaszra ez ügyben.
Elôször is felhívom mindenki figyelmét,
hogy az áfa-növekedés miatt a pénztárgépeket
legkésôbb 2006. november 30. napjáig át kell
állíttatni. A számla, egyszerûsített számla adására is alkalmas pénztárgép esetén az átállításig
a vevô kérésére kézi kibocsátású számlát, egyszerûsített számlát kell adni. Az elôzô lapszámban beígért házipénztáradóról való töprengés
elmarad, hisz azt az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte. Megjegyzem, teljesen jogosan, ugyanis forgalmat adóztat kétszeresen,
hisz az áfa ezt már egyszer megteszi. Épp ez
ügybôl kifolyólag az „elvárt jövedelem” taglalásába sem kezdek bele, mivel véleményem szerint az sem megy át az alkotmánybírósági próbán, ugyanis senkitôl sem lehet elvárni, hogy
egy elôre meghatározott norma szerinti összeget leadózzon, még akkor is, ha veszteséges

volt. A házipénztár adó azon passzusát azonban
nem szüntette meg az Alkotmánybíróság, mely
szerint a 2006. dec. 31-ig a pénztárban felhalmozott készpénz egy részét ki lehet venni kedvezményes 10%-os osztalék megfizetése mellett, mivel ezt az szja-törvény szabályozza. Ez a
kedvezmény tehát marad, azonban csak annak
jár, aki a 2006. évi leadózott eredményt is kiveszi osztalékként, azt viszont a régi 25–35%-os
osztalékadó megfizetése mellett. Kiszámítását
hagyjuk, ez még a szakmának is bonyolult. Lássuk a személyi jövedelemadózásban foganatosított változásokat:
– Az adókulcsok nem változnak (18 és 36%), az
adókulcs sáv viszont 1 700 000 Ft-ra emelkedik. A minimálbér azonban nem lesz teljes
mértékben adómentes, csupán havi 63 000
Ft-ig. A minimálbér viszont 2007. jan. 1-jétôl
65 500 Ft lesz. Tehát lesz egy le nem fedett
jövedelemsáv, amely a tervek szerint évente
növekedni fog.
– A cafeteria rendszerben adható ún. „deminimis" adómentesen adható juttatás alkalma-

A pénz beszél... a pénz beszél... a pénz beszél

zottak számára 400 000 Ft/év. Ebbe a körbe
tartozik a helyi utazási bérlet, az üdülési
csekk, az iskolakezdési támogatás és az étkezési hozzájárulás is, azonban mindegyik a
maximálisan adható havi keret betartása
mellett.
– A kamatadó mértéke 2006. szept. 1-jétôl
20%. Aki aug. 31-ig lekötötte kamatoztatni
kívánt pénzét, a lekötési idôtartamra megúszta ezt a 20%-os sarcot.
– Az szja-kedvezmények túlnyomó része 2007.
jan.1-jétôl megszûnik. Nevezetesen a lakáshitel-törlesztés (kivéve a 2006. dec. 31-ig elkezdett törlesztések), szellemi tevékenység,
felnôttképzés, számítógép-beszerzés utáni
kedvezmények.
– A nyugdíj mellett dolgozó keresete 2007. jan.
1-jétôl beleszámít majd az adóalapba.
A következô lapszámban a cégtelefonról
töprengünk. Várom kérdéseiket, hívjanak bátran!
Gergely Csaba – regisztrált mérlegképes
könyvelô – (06-30) 9824-624

Lesz Önnek az eddigi életszínvonalának megfelelô, állami nyugdíja? Ugye, a
kérdés “plátói”, hisz ma már mindenki tisztában van vele, hogy az állami
nyugdíj legjobb esetben az éhenhalás elkerülésére lesz elég. Ha lesz egyáltalán öt-tíz év múlva még állami nyugdíj! Katasztrofális helyzetben van a
jövônk, ha megoldásában másokra számítunk! Kapitalizmust építô világunk
– legalábbis egyelôre – nem az ajándékosztásról híres. Itt mindenért meg kell
küzdeni…
Szüleink, nagyszüleink egy élet munkájának végén még nyugodtan vonulhattak nyugdíjba, hiszen biztosak lehettek abban, hogy öregkorukra sem
kell éhen halniuk, hiszen Állam Bácsi gondoskodik róluk. Ez az idô azonban
elmúlt! Már több mint tizenöt éve! Mi azonban még mindig azt hisszük,
hogy nincs nagy baj, “majd csak lesz valahogy”. Hát igen, abban biztosak lehetünk, hogy “majd csak lesz valahogy”, méghozzá sokkal rosszabb lesz,
mint gondolnánk! Persze, csak abban az esetben, ha továbbra is Állam Bácsitól várjuk a megoldást. Húsz-harminc évvel ezelôtt az NSZK-ból nyaranta
érkezett hozzánk 1956-ban disszidált magyar nyugdíjas házaspár. Józsi bácsiék szinte kétévente új Mercedesszel jöttek Balatonra, s mint elmondták, ôk
évente négy-öt alkalommal is nyakukba vették Európát, s egy-két hetet eltöltöttek az olasz, a spanyol Riviérán, voltak Görögországban, rendszeresen
mentek pihenni Svájcba, Franciaországba, s ahová csak akartak. Mi nem ér-

tettük, honnan van nekik nyugdíjasként annyi pénzük, hiszen ott kint csak
egyszerû, dolgos emberek voltak, nem pedig milliomosok. Ôk elmondták,
hogy valóban egyszerû állampolgárok, de mégis “milliomosok”. Mivel amikor elkezdtek dolgozni (1957-ben), az elsô perctôl “kötelezôen” a fizetésük
tíz százalékát betették a bankba, egy tôkeképzéses számlára. Szinte észre sem
vették, hogy tíz százalékkal kevesebb pénzbôl kell megélniük, a számlán viszont folyamatosan gyarapodott a pénzük, amellett kamatos kamattal hozamot termelt. Tudták, hogy mekkora tôkével rendelkeznek, de tudták azt is,
hogy ehhez csak végszükség esetén nyúlhatnak. Szerencséjükre nem kellett
hozzányúlniuk, így amikor nyugdíjba vonultak, egy kinti viszonylatban is jelentôs vagyonnal rendelkeztek. Ezt a tôkét továbbra is dolgoztatják, de a hozamát minden hónapban házhoz szállítja nekik a postás. Ebbôl, valamint a
kevéske állami nyugdíjból vígan megélnek, mindenre futja nekik, amit csak
idôskorukban szeretnének. A hatalmas tôkéjüket tehát változatlan, s ha kell,
akár kilencven, vagy száz éves korukig “dolgozik” a pénz az ô hasznukra. Ha
pedig meghalnak, gyermekeik az egész vagyont illetékmentesen megöröklik,
s vagy folytatják a tôkeképzést, vagy azt csinálnak vele, amit akarnak – hiszen
a gyerekeknek is gyarapodik a hasonló egyéni tôkeszámlájuk. Ilyen “egyszerû” hát az élet a kapitalizmusban, ha valaki elôre gondoskodik önmagáról.
Ha viszont nem, akkor… jöhet az aluljáró, a nyomorgás, éhezés, didergés,
vagy jobb esetben a gyermekeinkre való hagyatkozás.
Kedves Olvasó! Ön gondoskodott már az öregkoráról? Ha nem, akkor
szívesen leülhetünk egy kis beszélgetésre!
Barcza László (06-20/9842-770)

JÓ HÍR A GYALOGOSOKNAK

KÖZLEMÉNY

NYUGDÍJCSÔD

A biztonságos közlekedés érdekében újabb járda és kerékpárút szakaszt vehettek birtokukba a gyalogosok és a biciklisek, ugyanis befejezôdött a Vásártér és a Gugyerás-féle bolt közötti járda és kerékpárút építése. Az Önkormányzat tervei szerint a járdaépítés várhatóan 2007-ben folytatódik.
Városüzemeltelési Osztály
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A „Rákóczi Iskoláért” Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2005. évi adójuk egy százalékát felajánlották alapítványunk javára. A befolyt összeget (152 994) az iskola berendezéseinek és eszközeinek felújítására fordítottuk.

Fiatalok rovata

Nagyköveti Fórum
Ahogy errôl már elôzô számunkból is értesülhettek, november elején megérkezett városunkba erdélyi testvérvárosunk, Barót következô ifjúsági nagykövete, Fazakas Kinga.
Az ezt követô hetekben Dabas bemutatása
volt a fô célom. Ennek keretében elsôsorban
azon intézményekbe látogattunk el, amelyeknek már volt valamely “barótos múltja”,
ezáltal Kinga késôbbi ténykedése szempontjából kiemelt szerepük lehet. Jártunk a Táncsics Mihály Gimnáziumban, a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a Kossuth Mûvelôdési Központban, valamint
a Dabas Televízió stúdiójába is. Továbbá a korábban már megkezdett
“kapcsolati puhatolózást” fellendítendô a Reménysugár Fogyatékosok
Napközi Otthonba is ellátogattunk.
Ugyancsak ennek a hónapnak a termése volt a sikeres kapcsolatfelvétel Maros Vanèoval a besztercebányai paintball klub vezetôjével is,
ugyanis szeretnénk, ha a mi hasonló klubunk és közöttük létrejönne
egy, kezdetben kölcsönös versenymeghívásokon alapuló együttmûködés. Kezdésnek a dabasi Badbone Bt. honlapja alapján készítettem egy
rövid angol nyelvû beszámolót és ezt továbbítottam a testvérvárosi
szervezetnek. Az ide vonatkozó részletek kidolgozása jelenleg is zajlik.
Ha már a besztercebányai vonal került szóba, meg kell említenem,
hogy a Kéknefelejcs Citeracsoport pályázott egy jövô júniusban Besztercebányán megrendezésre kerülô nemzetközi folklórfesztiválon való
részvételre. Az ehhez szükséges anyagok összegyûjtésében ezúton is
szeretném megköszönni a Dabas Televízió segítségét. A jelentkezések
elbírálása elôreláthatólag valamikor február végére várható.
A hónap egyik legnagyobb eredménye a november 21-én lezajló
zentai látogatás volt, amelynek során Kôszegi Zoltán polgármester, valamint Kosztolányi Gyula igazgató úr társaságában látogattam el a
85%-ban magyarok lakta szerbiai városba. Ennek keretében személyes
megbeszélésre került sor a városvezetôk között, egy a közeljövôben kiépítésre kerülô testvérkapcsolat lehetôségérôl, továbbá röviden igyekeztem bemutatni az ifjúsági nagyköveti programot is. Mivel a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola már nagy múltú zentai kapcsolattal rendelkezik, a hivatalos megbeszéléseken az ottani gimnázium igazgatója
is részt vett, így a késôbbiekben személyes kalauzolása mellett, lehetôségünk nyílt ellátogatni az általa vezetett zentai gimnáziumba, valamint
a Vajdasági Magyar Mûvelôdési Intézetbe is. Reményeink szerint a sikeres kezdeti kölcsönös nyitást követôen valóban hatékony kapcsolatépítési folyamat bontakozhat ki a vajdasági magyar várossal is, tovább
szélesítve ezáltal, a határon túli magyarsággal kiépített kapcsolatrendszerünket.
Térjünk vissza ismét Baróthoz. Kapcsolatba léptünk Ligetvári István építésszel, aki felajánlotta, hogy a Dabason mûködô építészirodájában szívesen látna vendégül minimum egy hónapos szakmai gyakorlatra egy erdôvidéki fiatal építészt, bevonva ôt az aktuális projektekbe.
Felvetette továbbá, hogy a városunkban jelenleg már használaton kívül levô, de ugyanakkor mindenképpen értéket képviselô temetôk, felmérése és dokumentálása is megvalósulhatna a testvérvárosok ifjúságával közösen tetô alá hozott táborozások keretében.
Ezt követôen, november végén utaztam ki Barótra, ahol, Karácsonyig tartózkodom majd és a fent említett kezdeményezéseken túl,
számtalan egyéb rendezvénnyel kapcsolatban igyekszem intézkedni.
Ezek közül most csak a két legfontosabbat, a reményeink szerint újfent megrendezésre kerülô Anyanyelvi Találkozót, valamint az egyre
szélesebb rétegek bevonását megcélzó Kárpát-medencei és Regionális
Ifjúsági Találkozót említeném.
Kancsár Krisztián

BURSA HUNGARICA
2007
TISZTELT PÁLYÁZÓK!
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 324/2006. (XI. 29.)
sz. ÖK határozatában döntött a 2007. évi Bursa Hungarica felsôoktatási
ösztöndíjak önkormányzati részének odaítélésérôl. A 2007. évi fordulóban
összesen 87 „A” típusú., és 19 „B” típusú pályázat érkezett. A 2007. évi
fordulóban összesen 87 „A” típusú pályázó és 19 „B” típusú pályázó részesült önkormányzati ösztöndíj-rész támogatásban. Az önkormányzat által
megítélt összes támogatás „A” típusú pályázatok esetén havi 292 000 Ft,
tíz hónapra 2 920 000 Ft. Az „A” típusú pályázatok átlagos mértéke
pályázónként havi 2000–4000 Ft. Az Önkormányzat által megítélt összes
támogatás „B” típusú pályázók esetén havi 65 000 Ft, tíz hónapra
650 000 Ft. A „B” Típusú pályázatok átlagos mértéke pályázónként havi
2000–4000 Ft. Az „A” és „B” típusú pályázatok eredményeirôl a Polgármesteri Hivatal 221-es szobájában (II. emelet) adnak felvilágosítást,
amennyiben a pályázó személyesen érdeklôdik az elnyert támogatás iránt.
A pályázók írásban is értesítést kapnak a részükre megítélt önkormányzati ösztöndíj-részrôl. Érdeklôdni személyesen ügyfélfogadási idôben lehet:
hétfô: 13.00–16.00, szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00–12.00
Garajszki Gábor jegyzô

