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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Szent éjszakára
várunk

Merjük hinni, hogy minket végtelenül szeret az Isten. Ezért gyermekként küldte hozzánk Egyszülött Fiát, akinek már érkezése is küzdelmes volt. Egy hideg
éjszakában, istállóban, szalmában kellett feküdnie, mégis fenségesen ragyogott. Drága kincsként érkezett nekünk, földi halandók lelkét beragyogva, mert
egyforma akart velünk lenni. Ragyogása bevilágította nemcsak az istállót, hanem a pusztát is, jelezve, hogy szívében örömet és szeretetet hozott.
Jézus nem tolakszik. Igénytelen, tiszta lelkû leánytól származott: a názáreti
Máriától – az emberiség számára. Jézust semmi sem pótolhatja, semmilyen
ajándék, mert az Ô szeretete mindennél nagyobb: tanít minket szeretni, az
isteni értéket belénk tölteni. Ezért van a karácsonyfa apró ajándékokkal körülrakva, ezzel fejezi ki a szeretetét. Az örökzöld az örök isteni életet jelzi,
rajta a fény pedig az örök világosságot. A fa alatti ajándékok által kicsit magunkból adunk egymásnak, szeretetünket nyújtva a karácsonyi Kis Jézusnak,
mert az Isten szeretete érintett meg bennünket.
Ha Szenteste bárki kopog az ajtónkon, ültessük asztalhoz, vendégeljük
meg, mert akkor Jézus kopogtat be hozzánk. EZ JELEN VAN MINDEN CSALÁD HÁZÁBAN: AZ ISTENI SUGALLAT SAJÁT TAGJAKÉNT TEKINT BENNÜNKET. Isten nemcsak Karácsonykor, hanem életünk kezdetétôl a sírig, majd
azon túl is sugározza a szeretetét.
Bisztrai László atya és Harka Margitka
Gyón, Zárdakert, Idôsek Otthona

Dsida Jenô

Kalendárium szonettekben(részlet)
December – A Gyermek dicsérete
Ti már nem hozhattok jó hírt nekem.
Ami jó van, magamtól megtaláltam
az erdôkben, hol sok-sok este háltam
– s Keresztelô Jánosként hirdetem.
Most járok hóban és halálra váltan,
ám ez számomra boldog kint terem;
a hófúvásban gyakran, hirtelen
csak térdre hullok: Gyermeket találtam!
Goromba ágak az arcomba vernek,
de én megyek tovább egy kis haranggal
viszem a drága hírt az embereknek:
Bennem van, ime, csengô és harangdal
és bennem van a legnagyobb, a Gyermek –
a fényes jászol s valamennyi angyal.

Rendezvényeink

Adventi városházi este
Advent elsô vasárnapján fôterünkön meghitt, a közelgô ünnepek hangulatát idézô
mûsoron vehetett részt minden ér-

deklôdô. A már hagyományosnak számító
Városházi Estén a Sugár Rezsô Zeneiskola
tanárainak és diákjainak mûsora után, az
óvónôk és a kántorok kórusa örvendeztette meg az összesereglett nézôközönséget
egy-egy karácsonyi dalcsokorral. A hideg,
nyirkos idô ellenére sokan kilátogattak a
rendezvényre, ahol finom, meleg teával és
forralt borral is felmelegíthették magukat
az ünneplôk. Az est kezdetén kigyúltak az
ünnepi fények a Városháza épületén és a
Szent István tér fáin. Külön érdekességként egy hangulatos és igényes munkával,
szépen kivitelezett betlehemes jászol

Mi volt a puttonyban?
December 7-én 14.00 órától nagyszabású gálamûsorra került sor a DDS-ben, az Állami
Cirkusz mûvészeinek és sok külföldi vendégmûvész elôadásában. A társulat vezetôje Eötvös György, a híres cirkuszmûvész, artista család leszármazottja. “A név kötelez” elvét valló
Eötvös úr ragaszkodik a család jó hírnevéhez
és hagyományaihoz, ezért csak mûvészileg igényes elôadás kerül ki a keze alól. A színvonalat, a tavalyihoz hasonlóan, idén is biztosították a fellépôk a közönség nagy örömére. Dabas Város Önkormányzata, Mikulás napja alkalmából ezzel az ajándékkal lepte meg városunk iskolásait, de még a környékbôl, Bugyiról
is érkezett 200 gyerek. A mûvészek teltház elôtt
játszhattak, 2000 gyerek népesítette be a csarnokot. Az elôadásnak óriási sikere volt a diákság körében. A gyerekek szállítását Józsa Sándor, Szabó Sándor, Romenek Károly vállalkozók és a Volánbust
Rt. bonyolította. A rendezvény régiós kiszélesítését az Alsónémedi és Vidéke
Takarékszövetkezet támogatta. Segítségüket és felajánlásaikat ezúton is köszönjük.
Városunk óvodásaihoz másként látogatott el a Mikulás. 6-án délelôtt lovaskocsin érkezett az Önkormányzat Mikulása, krampuszainak társaságában a település óvodáiba, és rengeteg édességgel teli csomagot osztott szét a kicsiknek.
A mi Mikulásunk jól tudja, hogy Dabason csak jó gyerekek vannak!
szerkesztô

(Bujdosó Nóra munkája) is helyet kapott
a téren, amely az ünnepek végéig mindenki számára megtekinthetô lesz. (Lapzártánkkor ismeretlenek megrongálták.)
Zelovics Edina

Adventi játszóház
a Városházán
December hónapban, advent vasárnapjain, délután 15.00–18.00
óra között a Polgármesteri Kabinetiroda munkatársai játszóházzal várták és várják a családokat és a gyerekeket. A betlehemi jászol megtekintése után a gyerekek kézmûves foglalkozáson vehetnek részt a hivatal elôcsarnokában, sógyurmázhatnak, festhetnek, rajzolhatnak, dekorálhatnak és fából készült kirakós játékokkal játszhatnak. Ha megszomjaznak, meleg teával olthatják
szomjukat. Köszönjük a Táncsics óvoda vezetôjének, Kecskésné
Harmincz Jolánnak,
hogy rendelkezésünkre bocsátotta a játékokat, és a Zóna Kft. vezetôjének, Magyar
Sándornénak, aki Karácsonyt idézô apró
ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek.
Szerk.

T I S Z T E L T D A B A S I P O L G Á R O K!

Fotók: Karlik Dóra

SZILVESZTER ÉJSZAKÁJÁN
01.00 ÓRAI KEZDETTEL ISMÉT SOR KERÜL
AZ ÜNNEPI TÛZIJÁTÉKRA A SZENT ISTVÁN TÉREN.
KÖSZÖNTSÜK EGYÜTT AZ ÚJÉVET EGY POHÁR PEZSGÔVEL,
AMELYET A HIVATAL DOLGOZÓI SZOLGÁLNAK FEL
ÖNÖKNEK A VÁROSHÁZA ELÔTERÉBEN.
SZERETETTEL VÁROM A CSALÁDOKAT,
JÖJJENEK EL MINÉL TÖBBEN A SZENT ISTVÁN TÉRRE!
KÔSZEGI ZOLTÁN POLGÁRMESTER
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„Törekedjetek a szeretetre”

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata az Áldos Egyesülettel közösen idén is megrendezte a Szeretet és
Összetartozás Ünnepét a Diego Dabasi Sportcsarnokban.
A rendezvény elsôsorban a december 5-i
népszavazás emlékének szeretett volna adózni,
de ennél többet akart nyújtani mindazoknak,
akik jelen voltak ezen a szép ünnepen. A szeretet sokféle arcát próbáltuk bemutatni ezen az estén, amelynek a hazaszeretet és az anyaországtól
elszakított magyarsággal való összetartozás csak
egy része volt. Megjelent a színpadon elhangzott zenében, dallamvilágban, szövegekben és
versekben a szeretet, a szerelem, az elesettekkel
való törôdés, a terhek átvállalásának gesztusa, a
segítôkészség, a gyermeki rajongás, a betegek és
fogyatékosok életigenlése, a teljes élet iránti
vágy, az elismerés iránti éhség, az adni vágyás, az
elfogadás és elfogadtatás, a tolerancia és a szeretetet sugárzó önkifejezés.
Maga a színpadi dekoráció mellôzött minden túlzást és fölöslegesen hivalkodó elemet. A
háttér mûvészi igényességgel jelenítette meg a
magyarság összetartozását, amelynek alapgondolatát az angyalos címer adta, de az angyalok
nem magát a címert, hanem egy harangot tartottak a kezünkben. Azt a harangot, amely a világ tudtára adja, hogy velünk magyarokkal számolnia kell Európának, hiszen a nándorfehérvári diadalt idézi minden délben minden európai polgár emlékezetébe, hogy mi állítottuk
meg a Nyugatot fenyegetô veszedelmet, a török
inváziót. A harang a jó hír hordozója, figyelmeztet az isteni ajándék eljövetelére, a Kisjézus
érkezésére, a Karácsony békéjét terjeszti ki a szívekre. A harang figyelmeztet a veszélyre, összehív minket, hangjának palástja összeterelget
minket egy fedél alá, a haza oltalmazó, a templom biztonságot nyújtó falai közé. Ha figyelünk
a harangra, megértjük üzenetét. Bujdosó Nóra,
a betlehemi jászol alkotója és a színpadi háttér
illusztrátora érzékeny és tehetséges fiatal mûvész, aki angyalain keresztül tolmácsolta nekünk a Szeretet és Összetartozás ünnepének
üzenetét.
Az est fellépôi színvonalas produkciókkal
szórakoztatták a közönséget. A helyi és környékbeli elôadók mellett budapesti meghívottak is
felléptek a küzdôtéren felállított színpadon. A
mûsorban közremûködött Szabó Erika, Danyis
Máté, Valentyik Anna, a bugyi Kispántlika és

Boróka együttes, a Kéknefelejcs Citeracsoport,
a Kecskeméti Hírös mûvészeti Iskola néptáncosai, a Szalon Brass Kvintett és a “Nem adom fel”
Együttes. Ünnepi beszédet mondott Kôszegi
Zoltán polgármester és Suhajda István a Vakok
és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének alelnöke.