Baróti diákok szakmai gyakorlaton Dabason
Dabason, az Agroprofil Kft. faipari részlegén november 6-ától diákok teljesítenek szakmai gyakorlatot. A tanulók és a vezetô tanáruk, szám szerint
tízen, Barótról, Erdélybôl, a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontból érkeztek. Ôk a Leonardo da Vinci “Professional perfection in wood industry
with modern tehnologies application” címû projekt részesei, amelynek célja a faipari szakmai tudás fejlesztése, a szakmai nyelvezet elmélyítése. Munkanapokon dolgoznak, hétvégén szakmai kirándulásokon és kulturális
programokon vesznek részt. A projekt résztvevôi, miközben az Agroprofil
Kft.-nél teljesítenek gyakorlatot, szakmai tapasztalatokra tesznek szert, ismerkednek a szakma szépségével, nehézségeivel. A cégnél a mesterek segítik, ellenôrzik a diákokat, akik munkamódszereket, technikai megoldásokat sajátítanak el. A tanulók lelkesen dolgoznak, napról napra többet tudnak, így köszönik meg iskolájuknak, a fogadó cégnek és a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolának a kapott lehetôséget.
Szerk.
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda “APRÓNÉPÉRT” elnevezésû alapítványának kuratóriuma köszöni a támogatását azoknak
az intézményi dolgozóknak és szülôknek, akik a 2005. évi személyi
jövedelem adójuk 1%-át az alapítvány javára ajánlották. A számlára
érkezett 225 949 Ft összeget alapítványunk a tôke emelésére fordította. Kérjük, a jövôben is támogassák alapítványunkat,
ADÓSZÁMUNK: 18685750-1-13
BANKSZÁMLASZÁMUNK: 64400082-30091081-61100013
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Nevelôtestülete és az “APRÓNÉPÉRT” Alapítvány kuratóriuma örömmel tájékoztatja a város
lakóit, hogy a 2006. december 2-án megrendezett jótékonysági báljának bevétele: 457 200 Ft, mely az alapítvány számláját gyarapítja.
Köszönjük városunk vállalkozóinak a sok értékes tombolanyeremény
felajánlását, a szülôknek, hogy támogatói jegyek vásárlásával és személyes részvételükkel is hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Köszönetünket fejezzük ki továbbá a FINE HOUSE KFT. – kanadai acélszerkezetes gyorsházak kivitelezôje – (Dabas, Bartók Béla u.
90. Laguna Üzletház) vezetôségének az óvodánknak felajánlott házimozi rendszerért.
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
November 9.
Huja Zsolt–Szász Katalin
20 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
November 8.
Molnár János–Józsa Valéria Éva
November 15.
Pajor János–Szabó Mária
November 22.
Mráz György–Csernák Ilona
November 28.
Harmincz László–Sikari Éva Ilona
November 29.
Odor István–Juszku Mária Magdolna
25 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
November 6.
Gogolák Mihály–Nagy Eszter
November 20.
Balla András–Mráz Mária
November 21.
Lorántfy László–Horváth Ildikó Klára
November 27.
Garajszki József–Safranyik Margit Erika
30 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
November 6.
Katona Gábor–Rojcsik Erzsébet
November 13.
Ondrejka Attila–Zsolnai Ágnes
November 19.
Csernák János–Mráz Erzsébet
Vonnák István–Papp Mária
November 20.
Suhajda Péter–Forczek Anna
40 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
November 4.
Balog Vince–Bózsik Anna
November 5.
Sinkó János–Karlik Ilona
Szabó Imre–Bottlik Veronika
November 11.
Pap Sándor–Gogolák Margit
Kohán Sándor–Gogolák Julianna
Guttyán János–Szabados Mária
November 12.
Barsi Ferenc–Major Jolán III. Kör u. 34.
November 18.
Sponga István–Cserkész Mária
Gombár Lénárd–Garajszki Terézia
November 19.
Szuróczki László–Sponga Ilona
November 25.
Garajszki József–Majoros Julianna
November 26.
Zatureczki János–Bottlik Julianna
50 éve (1956-ban) kötöttek házasságot:
November 17.
Rózsavölgyi János–Bernula Etel
Józsa György–Kovács Ilona
November 25.
Kovács István–Fabók Rozália
November 27.
Kurta György–Garajszki Terézia
November 28.
Jurácsik Mihály–Bálint Terézia
Kôszegi József–Bukovszki Ilona
November 29.
Szmrek Tamás–Kecskés Ilona
60 éve (1946-ban) kötöttek házasságot:
November 23.
Oláh István–Zöld Margit
2006. október hónapban kötöttek házasságot:
Október 7.
Nagy Sándor–Császár Krisztina
Október 14.
Gombos Attila–Gecser Ibolya
Kancsár József–Sós Anita
Hardi Attila–Kucsik Mónika
Október 21.
Rezsek Zoltán–Thurzó Csilla
Rojcsik Attila Viktor–Böcsödi Edit
Kovács Roland–Mráz Tünde
Muzsik Zsolt–Papp Erika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Újszülötteink
Újszülött neve
Balázs Benedek
Pribék Erik
Tóth Olivér
Kékesi Luca
Bánszki Zsófia
Helik Barbara
Maris Dóra
Fojta Ádám
Nemes Dávid

Születési ideje
2006. 11. 03.
2006. 11. 03.
2006. 11. 04.
2006. 11. 13.
2006. 11. 15.
2006. 11. 18.
2006. 11. 22.
2006. 11. 24.
2006. 11. 26.

Anyuka neve
Berényi Mónika
Volenszki Mária
Szabados Gabriella
Volenszki Krisztina
Imoka Magdolna
Turán Hajnalka
Nagy Veronika
Gremán Éva
Molnár Kinga

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Halottaink
Név
Szabó Józsefné (Tóth Katalin)
Verovszki Józsefné (Simó Mária)
Dr. Ghyczy Béláné (Huszár Lenke Irén)
Kelényi Béláné (Gécs Elvira Magdolna)
Juhász Margit Ágnes
Tulkán László Tibor
Havasi Jenô
Benedek Imre
Kilincsányi Tamásné (Szlamka Anna)
Molnár Ferenc
Buncsák Lénárdné (Talapka Anna)
Sipos Lajos
Mercel László
Ország Mihályné (Szabó Gizella)
Szenyán Józsefné (Jancsik Ilona)
Molnár György
Illés-Tóth Lajos
Jelenik Péterné (Gogolák Mária)
Seibin Béláné (Molnár Erzsébet)
Böndicz János István
Pálinkás János

Születési idô Halálozás idôp.
1928. 11. 25. 2006. 05. 14.
1920. 05. 20. 2006. 10. 05.
1914. 02. 03. 2006. 10. 08.
1919. 10. 13. 2006. 10. 10.
1916. 03. 23. 2006. 10. 11.
1954. 12. 15. 2006. 10. 11.
1909. 06. 07. 2006. 10. 13.
1923. 11. 27. 2006. 10. 14.
1936. 01. 17. 2006. 10. 15.
1910. 12. 10. 2006. 10. 15.
1932. 04. 11. 2006. 10. 16.
1926. 08. 19. 2006. 10. 17.
1934. 11. 05. 2006. 10. 18.
1920. 10. 01. 2006. 10. 18.
1926. 05. 27. 2006. 10. 21.
1932. 04. 01. 2006. 10. 24.
1957. 11. 16. 2006. 10. 25.
1935. 08. 11. 2006. 10. 30.
1935. 10. 14. 2006. 11. 01.
1949. 06. 04. 2006. 11. 06.
1926. 10. 30. 2006. 11. 08.

Osztozunk a családok gyászában.

Városunk 90 év feletti lakói
Név
Molnár Ferenc
Molnár Jánosné (Egerszegi Erzsébet)
Dr. Sárkány Vilmos
Babik Lászlóné (Deák Veronika)

Születési idô
1910. 12. 10.
1912. 12. 05.
1915. 12. 15.
1916. 12. 20.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Életkor
96 éves
94 éves
91 éves
90 éves

Intézményeink hírei

„Üdv néked ifjúság!”
címmel regionális vetélkedôt szerveztünk a körzet 7–8. osztályos diákjai számára 2006. november 10-én a Kossuth Mûvelôdési Központban.
Igaz, hogy az akkori Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány 1956. november 10-ére Budapesten levertnek tekintette az általa ellenforradalomnak
nevezett forradalmat, majd a következô nap, november 11-én a Kormány rendkívüli ülésén ezt
Kádár János hivatalosan is bejelentette. Sem
2006. nov. 10-én, sem a következô idôszakban
nem tekinthetjük az 1956-os forradalom és szabadságharcot „lecsengettnek”. Inkább törekednünk kellene az eredmények mélyebb feltárására,
megismertetésére, hiszen van mit bepótolnunk
az elmulasztott, majd’ 40 évi hallgatás után.
A versenyt tanév elején hirdettük meg, hiszen
a felkészüléshez szükség volt két hónapra. A téma bonyolultságánál fogva azonban még így is
csak „ízelítôt” kaphattak ezekrôl az évekrôl. Örömünkre szolgált, hogy 11 iskola csapata jelentkezett a vetélkedôre. Tatárszentgyörgy, Táborfalva,
Újlengyel, Örkény, Inárcs, Ócsa, valamint a helyi
iskolák csapatai. Elôzetes feladatként riportfilmet
kellett készítenünk egy 1956-os forradalmat átélt személlyel. A legsikeresebb az ócsai Halászy
Károly Általános Iskola „Ócsajok” csapatáé lett.
Ôk egy olyan férfival beszélgettek, aki akkor, katonaként állt a forradalmárok mellé, börtönbüntetésre ítélték, s ezért a Kádár-korszakban folyamatosan zaklatták, majd a rendszerváltás után
kitüntetésekkel ismerték el hôsiességét. Úgy
gondolom, ezzel a feladattal a gyerekek láthatták, hogy történelem nemcsak a könyvekben található, hanem velünk él, hat a jelenünkre.

2006. nov. 10-én 10 órakor kezdôdött a verseny. A zsûri elnöke Csics Gyula író-történész
volt, aki „Magyar forradalom 1956” címmel
idén adta ki az akkori naplóját, melynek érdekessége, hogy egy 12 éves fiú szemszögébôl
mutatja be az eseményeket. Nagyon megtisztelô volt, hogy el tudott jönni, hiszen a csapatok
számára elsôsorban az ô könyvét ajánlottuk feldolgozásra. A zsûri tagjai: Kiss István, a Táncsics
Mihály Gimnázium és Szakközépiskola történelemszakos tanára, valamint Pásztor Gergely
történész, az Oktatási Bizottság elnöke volt. A
nyitó mûsorban a Himnusz eléneklése, szavalatok és köszöntôk után a csapatok meggyújtották emlékmécseseiket, majd elhelyezték az ablakokba, ahogyan tették azt 1956. nov. 23-án,
ill. 1957. jan. 23-án is az együttérzô emberek.
Tizenegy feladat megoldása várt a diákokra,
melyekhez ismerniük kellett a forradalom elôzményeit, menetét és leverését, valamint fogalmakat és híres személyeket. Az írásbeli feladatokon túl, szóban is összemérhették erejüket pl.
az „Azt írja az újság” vagy az Activity játék
során. A kétórás vetélkedô után jólesett mindenkinek a vendéglátás, a szendvicsek, a kuglóf
és a pogácsa is, meleg teával. Míg a jutalmazáshoz elôkészültek a szervezôk, Csics Gyulával beszélgettek a diákok. A sok feltett kérdés azt igazolta, hogy valóban megismerték és tanulmányozták az író könyvét. A kellemes hangulatú
társalgás közelebb hozta mindenki számára
1956 eseményeit. A jutalmazásnál ügyeltek a
szervezôk arra, hogy mindenki úgy érezze, ô a
„mai nap nyertese volt”. Valamennyi jelenlévô
egy lyukas zászlós jelvénnyel lett gazdagabb.
Minden diák az emléklapon túl egy-egy toll-

Módszertani megújulás, kompetencia alapú
oktatás a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
Napjainkban egyre többször elhangzik, hogy
az iskola feladata az, hogy a jövôben is hasznosítható tudással rendelkezô diákokat képezzen, olyan készségek és képességek, kompetenciák birtokába juttassa ôket, amelyekkel a
gyorsan változó világban el tudnak igazodni.
Iskolánk fô feladata a szakképzés, ezért nagyon fontos, hogy szakmát tanuló diákjaink
képesek legyenek alkalmazkodni a szintén változó munkaerô-piaci igényekhez. Ennek nélkülözhetetlen feltétele az, hogy maga az iskola is képes legyen a folyamatos megújulásra.
Ezt a folyamatot gyorsíthatja fel a HEFOP
3.1.3 kódszámú nyertes pályázat, amely új
módszertani elemek bevezetését tûzte ki célul
az órai munka során. Intézményünk a 2006/
2007. tanévtôl indítja el az úgynevezett kompetencia alapú fejlesztést, amelynek keretében
iskolánk hat pedagógusa az eddigiektôl teljesen eltérô módszertani megoldásokat alkalmaz tanítási óráin. A bevezetésre kerülô mód-

szerektôl azt várjuk, hogy vonzóbbá, érthetôbbé és befogadhatóbbá válik a tananyag a
diákok számára. A projektet követôen a hat
megvalósító pedagógus elterjeszti az új módszertant a tantestület egésze számára. Mindezen célokat modern oktatási szemléltetô eszközök segítik és a programban részt vevô diákok külön erre a célra készített oktatási programcsomagokat kapnak majd. A projekt
2006. február 1-jén indult, és 2008. január
31-én fejezôdik be. Az alábbi pedagógusok
vesznek részt megvalósítóként a projektben:
Bambuk László, Barta Julianna, Krucsó Jánosné, Nádudvardiné Kerek Erzsébet, Stégner Péter, Szilágyiné Valent Andrea. A megvalósításra elnyert támogatás összesen 18 millió forint.
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
valósult meg.
Halász József, Valentyikné Szakál Márta

készletet kapott. A felkészítô pedagógus munkáját virágcsokorral és egy Rubicon emlékszámmal köszönték meg.
A legeredményesebb hat csapat könyvjutalomban részesült.
1. hely: Pesti srácok – Táborfalva, Általános Iskola
2. hely: Tolnaysok – Tolnay Lajos Ált. Iskola, Inárcs
3. hely: Corvin köziek – Kossuth Lajos Általános
Iskola
4. hely: Szabad Kossuth Rádió – Kossuth Lajos
Általános Iskola
5. hely: Októberi Ifjak – Tatárszentgyörgy,
Általános Iskola
6. hely: Tankok – Újlengyel, Általános Iskola
Az elsô 8 csapat fôdíja pedig egy jutalomkirándulás volt az Agroprofil Kft. és a Gordiusz
Kft. jóvoltából.
2006. nov. 25-én a Budapesten található emlékhelyek felkeresésén túl a Hadtörténeti Múzeum kiállítását, valamint a Corvin Moziba a
„Szabadság, szerelem” címû filmet tekintettük
meg. A rendezvény, úgy gondolom, nagyon
színvonalas és tartalmas volt. Ehhez szükséges
volt az eszmei támogatókon túl azokra is, akik
anyagiakban járultak hozzá a megszervezéshez.
Ôk a következôk:
Dabas Város Önkormányzata • DAKÖV Kft. •
Agroprofil Kft. • METÁL 99 Kft., Dabas • Gordiusz
Kft. • Tusák Lajos cukrász • VITAFORT Rt. • Zóna Kft.
• Kossuth Mûvelôdési Központ • Újvári Tibor Kertészete • Rossman dabasi üzlete • Virágpaletta • Zsuzsi virág
A résztvevôk nevében is hálás köszönet a támogatásukért.
Kotán Sándorné szervezô
Kossuth Lajos Általános Iskola

FELHÍVÁS

Kedves Dabasiak!