Az est különleges hangulatát a “Nem adom
fel” Együttes tetôzte be. A halmozottan sérült és
fogyatékos fiatalokból álló együttes igazi, feltétel
nélküli szeretetet sugárzott a közönségnek
dalain, zenéjén keresztül. A belôlük áradó szeretetéhség és adni vágyás lenyûgözte a közönséget,
aki vastapssal jutalmazta az elôadást, és érzékelhetô volt az emberek meghatódottsága, sokan
könnyeikkel küszködtek.
A mûsor második részében a Kárpátia együttes adott kétórás koncertet. A rajongótábor benépesítette a küzdôteret és a régi elfelejtett katonadalok új hangszerelésben, rockosított változatban szólaltak meg a színpadon. Jó volt látni,
hogy a magyarság összetartozását az idôsebb
korosztály mellett sok fiatal tartja fontosnak, jó
volt megfürödni a régi dicsôség, a nemzeti
nagyság nosztalgiájában, még akkor is, ha a haza testén ütött sebek begyógyíthatatlanok, de
sajgásuk ébren tartja a tudatot, és nem adja meg
magát a feledésnek. Köszönjük, hogy újra érezhettük ezt a már-már elfeledett érzést, Kárpátia!
Kapui Ágota

SZÜLESSÜNK ÚJJÁ!
A Karácsony eljöttét várva, adventkor minden
bizonnyal többször esik szó a szeretetrôl, mint
az év más idôszakaiban.
A szeretet olyan érzelmi kifejezôerô és emberi igény, amely Istentôl fakad, s vallásos és nem
hívô embernek egyaránt lételeme. Az igaz szeretetnek csodatévô ereje van, amit a hétköznapi
halandó ember is megtapasztal, különösen, ha a
hit erejével tör utat a lelkünkben. Mégis sokakban napról napra küzdelmet vív a racionálisnak
vélt értelem és a szeretet. Pedig két dolog, ész és
érzelem pozitív irányba ható megnyilvánulása,
az önzetlen szeretet teszi igazán boldoggá az
embert. Azok a sokak, akik így élik mindennapjaikat, sokkal teljesebb életet élnek, mint azok a
sokak, akik ésszerûnek tûnô döntés alapján
elônyben részesítenek egy új tévét, egy új
autót… egy újabb gyermek megszületésénél,
vagy nem segítenek egy rászorulón, mondván,
hogy nem az ô feladatuk. Mindenkor vallom,
hogy ésszerû és szeretetteljes dolog igent mondani nemzettársaink befogadására, áldozathozatal kérdésére embertársainkért és Isten szeretetben megnyilvánuló hívó szavára. Jézus Krisztus
szimbolikusan és mélyértelmileg is minden Karácsonykor újjászületik, hogy észrevegyük
hiányát, a vele szétáradó szeretet szükségét, nélkülözhetetlenségét. Karácsonyra mindannyian
szülessünk újjá, hogy önzetlen életünk példája
tegyen minket méltóvá mások szeretetére.
Igazán az a társadalom, annak a településnek
közössége gazdag, ahol az emberek szívében
szeretet lakozik. Városunk azon sokak többségi
közössége, ahol a szeretet meghatározó Karácsonykor. Szeretném, hogy ez így legyen az év
minden szakában, a nehéz idôkben is, s ehhez kívánok mindenkinek szeretetben gazdag ünnepeket és új esztendôt!
Kôszegi Zoltán polgármester

Dabas Város Önkormányzata
és a Kossuth Mûvelôdési Központ
tisztelettel meghívja
Önt, családját, barátait a
2006. január 2-án (hétfôn) 18 órakor
megrendezésre kerülô

ÚJÉVI KONCERTRE
Közremûködik:
a Talán Teátrum Nyírbátor-Nagykálló
színház társulata
Vezetôje: Buzogány Béla színmûvész
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
Köszöntôt mond:
Kôszegi Zoltán polgármester
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Intézményeink hírei

LEPORELLÓ,
avagy életképek a gyóni Mesevár Óvodából
A 2005–2006-os nevelési év a szokott módon
kezdôdött a gyóni Mesevár Óvodában. A beszoktatási idôszakban reggelente bizony síró gyermekek hangjától volt hangos az óvoda aulája.

Szeptember utolsó hetében azonban már a
Mihály-napi vásárba szóló meghívót vittek haza
a gyermekek a szüleiknek. Ez a program már
több éve hagyomány óvodáinkban. Ezen a napon gyermekek, szülôk együtt játszanak, tréfás
versenyjátékokon gyûjtött tallérokon a program
végén “vásárfiát” vásárolhatnak Az igazi vásári
forgatagon az idén a gyerekek megismerkedhettek néhány kézmûves tevékenységgel is. Volt
agyagozás (ki is próbálhatták a gyerekek), kosárfonás, szônyegszövés, népi motívumokat bemutató hímzés. A Kékibolya népdalkör tagjai népdalcsokor elôadásával színesítették programunkat. A versenyjátékok elôtt bemelegítésként közösen népzenére táncoltunk.(Pásztor Bendegúz

édesanyja vállalta fel a “táncház” vezetését). Jó
volt látni, ahogy az elôször visszahúzódó szülôk
egyre több játékban vettek részt. A “vendégkönyvbe” beírt kis szövegek arról tanúskodnak,
hogy igénylik, várják ezt a programot.
Óvodás csoportjaink ezekben a hetekben ismerkednek meg a közvetlen környezetükben
található értékekkel (a gyóni városrésszel), meglátogatják a helyi Tájházat, a Halász Móriczkúriát, üzleteket.
November hónap bôvelkedett eseményekben óvodánkban. Évek óta élô kapcsolatunk
van a Sugár Rezsô Zeneiskolával. Évente eljönnek hozzánk, rövid zenemûvekkel készülnek a
növendékek, s közben Dömök Virág tanárnô
megismerteti a gyerekekkel a hangszereket.
November közepén, szokásunkhoz híven, szakmai napot tartottunk “A mese bûvölete” címmel, a DÓM keretén belül. Óvodai programunk egyik sajátossága a mesék sajátos módon
történô feldolgozása. Ezt mutattuk be a dabasi
és sári kollégáknak.
Régen szerettük volna Ovigalériánkat is
megnyitni. Ezt a hiányt pótoltuk a “Hogy
volt?... rég volt” címû kiállítással, amelyen
olyan munkaeszközöket mutattunk be, melyeket régen az ôszi munkálatoknál használtak. A
kiállítás tárgyai, eszközei óvodai dajkánk, Erzsike néni (Fekete Pálné) “házi múzeumából” valók. Óvodásaink megismerkedhettek a régen
használt és lassan már elfeledett eszközökkel.
Reggelente a szülôk is nagy érdeklôdéssel állnak

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. december–2006. január havi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Óvodás néptánc: kedd 16.30–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika
Óvodások jelentkezését várjuk!
Kezdô citeracsoport: péntek 16.30–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: 18–20 óráig
Oktató: Szlama László
Felnôtt néptánc oktatás
minden csütörtökön 18–20 óráig.
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Oktatók: Seregély Erika és Talabér István
FAME Tánciskola: hétfô, szerda 18–20 óráig
Balett, hip-hop, musical, kondi tánc
Oktató: Pekár László
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
január 7. (szombat) 14.00 óra
Dabas Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
január 8. (vasárnap) 16.00 óra
Együtt Könnyebb Klub évfordulós rendezvénye:
január 3. (kedd)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18–20 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport
oktatása minden pénteken 17.00–19.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos
kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea

meg, s magyarázzák gyermekeiknek, hogy mi
micsoda.
Ezek az események szervesen kapcsolódnak
helyi programunkban megfogalmazott, felvállalt célkitûzéseinkhez. Feltételezzük, hiszünk
benne, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az alkotó tevékenységekhez. Ezeket szeretnénk mindennapi munkánk során minél többször biztosítani gyermekeinknek.
A DDS-ben megtartott Mutasd + Magad!
címû vasárnapi rendezvényen két csoport gyermekei (Pillangó, Zöldbéka) képviselték óvodánkat. Ezzel még nincs vége novemberi programjainknak. Tóth Béla citeraoktató, a népzene szakértôje már megszerettette magát gyermekeinkkel, akik várják, hogy ismét eljöjjön
óvodánkba és folytatódjon a jó hangulatú zenélés, éneklés.
Óvónôink a november 27-én, advent elsô
vasárnapján megrendezett Városházi Estén szépen csengô hangjukkal tették meghittebbé a
programot.
December hónap is igen mozgalmas lesz számunkra. Várjuk a Mikulást, az óvó nénik apró
ajándékkal, bábelôadással kedveskednek gyermekeinknek, megkezdôdik az adventi készülôdés. A gyerekek ajándékokat készítenek
minden családtagnak, amelyeket az utolsó napon – a közös gyertyagyújtáskor – nagy titokban visznek haza, s csak SZENTESTE teszik a
fa alá. A Karácsony meghitt ünnepét meghagyjuk a családoknak.
A gyóni óvoda dolgozói nevében boldog, békés Karácsonyt kívánok a Kedves Olvasóknak!
Hizsnyai Péterné óvodavezetô
KIÁLLÍTÁSOK
Tot János, Huber Erika és gyermekeinek kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô:
2005. december 9–31-ig
hétköznap 9–17 óráig,
hét végén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
január 6. (péntek) 16.00 óra
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotóit.
FARSANGI BÁL
Szeretettel meghívjuk Önt, családját, barátait
a Kossuth Mûvelôdési Központ szervezésében
2006. február 18-án 19.00 órától
megrendezésre kerülô farsangi jelmezbálra.
Váltsa valóra gyermekkori álmait, nagyestélyi
helyett töltse ezt az éjszakát jelmezben!
A mûsorban ismét a mûvelôdési központ
munkatársainak meglepetés fellépésére kerül sor.

Intézményeink hírei

Tizenkettedik évforduló
Egy nagyon kedves élményekkel teli délutánban volt részem a „Vakok és Gyengénlátók
Együtt Könnyebb Klub” 12. évfordulós ünnepségén, 2005. november 19-én a mûvelôdési
központban.
Mint tiszteletbeli tag, tudom, milyen lelkes
és fáradságos elôkészület elôzte meg e szép ünnep megszervezését. A vendégvárás idején kötetlen beszélgetésre hívtuk Sztavinovszky
Gyôzôné nyugalmazott magyar–történelem
szakos tanárnôt. A beszélgetés témája
Nagykôrös és Dabas kapcsolata volt, amely a
Halász család házasságai, ill. a Nagykôrösi
Fôgimnáziumban való diákoskodásaik révén
szoros volt. A nagykôrösi és csemôi vendégek
örömmel hallgatták a felidézett emlékeket.
Erdélyi Lajosné Marika néni klubvezetônek
az elmúlt évrôl szóló beszámolója, majd Tapodi Katalin mûvelôdésiközpont-vezetô elismerô
köszöntése következett. Vendégek voltak a Vakok Szövetségének képviseletében Budapestrôl
Fodor Ágnes elnök, Suhajda István és Berke
Mónika, az elnökség tagjai. Együtt élveztük a
mûsort, Kôszegi Zoltán és Szalai István Dabas
és Kakucs polgármestereivel, dr. Jakab Éva sze-

mész fôorvossal, a civil szervezetek képviselôivel, a nagykôrösi, csemôi és ceglédi vendégklub tagjaival.
Az idei évfordulón a Római Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert Otthonának lakói adtak
nagyon szívhez szóló, változatos mûsort. A 89
éves Seibin István katonadalokat énekelt, Tomasek Erzsébet keresztes nôvér életének egy
háborús, küzdelmes idôszakát mesélte el, Bíró
Edit élethûen énekelte Kiss Manyi vidám dalát,
a „Jaj, de jó a habos sütemény”-t, Balázs Józsefné Gyóni Géza „Csak egy éjszakára” címû versét mondta el, Szenthegyiné Marika énekelte
az „Oly távol, messze van hazám” címû dalt.
Köszönet a szereplôknek és kísérôiknek, Csoó
Lászlóné Marikának, az otthon vezetôjének és
Zsolnainé Anika foglalkozásvezetônek. Szemes
Borbála klubtagunk kitûnô elôadásában hallgathattuk meg Szabó Lôrinc „Esik a hó” címû
versét, amellyel télidézô hangulatot teremtett.
Szponzoraink támogatása révén bôséges
uzsonna várta a vendégeket. Torták, házi sütemények, sós falatkák mellett beszélgetéssel
folytatódott az ünnepség. Összegezve a szép
napot, Kôszegi Zoltán polgármester úr gondolatát idézem: „A fogyatékkal élô emberekkel való
találkozás igazi erôforrás mindnyájunknak”.
Dr. Farkas Annamária

A Szociális Munka Napja Dabason
A szociális szféra dolgozói november 11-én, pénteken
a Zárdakert Ökumenikus Szeretetotthonban ünnepelték a Szociális Munka Napját. Dabas Város Önkormányzata elôször adományozta oda a “Rászorultakért és Elesettekért” Díjat egy olyan, a szakma által
tisztelt és elismert személynek, aki sok évtizede odaadással gyakorolja hivatását, a szociális munkát. Ezt a
rangos elismerést, amely a Pataki Miklós ötvösmûvész által készített plakettbôl és egy díszoklevélbôl áll,
elsôként a Zárdakert Otthon vezetôje, Csoó Lászlóné
Marika vehette át Dabas város polgármesterétôl. A
vezetô asszony beszédében hangsúlyozta, hogy ez az
elismerés az otthon egész kollektíváját megilleti, hiszen egy áldozatkész, jó csapat nélkül nem érhetett
volna el ilyen eredményeket.
Az ünnepség kulturális részében közremûködött
Valentyik Anna ifjúsági polgármester, a Kéknefelejcs
Citeracsoport, Kotán Gábor és Balog Bettina (a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói).
Az ünnepség vendéglátással zárult, amelyet Magyar Sándorné, a Zóna Kft. vezetôje
ajánlott fel. Hozzájárulását ezúttal is köszönjük.
Kapui

Köszönet a Falu Tamás utcából
Végre elkészült a Falu Tamás utcai járda, amit már nagyon vártunk. Jó érzés látni a járókelôket,
ahogy biztonsággal közlekednek az új járdán. Reméljük, ha kitavaszodik, a munkák folytatása
következik. Köszönjük.
Erdélyi Lajosné

Fogyatékkal élôk napja
1992 óta december 3-a a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja. A Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona már több mint
4 éve szervezôdött, hogy a testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd- és halmozottan sérült gyermekek és fiatal felnôttek számára nappali ellátást biztosítson.
Az intézmény jelenleg 28 segítségre szoruló gondozását végzi egyetlenként a térségben. Az ellátottak 6 településrôl járnak be
az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás pályázatán nyert kisbusszal. Pályázat segítségével sikerült az intézményt közel
100 m2-rel kibôvíteni, így lehetôség nyílik a
gondozottak kényelmesebb elhelyezésére.
Az épület korszerûsítése lehetôvé tette a
dolgozó gondozottak részére egy teljesen
különálló mûhely kialakítását.
A tornaszoba felszerelését az Alsónémedi
és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával rendeztük be. A számítógépes terem teljes berendezését a Budapest Bank biztosította. A Monor Telefon Társaság internetes
kapcsolathoz juttatta az intézményt. Az intézményben ellátottak felejthetetlen egy
hetet töltöttek az Önkormányzat Szociális
Bizottsága és a Fogyatékosokat Támogató
Közalapítvány segítségével Pécsett és környékén. A Kisgyerek Alapítvány lovaglási lehetôséget szervezett a sérültek számára, a
helyi Nôtagozat pedig pénzbeli támogatással segítette a szabadidôs programok megvalósítását. A városi Kosárlabda Egyesület
vezetôje hetente tart foglalkozást az intézményben.
A Kossuth Mûvelôdési Központ vezetôje
és dolgozói az idén is megszervezték az
Esélyegyenlôség Napját, ahol a gondozottak
által elôadott dramatizált mese és az általuk
készített üvegfestések nagy sikert arattak.
Örömmel vettünk részt az ócsai Bolyai
Gimnázium Tolarencia Napján, ahol gondozottaink és a diákok a másság elfogadásáról
és az esélyegyenlôségrôl beszélgettek.
A Tusák cukrászda jóvoltából minden
gondozott születésnapját tortával ünnepelhetjük.
A Daköv dolgozóinak köszönhetôen a segédeszközök javítása és a karbantartási
munkák elvégzése is megoldott.
A helyi vállalkozók természetbeni juttatásai segítségével a napközi saját rendezvényei
is megvalósulhatnak.
A Fogyatékosok Napja alkalmából a segítséggel élôk nevében köszönöm az önzetlen támogatást, köszönöm, hogy egyre többen úgy érzik, nem sajnálattal kell közelíteni
azokhoz, akik emberként akarnak élni.
Tresóné Boros Melánia
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VERSENYÜNK BARÓTON

VANDALIZMUS A SZENT ISTVÁN TÉREN

„Sokévi tapasztalat gyôzött meg engem arról, hogy szeretet nélkül az ismeretek legnagyobb készlete sem elég ahhoz, hogy egész munkát végezzünk…

Mindig voltak, vannak és lesznek olyanok, akiknek semmi sem szent
ezen a világon. Sem a haza, sem a család, sem a hit, sem a mûvészet.
Mi magyarok mindig is élen jártunk egy-egy mûalkotás megcsonkításában. Magyar volt a Dávid szobor megcsonkítója, sôt azok is magyarok, akik meggyalázzák a temetôket, összetörik a síremlékeket, graffitivel rondítják el a mûemléképületek falát.
Hiába törekszik, sajnos, városunk vezetése arra, hogy szép és élhetô
környezetet teremtsen az dabasiaknak, mindig akad olyan, aki befesti,
megfaragja, sárral keni be a Szent István tér padjait, lefeszíti a szobor
talapzatán lévô réztáblát, sôt még ennél sokkal döbbenetesebb dolog
is történt szombatra virradólag a betlehemi jászol figuráival. Advent
elsô vasárnapján elôször állított ki a Hivatal betlehemi jászolt a Szent
István téren. Rengeteg munka, fáradozás, együttgondolkodás elôzte
meg a szent hely elkészültét. A jászol figuráit Bujdosó Nóra mintázta
meg, az angyalok, a háromkirályok és a szent család arcvonásait egyegy családtagjáról mintázta. A gyönyörû kompozíció végre elkészült,
életre kelt, szinte beszélt, sok arra sétáló család és kisgyerek örömére.
Azon az ominózus szombati napon szörnyû látvány fogadta az arra sétálókat. Az angyalok kezeit vandál kezek letörték és a Kisjézust (a gyengébb idegzetûek takarják el a szemüket!) FELAKASZTOTTÁK! Lehetne
errôl még tovább beszélni, boncolgatni, fejtegetni, moralizálni. Ki tehette és miért? De minek?…
A feljelentés ismeretlen tettes ellen hivatalból megtörtént, így hát
remélhetjük, hogy az elkövetô mihamarabb kézre kerül, és nem lesz
többé kedve erôszakot elkövetni az ellen, ami szent, szép és értékes!
Szemtanúk és nyomok mindig vannak!
KÁ

Szeretet nélkül egy egész mogyorófaerdô sem segítheti a tanulót" vallja Gaál Mózes „A jövô iskolája” címû pedagógiai tárgyú munkájában. A
gyönyörû gondolatsor szerzôje a legtöbb ember számára ismeretlen,
mint ahogyan nekünk is az volt még két hónappal ezelôtt. Dabas várost
képviselve testvérvárosunk, Barót vendégei lehettünk november 25–26án. Ekkor a Baróti Közmûvelôdési Napok keretében rendezték meg a környezô települések iskoláinak részvételével a helyismereti vetélkedôt Barótról, és híres szülöttjérôl Gaál Mózesrôl. A dabasi ifjúsági nagykövet,
Lengyel Brigitta közremûködésével a Kossuth Lajos Általános Iskolából a
következô diákokat neveztük erre a versenyre: Farkas Krisztina, Balogh
Nikolett, Janicsák Péter és Pucsinszki Péter hetedik osztályos tanulókat.
Heteken át lázasan készülôdtünk. Megismerkedtünk Gaál Mózes írópedagógus munkásságával és életével. Megtudtuk, hogy legnagyobb álma az volt: okosan szeretni az ifjúságot. Mûveit – kb. 250 darabot –
elsôsorban a diákságnak szánta. Szoros barátság fûzte Benedek Elekhez és
Babits Mihályhoz. Ô alapította Budapesten a késôbbi Széchenyi Gimnáziumot. Szülôföldjét, Barótot korán elhagyta, de az ott élôk büszkén ápolják emlékét, s a 15 éve létesült Közmûvelôdési Egyesület az ô nevét választotta névadójának.
Tehát, építve a testvérvárosi kapcsolatokat, a felkészülés után elutaztunk Barótra, Erdôvidék központi városába. A fogadtatás, az emberek kedvessége és ôszintesége mindannyiunkat megérintett. A vetélkedô elôtti
napon Vargyason, a szomszéd településen meglátogattuk a Sütô család
bútorfestô mûhelyét, egy unitárius templomot, majd Kisbaconban a Benedek Elek Emlékházat. Sajnos az ottani pedagógussztrájk miatt, a Vendégházban, és nem a családoknál lettünk elszállásolva. Pedig, mint késôbb
kiderült, az ottani gyerekek szívesen és izgatottan várták dabasi társaikat.
A vetélkedôt a baróti unitárius templomban tartották. A feladatok változatosak voltak: címertervezéstôl kezdve a levélírásig. A kezdeti bizonytalanság után a dabasi Szarvasbangó csapat a II. helyen fejezte be a versenyt. Boldogan ünnepeltünk, s a hátralévô néhány órát is a helybéliekkel, a rendezvényeiken való megjelenéssel töltöttük.
Hazafelé jövet megcsodáltuk a gyönyörû tájat, és rövid idôre megtekintettük két híres magyar város – Marosvásárhely és Kolozsvár – nevezetességeit.
Lélekben is feltöltôdve, gazdagon térhettünk haza. Ám ez a gazdagság
tárgyi dolgokban nem mérhetô, ez annál sokkal értékesebb.
Köszönjük a lehetôséget!
Kotán Sándorné felkészítô tanár
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Segély a Székelyföldnek