2007. január 18-án, Gyurman Tibor halálának elsô évfordulóján kiállítás nyílik a Kossuth Ház Galériába, de a tárlat anyagának
összegyûjtéséhez az Önök segítségét is igénybe
vesszük. Ezúton szeretnénk megkérni mindazokat a barátokat, ismerôsöket, volt diákokat, akik rendelkeznek Gyurman Tiborral
kapcsolatos tárgyi emlékekkel, általa készített,
vagy ôt ábrázoló fotóval, hozzák el a Polgármesteri Kabinetirodába (akár a két ünnep között is) 2007. január 5-ig. Ha van olyan történetük, amelyet szívesen megosztanának a város nyilvánosságával, akár írásban (kéziratban,
adathordozón, e-mailen) juttassák el hozzánk,
de ha csak elmesélik, diktafonon rögzítjük
anekdotájukat. Telefonszámunk: 29/561-211,
e-mail címünk: kabinetiroda@dabas.hu. Az
átadott tárgyakat, fotókat a kiállítás lebontása
után visszaszolgáltatjuk. Várjuk jelentkezésüket egy jó cél érdekében!
a Dabasi Újság szerkesztôsége
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Mesevár h í r e k
A gyóni Mesevár Óvoda nevelôközössége régóta gondolkodott azon,
mit lehetne még tenni az óvodai keretek között, hogy a gyermekeket érô
közlekedési balesetek száma csökkenjen. Mindenre igaz, hogy nem lehet
elég korán kezdeni: igaz ez a helyes közlekedési szabályok, ismeretek minél korábbi elsajátítására, megtanulására is. A kisgyermekek óvodába kerülésükkor séták alkalmával megismerkednek az óvoda közvetlen környezetével. Ilyenkor figyelik meg az utcán közlekedô jármûveket, embereket, ilyenkor van mód beszélgetni a közlekedésrôl. Ezt mi kevésnek
éreztük, úgy gondoltuk, a mindennapi játék gyakorlatába is be kell kapcsolnunk a helyes közlekedésre nevelést. Sok gyermeket autóval hoznak
az óvodába, így nekik lehetôségük sincs gyakorolni az utcán való közlekedést.

Óvodánk rendelkezik jó minôségû, tartós anyagból készült rollerekkel, triciklikkel. Gyermekeink nagy élvezettel használják ezeket az eszközöket. Mivel az udvar adottságai elég nehézzé tették igazi “KRESZpálya” kialakítását, a viszonylag keskeny szilárd burkolatú udvarrészen
kellett kialakítanunk egy olyan szakaszt, ahol a kerékpározó, rollerezô
gyermekek nem zavarják társaikat, egyben lehetôségük adódik az alapvetô közlekedési szabályok betartását is gyakorolni. Fontosnak tartjuk
szabálytudatuk fokozatos fejlesztését, hiszen a világban történô eligazodásban ez nélkülözhetetlen. A közlekedésben való kellô jártasság megszerzése közben fejlôdik személyiségük, akarati tulajdonságaik. Fejlôdik
figyelmük, megtanulnak vigyázni egymásra, betartják az udvariassági
szabályokat. Október végére a gyermekek nagy örömére végre elkészültek “KRESZ-pályáink”.
A birtokbavétel elsô napjai nem voltak zökkenômentesek, de a szabályok következetes betartatásával néhány nap alatt kialakult a gyermekek
többségében a szabálytisztelet. Megszûntek az összeütközések, összekoccanások (korábban kisebb balesetünk is volt emiatt,) kimondottan
élvezik a zebrán történô átkelést a “gyalogosok”. Úgy érzem, nevelôtestületünk sokat tett a “KRESZ-pályák” kialakításával azért, hogy mire a
gyermekek iskolába kerülnek – s a szülôk hirtelen elvárják gyermekeiktôl az önálló közlekedést az utcán – legyen valami jártasságuk a helyes,
biztonságos közlekedést illetôen.
Hizsnyai Péterné óvodavezetô

A gyóni óvodák mûvészeti programjához szervesen kapcsolódik a hagyományosan évszakonként megrendezésre kerülô hangverseny és ovi-galéria.
Ôszi koncertünkön a Sugár Rezsô Zeneiskola növendékei/tanárai nyújtottak zenei élményt óvodásainknak és az érdeklôdô szülôknek. Ezek az alkalmak lehetôséget adnak arra is, hogy gyermekeink kedvet kapjanak a hangszeres zene tanulására. Ovi-galériánk megnyitásával a gyermekek esztétikai
érzékenységét, szépérzékük alakulását szeretnénk formálni. Különösen
nagy öröm számunkra, hogy nálunk dolgozó óvó néni, Nagy Julianna kiállításával nyitottuk ôszi ovi-galériánkat. Megnyitónkra elfogadta meghívásunkat Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony, és dr. Kozák
Beatrix oktatási referens és néhány szülô is.
Fiatal kolléganônk saját maga mondja el, hogyan kezdett el foglalkozni
a selyemfestészettel, egyáltalán a képzômûvészettel. “Már gyermekkoromban éreztem, hogy egyszer valami csoda fog velem történni. Anyukám is
megmondta. »Lányom, benned egyszer felfedezik a mûvészt«. Így is lett és
nem is olyan régen. Mikor nyolcadik osztályos voltam és a pályaválasztásra került a sor, én nôiruha-készítônek jelentkeztem az akkor még Kossuth
Zsuzsanna Szakmunkásképzô Iskolába, Dabasra. Szép szakma, szerettem
varrni. Amikor elvégeztem az iskolát, visszamentem érettségizni, akkor
még nem gondoltam, hogy néhány év múlva fantasztikus utazásban lesz
részem. Hét diáktársammal együtt kiutaztunk a Leonardo da Vinci-program keretében Finnországba, ahol a selyemfestés technikáját sajátítottuk
el. A kiutazás feltétele a jó tanulmányi eredmény volt. Kokkolában, a testvériskolában három hetet töltöttünk. Megismerhettünk egy más kultúrát,
rengeteg új ismeretet szereztünk, barátságok is születtek ez alatt az idô
alatt. Mikor hazajöttünk, elkezdtem ajándékba képeket festeni. A selyem
fantasztikus anyag, bár nem könnyû vele dolgozni, de én mindig is szerettem a kihívásokat. Közben elvégeztem az óvodapedagógus szakot, ahol a
fôiskolai évek alatt rengetet vázlatot készítettem többféle stílusban. Úgy
gondoltam, hogy miért ne lehetne selyemre megfesteni vázlataimat, így
még jobban belemélyültem a festésbe. Egy ismerôsöm felkeresett, hogy
lenne lehetôségem egy kiállításra, amit nekem rendeznek. Rengeteget dolgoztam a képekkel, festettem használati tárgyakat, kiegészítôket. Az elsô
kiállításom Felsôpakonyon volt, ahol remek mûvészekkel és kreatív emberekkel ismerkedtem meg. Alkotásaimat ezután a gyóni Mesevár Óvodában
is kiállítottuk, ahol jelenleg óvónôként dolgozom. Nagy örömöm rejlik
abban, hogy olyan óvodába kerültem, ahol fontos értéknek tartják a mûvészetekkel való ismerkedést, megismerhetnek belôlem egy kis darabot, és
csodálatos érzés az is, hogy a gyerekeknek, akikkel foglalkozom, átadhatom a selyem finomságaival és lágyságával a kreativitást, a mûvészetet és a
nyugalmat.”
Hizsnyai Péterné és Nagy Julianna

Gardáné Solymos Dalma, a városi Gyermekkönyvtár vezetôje egy tavaly meghirdetett, országos irodalmi pályázaton 771 induló közül a gyermekirodalmi kategória gyôztese lett. Ennek hozadékaként a 2007. április–májusban megrendezendô Ünnepi Könyvhétre elkészülô antológiában szerepelhet gyermekverseivel, melyet az Akkordia Kiadó jelentet majd meg. A kiadó igazgatója, dr. Balázs Tibor érdeklôdik egyéb írásai iránt is. Kotán
Sándorné a Pedagógusok Országos Szakszervezete által meghirdetett szavalóversenyen vett részt, ahol szép eredményt ért el. A harmadik helyen
végzett egy Reményik Sándor-verssel, jutalmul pedig egy üdüléssel lett gazdagabb.
Szerk.
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Intézményeink hírei

Törôdés Napja a Budapest Banknál ELINDULT A POLGÁRÔRSÉG DABAS-GYÓNON
Dabason, 2006. november 10-én
a Budapest Bank (GE Money
Bank) dabasi fiókjának munkatársai, a pénzintézet országszerte 17
helyszínen zajló “Önkéntesek Hete” jótékonysági programsorozatába
kapcsolódtak be. A Kincsesház Általános Iskola udvarán, homokozó kialakításával járultak hozzá az intézményben tanuló 37 gyermek iskolai
környezetének barátságosabbá tételéhez. A Budapest Bank emellett – új
kerti játékok beszerzése céljából – további 70 ezer forinttal támogatta az
Igazgyöngy Közhasznú Alapítvány a Gyermekekért elnevezésû szervezetet. A Budapest Bank dabasi fiókjának munkatársai 2002 óta minden
évben önkéntes akció keretében parkosítással és dísznövények ültetésével, valamint kertrendezéssel járul hozzá a Reménysugár Fogyatékosok
Napközi Otthonban élô gyermekek és fiatalok mindennapjainak szebbé tételéhez. A pénzintézet munkatársai minden segítô akció során igyekeznek a bankfiók ügyfeleit is bevonni az önkéntes akciókba, s ezáltal
felhívni figyelmüket az önkéntes segítségnyújtás fontosságára.
Az idén második alkalommal megrendezésre kerülô “Önkéntesek
Hete” rendezvénysorozat keretében a Budapest Bank több száz dolgozója vesz részt családtagjaival közösen, a Budapesten és az ország 16 városában zajló önkéntes jótékonysági akciókban. E programsorozat
elsôdleges célja a jövô generációi számára jobb életkörülmények elôsegítése, a környezet megóvása, s a környezettudatos gondolkodás fontosságának hangsúlyozása. Az önkéntes akciók során a dolgozók szociális és
oktatási intézmények épületeinek felújításával, játszóterek korszerûsítésével, parkok kialakításával járulnak hozzá több száz, többségében hátrányos helyzetû gyermek lakókörnyezetének javításához. Az önkéntes
akciók mellett a Budapest Bank több millió forinttal segíti a rászoruló
intézményeket.
“A Budapest Bank a hazai pénzügyi és gazdasági élet meghatározó
szereplôjeként a lendületes növekedés fenntartása mellett kiemelt figyelmet fordít arra, hogy aktív részesévé váljon a civil társadalom mindennapjainak. A bank menedzsmentjének kezdeményezésére évek óta nagy
hangsúlyt fektetünk anyavállalatunk, a GE Money vállalati kultúrájának elsajátítására, a hátrányos helyzetûek és a gyermekek támogatására.
Büszkeséggel tölt el, hogy munkatársaim a GE több tízezer alkalmazottjával együtt személyes ügyének érzi, hogy részt vegyen a Törôdés Napi
akcióban” – mondta Halengár László, a Budapest Bank dabasi fiókjának vezetôje.

A lakosság igénye Dabas-Gyón közbiztonsága érdekében 2006-ban érezhetôen nôtt. Elsôsorban kezdeményezésre és összefogásra volt szükség. Rövid idô elteltével egységes lakókörnyezetet alkotva megkezdtük tevékenységünket, melyhez kiváló partnereket találtunk. Munkánkat Dabas-Gyón
közbiztonsága, közrendje érdekében végezzük, szorosan együttmûködve a
rendôrséggel, valamint az Önkormányzattal, mely célt minden dabasi polgárôr szívügyének érez. Tagjaink fáradságot nem kímélve, szabadidejükben
hajtják végre önként vállalt munkájukat. Kiemelt figyelmet fordítunk az iskolák, bölcsôdék, óvodák, játszóterek, egészségügyi intézmények közvetlen
környezetének megfigyelésére. A dabas-gyóni rendezvényekre, csomópontokra fokozottan szervezünk szolgálatokat. Nagy figyelmet próbálunk fordítani a fiatalokra, megpróbáljuk munkánkba bevonni ôket, ezzel is segítve beilleszkedésüket a társadalomba, megakadályozva a drogokkal való megismerkedésüket, és így helyes irányba terelve érdeklôdésüket. Taglétszámunk
jelenleg meghaladja a 60 fôt, folyamatos növekedést mutatva. Nagy hangsúlyt fektetünk az állomány oktatására, amely gyakorlati és elméleti képzést
foglal magába. Munkánkat a dabasi rendôrkapitányság támogatja és szoros
együttmûködésünkre igényt tart. Napi munkánk során folyamatosan
együtt dolgozunk a rendôrséggel. A szolgálatainkhoz szükséges információkat a rendôrség biztosítja (megfigyelés,személyleírás). A dabas-gyóni polgárôrség tevékenységének nagy részét a bûnmegelôzési járôrszolgálatok teszik ki. A járôrszolgálatok Dabas-Gyón területén kerülnek teljesítésre, döntô
többségében éjszaka.
Zsitva Norbert

Pályázati felhívás

LEGYEN RENDÔR!

Országos Gyóni Géza versmondó verseny megszervezésével 2007. június 25-én emlékezünk Gyóni Géza halálának 90. évfordulójára. Az évforduló alkalmából, a méltó megemlékezés biztosítása érdekében Dabas Város Önkormányzatának Oktatási és Kulturális Bizottsága 2006.
december 7-én tartott ülésén 125/2006 (XII. 7.) OKB határozatával
pályázatot írt ki a 2007. évi költségvetési kerete terhére országos szintû Gyóni Géza versmondó verseny megrendezésére.
Pályázók köre: Dabas város közoktatási, kulturális intézményei
A pályázat beadásnak határideje: 2007. január 6.
A pályázatok benyújtásának helye: Dabas Város Polgármesteri Hivatala (2370 Dabas, Szent István tér 1/B II. emelet, 221-es szoba, oktatási
referens irodája)
Kérjük, amennyiben lehetôsége van rá, a pályázatot küldje be elektronikus úton is az oktatas@dabas.hu e-mail címre. A pályázat elbírálásának várható ideje: 2007. januári bizottsági ülés. Pályázni a pályázati ûrlap kitöltésével lehet, amely elérhetô Dabas Város honlapján (www.dabas.hu). Pályázatához sok sikert kívánunk!
Pásztor Gergely, az OKB elnöke

A rendészeti szakközépiskolák 2007 szeptemberében induló,
kétéves nappali tagozatú szakképzéssel várják a jelentkezôket!
Ha van érettségije – illetve a képzés kezdetéig azt leteszi –,
a jelentkezés évében betölti a 18. életévét, de nem idôsebb
33 évesnél és kedvet érez a rendôri pálya iránt,
jelentkezzen rendészeti szakközépiskolába!
A jelentkezési egységcsomag iskolára történô beérkezésének
határideje: 2007. február 2.
Az érdeklôdôk jelentkezését várja a Dabasi Rendôrkapitányság
személyzeti fôelôadója, akinél a jelentkezéshez szükséges
egységcsomag is beszerezhetô.
Rendôrkapitányság: Dabas, Szent István tér 1.
Tel.: 29/360-207, 29/360-307
A jelentkezéshez szükséges egységcsomag letölthetô az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium honlapjáról is: www.irm.hu
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Egészség

A cukorbetegség (diabetes) korunk népbetegsége
A háziorvosok által gondozott népesség
6–8%-a szenved cukorbetegségben. A cukorbetegség az egyén élete végéig tartó idült elváltozás, amely folyamatos orvosi kezelést és
gondozást igényel. A folyamatos gondozás, a
szövôdmények prevenciója, a már kialakult
szövôdmények megfelelô ellátása komplex
feladat.
A prevenció módszerei:
Megfelelô életmód kialakítása: rendszeres
testmozgás, alkoholtilalom, dohányzás elhagyása. Egyénre szabott étrend kialakítása: kalóriaszegény, vitaminokban gazdag, sóban
szegény legyen. Fogyasztható: hal, csirke,
pulyka, sok zöldség, magas rosttartalom, gabona eredetû termékek.
A cukorbetegség (diabetes) elsôdlegesen, a
szénhidrát, másodlagosan a zsír és fehérje
anyagcsere zavara. A cukorbetegség kezelése,
terápiája, háromféle módon lehetséges:
• Diéta
• Diéta + tabletta
• Diéta + inzulin (+ esetleg tablettával kiegészítve)
A kezelés lényege és alapja a diéta! Ha a
beteg ezt nem tartja be, akkor sem a tablettás, sem az inzulinos kezelés nem óvja meg a
késôbbi szövôdményektôl. Intézetünkben,
térségünk cukorbetegeinek kezelését, gondozását minden héten szerdán délután dr. Jermendy György diabetológus szakorvos, az orvostudományok doktora látja el. Doktori címét 1977-ben a „Cukorbetegek szívmûködési zavarának klinikai vonatkozása” értekezése
jogán szerezte.
A Magyar Diabetes Társaság diabetológus
orvosa 1996-tól és a Magyar Hypertónia Társaság hypertonológus orvosa 1998-tól. Jelenlegi munkahelye: a Fôvárosi Bajcsy-Zsilinszky
Kórház, ahol a III. Belosztály osztályvezetô
fôorvosa. A cukorbetegség hónapja alkalmából és a mindennapi gyakorlatban a betegek
részérôl gyakran feltett kérdésekbôl kiderül,
hogy betegeink a szövôdmények néhány részletérôl szeretnének többet tudni. A professzor
úr az egyik leggyakrabban elôforduló szövôdményrôl, a veseszövôdményrôl nyújt fontos
ismereteket. A cukorbetegségre jellemzô idült
szövôdmények között kiemelt jelentôsséggel
rendelkezik a veseszövôdmény (nephropathia
diabetica). A mindennapi gyakorlatban gyakran tesznek fel a betegek olyan kérdéseket,
amelyekbôl kiderül, hogy e szövôdmény néhány részletével talán kevésbé vannak tisztában, s a teendôket illetôen is útmutatást várnak. A fontosabb ismereteket érdemes tehát
áttekinteni.
Klemencz Györgyné
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– Milyen gyakran fordul elô cukorbetegségben
veseszövôdmény?
– Az inzulindependens cukorbetegek kb. 1/3át érinti ez a szövôdmény. Az elôfordulásra a betegség kezdetét követô elsô években alig kell
számítani, leggyakrabban 10–15 év betegségtartam után alakul ki ez a szövôdmény. A neminzulindependens cukorbetegek kb. 15-20%-át
érinti a szövôdmény, itt viszont gyakori, hogy a
diabetes felismerésekor már észlelhetô a veseszövôdmény enyhe formája. Ennek oka az, hogy
a nem-inzulindependens cukorbetegség kialakulását gyakran egy több évre terjedô, tünetmentes elôperiódus vezeti be, amely alatt a veseszövôdmény már kialakulhat.
– Van-e különbség a férfi és nô cukorbetegek
veseszövôdményének elôfordulási gyakorisága
között?
– Igen. Nemzetközi és hazai adatok alapján
egyértelmû, hogy e szövôdmény valamelyest
nagyobb arányban érinti a férfiakat.
– Van-e jelentôsége örökletes tényezôknek a
veseszövôdmény kialakulásában?
– Igen. Noha a veseszövôdmény kialakulásának minden részletre kiterjedô, pontos magyarázatát az orvostudomány ma még nem ismeri,
egyre meggyôzôbb adatok szólnak amellett,
hogy a kialakulásban örökletes tényezôknek is
szerepe van. Így valószínûen örökletes tényezôk
magyarázzák azt a tényt, hogy a cukorbetegek
kb. 1/3-át érinti, kb. 2/3-át pedig elkerüli ez a
szövôdmény.
– Milyen tényezôk játszhatnak még szerepet a
veseszövôdmény kialakulásában?
– A tartósan rossz anyagcserehelyzet egész
biztosan hozzájárul ahhoz, hogy e szövôdmény
nagyobb valószínûséggel alakuljon ki. Ma már
több, számos beteg éveken keresztüli követéses
vizsgálati megfigyelése bizonyítja, hogy a hosszú
idôn keresztüli jó vércukorértékek biztosítása
csökkenti a veseszövôdmény kialakulásának a
kockázatát.
– Cukorbetegségben gyakran kialakul magasvérnyomás. Milyen hatással van az emelkedett
vérnyomásérték a vesemûködésre?
– A magasvérnyomás egyértelmû rontja a vesefunkciókat. Ma úgy tartjuk, hogy a rossz
anyagcserehelyzet (tartósan magas vércukor- és
HbA1c-érték) és a rendezetlen vérnyomás az a
két legfontosabb körülmény, amelynek cukorbetegek esetében komoly szerepe van a veseszövôdmény elindításában és fenntartásában.
– Mi a veseszövôdmény lényege?
– A vese a vizeletkiválasztás szerve. Számos
kicsiny vizeletkiválasztó egység – az ún. glome-

rulus – normális mûködése biztosítja azt, hogy a
szervezet számára szükségtelen, olykor káros
anyagok a vizeletbe kiválasztva a szervezetbôl kikerüljenek. A cukorbetegség a glomerulus mûködését befolyásolhatja oly módon, hogy annak
következtében a vizeletbe nagyobb mennyiségû
fehérje (albumin) választódik ki. A fehérjekiválasztás (albuminuria) fokozódása a glomerulus
károsodásának a korai jele. Késôbb, a cukorbetegség elôrehaladtával a glomerulusok mûködése tovább romlik. Egyre több glomerulus esik
ki a mûködésbôl, ilyenkor csökken a káros anyagok kiválasztása a vizeletbe, ez a körülmény
laboratóriumi vizsgálatokkal jól felismerhetô.
Végül veseelégtelenség alakulhat ki, ami – orvosi segítség nélkül – a beteg halálához vezethet.
Ma már azonban nem veszítünk el beteget veseelégtelenség miatt, hiszen ebben az állapotban
mûvesekezeléssel, egyes esetekben veseátültetéssel segíteni lehet a betegeken.
– Hogyan lehet korán felismerni a veseszövôdményt?
– Az elôzôekbôl következik, hogy vizeletvizsgálattal, az ún. microalbuminuria meghatározásával a veseszövôdmény egészen korai stádiuma
felismerhetô. Természetesen szükség van vérvételes laboratóriumi ellenôrzésre is, de a vérvétel
esetleges kóros eredménye a szövôdménynek
nem a korai, hanem az elôrehaladottabb stádiumát jelzi.
– Milyen vizeletmintára van szükség a microalbuminuria meghatározásához?
– Ideális esetben 24 órán keresztül, pontosan
meggyûjtött vizeletbôl nyert minta a legjobb a
laboratóriumi méréshez. A gond az, hogy a gyûjtés olykor pontatlan (s ez téves következtetéshez
vezet), ill. egyes betegek rohanó életmódja miatt
a gyûjtésre nem nyílik lehetôség Ezen esetekben
a reggeli elsô vizeletmintából történô meghatározás is igen sok segítséget nyújt az orvosnak.
– Milyen gyakran van szükség a microalbuminuria meghatározására?
– Szûrôvizsgálati jelleggel évente legalább egy
ízben minden cukorbeteg esetében indokolt a
microalbuminuria meghatározása. Kóros érték
esetén, a gyógykezelés ellenôrzéséhez hozzátartozik az ismételt mérés, ilyenkor gyakrabban,
évente több alkalommal is, az orvos által meghatározott gyakorisággal indokolt a microalbuminuria meghatározása.
– Milyen panasza van a veseszövôdményben
szenvedô cukorbetegnek?
– Fontos tudni, hogy a vesemûködés kezdeti
romlása a betegnek nem okoz panaszt. Ezért célszerû szûrôvizsgálatokkal felderíteni a kezdeti veseszövôdményben szenvedô cukorbetegeket.

Egészség
Jelentôsebb vesemûködési zavar esetén általános tünetek – étvágytalanság, hányinger, hányás, olykor hasmenés, gyengeség, erônléti állapothanyatlás – mutatkoznak. Ebben a stádiumban a vérnyomás már magas szokott lenni, ez
fejfájásos panaszt eredményezhet. Végstádiumban a vizelet mennyisége megkevesbedik, esetleg bôr alatti vizenyô (szem körül, olykor lábszárakon is) jellemezheti az állapotot.
– Van-e jelentôsége a vérnyomás értékének?
– Nagyon fontos körülmény, hogy a veseszövôdményt elôbb-utóbb magasvérnyomás kialakulása kíséri. A vérnyomást megfelelô gyógyszerekkel normális tartományban kell tartani,
mert a kezeletlen magasvérnyomás gyorsítja a
vesemûködés romlását. Magasvérnyomásról beszélünk, ha ülô helyzetben, a felkaron mért vérnyomás 140/90 Hgmm, vagy ennél nagyobb.
Veseszövôdményben szenvedô cukorbeteg kezelésekor – az egyéni tényezôket természetesen figyelembe véve – el kell érni, hogy a vérnyomás
ne legyen magas.
– A vérzsírértékek mutatnak-e eltérést veseszövôdményben?
– Igen. Gyakori, hogy a veseszövôdményben
szenvedô cukorbeteg vérzsírértékei (szérum koleszterin, triglicerid) kórosan magasak. Ez a körülmény elôsegítheti az érelmeszesedés kialakulását, így a vérzsírokat idônként – legalább évente
egyszer – vizsgálni kell, s kóros értékek esetén a
kezelôorvos által elôírt diéta és gyógyszeres terápia válik szükségessé.
– Elôfordul-e veseszövôdményben vérszegénység (anaemia)?
– Cukorbetegek veseszövôdményének gyanúja, vagy tényleges fennállása esetén az ellenôrzéshez hozzátartozik az idôszakos, rendszeres vérképellenôrzés is. Erre azért van szükség,
mert több orvosi megfigyelés igazolta, hogy vérszegénység kialakulása esetén a veseszövôdmény elôrehaladása felgyorsulhat. Nem mellékes ugyanakkor az a körülmény sem, hogy ma
már igen jó gyógyszerekkel rendelkezünk a veseszövôdményhez társuló vérszegénység (anaemia)
korrekciója terén.
– Számíthatunk-e vizeletfertôzésre cukorbetegségben, s ennek mi a jelentôsége a veseszövôdményeket tekintve?
– Cukorbetegekben gyakran jelentkezhet vizeletfertôzésre, hólyaghurutra, vesemedencegyulladásra utaló panasz. Kerülendô ezért a felfázás, s vizelési panaszok – gyakori, csípô érzéssel
kísért vizelés, olykor véres vizelet –, illetve deréktáji fájdalom, láz esetén azonnal orvoshoz kell
fordulni. A panaszokat okozó vizeletfertôzés
megfelelô antibiotikumokkal kezelendô, mert az
egyébként veseszövôdményben szenvedô cukorbeteg vesemûködését a kezeletlen vizeletfertôzés tovább ronthatja.

– Megelôzhetô-e a veseszövôdmény?
– Mai tudásunk szerint a megelôzésben a legnagyobb szerepe a tartósan jó anyagcserehelyzetnek és a normális vérnyomásértékek biztosításának van. Ezért (is) nagy jelentôsége van az intenzív inzulinkezeléssel elérhetô jó vércukorértékeknek, ill. szükség esetén a megfelelô vérnyomáscsökkentô gyógyszerekkel történô kezelésnek.
– Mi a teendô veseszövôdmény jelentkezése
esetén?
– Az életmódbeli, étrendi elôírások között jelentôsége van a dohányzás elhagyásának, a fehérjebevitel mérsékelt megszorításának. Általában
0,8 gramm/testsúlykg fehérjebevitel ajánlható
ilyen betegeknek. Elôrehaladott vesekárosodásban szenvedô cukorbetegeknek speciális diétát
kell tartaniuk, ennek részleteit orvosok, ill. dietetikusok tudják elmondani a betegeknek. A gyógyszeres terápia között legnagyobb jelentôsége a
megfelelô inzulinkezelésnek van. Tablettás kezelés
általában kerülendô, ha a szérum kreatinin értéke
meghaladja a 150 µmol/l körüli értéket. Ez alól kivétel a Glurenorm, amely magasabb szérum kreatininértékek esetén is adható – természetesen
csak orvosi javaslat alapján, s csak akkor, ha ezzel
ténylegesen jó vércukorértékeket lehet biztosítani. A magasvérnyomás mindenképpen kezelendô.
Kívánatos, hogy a vérnyomás 130/80 Hgmm-nél
ne legyen nagyobb. Számos magasvérnyomás elleni gyógyszer ismeretes és használatos, e vonatkozásban a kezelôorvosnak kell dönteni. Gyakori
az, hogy a megfelelô vérnyomásérték csak több,
olykor két-három, különbözô hatásmechanizmusú vérnyomáscsökkentô gyógyszer együttes adásával érhetô el. Ha a vérzsírértékek magasak, vagy
a vérkép alapján vérszegénység mutatkozik, ezek
korrekciója érdekében megfelelô gyógyszeres kezelés elkezdése is indokolttá válik. E téren ismét
csak a kezelôorvos tanácsa követendô.
– Lehet-e segíteni a végstádiumú veseelégtelenségben szenvedô cukorbetegeken?
– Igen. Ma már a betegek rendelkezésére állnak a mûvesekezelés különbözô formái (peritoneális dialízis, hemodialízis). Ezen túlmenôen
vesetranszplantáció (veseátültetés) jelenthet a
betegek számára megoldást, s ezt a gyógyító
beavatkozást hazánkban is egyre nagyobb számban végzik a veseszövôdményben szenvedô cukorbetegek körében.