November végén egy újabb segélyszállítmányt vittünk a dabasiak jóvoltából
a székelyföldi árvízkárosultaknak. A használt ruhákból, fertôtlenítô- és tisztítószerekbôl álló adományokat ismét a Hargita megyében lévô, Farcád nevû településre vittük. Sándor József polgármester és Bíró Levente alpolgármester részletesen beszámoltak arról, hogy a dabasi önkormányzattól kapott négyszázezer forintból kinek és mennyi pénzt osztottak szét. Elmondásuk szerint szerencse a szerencsétlenségben, hogy náluk nem követelt halálos áldozatot az özönvízszerû áradás. Köszönhetô volt ez annak, hogy napközben érkezett a víz, és az egyébként alvásra használt pincehelyiségek (hagyományos helyi építkezési szokás, hogy az emeleten a ruhákat, egyéb használati eszközöket tartják) üresek voltak. Ezúton tolmácsolom a farcádiak
köszönetét.
Szandhofer János

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. november 10-i
rendkívüli ülésén döntött abban, hogy pályázatot nyújt be BM Országos Bûnmegelôzési Központ „Az önkormányzat és a rendôrség együttmûködésén alapuló bûnmegelôzési programok
megvalósításának támogatását” célzó programra a gyermek és ifjúsági korosztály áldozattá és bûnelkövetôvé válásának megelôzése témájában. A pályázat megvalósításához a költségek 20%-át, azaz 800 000 Ft-ot a 2006. évi
költségvetés terhére önrészként elkülönít.
***
A testület döntött a dabas-gyóni evangélikus
egyházközség, valamint a Dabas VSE K.C. támogatási kérelmérôl.
***
A Képviselô-testület 2005. november 30-i ülésén megvitatta és elfogadta a 2005. évi költségvetés harmadik negyedévi teljesítésérôl
szóló tájékoztatót.
***
A testület határozott a város nevelési, oktatási
intézményeiben alkalmazandó kötelezô pedagóguslétszámról, valamint 4 óra kedvezményt
biztosít az ifjúságvédelemmel kapcsolatos
feladatok ellátására az iskolákban.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete a 2006. évi költségvetési koncepciót
elfogadta.
***
A testület döntött arról, hogy tanulmánytervet készíttet a Szent István tér teljes rekonstrukciójáról. A terv tartalmazza a Szakorvosi
Rendelôintézet, a Hungária Biztosító, az
ÁFÉSZ épületegyüttes, a gimnázium épülete,
valamint a park és a közlekedési területek felújítását.
***
Az utcanévtáblák megújítására és cseréjére
bekért ajánlatok közül a Dekor Center ajánlatát
fogadta el a testület. Az utcanévtábla – a tervek szerint – zöld alapon fehér betûkkel és számokkal készül, mérete 40✕20 cm. A városrészi
központokba és a mûemléki környezetbe várhatóan öntöttfém táblák készülnek. A testület
felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés
megkötésére.

A Képviselô-testület a Dabas Városi Nyugdíjas
Klub részére a Halász Bálint-kúria melletti önkormányzati épületben, a Nyugdíjasok Napközi
Otthonában biztosít ingyenes használati jogot.
***
A testület elfogadta a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola Alapító Okiratának módosítását.
***
A Képviselô-testület engedélyezte a Kossuth
Zsuzsanna Szakképzô Iskola új autóbuszának
elsô ajtóin Dabas város címerének használatát,
valamint engedélyezte az FC Dabas Sportegyesület részére Dabas város címerének használatát a 2006. évi fali- illetve kártyanaptárakon,
valamint engedélyezte a Dabasi Fotóklub Egyesület részére a „Dabasi” név felvételét és használatát.
***
Lakossági kezdeményezésre a testület döntött
arról, hogy a 196/2005. (VII. 25.) számú határozattal létrehozott szolidalítási alap elnevezését „Gróf Vay Péter szolidarítási alap”-ra változtatja.
***
A képviselôk döntöttek arról is, hogy a 2006.
évi Labdarúgó VB ideje alatt a közvetítési
Road-Show-t befogadják. A rendezvény lehetséges helyszínei:
– Diego Dabasi Sportcsarnok
– Városi Strand
– Szent István tér
***
A Képviselô-testület elutasította a Cigány Kisebbségi Önkormányzat zenés mulatságra
szóló támogatási kérelmét.
***
A testület hozzájárult az újhartyáni székhelyû,
Dabas, Újhartyán, Újlengyel, Inárcs és Kakucs
által létrehozott „Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat” intézményt fenntartó önkormányzati társulás megalakításához. Jóváhagyta Dabas Város Polgármestere által aláírt társulási
szerzôdést.
***
Az Önkormányzat Képviselô-testülete döntött
a Dabas Város Sportjáért és az Év vállalkozójacím adományozásáról a 2005. évben. A díjak
átadása 2005. december 16-án, a Dabasi
Sportcsarnokban megrendezésre kerülô Sportgálán és az ünnepi testületi ülésen történik.

TISZTELT ADÓZÓ!
Felhívjuk figyelmét, hogy az adózás rendjérôl szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint a vállalkozónak iparûzési adóelôlegét – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével – a várható éves fizetendô adó összegére az adóév december 20. napjáig ki kell
egészítenie. Az iparûzési adó mértéke 2005-ben: az adóalap 2%-a.
A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénz-befizetési csekken az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet dabasi kirendeltségein lehet befizetni, vagy átutalni Hivatalunk 6440009910980264 számú Helyi iparûzési adó számlájára. Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala

Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat a Képviselô-testület elbírálta, a rendelkezésre álló pénzösszeget
felosztotta. Az idei évben „A” pályázatra 89 hallgató nyert támogatást, „B” pályázaton 9 diák
vett részt. Az elnyerhetô támogatás 1000 Ft és
5000 Ft között oszlott meg. Ehhez remélhetôleg
a Pest Megyei Önkormányzat és az állami költségvetés is hozzáadja a maga részét. Az elnyert
támogatás mértékérôl érdeklôdni lehet a
29/561-260 telefonszámon, illetve megtekinthetô a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján.

Közbiztonsági hírek
Dabas Város Önkormányzata a közlekedésbiztonság javítása érdekében 2 db sebességmérô és kijelzô
tábla telepítését határozta el a város területén. Ennek forrása a Pest Megyei Biztonságos Település
pályázaton elnyert 1 000 000 forint, a közbiztonsági keret 500 000 Ft-os tartaléka, valamint a Képviselô-testület általános tartaléka és egyéb támogatás. 1 db készüléket a SIGNELIT Rt.-tôl vásárolt az
Önkormányzat 480 000 Ft+áfa összegért, a telepítés költsége 200 000 Ft+áfa, a villanyszerelési
munkálatok közel 200 000 Ft-ba kerültek.
A másik készülék a COLOR IMAGE önökért sebességmérô táblája adatgyûjtô kártyával van kiegészítve, melynek ára 680 000 Ft+áfa, a telepítés
költsége 300 000 Ft+áfa. A beruházás összértéke
így 2 275 000 Ft. A meglévô összeget a Képviselôtestület kiegészítette az általános tartalék terhére
575 000 Ft-tal. A rendszerek a város két fô útszakaszán kerültek telepítésre: az 5-ös fôút sári szakaszán
és a Szent István úton. A rendszer a rendôrség számára is nagy segítséget nyújt a gyorsan hajtók azonosítására és bírságolására. Az üzembe helyezés
után a kapitányság közremûködésével elindítottuk
a„Lassíts az Életért” címû programot, amelyben tájékoztató és figyelemfelkeltô kiadványt kapott a
szabályosan közlekedô autós, a megengedett sebességhatárt túllépôk azonban kemény bírságra
számíthattak és számíthatnak a jövôben is. Tapasztalatunk szerint azonban a közlekedôk többsége talán a tábla hatására, talán kötelességtudatból szabályosan közlekedik a városban, vigyázva önmagára, családjára és embertársaira. Folytatjuk!
Rigóné Rojcsik Renáta

TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Dabasi Beruházó Víziközmû Társulat a
csatorna-hozzájárulás fizetéséhez
szükséges 2006. és 2007. évi csekkeket december hó folyamán postázta. Amennyiben a csekkeket valaki nem kapta meg, kérjük, jelezze
a 29/561-265-ös telefonszámon.
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
városunk 2005. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítésérôl
Városunk költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról igen pozitív eredményekkel és mutatókkal tudok
beszámolni. Elôzetesen kiemelném a reális költségvetési tervezést és feladatmeghatározást, amely alapja volt az eddigi jó teljesítésnek. Köszönöm településünk lakosságának, és vállalkozásainak áldozatos helytállását, valamint
intézményeink és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes szakmai munkáját.
Dabas Város Önkormányzata a 2005. évi költségvetés elfogadásakor az alábbi fôbb célokat
tûzte ki maga elé:
– a mûködési kiadásokhoz szükséges pénzügyi
fedezet biztosítása,
– a megkezdett beruházások folytatása, illetve
befejezése,
– a korábbi kötelezettségvállalások teljesítése.
Ezek a célok a kötelezô önkormányzati feladatokat és az önként vállalt feladatokat is tartalmazzák. Mindezen feladatokra 3 325 526 000 Ft
eredeti elôirányzatot tervezett a Képviselô-testület, amely szeptember 30-ig 310 272 000 Fttal növekedett. Ez 3 635 798 000 Ft.

Bevételek
A város 2005. évi költségvetésének módosított
elôirányzata 3 635 798 000 Ft, amely összeg
tartalmazza a 2004. évi pénzmaradványt, az év
közben kapott központosított állami hozzájárulást, egyes közoktatási feladatok kiegészítô támogatását, valamint a mûködési bevételeknél
elért többletet. A módosított bevételi tervhez
viszonyítva a teljesítés 85,3%, a befolyt bevétel
3 101 979 000 Ft. A fôbb bevételi csoportokat
vizsgálva megállapítható, hogy az intézményi
mûködési bevételek teljesítése 92,6%, ezen belül az egyes források teljesítése is meghaladja az
idôarányos részt. Az intézményi mûködési bevételek alakulását kedvezôen befolyásolja a
30 085 000 Ft kamat, amely már a tervezettnek
megfelelô. Azonban az utolsó negyedévben csak
szerény bevétel várható, mivel a TIGÁZ-részvények egy része értékesítésre került. A helyi adókból 365 699 000 Ft bevétel realizálódott, ez
77,3%-nak felel meg. Ezen belül legalacsonyabb
a helyi iparûzési adóból származó bevétel teljesítése, 69,4%, de a december 20-i feltöltési kötelezettség teljesítésével várhatóan elérjük a
tervezett bevételt. Az egyéb helyi adók befolyt
összege meghaladja az idôarányos teljesítést, ez
összefügg az adófizetési határidôkkel, a IV. negyedévben már lényegesen kisebb összeg várható a kommunális és az építményadóból is. Az
átengedett központi adók teljesítése idôarányos, az állami hozzájárulás finanszírozása a tervezettnek megfelelô. A mûködési bevételek teljesítése 1 269 435 000 Ft, ami 87,9%-os teljesítésnek felel meg.
A felhalmozási célú bevételek összege
185 592 000 Ft, amelybôl 124 782 000 Ft
ingatlanértékesítésbôl származik.
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Az 5 598 000 Ft osztalék az OTP és a Remondis Kft. 2004. évi eredménye utáni befizetés. A felhalmozási célra átvett pénzeszköz nagy
része a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet által egészségügyi gépbeszerzésre átvett
pénzeszköz. A 2005. évre tervezett kiadások teljesítéséhez 100 000 000 Ft hitel felvételét tervezte a Képviselô-testület, erre azonban év közben nem került sor, a hitelt egyéb bevételekkel
váltottuk ki.