Ápolóágy-kölcsönzés
térítésmentesen!

Néhány súlyos beteg ápolásához szeretnénk
segítséget adni! Minden ágyban fekvô beteg
családja nehéz helyzetben van, amikor magatehetetlen hozzátartozóját kell otthon gondoznia. A legyengült ember mozgatása nehéz, neki sem kényelmes egész nap a hagyományos ágy. Nehéz a felfekvést (a sebek kialakulását) megelôzni. Nagyon sok gyógyászati segédeszköz van, amirôl nem is tudunk,
vagy nem tudhatjuk, hogyan juthatnánk
hozzá. Otthonunk tulajdonában több hidraulikusan emelhetô ágy van, mint amennyi
jelenleg szükséges. Ez azt jelenti, hogy az
ágyak magassága, fej és lábrésze emelhetô.
Kényelmesebbé teszi az ápolást és kényelmesebb a beteg számára is.Tisztelettel ajánljuk a
dabasi polgároknak, hogy 2–3 ilyen ágyat
kölcsönadunk (maximum fél évre, hogy a
valóban rászorulók minél többen hozzájussanak…). Kiszállítását nem tudjuk vállalni, de
segítünk benne és megtanítjuk a használatát.
Hasznos ápolási tanácsokkal is ellátunk mindenkit, aki igényli. Mi a teendô, ha valakinek
ilyen segítségre van szüksége? Az ápolást
végzô hozzátartozó keresse fel az Átrium
Idôsek Otthonát (Dabas, Szt. István út 63.).
Itt személyesen tájékoztatjuk a lehetôségekrôl, megtekintheti az ágyat mûködés közben is. Remélem, így néhány családon segíthetünk.
Végül, megragadva a nyilvánosság lehetôségét, kívánok mindenkinek ÁLDOTT,
BÉKÉS, SZERETETTEL TELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EGÉSZSÉGBEN TÖLTÖTT SZERENCSÉS ÚJ
ÉVET, az Átrium Otthon lakói és dolgozói
nevében
Dr. Csernusné Máté Éva

– Van-e lehetôség Dabason a Szakrendelôben
a korai vesekárosodás felismerésére, s a betegek
gondozásba vételére?
– A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet laboratóriumában a microalbuminuria meghatározása biztosított. A diabetológiai rendelésen a betegek ellenôrzésekor mindig figyelemmel vagyunk erre az adatra is, s ha kóros értéket
látunk, a megfelelô terápiás javaslatot megtesszük betegeinknek.
Dr. Jemedy György
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Ismerjétek föl,
mit tesztek!
Amikor egy püspök papokat szentel, elôreláthatóan így inti a fiatal papjelölteket: Ismerjétek fel, mit tesztek! Ez a kijelentés illik Karácsony ünnepéhez is! Hogyan? Odaillô-e az intelem, ha úgyis tudjuk, hogy mit akarunk? A
Karácsony egy nagyon szép családi ünnep.
Bölcsôt készítünk, karácsonyfát díszítünk, régi
ismert énekeket éneklünk. Gondoskodunk rokonaink, barátaink megajándékozásáról. Levelezôlapon kívánunk áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Minek tehát az intelem:
“Ismerjétek fel, mit tesztek!”?
Eszembe jut egy tv-szerkesztô szava, aki azt
mondta: “A Karácsony az ezer alkalom és egy
nagy zavarba hozásnak az ünnepe. Nem volt-e
igaza? Karácsonyt ezerféleképpen lehet megünnepelni: gyermekünnepélyként, családi körben, szokásos (hagyományos) ünnepléssel,
kulturális eseménnyel, karácsonyi oratóriummal, popzenével. Karácsonykor elôkelôségek
és kevésbé elôkelô személyek beszédeket mondanak. Karácsony az ezer lehetôség ünnepe.
De éppen ez a sokszor felületes kavalkád veti
fel a zavaros kérdéssort: Mi közünk van Betlehemhez? Mit tartalmaz a Lukács-evangélium
elsô két fejezete. Mi van Máriával, Józseffel és
a bölcsôben fekvô kisgyermekkel, a pásztorokkal, az ökörrel, a szamárral és a birkákkal?
Nem csupán érzelemkeltés és hangulatosság
ez? Vagy igaz? És ha igaz, akkor mit kezdjek
vele 2006-ban? Ekkor eszembe jut a nagy egyháztanító, Szt. Ágoston mondása: “Isten emberré lett azért, hogy az ember istenivé váljon!”
Ha még egy ilyen szó is problémát okoz nekünk és sok kérdést vet fel, akkor errôl beszélni kell, mert ez a Karácsony kemény magja.
Ha nem beszélünk róla, akkor Karácsony csak
sekélyes, szentimentális, evilági marad számunkra. “Isten emberré lett, hogy az ember istenivé váljon!” Ez egy nagy üzenet, de nemcsak a betegek, elnyomottak, kitaszítottak, az
élet árnyoldalán levôk számára, hanem azok
számára is, akik erôsek, munkaképesek. Testilelki erôforrás, gyógyszer a kiválók számára is.
A Karácsony nem más, mint a lelki vérkeringés ünnepe. Az egésznek egy iránya és célja
van. Van egy végpont, amelyet beteljesülésnek
nevezünk. A bölcsôbôl fény árad, amely a
múltat és a jövôt is megvilágítja. Új égre és új
földre irányul. Megújítja az embert. Reményünk növekszik és megújulva énekeljük a
“Mennybôl az angyal”-t vagy a “Dicsôség
mennyben az Istennek” kezdetû éneket.
Ezennel kívánom: Krisztus születése újítson
meg mindnyájunkat!
Tibay László plébános
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A DABASI EGYHÁZKÖZSÉG ADVENTI PROGRAMJA ÉS FELHÍVÁSA
Az idei adventben, mely a Jézus születésének ünnepére való készület ideje, az alsó- és felsôdabasi egyházközség az alábbi programokat tervezi:
• December 17-én, vasárnap a budapesti OZVENA
szlovák kórus fog vendégszerepelni a felsôdabasi
templomban. Programjukban többek között Bach-,
Mozart-, Csajkovszkij-mûvek szerepelnek. A vasárnapi fél 11-es szentmisén fognak közremûködni.
Komoly programjuk maradandó élményt ígér a
jelenlévôk számára. Terveink szerint ekkor lesz a
felsôdabasi új szembeoltár és liturgikus berendezés
megáldása is.
• December 18–19–20-án, hétfôn–kedden–szerdán
este 6 órakor advent lelkigyakorlat lesz a felsôdabasi templomban, melyet dr. Legeza József görög katolikus lelkész fog vezetni. A lelkigyakorlatok elôtt
délután 5 órától gyóntatás lesz a templomban. A
lelkigyakorlat a hívô ember számára kiváló alkalom
és lehetôség a karácsonyra való lelki felkészülésre.
• December 25-én, Karácsony napján a hittanos gyerekek egy csoportja betlehemes játékot fog elôadni
az alsódabasi templomban a 9 órai, a felsôdabasi
templomban a fél 11-es szentmisék után.
Ez alkalommal egyben az alsó- és felsôdabasi
Egyházközség Képviselô-testületek hívekhez intézett felhívását is közzétesszük, melyben egyházközségeink életének egyik problémáját tárjuk a hívek

elé, abban a reményben, hogy megértô segítôkészségre találunk. Egyházközségeink életét ugyanis súlyos anyagi gondok terhelik, miközben nyilvántartott híveinknek csak kisebbik hányada veszi ki részét
ténylegesen az egyház fenntartásából. Ezek az
anyagi gondok átmenetileg minden évben jelentkeztek, de tapasztalataink szerint minden évben nehezebbek és a gondok tovább tartanak. Nyilvánvaló, hogy a hazai gazdasági helyzet problémái hozzánk is begyûrûznek. Ebben az évben már az egyházközségi élet biztosításának alapvetô feltételei is
veszélybe kerültek. Okkal feltételezzük viszont,
hogy a dabasi egyházközségek életének anyagi fedezetére még lennének tartalékok. Ezért bizalommal és szeretettel kérjük azokat a Testvéreket, akik
számára fontos az Egyház léte és mûködése, de valami feledékenység folytán eddig még nem járultak
hozzá az egyházfenntartáshoz, a jövôben tegyék
meg ezt. Addig is, míg ez ügyben a hívek személyes
megkeresését meg tudjuk szervezni, bizalommal
kérjük, hogy hozzájárulásukat a plébániára hozzák
be, s ily módon is segítsenek abban, hogy gondjainkkal és feladatainkkal megbirkózhassunk.
Megértô segítségüket elôre is köszönve és mindenkinek áldott karácsonyt, boldog új esztendôt kívánva; az alsó- és felsôdabasi Egyházközség Képviselô-testületek nevében: Mátrai Benedek plébános

Boldog készülôdést kívánnak az evangélikusok
Ádvent idején nagy a készülôdés az evangélikus templom körül. A kapukra fenyôbôl, örökzöld növényekbôl
füzérek kerülnek. A gyerekek a karácsonyi színdarabra készülnek. Az istentiszteletek is kicsit ünnepélyesebbek. A szaporodó ádventi fények felgyulladásakor egy-egy gyerek mond versikét. Az orgonadarabok közül
elôkerülnek a jellegzetesen ünnepi mûvek. A tanításokat is átjárja a várakozás. Az óvodákban, iskolákban
szól a gitár, az ének. Fények gyulladnak a földön és az égben. Boldog készülôdést mindenkinek!
Istentiszteleti rendek Karácsony idején:
December 17. Ádvent 3. vasárnapja
17 óra Gyón
A Gyóni Géza Általános Iskola
énekkarának karácsonyi koncertje
December 24. Ádvent 4. vasárnapja
10 óra Gyón
Istentisztelet
December 24. Szenteste
17 óra Gyón
Karácsonyesti istentisztelet
December 25. Karácsony 1. napja
10 óra Gyón
Istentisztelet úrvacsorával
17 óra Gyón
Esti áhítat
December 26. Karácsony 2. napja
10 óra Gyón
Istentisztelet úrvacsorával
16 óra Gyón
GYEREKKARÁCSONY
Színdarabbemutató
December 31. Karácsony utáni vasárnap 10 óra Gyón
Istentisztelet
December 31. Óév este
17 óra Gyón
Óév esti istentisztelet a 2006-ban
meghaltakra való emlékezéssel
Január 1.
Újévi istentisztelet
10 óra Gyón
Istentisztelet úrvacsorával

DABASI REFORMÁTUS ESEMÉNYEK
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
ISTENTISZTELETEK
vasárnap délelôtt 10 órakor a templomban
BIBLIAÓRÁK szerda este 5 órakor a parókián
IFJÚSÁGI ÓRÁK péntek délután 4 órakor a parókián
Az alkalmi programokról a templomi
hirdetôtáblán lehet olvasni.
December 23-án délután 2 órakor lesz
a református gyerekek karácsonyi ünnepsége

Ünnepi istentiszteletek idôpontjai decemberben:
SZENTESTE december 24-e 17 óra
KARÁCSONY ELSÔ NAPJA
december 25-e délelôtt 10 óra
KARÁCSONY MÁSODIK NAPJA
december 26-a délelôtt 10 óra
ÓÉVZÁRÓ ISTENTISZTELET december 31-e 17 óra
ÚJÉVI ÜNNEPI ISTENTISZTELET
január 1-je délelôtt 10 óra

Hitélet

“Légy hû mindhalálig… ”
Fekete László május 15-én kezdte lelkipásztori szolgálatát a gyóni református közösségben.
Elôtte 18 évig Örkényben, valamint a táborfalvai, a pusztavacsi és a hernádi szórványgyülekezetben volt lelkész. 6 éve él boldog házasságban feleségével, két gyermekük született, kislányuk Anna Krisztina kétéves, kisfiuk Balázs Péter pedig ötesztendôs.
– Monori származású vagyok. Édesapám 46
évig volt ott református lelkész. Amikor csak
tehettem, én is ott voltam az istentiszteleten,
sokat tanultam tôle és hálás vagyok az Úrnak,
hogy engem is erre a pályára küldött.
– A kisfia is lelkipásztor lesz?
– Kétéves korában feltett szándéka volt,
hogy ô is ezt a pályát választja, már akkor sok
szép éneket és verset tudott. Aztán 3–4 éves
korában ôt is elcsábították a gyerekek számára
slágernek számító szakmák, mint például
rendôr, tûzoltó stb., de örömmel mondhatom, hogy nagyon nyitott az Úr Jézusra. Nagyon szeretném, ha ô is lelkész lenne, de ez egy
elég nehéz hivatás.
– Mik a nehézségei?
– Például egy lelkipásztor számára az egyik
legnehezebb szolgálat a temetés. A vigasztalás
szavával és a feltámadás evangéliumával elfogadhatóvá tenni a hozzátartozók számára a
sokszor elfogadhatatlant. Megerôsíteni ôket
abban, hogy nem a halálé az utolsó szó. Persze
mindezekkel együtt az egyik legcsodálatosabb
dolog lelkésznek lenni.
– Az elmúlt pár hónapban milyen tapasztalatokat szerzett az itteni munkával kapcsolatban?
– Nagy öröm számomra egy ilyen tradicionális gyülekezetben dolgozni. Hálás vagyok az
itteni embereknek, mert nagy szeretettel fogadtak. Örömmel látom, hogy egyre többen
vesznek részt az istentiszteleten a férfiak és a

gyerekek is. Egyik fô feladatom, hogy a családlátogatások során felkeressem a reformátusokat és behívjam ôket a közösségünkbe, hogy
kereszteljék meg a gyermeküket, vegyenek
részt a konfirmáción. A bibliai ige szerint, áldja lelkük az Urat, és egész belsôjük az ô szellemét. Gyermekistentiszteletet, napközistábort
és közös foglalkozásokat tartunk a fiataloknak,
melyben sokat segít a feleségem is, aki egyébként védônô és boldogan tölti az idejét a gyerekekkel hittanórák vagy kézmûves foglalkozások keretében.
– Gondolom, nagy szerepe van a közösség életében a lelkipásztor személyének. Miben tud
megújulni a gyülekezet Ön által?
– Amikor idekerültem, tartottam egy fórumot, ahol mindenki elmondta az igényeit, elképzeléseit. Én elég sok újítást vezettem be.
Többek között az úrvacsora osztásánál áttértünk egy higiénikusabb poharas változatra.
Továbbá újdonságnak számít még az is, hogy
minden istentiszteleten elénekeljük a Himnuszt, mert büszkének kell lennünk arra, hogy
magyarok vagyunk, valamint semmi nem tehet ünnepélyesebbé egy igehirdetést, mint az,
hogy a végén elhangzik a magyar imádság.
– Nemrég egy elég ünnepélyes ceremónián vett
részt, amikor is beiktatták. Ez mit jelent egy lelkész életében?
– Nagyon szép, emlékezetes élmény, mikor
az esperes úr hivatalosan átnyújtja a pecsétet,

A téli napforduló ünnepe
A régi magyarok világlátásában központi szerepet játszott minden
élet létrehozója, elménk fényének felragyogtatója, lélektüzünk égi
forrása, a Napisten. A napistenhit az ôsi emberiség ôstudásának kifejezôdése.
Az „ádventi koszorú” a négy gyertyával is valójában Jézus Urunk
emlékét dicsôíti és ez is ôsi-hagyaték, mert az utolsó gyertya ellobbanásakor jön a Karácsony, az ôsi hitvilág „sólyom-ünnepe”. A nép viszi a mágusokhoz áldásra a sólyommadarait, hogy azután elôször repítse fel az ég felé. Amikor Népünk a téli napfordulókor, a „Fény-újraéledésének” napján szabaddá engedte a„fény-madarait”, valójában
Jézus Urunkat dicsérte abban a hitben, hogy ezek a szent madarak
megtalálják ôt fenn, a magasban és visszatérnek az Ô áldását hozva.
Ez volt a „kerecsensólyom” KARÁCSONYI, elsô repítésének a nagy
misztériuma. Ugyanis ez nem „vadászat” volt, hanem elsô repítés,
Jézus Urunkra – a„szent sólyommal” jelképezett Pártus Hercegre –

az egyházközösség kulcsát, meg persze a bibliát, benne a lelkipásztorok, közöttük az édesapám igéjével.
– Elképzelhetônek tartja, hogy ez a kulcs már
egész életében Önnél marad?
– Mindenképpen. Én innen szeretnék
nyugdíjba menni. Amikor beiktattak, az ünnepi szentmisén is azzal az igével szolgáltam,
hogy “Légy hû mindhalálig, és neked adom
az életnek koronáját!”. Én ehhez szeretném
tartani magam. Remélem, hogy Dabas városában a lelki élet megújul, és mindenki számára tudatossá válik, hogy Jézus Krisztus nélkül nincs tartalmas élet. Így Karácsony közeledtével szívbôl kívánom mindenkinek, hogy
olyan adventünk legyen, amelyben helyet tudunk adni szívünkben Istennek, mert ô nem
akar kívül maradni, nem egy futó vendég
akar lenni, hanem része szeretne lenni életünknek.
Szabó Róbert

való emlékezésként. A téli napfordulóval a „Fény Fia” kél új életre és
éppen TURUL néven ismeri a káld-sumír hagyomány, miképpen a
„kerecsensólyom” is a magyarság „Turul” nevû fény-madara. A karácsonyi „TURUL” ünnepséget így joggal nevezhetjük az ôsi hitvilág
legnagyobb ünnepének és indokolt az is, hogy ezen a napon a gyermekeknek a Jézuska hozza a szeretet ajándékait. Erre az ünnepre tehát igen szépen és üdvösen fonódott egybe az ôsi hagyomány az új
vallás liturgiájával és az ünneprendjével. De akárhogyan rohan velünk
a végtelen Idô szekere, ujjongó szeretettel és reménységgel jutunk el
évrôl évre a Karácsonyhoz, amikor a „legyôzhetetlen Isten” a „Fény
Fiú” megújul a téli napforduló örök törvényével. Ezúton hívunk meg
mindenkit az ÁLDOS EGYESÜLET nevében 2006. december 21-én 14
órától a gyón-tatárszentgyörgyi aszfaltút mellett a katonai figyelôhöz, a pontos megközelítést táblákkal jelezzük.
Program:
Ünnepi szertartás • Áldos fôzés • Sólyomröptetés •
Íjászkodás • Tûzgyújtás
Molnar bp-erdo.hu
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“A tudomány és az élet embere”

Dr. Halász Géza (3.)

Egy ifjúkori epizód: a kolerajárvány Dabas környékén
Mivel az „epekórság” (Cholera Morbuus)
gyógyítását a reformkorban még nem ismerték, a hatóság a járvány terjedését
igyekezet megakadályozni. Június 30-án
a vármegye koleraügyi bizottságot hozott létre, a járási fôszolgabírókat megyei
biztossá nevezte ki, az intézkedéseik
ellenôrzését pedig civil biztosokra (Vác
térségében dabasi Halász Pál esküdtre)
bízta. A veszélyeztetett vidékrôl érkezôk
elhelyezésére a községeket karanténok
létrehozására és az átmenô forgalom ellenôrzésére utasították. Elrendelték, hogy
a „földes uraságokkal egyetértôleg” a lefoglalt állatoknak és áruknak a helységen
kívül, az embereknek pedig a falvak végén
„felvigyázás alatt tartandó különös házakban egy bizonyos helyet” jelöljenek ki.
A karanténba zártakat az illetékes „orvosok felvigyázása alatt” kellett megfigyelni. Beszüntették a „felvidéki üvegárus tótok, zsidó és egyéb” kereskedôk mozgását és a vásárok tartását; hírszolgálatot
szerveztek, a leveleket, papírpénzt és ruhákat pedig a védvonalon és áteresztô
helyeken kellett füstöléssel fertôtleníteni.
Ezeket fa- vagy vasfogóval tartották az
izzó vasrostélyra szórt fertôtlenítôpor
füstjébe, amit büdöskô (kénpor), salétromsó és negyedrész korpa keverékébôl
készítettek.
A lakosság kezdetben még nem érezte
kellôképp a veszély nagyságát és a statáriális helyzet lényegét, így egyesek könynyen átléptek a zárvonalon. Az ilyen esetek között említik a jelentések Farkas
János vatyapusztai árendást, aki a zárlat
ellenére a szabolcsi Kenézlôrôl hazaszökött Vatyára (ma Újlengyel része). Itt
azzal rémisztgette az embereket, hogy
útja során a tiszántúli falvakban személyesen látta, amint éjszakánkét hathét ember halt meg kolerában. A vizsgálat szerint Farkas valóban megszegte a
rendelkezést. Ezért cselédeivel együtt karanténba zárták Vatyán, a puszta ôrzésére pedig a környéken lakó kakucsi, hartyáni és más lakosokat rendeltek ki. A járvány a megye több helységébôl terjedt
el. Közöttük Dömsödön július 13-tól
22-ig például 25 lakos kapta el, ami 10
(11 nap alatt a 101 beteg közül összesen
53) áldozatot követelt!
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Az áldozatok az alsódabasi reformátusok halotti anyakönyvekben is felbukkannak, mely az új sematizmus szerint 1828
ôszétôl az elhunyt adatain és korán kívül
a betegség okát és a halottvizsgáló nevét
is rögzítette. Június 19-én elôször Szalay
Dániel 10 hónapos lánya, Krisztina, szeptember 7-én a tízéves Faragó József halt
meg a faluban „görcs”-ben. 23-án a húszéves Hadas Lajos halálát okozta „epés hideglelés”, 26-án a féléves Vincze Andrásét „hideglelés”. E sajátos kórmeghatározások is jelzik, hogy mivel a betegség lényegét nem ismerték, pusztán a vázolt
tünetekbôl ítélték meg a pusztító ereje
miatt máskor „dög”-nek, „dögösség”-nek,
olykor (tévesen) pestisnek mondott kórt.
Mint Dabason, a környezô egyházak matrikuláiban is „görcs”, máskor „hideglelés”,
„epehideglelés”, „epekórság”, „epekór”,
néha „forróság”, „forróhideg” néven jelölték a kolerahalál okát.
Súlyosbította a helyzetet az orvosok
hiánya is. Dabason 1821-ben bukkan fel
az anyakönyvben orvos elôször: „dominus medicinae doctor Schifferd János”. A
helybéli halottvizsgálók (Molnár István,
Tóth Mihály) mellett legtovább, 1828-tól
1838-ig „Szabó József chirurgus” állapította meg a halál okát, aki tehát a falu állandó seborvosa lehetett. Neki olykor
már segítôtársai is voltak, jelesül: 1831ben „Kozma seborvos”, 1834-ben „Répáczky orvos”, 1837-ben „Lantos orvos”.
Közéjük tartozott Halász Antal is, ô azonban a járvány idején még 17 éves volt, s
arra, hogy az egyetem elvégzése után orvosi gyakorlattal – helyben legalábbis –
foglalkozott volna, egyébként sincs adat!
(Itáliai tanulmányai alapján figyelme az
építészet felé fordult, az 1838-as árvíz
után a megyeháza felújítására tett javaslatát a kor építészei is elismeréssel nyugtázták. Pályáját a tüdôvész törte derékba,
s fiatalon, 32 éves korában halt meg.)
Ismeretek hiányában egyéként az orvosok is sötétben tapogatóztak. Abonyban,
a járvány másik gócpontján, dr. Leó és
dr. Czigler például különféle porokkal
próbálkozott. „Ecetes dörgölést [is] eszközöltek”, de ezeknek nem sok hatása
volt, s az orvosok is gyakran megbetegedtek vagy áldozatul estek.

Novák László egyik tanulmánya szerint
a július 25-i megyei jelentés Dabason
nyolc nap alatt 62 kolerás megbetegedésrôl tesz említést, és a betegek 58%-a
(36) pár nap alatt bele is halt a kolerába.
Ha ez valóban Dabasra vonatkozik(?), a
lelkész itt is négy-öt halottat temetett
naponta, pedig a járvány végéig még
négy-öt hét volt hátra. Tahy Károly
fôszolgabíró szeptember 18-i kimutatása
szerint a környékbôl Ócsán és Alsónémedin augusztus 1-jén estek ágynak az elsô
betegek, de néhányukról még szeptember 18-án sem tudták, hogy túléli-e.
Ócsán ezalatt 58-ból 45, Némedin 136
kolerás betegbôl 59 halt meg. Bugyin
augusztus 6-tól 52 személyt fertôzött
meg a járvány, és szeptember 18-ig közülük 41 meg is halt! A bugyi reformátusok anyakönyvei szerint a járvány elsô
napjaiban egy-két kolerás halottat temettek, ezután azonban majd’ minden
nap két-három lakost veszített a falu, az
utolsót szeptember 23-án.
Dabas szûkebb térségében tehát szeptember közepén csengett le a járvány. Ezt
jelzi, hogy a felsôdabasi elöljáróság e hó
17-én kérte a vármegyét, hogy oldja fel a
zárlat alól. Kérésüket azzal indokolták,
hogy náluk (és 1848-ig Alsódabas is a
felsôdabasi elöljárósághoz tartozott!)
„járvány egyáltalán nem volt”! Ha ez így
van (és saját anyakönyvi kutatásaim is
erre utalnak), a július 25-i jelentésben 36
halottal jelölt Dabas alighanem elírás.
Nem kizárt, hogy a Dömsöd melletti
„Dab”-ra vonatkozott, mit ily módon
nem véletlenül említettek együtt a
szomszédjával. Ez esetben nálunk valóban csupán az anyakönyvbôl idézett
négy-öt szórványos áldozat írható a kolera számlájára, amit a felsôdabasi beadvány más része is megerôsíteni látszik.
Eszerint „ezen helységek soha elzárva
nem is voltak légyen, hanem tsak a falu
végén valának strázsák állítva és egy
lovasbiztos, ki az utasok úti leveleit vizsgálni tartozik, hogy a' kik mirigyes helyiségbôl érkeztek, ruháik megfüstölések
után kétnapi otthon maradásra köteleztessenek, ellenkezô esetre tíz nap veszteglés alá vetettek”.

Kultúra
A környezô falvakban és a megye legtöbb helységében azonban súlyos volt a
pusztítás, így a vármegyei kolerabizottság is kénytelen volt elismerni, hogy
„a’ napkeleti epekórság ellen eddig semmi bizonyos orvosság fel nem találtatott”. Az ifjúkor ezen drámai élményei
Halász Gézát sem hagyhatták érzéketlenül, s az újabb járványok gondoskodtak
arról, hogy figyelme ne is terelôdjék el
róla. Orvosként az évszázad ezt követô
kolerajárványai jelentettek számára kihívást, mely megyénkben 1836-ban,
1849-ben, majd 1866-ban és 1873-ban
pusztított ismét, s még a század közepén
is a betegek 41%-ának halával járt. Ha a
felsôdabasiak jelentése a helyes, akkor az
1849-es kolerajárvány nagyobb áldozatot kívánt Alsódabason, mint az 1831-es.
Május 4-én, majd június közepén és júliusban még csak havi 2–2 halál okaként
szerepel a „forrró hideglelés”, „forróbetegség”, „görcs” vagy „epemirigy”. Az
utóbbi az 53 éves Bereczky Teréziánál,
akinél biztosan szakember, jelesül Szabó
József seborvos állapította meg a kórt,
hiszen az „epemirigy” mellett (és ettôl
kezdve már mindig) a „cholera” megnevezést használta. A járvány augusztusban 10 halottal tetôzött, de szeptemberben már csak ketten haltak bele, utoljára
az 57 éves Füstös Sára.
A fôvárost Halász fôorvos mûködése
idején érte el az 1831-et követô második
legnagyobb járvány. Ez 1854. október 5tôl 1855. november végéig tartott, amikor Pesten 3500 ember betegedett meg,
közülük 1848 (Budán 1477-bôl 507) halt
meg. A belvárosban a lakosság 0,89%-a,
míg a Ferencvárosban 4,09%-a, Józsefvárosban 4,22%-a betegedett meg, tehát
fôként a szegényebb városrészeket érintette. Az 1866. július 17-tôl november
15-ig tartó újabb pusztítás során Pesten
4082 betegségbôl 1944 végzôdött halállal (Budán 1240-bôl 539). A késôbbi járványok idején az orvostudomány és a
szervezett orvosi intézkedések már csökkenteni tudták a kór terjedését és halálozási arányát, bár megjelenése még
mindig óriási veszéllyel járt. 1886-ban
például az egyesült fôvárosban 1321 beteg közül 520 halt meg. Ez még mindig
sok, de jóval kisebb annál, mint az 1850es években volt. A járvány visszaszorításában a fôváros egészségügyi rendszerét
irányító Halász doktor is tevékeny szerepet játszott, nem véletlen tehát, hogy
legterjedelmesebb szakmai munkáját épp
az 1872-es kolerajárványról írta.
(Folytatjuk!)
Czagányi László