A szociális ellátásokban részesülôk száma
2005. évben havonta átlagosan a következô:
– rendszeres gyermekvédelmi
1070 fô
támogatás
– ápolási díj
40 fô
– rendszeres szociális segély
18 fô
– idôskorúak járadéka
8 fô
– átmeneti segély
26 fô
– gyermektartásdíj megelôlegezése
59 fô
A hátrányos helyzetûek, segítségre szorulók részére a megfelelô szociális ellátás biztosított volt.

Kiadások
A mûködési kiadások önkormányzati szintû teljesítése 2 270 864 000 Ft, ami 77,2%-os teljesítésnek felel meg. A mûködési kiadások tartalmazzák az önkormányzat kötelezô és önként
vállalt feladatait, az önkormányzati intézmények mûködésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes kiadásokat. Az önkormányzat a 2005. évi költségvetésében jóváhagyott mûködési feladatokra biztosította a szükséges fedezetet. Az intézmények és a város
mûködésében fennakadás nem volt. Dologi
kiadásokra 535 658 000 Ft ráfordítás történt,
amely összeg tartalmazza az önkormányzati
utak karbantartására fordított 82 072 000 Ftot, a parkok, játszóterek karbantartására kifizetett 1 857 000 Ft-ot, valamint az intézmények
karbantartására, állagmegôrzésére biztosított
24 368 000 Ft-ot is.
Az intézményeknél elvégzett munkák az alábbiak:
– Napsugár Óvodában padlócsere
– Kossuth Lajos Általános Iskolában a tantermek
világításkorszerûsítése, a tanuszoda vízforgató, szûrô- és vegyszeradagoló egységeinek
javítása, az uszodatechnika javítása. Az uszoda
faszerkezetû portáljait is kicseréltük.
– A Gyóni Géza Általános Iskolánál világításkorszerûsítésre és festés-mázolásra 1 768 000 Ftot biztosított a Képviselô-testület.
– A Kossuth Mûvelôdési Központ részére a külsô
karbantartásra és világításkorszerûsítésre
1 868 000 Ft engedélyezés történt.
– Több intézménynél sor került a tetôjavításra,
beázásmegszüntetésre, amelyek közül a legnagyobb a Kossuth László utca 1. szám alatti
Tüdôgondozó, háziorvosi rendelô, ÁNTSZ és a
Fogyatékosok nappali ellátását szolgáló épületegyüttes.
Javításra került még a Gyóni óvoda úti Óvoda, a
Kossuth Mûvelôdési Központ, a Városi Könyvtár
tetôszerkezete is.

Felújítás
Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó
felújításokra 2005. évre 84 millió Ft-ot tervezett az önkormányzat, amely összegbôl a legnagyobb rész, 70 millió Ft az önkormányzati
utak állagmegôrzési, felújítási munkáira nyújt
fedezetet. Hasonlóképpen elkészültek a Martinovics téri szennyvízátemelôvel kapcsolatos
munkák, melynek kifizetése a mûködési kiadások között szerepel.

Fejlesztési kiadások
A 2005. évi költségvetésben 368 504 000 Ft
elôirányzatot hagyott jóvá a Képviselô-testület
fejlesztési kiadásokra, év közben 532 342 000 Ftra módosította a 2004. évi pénzmaradvány, valamint a fejlesztési céltartalék felhasználásával. Így a
módosított elôirányzathoz viszonyítva jelenleg
99,1%-os a teljesítés, mivel az általános iskolák
tetôtérbeépítésével kapcsolatos elôirányzat-módosítás még nem történt meg.
A korábbi kötelezettségvállalások teljesítése és
a hitelek, kölcsönök törlesztése tervszerûen történik.
A szeptember 30-ig elvégzett, illetve megkezdett fôbb feladatok a következôk:
– Víziközmû Társulat részére 97 990 000 Ft fejlesztési támogatás átutalásra került.
– A rendezési terv módosítására ez idáig
3 338 000 Ft kifizetés történt, a terv elfogadása folyamatban van.
– 2004. évi pályázati támogatással beszerzett
tüdôszûrô és hasi ultrahang megvásárlásához
23 115 000 Ft önrész átutalása megtörtént.
– Ugyancsak 2004. évrôl áthúzódó pályázati támogatással valósult meg egy új tûzoltóautó
beszerzése, amelynek önrésze 14 763 000 Ft.
– A Polgármesteri Hivatal új kazánházának
áthelyezésével kapcsolatos költségekre
8 450 000 Ft kifizetése megtörtént.

Önkormányzati hírek
– A multifunkciós Sportcsarnok építéséhez
igénybe vett kölcsön 2005. évi törlesztô részletre 70 millió Ft visszafizetésre került.
– Az idôsek élethelyzetének javítására
854 000 Ft, az elsô lakáshoz jutók részére
5 046 000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.
– A sári tájház alapkôvét leraktuk, a tervezés folyamatban van.
– Az önkormányzat 2 millió Ft értékben 1 db
Arteriográf készüléket vásárolt, ingyenes szûrési lehetôséget teremtve ezzel a szív- és érrendszeri betegségek felkutatására a dabasi
lakosok részére.
– 32 926 000 Ft kifizetés történt a Sportcsarnok törzstôkeemelésére. Ebbôl az összegbôl
területeket vásároltunk.
– 1 687 000 Ft kifizetés történt a közterületek,
parkok fejlesztésére, amely összegnek nagy
része az uniós követelményeknek is megfelelô játszótér létesítésére lett felhasználva. A
játszóteret a gyermekek már használatba
vették.
– Buszmegállók építésére 8 000 000 Ft-ot biztosított a Képviselô-testület. A környezetbe
jól illeszkedô, az autóbuszra várakozóknak védettséget nyújtó 8 db új buszmegálló a
szerzôdésnek megfelelôen elkészült. A pénzügyi teljesítés 34,6%, a számlák kiegyenlítése a IV. negyedévre húzódik át.
– A hulladéklerakó rámpa kerítése az Önkormányzati Társulás kiadása, amelyhez a
37 625 000 Ft fedezet biztosítása az intézményi bevételek között szerepel.
– Megvilágítást kapott városunk nyolc temploma, a pénzügyi teljesítés október hónapban
megtörtént.
– A pályázati támogatással megvásárolt komposztáló beszerzése 88 738 000 Ft-ba került.
– A dabasi temetô kerítésépítésére 2 777 000
Ft-ot fordítottunk.
– A közlekedés biztonságának javításáért a járda és kerékpárút építésén kívül újabb lépést
tett az Önkormányzat 2 db sebességmérô kihelyezésével, a szeptember 30-ig kifizetett
összeg 1 675 000 Ft, a teljes bekerülési költség a IV. negyedévben kerül rendezésre.
– Több új gyalogátkelôhely létesítésérôl döntött az önkormányzat. A III. negyedév végéig
elkészült a Zlinszky iskolánál a gyermekek
biztonságosabb közlekedését segítô gyalogátkelôhely. A pénzügyi teljesítés 665 000 Ft.
Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
tetôszerkezetének építése. Ezzel a beázás teljes
egészében megszûnt, a belsô kialakítás a következô esztendôben várható. Szeptember 30-ig
71 827 000 Ft kifizetés történt. A beruházás fedezete a Képviselô-testület által jóváhagyott
fejlesztési hitel.
– A Gyóni Géza Általános Iskola tetôtérbeépítési munkálatainak elôkészítése, a kivitelezô közbeszerzési eljárás keretében

történô kiválasztása megtörtént, a munkák
megkezdôdtek.
Az önkormányzati intézmények 20 742 000 Ft
elôirányzatot terveztek saját hatáskörû beruházásokra, amely összeg év közben 78 749 000 Ftra módosult a 2004. évi pénzmaradványból,
illetve felhalmozásra átvett pénzeszközökbôl.
Az éves gazdálkodás során törekedtünk a költségvetési egyensúly megtartására, amit a bevételek és kiadások közötti összhang megtartásával sikerült elérni.

A beszámoló adatainak tükrében bátran kijelenthetjük, hogy a magyarországi önkormányzatok közül (3200 település) kevés
büszkélkedhet ilyen eredményekkel és pénzügyi mutatókkal. Városunkat úgy tudtuk
fejlôdési pályán tartani, hogy a tervezett
100 millió forintos hitel felvételére nem volt
szükség. Javasolom az ország vezetôinek,
hogy próbálják meg hazánk mûködését és
fejlôdését hasonló módon biztosítani!
Kôszegi Zoltán
polgármester

Dabas Város Önkormányzatának
2006. évi rendezvényei (Tervezet)
Január 2. (hétfô)

Újévi koncert

Január 21. (péntek)

Magyar Kultúra Napja

Március 15. (szerda)

Nemzeti ünnep

Március 21 (kedd)
Április 8. (szombat)

Tavaszköszöntô Városházi Este
Újszülöttek köszöntése
Újszülöttek Ligete
Föld Napja
Városi Majális
Madarak és Fák Napja
Gyermeknap
Kihívás Napja
Pedagógusnap
II. Regionális és
Kárpát-medencei Ifjúsági Fesztivál
Palacsinta party
Köztisztviselôk Napja
Semmelweis-nap

Április 21. (péntek)
Május 1. (hétfô)
Május 10. (szerda)
Május 13. (szombat)
Május 24. (szerda)
Május 26. (péntek)
Június 2–3. (péntek, szombat)
Június 17. (szombat)
Június 30. (péntek)
Július 1. (szombat)
Augusztus 20. (vasárnap)

Nemzeti ünnep
Vakációzáró
Szeptember 16–24.
Dabasi Napok, Rock Tér
(szombat–vasárnap)
Városházi Este-Ôszköszöntô
II. Világzenei Dobfesztivál
Szeptember 30. (szombat)
Idôsek Világnapja
Október 6. (péntek)
Október 6-i megemlékezés
Október 23. (hétfô)
Nemzeti ünnep
Október hó holyamán
„A Kultúra Útja” mûvészeti
rendezvénysorozat, résztvevôk:
Albenga, Saint Étienne, Dabas
November 3. (péntek)
Házassági évfordulósok köszöntése
November 4. (szombat)
Újszülöttek köszöntése
Újszülöttek Ligete
November 26. (vasárnap)
Adventi Városházi Este
December 6. (szerda)
Városi Mikulás
December 8. (péntek)
Szeretet és Összetartozás Ünnepe
December 15. (péntek)
Sportgála
December 12–15. (kedd–péntek) Nyugdíjasok Karácsonya
December 18. (hétfô)
Évzáró testületi ülés
December 31. (vasárnap)
Városi Szilveszter

Kossuth Mûvelôdési
Központ
Kossuth Mûvelôdési
Központ
Kossuth Ház Galéria
Szent István tér
Szent István tér
Városháza
Sári Csati-part
Jubileumi park
Városi Strand
Intézmények
Jubileumi park
Nautilus étterem
Diego Dabasi
Sportcsarnok
Sári Faluház
Jubileumi park
Jubileumi park
Szent István tér
DDS
Zlinszky Elek sírja
Gyóni emlékpark

Városháza
Városháza
Sári Csati-part
Szent István tér
DDS
DDS
DDS
Intézmények
Városháza
Szent István tér

Az idôpontok szempontjából a változás jogát fenntartjuk. Az aktuális rendezvényekrôl pontos
információt a Dabasi Újságban adunk. Szeretettel várunk mindenkit jövô évi programjainkra.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések

Gombár Tamás
Alföldi Jánosné (Kovács Mária Jolán)
Zsíros Sándorné (Krulik Jolán)

10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
december 8.
Dori János – Demeter Anna
december 15.
Nagy László János – Szilágyi Ildikó
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
december 31.
Fabók Mihály – Grexa Mária Katalin
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
december 31.
Hliva József – Jurácsik Julianna
50 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
november 26.
Kosztolányi Sándor – Oláh Mária
november 27.
Kuzsdra Ferenc – Takács Margit
november 29.
Fekete István – Egerszegi Ibolya
december 25.
Fabók György – Zsiros Margit
december 31.
Ricsli János – Farkas Margit
2005. november hónapban kötöttek házasságot:
november 5.
Sipos Bálint – Strupka Anita
november 11.
Jarábik Gábor – Rutterschmidt Tímea

Újszülötteink

Városunk 90 év feletti lakói
Szül. idô.
1915. 12. 15.
1913. 12. 06.
1912. 12. 05.
1910. 12. 10.

2005. 11. 09.
2005. 11. 14.
2005. 11. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Sárkány Vilmos
Faragó Vilmosné (Bakcsi Gizella)
Molnár Jánosné (Egerszegi Erzsébet)
Molnár Ferenc

1937. 08. 27.
1907. 01. 15.
1933. 02. 09.

Életkor
90 éves
92 éves
93 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Újszülött neve
Jankulár Barnabás
Kocsán Péter
Kovács András
Laczy Olivér
Ország Zsófia
Czeróczki Lilien
Batta Vivien
Szilágyi Jázmin
Janicsák Nóra
Öôr Izabella
Kapitány Zoltán
Mônich Imola
Dori Zoltán
Garajszki Erzsébet
Keresztes Erik
Kalina Lotti
Zsolnai Dóra

Születési ideje
2005. 11. 01.
2005. 11. 03.
2005. 11. 06.
2005. 11. 13.
2005. 11. 14.
2005. 11. 15.
2005. 11. 16.
2005. 11. 17.
2005. 11. 18.
2005. 11. 18.
2005. 11. 20.
2005. 11. 21.
2005. 11. 22.
2005. 11. 24.
2005. 11. 25.
2005. 11. 27.
2005. 11. 30.

Anyuka neve
Bozsik Margit
Pizsik Mónika
Lakatos Julianna
Fehér Kinga
Bozsik Éva
Szemes Beatrix
Szabó Mónika
Lantos Zsuzsanna
Farkas Éva
Zsitva Tünde
Szabados Szilvia
Mráz Zita
Tanács Aranka
Majoros Mariann
Urbán Edit
Márton Henrietta
Murárik Edit

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Helyesbítés

Halottaink
Név
Bodzsár Istvánné (Ring Judit)
Domán Istvánné (Kulcsár Borbála)
Magyaros Albertné (Oszváth Erzsébet)
Kancsár János
Pócsik Gergelyné (Dénes Julianna)
Suhajda József
Nagy János
Dori Sándor
Leginusz Sándor
Rizmayer János
Gogolák János
Dr. Tichy-Rács Ferencné
(Poller Magdolna)
Újvári György
Gombár József
Czetô Péterné (Szabó Erzsébet)
Pávics László
Gallai Benjámin
Faldina Józsefné (Jurácsik Terézia)
Harascsák László
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Szül. idô
1928. 03. 18.
1952. 01. 02.
1921. 01. 27.
1955. 06. 22.
1940. 12. 17.
1922. 10. 06.
1933. 05. 31.
1934. 11. 08.
1944. 03. 30.
1937. 02. 28.
1929. 03. 21.
1918. 05. 12.

Halálozás idôp.
2005. 10. 14.
2005. 10. 14.
2005. 10. 14.
2005. 10. 15.
2005. 10. 16.
2005. 10. 16.
2005. 10. 20.
2005. 10. 22.
2005. 10. 22.
2005. 10. 23.
2005. 10. 26.
2005. 10. 28.

1947. 05. 20.
1928. 05. 30.
1921. 07. 12.
1934. 04. 15.
1917. 11. 27.
1940. 09. 28.
1954. 08. 14.

2005. 10. 31.
2005. 11. 01.
2005. 11. 03.
2005. 11. 04.
2005. 11. 04.
2005. 11. 06.
2005. 11. 07.

2005. december

A Dabasi Újság novemberi számában tévesen jelentettük meg Kuris
Márk, valamint édesanyja Dr. Harmincz Katalin nevét és az újszülött születési dátumát, amely szeptember 17-e. Az elírásért elnézést kérünk.

Fogjunk össze Imoláért!
Bocz-Zoltán Imola hatéves baróti (Erdély), leukémiában
szenvedô kislány kéri minden jóindulatú intézményvezetô,
vállalkozó, alapítvány, egyház, szülô, magánszemély segítségét 3,5 milliárd lej, azaz kb. 24 138 000 Ft összegyûjtéséhez,
mely egy költséges kórházi kezelés és csontvelôátültetés elvégzéséhez szükséges. A szülôk hálás köszönetüket fejezik ki
mindazoknak, akik már eddig segítettek.
Bankszámlaszám: BCR. Ag. Baraolt
RO08RNCB2410000105260003 Euro
Bôvebb információ a 06/40/27-879211-es vagy a
06-40/67-377433-as (este) telefonszámokon.
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Rizmajer Krisztián jelenti

Lengyel Brigitta jelenti

Tr†iç-bôl

Barótról

Dober Dan! Jó napot kívánok innen Tråiø-bôl a Dabasi Újság Olvasóinak! Megint eltelt egy hónap és ennek a hónapnak a vége a tél kezdetét is jelzi, amit
nem is érzékeltethetne más jobban, mint hogy az
elôzô hétvégén itt kb. fél méter hó esett le, amit én
személy szerint gyerekkorom óta nem láttam és különleges élmény számomra. Mindemellett ez a hónap is munkával telt el, készülnek az albumok az óvodák számára, és a leveleket is sikeresen kiosztottam a gyerekeknek.
A tråiøi óvodák vezetôje örömmel fogadta e gesztust, és kilátásba helyezett egy dabasi látogatást szakmai konzultáció céljából, ami, remélem, egy új
kapcsolat kezdete lesz. Továbbá az iskolákban angol és turisztika órákon prezentációkat tartottam Dabasról, Magyarországról a diákoknak, és a helyi újságban is megjelentettünk egy cikket Dabasról és történelmérôl, néhány képpel is illusztráltuk ezt. Mindemellett a tråiøi általános iskola igazgatója meghívna ide egy tanárokból álló kórust, aminek itt már hagyománya van, és ezzel is közelebb kerülhetne egymáshoz a két város pedagógusrétege. Folyamatban van az is, hogy a város honlapján magyarul is elérhetô legyen néhány
fontosabb információ Tråiø történelmérôl, látnivalóiról, szálláslehetôségekrôl
stb. Ezen kívül lehetôségem volt hegyet mászni egy világjárt hegymászóval a
Júlia-Alpokban, ami, megmondom ôszintén, alföldi gyerek lévén, elsô hallásra nem tûnt számomra túl érdekesnek, de kellemesen csalódtam. Bár másnap
gondjaim akadtak a járással, mégis életem egyik meghatározó élménye volt,
amitôl nem szeretném megfosztani a dabasi lakosokat sem.
Ezért szeretnénk a közeljövôben kirándulásokat szervezni a hegyekben, ha
lenne rá érdeklôdés. A hegyek mászásra kiválóan alkalmasak, biztonságosan
kiépített turistaösvényekkel, amelyek bármilyen korosztály számára megfelelnek. E két hónap alatt hozzászoktam az itteni élethez, s bár kellemesen érzem itt magam, és sok jó élménnyel térek haza, mégis örömmel teszem ezt
majd december 18-án, mert igazán Dabason érzem magam otthon!