ÉVFORDULÓ
Gróf Vay Péter emlékezete
(Gyón, 1864. szeptember 26.–Assisi, Olaszország, 1948. február 28.)
zett, de az egzotikus országok szellemi
értékei, mûvészete, különleges szokásai
is rabul ejtették érdeklôdését. Így vált
íróvá, festôvé, mûgyûjtôvé, Kelet-kutatóvá. Áldásos és sokoldalú tevékenysége,
értékteremtô igyekezete és egyedi életmûve ellenére méltánytalanul a feledés
homályába merült.
Kettôs évforduló kötôdik idén Vay
Péter életmûvéhez. Nem életrajzi vonatkozású évforduló, mégis nagyon lényeges, irodalmi, mûvészeti, néprajzi, egyszóval kultúrtörténeti szempontból.
Száz éve jelent meg a Kelet-kutató,
misszionárius fômûve, a Kelet császárai
és császárságai, amely rövid idôn belül
igazi sikerkönyvvé vált, a maga korában
több világnyelven is megjelent, mint
igazi kuriózum.
Dabas ôsi nemesi családjai mindig meghatározták a település életét, arculatát,
fejlôdésének irányát, helyét a magyar
közéletben. Ilyen volt a Vay család is,
aki családfáját még Szent István idejére
vezette vissza, ôsének a pogány Voját
tartotta, akit szent királyunkkal egy napon, 994-ben kereszteltek meg. Voltaképpen ez a nemesi família Szabolcs
vármegye Vaja helységébôl származik,
ott volt az ôsi családi fészek, és onnan
ágazik szerte a történelmi Magyarország
számos területére ez a népes família.
Ha a családfát nézzük, felfedezzük azt
a vonalat, amely Gyónra vezet. A grófságot a család IV. Ábrahám életében kapta, aki Borsod megye alispánja volt. Tizenkét gyermeke közül László nevû fia
került családjával Gyónra, és itt honosodott meg. Beniczky Saroltával való házasságából négy gyermek született, de
csak kettô, Sarolta és Péter érte meg a
felnôttkort. Mindkét gyermek jókora tehetséget örökölt, és ki is bontakoztatta
azt a maga sajátos életútján. Gróf Vay
Pétert ugyanolyan mûvészi hajlammal
áldotta meg a sors, mint nôvérét, Vay
Saroltát (Vay Sándort), aki a kor híres
publicistája, írója volt. Vay Péter erôs
hitét hirdette a keleti világban, misszionáriusként karitatív tevékenységet vég-

Idén száz éve, hogy a Wekele-kormány megbízásából 2600 mûtárgyat vásárolt a keleti országokban (Kínában, Japánban, Koreában) az akkor frissen felépült és berendezésre váró Szépmûvészeti Múzeum számára. Gróf Vay Péter
életmûve kiesett az irodalmi, szakmai
köztudatból. Könyvei már az antikváriumokban is ritkaságnak számítanak.
Ezt az áldatlan állapotot szerette volna
megszüntetni Dabas Város Önkormányzata, ezért támogatta a Gróf Vay
Péter emlékére… címû kiadvány létrejöttét, amelyet gondolatébresztô, kedvcsináló gesztusnak szánt, hátha fiatal kutatók, diplomamunkájukhoz témát keresô hallgatók felfedezik a témában rejlô
lehetôséget, és utánajárnak egy izgalmas
és értékes életmû adalékainak könyvtárak, levéltárak elrejtett zugaiban.
A kiadványt eljuttattuk Dabas valamennyi háztartásába, forgassák szeretettel, hiszen gróf Vay Péter szellemi
hagyatéka gazdagabbá teszi a város közösségét és erôsíti az összetartozás és az
idetartozás tudatát.
Köszönet Valentyik Ferencnek, aki a
kiadvány alapötletét és az anyag tetemes
részét rendelkezésünkre bocsátotta.
Kapui Ágota
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Kedves Olvasók!
Folytatjuk irodalmi rejtvényünket. A nyereményekrôl és a feltételekrôl a Dabasi Újság elôzô számában, ill. a Halász Boldizsár Városi könyvtárban tájékozódhatnak!
A második fordulóban a férfi szereplôk nevei alapján kell kitalálni a mû címét és szerzôjét. Fejtsen és nyerjen!
1. kérdés – A balladaian szép történet helyszíne Bódi Vencel boronaháza a Hargitán. “Keressük egymást az élôk között, míg élünk, és
majd kutatni fognak bennünket halottaink… Csak lenne elég mécsesünk a várakozáshoz” – mondja Bódi a dráma zárszavában.
2. kérdés – Joó György, a tiszaháti kisgazda a következôket mondja
magáról: “Én nem tudok egyebet mondani … hogy én olyan bóldog
voltam, de olyan bóldog … Az bóldog egy világ volt … De most mindenki boldogtalan.”
3. kérdés – “Hogy ki volt ô nekem és mi volt, azt bajos lenne elmondani. Imádtam, vagy utáltam. Közönyös sosem voltam.” A férfi keresztneve Kornél.

Templomépítészet a Szeretet és Hit Évében
2006. december 7-én a Kisgyermek Alapítvány Tájházában került sor a
“TRAFIK” ürügyén szervezôdô Kortárs Mûvészeti Alapítvány által rendezett elsô elôadásra, illetve az azt követô beszélgetésre. Bujdosó Géza nem
ismeretlen a dabasiak számára, hisz mint építész letette névjegyét városunkban. Ô hívta meg az est elôadóját, dr. Vukoszávlyev Zoránt, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésztörténeti és Mûszaki Tanszékének adjunktusát. A programnak helyet adó Tájház meleg hangulata családias légkört teremtett a meghívottak számára. A több részbôl
álló sorozat elsô elôadásának témája a magyarországi kortárs templomépítészet volt. Vukoszávlyev Zorán az ország szakrális épületeinek legjobb
példáit a hétköznapi emberek számára is érthetôen, a szakma iránti alázattal mutatta be. Ezt bizonyította, hogy a vetítés befejeztével kérdések sora
hangzott el, illetve beszélgetés alakult ki, ami a hivatalos befejezés után is
még sokáig tartott. Kortárs római katolikus, görög katolikus, református
és evangélikus templomokról láthattunk képeket. Néhány épület építésének történeteibôl kirajzolódott az a “harc”, amit annak létrejöttéért meg
kell vívni az építés folyamatában résztvevôknek, a pénzzel, környezetükkel
és bizony olykor önmagukkal.
A megjelenô épületeken példákat láttunk arra, hogy a minôség elsôsorban nem anyagiak, mint inkább igény és türelem kérdése. Az építész és
építô atraktív egymást tisztelô kapcsolata többet ér a pénz által biztosított
lehetôségnél. Ha a mester hivatás tudatából adódó anyag és forma iránti
szeretetét hozzáteszi a tervezô alkotásához, abból olyan maradandó érték
születik, mint a szentendrei Evangélikus vagy a lágymányosi Római Katolikus templom, remekmû! Hogy mit ér az alázat és a türelem, azt pedig a
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4. kérdés – “Regényemben arról teszek bizonyságot, hogy egy szekérderéknyi vidámság jobban élteti az embert, mint száz vagon keserves
sóhajtás” – mondja a szerzô. Buga Jóska, aki nem szép, de gavallér,
vôfély szerepet tölt be a tanulságos és mulatságos történetben.
5. kérdés – Buttler János és Horváth Piroska szerelmének is útjában
álltak azok, akik fondorlatos módon csapdába csalták a fôszereplôt.
A szerzô a regény végén mégis azt engedi sejtetni, hogy az embertelenség nem gyôzedelmeskedhet.
6. kérdés – Az ember nem könnyen adja meg magát a legkilátástalanabb helyzetekben sem. Ezt sugallja a világirodalom remek kisregénye, melynek Santiago a fôszereplôje.
7. kérdés – Tóth Lajos nem volt Korinthosz királya, csak községi tûzoltó. Ô csak lázadó vagy Sziszüphosz tudott lenni – írja róla a szerzô.

Gyerekeknek: 14 éves korig (gyermekkönyvtárban kell leadni).

– Híres magyar matematikusokról Farkasról és Jánosról szóló családi történet.
– Árvaházban játszódó ifjúsági regény fôhôse Olivér.
– Csingacsguk is szerepel több híres indián harcossal ebben a
könyvben.

fehérgyarmati Görög Katolikus templom kupoláján csodálhattuk meg,
aminek faanyagát hónapokig keresték határon innen és túl, míg meg nem
találták a megfelelôt. Számomra az derült ki a bemutatott épületeket látva, hogy minden azon múlik, vállalja-e a harcot az emberrel, az anyagiakkal és az anyagért az alkotó építész és építô közösség vagy nem. Mert ha
igen, akkor létrejön az érték, ami maradandó lenyomata lesz az adott kornak és minôségi alap a következô generációknak. Ha nem, akkor gyôz az
üres kifogásokat keresô, pénzhiányra hivatkozó igénytelenség. Ideális állapot nincs, csak harc árán kivívott gyôzelem. Hiszem, hogy egyre többen
leszünk itt Dabason, és máshol az országban, akik türelemmel, kitartással
megvívják a mindennapokban is az értékteremtô harcot, ehhez a szakma
és a társadalom közötti intenzív párbeszédre van szükség. Errôl szólt ez az
este. Bízom abban, hogy ez az elindított elôadás-sorozat része lesz ennek a
folyamatnak.
Ligetvári István
A “TRAFIK” kör következô elôadásai:
• Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításának bemutatása
• Japán Kortárs Építészet
• Spanyolország és Portugália kortárs építészete
Az elôadóról:
• 1998. Diploma a BME-n
• PhD-képzés
• 2003. Doktori disszertáció
• 2003. Ösztöndíj Hollandiában
• 2005. Ösztöndíj Portugáliában
• 2005. Kortárs holland építészet c. könyv megjelenése

Kitekintô

“Élünk dión, friss kalácson”
December jeles idôszaka a magyar konyhamûvészetnek. Ünnepek, névnapok, családi
és baráti összejövetelek, disznóvágások:
csupa kiváló alkalom a szakácsok, cukrászok
kibontakozására. Az alapanyagok között
fontos szerepe van a diónak, melyet ma
fôként a sütemények töltelékeként használnak. A dióbelet általában tisztítva vásárolják, sôt létezik diópótló készítmény is.
Valaha a diótörés, tisztítás a decemberi
esték kedvelt családi foglalatossága volt,
melyben a gyerekek is szívesen vettek
részt. A petróleumlámpák fényénél meghitt családi beszélgetések zajlottak. A dióból festéssel, sztaniolpapírba csomagolással karácsonyfadísz is készült, így született
az aranydió, ezüstdió. Mindez ma már a
múlté, a családok többségénél a DOBOZ, a
televízió vette át a hatalmat. A régi esték
hangulatát, emlékét azonban a legjobb
HBO-filmek sem tudják pótolni.
A dabasi határban néhány emberöltôvel
ezelôtt a dió volt az egyik leggyakoribb
gyümölcsfa. Az 1935. évi összeíráskor
6029 diófát számláltak az akkori négy község területén. A szaporítás kizárólag magról történt, és a néphit a madarak által elhullajtott dióból kelt fát tartotta a leg-

többre. A kisebb-nagyobb facsoportok fôként a majorok, tanyák környezetében,
szôlôk között díszlettek. A különleges vérbelû dióból is volt egy kis liget a gyóni
Unghváry uradalom területén. Az egykori
napszámos, Faraga Gyuri bácsi, az érdekes
fajtához fûzôdô élményét versben örökítette meg.
Mára alaposan megcsappant a dabasi
diófák száma, de az ünnepi asztalokról a diós bejgli továbbra sem maradhat el. Sokan
nem bajlódnak a sütéssel, készen vásárolják
meg, pedig a legjobb íze a hagyományosan
készült bejglinek van. A rutinos vendég
azonnal észleli a különbséget, s inkább csak
udvariasságból fogadja el a kínálást. Vajon
miért finomabb a házilag készült sütemény,
mint az üzemi termék? Köztudottan vannak féltve ôrzött családi receptek, speciális
fogások, ízesítések, de a titok nyitja mégis
máshol rejlik. A háziasszonyok, édesanyák,
nagymamák mindent beleadnak – szívüklelkük egy-egy darabját is – az ünnepi fogások sikerébe. A szeretet ízével a legjobb
pékségek, cukrászatok sem képesek vetélkedni, nincs rá recept, nem lehet adalékanyagokkal pótolni…
Valentyik Ferenc

A SUGÁR REZSÔ
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

mindenkit szeretettel vár
hagyományos

KARÁCSONYI ZENESZALON
Hangversenyére
Idôpont:
2006. december 20. 18 óra
Helyszín:
Gyóni Római Katolikus Templom
Fellépnek:
a zeneiskola mûvésztanárai

Mindenkinek
Békés Karácsonyt kívánunk!

KEGYES CSALÁS
(A pirosbélû dió)

Egyszer egy nyolcvanhatéves néni
bejött hozzánk diót kérni.
Ültetni kéne, – úgy hallottam,
nektek pirosbélû diótok van.
No, persze nem volt, de hiába mondtam,
a nénitôl csak nem szabadultam.
Régen akartam már ültetni ilyet, –
könyörgött – fiam, adjál csak egy szemet.
Gondoltam egyet, nagy baj nem lehet,
hiszen a termést már úgysem érheti meg.
Legyen hát neki egy kedves napja,
hogy nem lesz piros, azt már úgysem tudja.
Megnézem, – mondtam – hátha még vagyon
egy-két szem, azt odaadhatom.
Bevittem neki két szemet,
nem voltak pirosak, csak közönségesek.
Na ugye hogy van, csak akarni kell fiam,
s mint aki sokat nyert, mosolygott boldogan.
Kendôbe csavarta, mint a kincset vitte,
Isten áldjon érte, így köszönte meg.
Én nevettem, de bántott a lelkiismeret.
Elültette szépen, magaásta lyukba,
ki is kelt az egyik, öntözte, ápolta.
Mire nagyra megnôtt, s termett a diófa,
már réges-régen meghalt az anyóka.
Faraga György