Kancsár Krisztián jelenti

Besztercebányáról
Az elmúlt hónapban egyrészt igyekeztem a korábban már beindított kezdeményezéseket folytatni,
és további lehetôségeket feltárni. Például igen
nagy örömömre szolgált, hogy az általam városunkról összegyûjtött adatok végre „zöld utat
kaptak”, így felkerülhettek a besztercebányai honlapra. Jelenleg az ismertetô, valamint a programok magyar és angol nyelven elérhetôek, a szlovák fordításon pedig jelenleg is dolgozik a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanári karának egy része, akiknek hatékony segítségét ezúton is köszönöm. Továbbá belefogtam egy kis itteni adatgyûjtésbe is, hogy a
dabasi honlapon is elérhetôvé tegyek néhány érdekes, elsôsorban turisztikai jellegû információt testvérvárosunkról. A hónap elején a dabasi
Polgármesteri Hivatal két kulturális munkatársával együttmûködve, az
itteni Kulturális Bizottság egyik tagjának kalauzolása mellett, sikeresen
vettük fel a kapcsolatot több hagyományápoló néptánccsoporttal, kézmûvesekkel és az ôket foglalkoztató városi rendezvények szervezôivel.
Ezen megkeresés célja elsôsorban az volt, hogy felmérjük a hajlandóságukat egy esetleges jövôbeni dabasi rendezvényen való részvételre. Az általunk megkeresett összes vezetô pozitívan fogadta a kezdeményezést és
nyitottnak bizonyult a késôbbi együttmûködésre. A múlt hónapban beindított óvodák közötti kapcsolatépítés folytatásaképpen újabb intézményt sikerült bevonnunk az együttmûködési folyamatokba. Az iskolák

Második Baróton töltött hónapom gyorsan elrepült, bizonyára, mert már elkezdtem otthonosan mozogni az
itteni emberek között. Több kedves ismerôsre tettem
szert, akikhez mehettem tanácsot kérni, vagy egyszerûen
csak beszélgetni. Ezenkívül megmutatta egy másik arcát
Erdôvidék, hiszen leesett az elsô nagy hó, ami mindent fehérbe burkolt. Munkám
során is újabb területeket ismerhettem meg. Mivel a romániai pedagógusok gyakorlatilag egész novemberben sztrájkoltak, így az óvodával és az általáno, illetve
középiskolával elindított programok kényszerszünetre lettek ítélve. Helyette a vállalkozások felé nyitottam. Baróton a hetekben jegyezték be az Erdôvidéki Vállalkozók Egyesületét, ami szeretné rendszerezni és alosztályokba sorolni az erdôvidéki
vállalkozásokat. Ezenkívül Baróton az Asimcov vállalkozásfejlesztô központ is képviselteti magát, aminek feladata szintén az ezen a vidéken mûködô vállalkozások
összegyûjtése. Meglátogattam a baróti árvaházat, felvettem a kapcsolatot a
„Hisszük, hogy fontosak” egyesülettel és az Erdôvidék hetilappal, amellyel felmerült a hírcserélés lehetôsége közte és a Dabasi Újság között. Az egész Erdélyt lefedô napilap, a Hírmondó egyik munkatársa készített velem interjút Baróton tartózkodásom céljáról és eredményeirôl. A jelek szerint Barót megválasztotta a Dabasra küldendô nagykövetét, név szerint Tôkés Lehelt, akivel elkezdtük a programegyeztetést. Baróton az elmúlt hetekben nagyon aktív kulturális élet volt, hiszen
november közepén itt járt Hobo, aki József Attila-verseket adott elô, majd Tehetségpártoló napokat szervezett a baróti mûvelôdési ház, amelynek versmondó versenyén én is részt vettem. A Gaál Mózes Közmûvelôdési Egyesület a XIII. Erdôvidéki Közmûvelôdési Napokat szervezte meg. Az ötnapos rendezvénysorozat célja a kultúra kiterjesztése Erdôvidék falvaiba. Ennek részeként rendezték meg azt a
helyismereti versenyt, amelyen a dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola Szarvasbangó nevû csapata a 2. helyezést érte el. Kiosztásra került Dabason az angol nyelvû válaszlevelek egy része a Gyóni Géza és a Kossuth Lajos Általános Iskolákban.
Decemberben a német nyelvû levelezés beindítása a terv.

közötti kapcsolattartás frontján is történt elôrelépés novemberben. A
Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola felkérésének eleget téve, igyekeztem a besztercebányai testvérintézményt bevonni egy közös, mindkét oldal számára elônyös pályázati lehetôségbe. Az ötlet kedvezô fogadtatásra talált szlovák részrôl, innentôl kezdve a kivitelezés már az intézmények
feladata, de természetesen, ha ez szükséges, további segítséget fogok
nyújtani nekik.
A hónap egyik nagy eredménye volt, hogy részt vehettem a besztercebányai „Remény” Nyugdíjasklub egyik összejövetelén, ahol tarthattam egy kisebb, Dabast népszerûsítô elôadást. A klub tagjai jelentôs érdeklôdést tanúsítottak városunk és az itteni nyugdíjas élet iránt. Ebbôl
fakadóan úgy véltük, jó ötlet lenne egy kisebb kirándulás megszervezése, amelybe természetesen szeretnénk bevonni a dabasi nyugdíjasklubokat is, hogy ezáltal minél jobb lehetôséget biztosítsunk az ismerkedésre.
Ez azért is lenne viszonylag könnyen megvalósítható, mert a dabasi tagok közül igen sokan beszélnek szlovákul, sôt nem kis meglepetésemre
a kinti klubban is találtam néhány magyarul beszélô hölgyet. Az üggyel
kapcsolatos egyeztetés jelenleg is zajlik, remélem, siker koronázza majd
erôfeszítéseinket.
Megemlíteném továbbá, hogy sikerült kapcsolatot kiépítenem a dabasi Átrium Idôsek Otthona és a jelenlegi lakhelyemként funkcionáló Jesen
(ôsz) Idôsek Otthona között. A két intézmény között reményeink szerint
elsôsorban szakmai tapasztalatcserét célzó együttmûködés jöhet majd
létre a jövôben. Úgy érzem, egyre jobban megszeretem a várost, biztos
vagyok benne, hogy fájó szívvel hagyom majd el alig egy hónap múlva.
Addig viszont igyekszem minden adandó alkalmat megragadni annak érdekében, hogy ittlétem minél eredményesebb legyen Dabas számára.
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Fiatalok Éjszakája
Csak jöttek és jöttek a gyerekek. Kicsik
és nagyok egyaránt. A kilenc órás kapunyitásra megtelt a csarnok. Pattogott a
labda a focipályán, a kaucsuklabda a
pingpongasztalon (és néha körülötte is),
a két csocsóasztal körül is állandó nyüzsgés volt. Mindezek közepette a tánctéren folyamatosan dübörgött a zene.
Mondhatnám, hogy a szokásos kavalkád, csak most sokkal több fiatal részvételével…

Zajlik a csocsóbajnokság

Ami nem volt a szokásos: az önkormányzat által kiírt fotópályázat eredményhirdetésére és díjkiosztására ezen az
estén került sor. Az elsô díjat Szatmári
Károly, a másodikat Ficsor Ádám, míg a

harmadikat Varga Ádám érdemelte ki.
Ha már fényképekrôl van szó, lássunk
néhány képet az elmúlt három Fiatalok
Éjszakájáról.
Tóth Tamás

Rajta vagyunk a világhálón

Szia, anyu, itt vagyunk!

Vigyáznak is ránk

Katonás rend a focipályán

Készítsünk angyalkát!
Ezt a kis Tiffany angyalkát karácsonyig könnyedén el lehet készíteni, s akár ablakdíszként, akár a karácsonyfára függesztve vigyázhat az ünnepek alatt – s azon túl is – a családra. Az angyalka nagysága
tetszés szerinti. Használhatunk hozzá színes Tiffany üveget – ekkor különlegesebb –, de ha ennek beszerzése gondot okoz, készíthetô egyszerû „ablaküvegbôl” is. Természetesen ne az ablakot törjük ki a mû kedvéért; bármelyik
üvegesnél beszerezhetô egy darabka átlátszó üveglap. Ebben az esetben a kész
munkát üvegfestékkel ki kell festeni.
Mire van szükség még az üvegen kívül?
Egy üvegvágóra, egy forrasztópákára, öntapadós rézszalagra, forrasztóónra,
forrasztóvízre. Nem árt egy csiszolókô sem, hátha az elsô vágások nem sikerülnek tökéletesen. Ha valaki fél attól, hogy kézzel törje az üveget, jó szolgálatot tesz egy fogó. Természetesen, sok egyéb üveges eszköz és szerszám létezik, de egyszerûbb darabok elkészítéséhez ennyi elegendô. A munka a tervrajz
elkészítésével kezdôdik. Rajzoljuk erôsebb kartonra, például a rajzkartonnal
könnyû dolgozni. Segítségül itt a tervrajz, ez tetszés szerint nagyítható. Ha Tiffanyi üveggel dolgozunk, a kivágott tervrajzdarabokat fektessük az üvegre, és
rajzoljuk körül alkoholos filccel. Átlátszó üveg esetén egyszerûbb a dolgunk,
nem kell a tervet szétvágni. Tegyük az üveg alá, és úgy rajzoljuk fel. Arra kell
ügyelni a tervezésnél – és majd az üveg vágásánál is –, hogy a test íve és a
szárnyak íve azonos legyen. Ellenkezô esetben a szárnyak nem fognak illeszkedni a testhez. Ezután következik az üvegdarabok kivágása. E kis cikk keretei
nem teszik lehetôvé, hogy az üvegvágás fortélyait ismertessem; nem boszorkányság, de van néhány szabálya. Az üvegvágót számtalan módon lehet tar-
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tani, egyszerûbb vágásoknál megteszi, ha úgy tartjuk, mint a ceruzát; csak
függôlegesebben álljon a kezünkben. Az üveg szélénél tegyük a vágót az üvegre, nyomjuk rá, és egyenletes nyomással húzzuk végig a vonalon az üveg másik széléig. Akkor jó a vágás, ha kellemes, sercegô hangot hallunk közben. A
megkarcolt üveget kézzel vagy fogóval törjük le. Ha nem sima a vágási felület, csiszolókôvel, vagy durvább csiszolópapírral szedjük le róla az üvegszilánkokat. Ezután, minden egyes darabot öntapadós rézfóliával burkoljunk körbe.
A rézszalagot rátapasztjuk az üveg élére, majd mindkét oldalon felhajtjuk, és
jól az üveghez nyomkodjuk. Erre azért van szükség, hogy forrasztani tudjunk;
ugyanis az üveg önmagában nem forrasztható. Burkoljunk körbe egy
üveggyöngyöt, vagy üvegkavicsot is. Ez lesz az angyalka feje. Az asztalon rakjuk ki az angyalka testét, a két szárnyat és a fejet. Nyomjuk szorosan egymás
mellé a darabokat. Hogy ne mozduljanak el, kis szigetelôszalag-darabkákkal
egymáshoz is ragaszthatjuk azokat. Következik a részek egymáshoz forrasztása. Az üvegre tapasztott rézszalagot bekenjük forrasztóvízzel. Vigyázat, a forrasztóvíz egyik eleme sósav! Szembe, szájba ne kerüljön, és kisgyerek se férjen
hozzá! A felforrósított pákával leolvasztunk egy darabot az ónról, és a rézszalagra folyatjuk. Az ónnak teljesen fednie kell a rezet, az sehol sem látszódhat
ki. Ugyanígy megforrasztjuk az angyalka másik oldalát is, majd az éleket is bevonjuk ónnal. Rézdrótból akasztót is forraszthatunk mûvünkre. Meleg vízzel,
mosogatószerrel, tisztogassuk meg angyalkánkat. Természetesen nem csak
Tiffany technikával készíthetô el az angyalka, egy üveglapra meg is festhetô.
További mintaötleteket találhat mind a Tiffany technikát, mind az üvegfestést illetôen honlapomon: www.eskuvoiemlek.click.hu címszó alatt. Kellemes
karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánok minden kedves olvasónak!
Borsos Mária Magdolna
Tiffany készítô és üvegfestô