FIGYELEM! FIGYELEM!
Ezennel pályázatot hirdetünk, hogy a régmúlt családi kapcsolatokkal – a családok eredete, családfa állítása – feltérképezhessük településünk múltját.
Kérünk tehát minden érdeklôdôt, hogy derítse fel saját családfáját egészen
az 1715. évi országos összeírásig, amikor Sáriban18 jobbágy és zsellér családfô lakott. Közülük 15 szlovák nemzetiségû.
Néhány családi nevet említenék csak. Pld. Sirko, Tóth, Szlezák, Garajszki, akiknek itt élnek köztünk a leszármazottai (Forrásmunkánk a Tanulmányok a 700. éves Dabas történetébôl) az összes fellelhetô generációra visszamenôleg. Mindezt írásban nyújtsa be lehetôleg oklevelekkel, családi fényképekkel, stb… fénymásolatokkal alátámasztva.
A legalaposabb pályamunkák közül az elsô 3 helyezettet pénzjutalomban
részesíti a Dabas – Sári Szlovákok Egyesülete. Az elkészült pályamunkákat le
lehet adni Zsolnai Máriának a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola igazgatójának, valamint a Tájházban nyitvatartási idôben, továbbá személyesen Saligáné Annának a Dabas Sári Szlovákok Elnökének.
A pályamunkák beadásának határideje: 2007. a Húsvét utáni 50-dik
napon, Pünkösd elôtti pénteken.
Eredményhirdetés: 2007-ben a Dabasi Napok keretében. A pályázóknak
sok sikert és kitartást kívánunk a pályázati munkák készítéséhez.
Saligáné Bózsik Anna, az egyesület elnöke
Ezúton kérünk elnézést a Kulcsár családtól, akik a Tájház számára népviseletbe öltöztetett babákat adományoztak, de az adományozók listáján nem szerepeltek. Megértésüket köszönjük.
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A Dabasi SZSE triatlon szakosztálya eredményes évet zárt. Egyesületünk
versenyzôi a különbözô korosztályos bajnokságokon 12 alkalommal állhattak dobogóra. Azért is értékes számunkra ez az eredmény, mert több
meghatározó versenyzônk is sérüléssel, betegséggel bajlódott. Sportágunkban az utóbbi idôben pozitív változások tapasztalhatók, ezért nô a
triatlon népszerûsége. Jelentôs sportdiplomáciai siker, hogy 2007-ben
Gyôrött rendezik a Duatlon Világbajnokságot és 2010-ben pedig Budapest ad otthont a Triatlon Világbajnokságnak. A gyôri VB kísérô rendezvénye lesz a Duatlon Diákolimpia Országos Döntôje. A sportág legjobb
utánpótlás-versenyzôi láthatják a világ legjobbjait.
A másik fontos tényezô, hogy a triatlon bekerült a Sport XXI. programba, amely komoly támogatást jelenthet az utánpótlás-nevelésben. Szakosztályunk az elmúlt évek eredményeinek köszönhetôen részesül a NUPI
(Nemzeti Utánpótlás Nevelési – intézet) támogatásában. Az idei év legkiemelkedôbb eredménye a serdülô fiúk duatlonban elért országos bajnoki címe. A csapat tagjai: Mádi Szabolcs, Majer Lénárd, Misek Zsolt.
A fenti csapat a Triatlon Váltó Országos Bajnokságon a második helyet szerezte meg. A Triatlon Diákolimpia Országos Döntôjén a következô
versenyzôk értek el dobogós helyezést: Misek Gábor, Sinkó Richárd, Kuli
Gábor, Fózer Tímea, Zelovics Dóra, Hende Helga, Kuli Sára, Tóth Andrea,
Nagy Vanda, Fodor Rita, Mádi Szabolcs. A Margitszigeten rendezett
Triatlon Gálán Nagy Vanda és Majer Lénárd 5. helyezést ért el, Tóth Andrea 9., Major Máté pedig 14. helyen ért célba. Az év utolsó versenyén a
NUPI által rendezett Aquatlon Országos Döntôn (úszás-futás) 8 versenyzônk szerepelt. A legeredményesebb Fózer Tímea (8.) és Garajszki
Péter (10.) volt. 2006-ban hat versenyzônk ért el utánpótlás elsôosztályú
minôsítést: Nagy Vanda, Tóth Andrea, Fodor Rita, Majer Lénárd, Misek
Zsolt, Mádi Szabolcs. Egyesületünk ôt versenyzôje kapot meghívást a korosztályos válogatott keretbe, ôk a következôk: Tóth Andrea, Nagy Vanda,
Fodor Rita, Majer Lénárd, Misek Zsolt.
Versenyzôin, a megérdemelt pihenôjük után megkezdték a felkészülést a következô évre. Reméljük, az idei évhez hasonló jó eredményekkel
öregbíthetjük egyesületünk és városunk jó hírét.
Egyesületünk várja az úszás és a triatlon iránt érdeklôdô gyerekeket a januárban induló utánpótlás csoportba. Jelentkezés, információ
Várdai Zoltán szakosztályvezetônél a 29/367-919 telefonszámon.
Várdai Zoltán

NB I/B férfi nyugati csoport Dabas-DIEGO KC eredményei
November 10. Dabas-DIEGO–Szentendre KC
36-22
November 19. Szigetvári Takarék SE–Dabas-DIEGO KC 24-21
November 26. Dabas-DIEGO KC–Balatoni KC
28-28
December 2.
Siklósi Takarék–Dabas-DIEGO
KC 26-26

ifi: 33-46
ifi: 24-37
ifi: 27-37
ifi: 23-29

NB II nôi déli csoport DANKE eredményei:
November 11. DANKE–XVII. ker. SE
November 19. Vasas INVITEL II.–DANKE
November 26. DANKE–Gyömrô VSK
December 2.
Dunavarsányi TE–DANKE

ifi: 29-45
ifi: 39-12
ifi: 27-37
ifi: 20-18

23-34
44-22
34-34
24-16

„ZÖLD MENTÔ”
Október végén került átadásra városunk legújabb sportlétesítménye a Tûzoltóság mögötti
sporttelepen. Kôszegi Zoltán polgármester által
csak találóan “zöld mentônek” nevezett nagyszerû mûfüves pályával gyarapodott városunk
közössége, azon belül az eddig is kiemelkedô
eredményeket produkáló utánpótlás-labdarúgás. Az ünnepélyes átadó ünnepségen beszédet
mondott dr. Sásdi Endre, Kôszegi Zoltán és
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Szemes Árpád, a Pest Megyei Sportigazgatóság
igazgatója. Az átadást megelôzôen városunk általános iskoláinak diákjai egy mini foci tornán
mérték össze tudásukat, amelyet a Gyóni Géza
Általános Iskola elsô csapata nyert meg. Az avató ünnepségen az egyesület megajándékozta
azokat a vállalkozókat, akik a tervezésben, kivitelezésben oroszlánrészt vállaltak, azért, hogy ez
a gyönyörû létesítmény a kor igényeinek megfelelô színvonalon megépüljön. Bízunk abban,
hogy a “zöld mentô” a dabasi fiatalok és a város
egész lakosságának az egészségét tudja szolgálni,
amelyet jól jelez, hogy szinte az év végéig lefoglalták a mûfüves pályát. Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a nagyszerû
létesítmény megvalósuljon.
Bennárik

Fotók: Karlik Dóra

Kézilabda

TRIATLON

Sport

DS-WELLNESS
Decemberi ajánlatunk
„Ha igazán megismered a természet
és az élet valódi állapotát,
akkor a jószívûséget és az igazságosságot
ajándékul kapod.”

SZERETETMASSZÁZS
Képzés anyukák és apukák számára.
A reflexológia speciális ága a család részére. Az egészséget megtartó életerôk
tudatos serkentése ujjnyomással a talp
reflexterületein. A harmonikus energiaáramlást elôsegítô masszázstechnikák elsajátítása után családtagjaikon segíthetnek, különös tekintettel gyermekeikre és
a kismamákra. Stresszelt állapot, fáradékonyság, rossz közérzet, alvászavar, koncentrációs nehézségek az iskolában és
immungyengeség esetén, illetve egészségmegôrzésre alkalmazhatjuk azokon,
akik nagyon fontosak számunkra. A képzés családi segítségnyújtásra jogosít. Betegség esetén az orvosi kezelés kiegészítéseként „adható” mellékhatások nélkül.
A „családmasszázs” a reflexológia apró
szelete, kellô szorgalommal és gyakorlati
útmutatással könnyen elsajátítható, kb.
15 óra alatt, heti 2 alkalommal.

MOZGÁSPROGRAM
A háromszor öt gyakorlat.
Az elsô öt gyakorlat dinamikus, a második féldinamikus a harmadik statikus
mozgásformákból áll. Gimnasztikai és
jógaelemekbôl épül fel. A test erejének,
energiájának, hajlékonyságának fokozásával, a légzéskapacitás növelésével, a
mozgás lassú csökkentésével, finomításával jutunk el a koncentrált nyugalomhoz, a belsô csendhez. A gyakorlatok hatásai szinergikusan felerôsítik egymást
az egészség, a jó fizikai és lelki közérzet
elérésében.

Jó eredmények az Országos Hastáncversenyen
2006. november 19-én Szegeden megrendezésre került egy országos hastáncverseny.
Konkrét neve: Scarabeus Duó és Trió Hastáncverseny. Ezen a megmérettetésen, ahol 42 produkció volt látható, Mara & Mony duettként
két koreográfiával is indultunk. A Magyarországon elismert hastáncmûvészekbôl álló szakmai
zsûri, a résztvevô táncosok kiértékelésén felül a
koreográfiákat is díjazta. Nagy örömünkre szolgált, hogy egy, a Mara által készített koreoval
mindkét kategóriában a dobogós III. helyezést
értük el (52 ponttal) és emellett a fent említett
második produkciónkkal VI. helyezést kaptunk.
Ez a verseny pályafutásunk elsô megmérettetése volt, ezért nagyon büszkék vagyunk az
elért eredményre.
Mara – Mráz Mária
Mony – Ludas Mónika

Sportgála
a DDS-ben
2006. december 15-én (pénteken) 19 órától ünnepélyes Sportgálára
kerül sor a DDS-ben. Itt kerülnek átadásra a Dabas Város Sportjáért és
az Év sportolói díjak.
A díjátadást mûsor követi, melyben fellépnek a dabasi sportegyesületek
versenyzôi, valamint a Face Team, a TF ugrócsoportja, továbbá capoeirabemutató és a Mushashi Dojo Dabas Kyokushin karate bemutatója teszi
látványosabbá a rendezvényt.

TOVÁBBI PROGRAMOK
SPA méregtelenítés • Tehermentesítô
napok • Jógagyakorlás • Szauna • Agytorna gyermekeknek • Egyéni életmódterápiás terv összeállítása • A szervezet savbázis-egyensúlyának beállítása
A programokat életmód-tanácsadó
és teraputa vezeti.
Mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklôdés esetén kérem látogasson el
a www.dabas-ds.hu weboldalra, ill. hívja
a (06-20) 313-2355 telefonszámot!
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Ha minôségi betonra van szüksége...
Ha nem mindegy, mikor, mennyi, mennyiért...
SERFEL LÁSZLÓ: (30) 903-4987
Fax: (29) 360-982
NAGY KÁROLY: (30) 941-2282

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

hirdetési tarifái áfa nélkül
2007 január hónaptól a következôk:
1/32 oldal
1/16 oldal
1/8 oldal
1/4 oldal
1/2 oldal
1/1 oldal

(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)

5 000 Ft/hó
6 000 Ft/hó
10 000 Ft/hó
17 000 Ft/hó
26 000 Ft/hó
42 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

6 000 Ft/hó
8 000 Ft/hó
14 000 Ft/hó
22 000 Ft/hó
34 000 Ft/hó
62 000 Ft/hó

(3,5 x 5 cm)
(7 x 5,5 cm)
(7,5 x 10,5 cm)
(10,5 x 15 cm)
(14,5 x 21 cm)
(A4 oldal)

KEDVEZMÉNYEK: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény,
12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen
vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
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Mire jó a cardio?
Kezdjük a legfontosabbakkal: ennél jobb zsírégetô sportot keresve sem találnánk; növeli az állóképességét és az akaraterôt, javítja a szív és keringési
rendszer teljesítményét, a szervezet védekezôképességét, ritkábban leszünk
betegek.
Vegyük sorra, mely cardiogép mire jó?
Futógép: a leghatásosabb
Bár a nevébôl azt gondolnánk, csak futni lehet rajta, ez nem így van. Gyalogolhatunk, sôt ha a futószalag dôlésszögét megváltoztatjuk, akár hegyet is
mászhatunk rajta. Ez azért is jó, mert nem terheli meg úgy az ízületeket, viszont ugyanolyan intenzív edzésmunkát végezhetünk, mint a futással. Bárki, bármilyen korban, bármilyen edzettségi szinttel használhatja, hiszen a
gyorsaság, vagyis az intenzitás állítható. Ennél hatásosabb zsírégetô edzés
nem létezik.
Bicikli: a legrégibb
Kíméli a térd ízületeit. Formálja a vádlit, a feneket és a combizmokat. Itt is
fontos az intenzitást beállítani és a pulzusszám emelkedését figyelni.
Taposógép: a legnépszerûbb
Kifejezetten a problémás testrészeket (comb, fenék) edzi. A taposógépen
lépcsôzni könnyebb, mint a valódi lépcsôket megmászni. Miért? Egyrészt a

gépen tudnak támaszkodni, ezzel leveszünk egy kis súlyt a lábakról. Másrészt a nehézségi fokozat itt is állítható.
Ellipszis tréner: a legtrendibb
Ez az egyetlen cardiogép, amely nem valódi sportmozgást imitál. Valójában
az ellipszis tréner a futó, a kerékpározó és a taposó mozgást ötvözi. Nagyon
könnyû mozgásforma. A legízületkímélôbb cardiogép. Igen hatásos farcomb izomformáló gép. Zsírégetô hatása a futáséval vetekszik.
Wave: a legújabb, a csúcs
Az új cardio korszak kezdete, ez ma a legújabb cardiogép. Három különbözô mozgás, egy gyakorlatban. A cardio wave-el végzett gyakorlatok a far,
a hát, a törzs és az alsó végtagok háromsíkú megmozgatását teszi lehetôvé,
kombinálva a nyújtás, távolítás és a külsô forgással. A wave a legnagyobb intenzitású cardiogép. A cardiogépeken figyelemmel kísérhetjük, ellenôrizhetjük a pulzusunkat és az elégetett kalóriamennyiséget is. A gépeken vannak
különbözô programok, amelyekben a könnyebb és nehezebb szakaszok váltják egymást. Kezdôk és haladók is választhatják a programok közül.
Tanácsunk: Használhatjuk felváltva a cardiogépeket, így változatosabbá
tesszük edzésünket és az izmaink is különbözô terhelést kapnak.
Reméljük, sokan kedvet kaptak, hogy eljöjjenek hozzánk és kipróbálják a cardiogépparkunkat!

A város egyik legmodernebb szoláriuma az xXx Fitness-ben, intelligens hûtéssel, aromával, frissítô permettel és kiváló
hangtechnikával.
A lebarnult bôr biztosítja a legjobb fényvédelmet. A szoláriumok elônye, hogy ellenôrzött és pontosan adagolt barnulást kínálnak minden egyes bôrtípusnak – ellentétben a természetes napozással –, mivel a szoláriumban lehetséges az egyénre szabott barnulás. Különösen a mai stresszes, rohanó mindennapokban a rendezett megjelenés és
a finoman lebarnult bôr a kívánatos ideált testesíti meg. De a szolárium több, mint egy egyszerû barnító berendezés. Szükségünk van a napra, legyen az természetes vagy mesterséges, mivel élettanilag pozitív hatással bír szervezetünkre, idegeinkre, bôrünkre, vérünkre és csontszerkezetünk alakulására.
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