Egészség
Szakrendelések rendelési ideje Karácsony és Újév között:
December
Belgyógyászat
Szemészet
Bôrgyógyászat
Nôgyógyászat
Diabetológia
Laboratórium
Röntgen, UH,
Mammographia
Sebészet
Angiológia/Sebészet
Fizikoterápia
Hydroterápia
Fül-orr-gégészet
Neurológia
Urológia
Gastroenterológia
Reumatológia
Kardiológia
Gyermekgyógyászat
Gyermekpulmonológia
Ifjúsági nôgyógyászat
Felnôtt ortopédia
Gyermekortopédia
Tüdôgondozó
Ideggondozó

27.
Kedd
7–13
8–16
–
7–13
7–14
8–17

28.
Szerda
8–16
8–13
7–14
–
7–14
8–18

29.
Csütörtök
7–13
8–18
–
7–14

30.
Péntek

7–14
8–17

7–14
8–16

–
8–13
7–13

8–17

8–14
8–16
8–14
–
7–16.30
7–16.30
7–16.30
7–13.30
7.30–14.30 7.30–14.30 7.30–14.30 7.30–14.30
12–18
8–14
8–14
–
–
–
–
–
–
–
7.30–13
–
8–14
8–14
–
–
7.30–15
7.30–16
7.30–16
–
–
–
8–13
–
8–10 13.30–15.30 13.30–15.30 13.30–15.30
–
–
–
–
8–14
–
11–17
–
10–16
–
9–18
–

Fogászati rendelés:
December
Dr. Komjáthy Zsuzsanna
Dr. Fülöp Erika
Dr. Kállai Zoltán
Dr. Farkas Tamás

27.
Kedd
8–14
–
–
–

28.
Szerda
–
–
8–14
–

29.
Csütörtök
–
–
8–14
–

30.
Péntek
–
8–14
–
8–12.30

DECEMBER 1-JE AZ AIDS VILÁGNAPJA
Az Egészségügyi Világszervezet 1988-ban december 1-jét az AIDS Világnapjává
nyilvánította. Az elsô AIDS-megbetegedések az Egyesült Államokban és Európában
már az1970-es évek második felében elôfordultak, feltételezetten a kórokozónak
Afrikából történô közvetlen, illetve közvetett behurcolását követôen. Ebben az
idôben Afrikában is új betegségnek számított. A betegséget elôször 1981-ben írták
le, feltûnôvé vált, hogy New Yorkban, Los Angelesben és San Franciscóban a homoszexuális férfiak körében szokatlan gyakorisággal keletkezik a Penuomocistis carini
okozta pneumonia, valamint a Kaposi-szarkóma agresszív formája. A vizsgálatok kiderítették, hogy a betegek immunrendszere súlyosan károsodott. Az AIDS krízis nagyságrendje ma már felülmúlja az elôrejelzéseket. Országok tucatjai vannak a súlyos
HIV/AIDS járvány szorításában, és még több ország van fenyegetett helyzetben.
Errôl friss adatokat az Országos Epidemiológiai Központ a tények gyûjtése alapján
közöl: Hazánk a statisztikai adatok ismeretében továbbra is az alacsony fertôzöttségi
területekhez tartozik. 2005-ben jelentôsen megnôtt a regisztrált új HIV-fertôzöttek
száma. 2005-ben, az elsô félévben 63 új fertôzöttet regisztráltak Magyarországon.
2004-ben 75, 2003-ban 63 fônél regisztráltak pozitív eredményt. Célunk Magyarország “jó helyzetének” fenntartása, vagyis az alacsony fertôzöttségi szint megtartása,
melyet csak megelôzéssel lehet elérni. Kiépítésre kerül az ÁNTSZ Anonim HIV
Szûrôállomásaihoz rendelve, egy szintén Anonim Tanácsadói Szolgálat, melynek
célja a szûrésen részt vevôk, illetve a kiszûrt betegek felvilágosítása a gondozási lehetôségekrôl, a szükséges életmódváltozásról, a megbetegedettek lelki támogatásáról.
A szûrési lehetôségek: Országos Bôr- és Nemibeteggondozó Intézet
Budapest VIII., Mária u. 08. • Tel.: 215-7300
Dabason Intézetünk Bôr- és Nemibeteggondozó Intézete
Az egészségügyi intézmények, így a Dabasi Szakorvosi Rendelôintézet is, olyan rizikócsoportnak tekinthetô, ahol a HIV-fertôzésnek fennáll a veszélye.
A HÍV-átvitelnek három fô útja ismeretes:
1. Fertôzött vér, vérkészítmény, vért tartalmazó anyag, intravénásan vagy mucosus
membránokon keresztül (intravénás kábítószer-élvezôk, tûszúrásos balesetek révén)
2. Szexuális átvitellel
3. Anyáról magzatra vagy szoptatással újszülöttre.
A hétköznapi munkahelyi kapcsolatok (érintkezés, kézfogás, közös légtér, szúnyogok,
vérszívó rovarok,) a HIV-fertôzést nem terjesztik. Az egészségügyi dolgozók HIV-vel
való megfertôzôdésének kockázata tûsérüléses balesetek, vagy fertôzött vérrel való
kontaktus után lehetséges, melynek igen kicsi, 0,3% a valószínûsége. A megfertôzôdés kockázata nagymértékben függ a tû nagyságától és fajtájától, az átvitt vér
mennyiségétôl, a sérülés mélységétôl, súlyosságától, a HIV-fertôzött személy víruskoncentrációjától. Az egészségügyben dolgozók védelmében kötelességünk és célunk
minden lehetséges védelmet biztosítani. Ezek : egyszerhasználatos eszközök biztosítása, tû, kötszer, kesztyû, maszk, és a veszélyes hulladékok megfelelô kezelése, tárolása,
Klemencz Györgyné intézetvezetô
szállítása.

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. december 16-tól 2006. január 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Deák Ferenc
Dr. Pintér Andrea
Dr. Pintér Andrea
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Radvánszki Ida
Dr. Sásdi Endre
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Bende Zoltán
Dr. Sugataghi Ödön
Dr. Sásdi Endre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre

2005. december 16.
2005. december 17.
2005. december 18.
2005. december 19.
2005. december 20.
2005. december 21.
2005. december 22.
2005. december 23.
2005. december 24.
2005. december 25.
2005. december 26.
2005. december 27.
2005. december 28.
2005. december 29.
2005. december 30.
2005. december 31.

15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás

Dr. Bende Zoltán
2006. január 01.
24 órás
Dr. Kurdi Eszter
2006. január 02.
15.00–07.00-ig
Dr. Deák Ferenc
2006. január 03.
15.00–07.00-ig
Dr. Radvánszki Ida
2006. január 04.
15.00–07.00-ig
Dr. Sásdi Endre
2006. január 05.
15.00–07.00-ig
Dr. Kurdi Eszter
2006. január 06.
15.00–07.00-ig
Dr. Budai Miklós
2006. január 07.
24 órás
Dr. Tar Zoltán
2006. január 08.
24 órás
Dr. Deák Ferenc
2006. január 09.
15.00–07.00-ig
Dr. Kurdi Eszter
2006. január 10.
15.00–07.00-ig
Dr. Radvánszki Ida
2006. január 11.
15.00–07.00-ig
Dr. Sásdi Endre
2006. január 12.
15.00–07.00-ig
Dr. Budai Miklós
2006. január 13.
15.00–07.00-ig
Dr. Faluvégi Zsolt
2006. január 14.
24 órás
Dr. Faluvégi Zsolt
2006. január 15.
24 órás
Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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Környezetünk

Mit kell tudni a madárinfluenzáról
és annak esélyérôl, hogy abból emberrôl emberre terjedô variáns mutálódhat?
A madárinfluenza vírusát a virológusok az ún.
Orthomyxoviriade (myxo=nyálka) családba sorolják, melynek mérete mintegy 100 nanométer,
ami (mint általában a vírusok) igen parányi, tehát
jóval kisebb, mint pl. egy átlagos méretû baktérium, nagyjából gömb alakú. Belül a magja ribonukleinsavból (RNS) áll, és ez az “örökítô” anyaga. Kívül fehérjeburok övezi, melybôl kiálló pálcikák formájában képletek találhatók. Ezen kiálló
pálcikák lényegében két különbözô szerkezetû
képletek, melyek egyike az ún. haemoglutinin
(HA), a másik pedig a neuraminidáz (NA), innen
a médiákból már közismert H és N megnevezések
gyakori emlegetése. Az influenzavírusokat – és ezt
is gyakran emlegetik – elterjedtségük, megbetegítô képességük, szerkezeti változékonyságuk szerint A, B és C típusba sorolják, melyek közül az A
variáns a legelterjedtebb. Ezen utóbbi, amely az
ember mellett megbetegítheti háziállataink közül
a lovat, sertést és a baromfit. A B és C típusok állatokat nem betegítenek meg. Az A típuson belül
a “felületi tüskék” különbözôsége alapján 15 különbözô Ha-t (H1–H15) és 9 db egymástól eltérô
NA (N1–N9) találtak. A H és N tüskék egymással szabadon kombinálódhatnak, és igen változatos variációk jelenhetnek meg a gyakorlatban. Az
embert pl. a H1N1 szerkezetû vírus betegíti meg,
melyet kimutattak már pl.: sertésekbôl is, de az
ezen állatokból izolált H1N1 törzs nem betegíti
meg az embert. Az influenzavírusok ellenálló képessége igen csekély. Már enyhe fertôtlenítôszerek, a beszáradás, az alacsony vagy magasabb –
60 °C feletti hômérséklet – gyorsan elöli ôket.
Kedves Olvasó! Kérem, nézze el tôlem, hogy
egy kissé “mélyebbre mentem” a virológia tudományában, de ez feltétlenül szükséges, hogy reálisan szembenézzünk azzal, hogy nálunk Magyarországon van-e akár elméleti jelentôsége is egy
madárról emberre, majd emberrôl emberre terjedô mutáns kialakulásának. Néhány szót ejtenék
a madarakat – elsôsorban vízimadarak, pulyka,
gyöngyös – megbetegítô variánsokról. A különbözô tüneteket mutató – néha tünetmentes –
esetleg lázzal, elesettséggel, hasmenéssel járó kórképeket mutató madárinfluenza vírussal fertôzôdött egyedekbôl leggyakrabban a H5-ös és
H7-es vírusokat mutatták ki. A védettség kialakulása szempontjából a vírus felületén lévô HA (H)
fehérjetüske felelôs. Szervezetünk vagy háziállataink szervezete ez ellen termel ellenanyagot. Az
elmúlt idôszakban, fôként Ázsiában, de az utóbbi
idôben Horvátországban, Romániában a H5N1
altípus okozott madárinfluenzát. Ezen fertôzéseket Európában egy-egy esetben észlelték és kizárólag vándorló víziszárnyasoknál. A fertôzött, általában vándorló víziszárnyasok ürülékükkel terjesztik a kórokozót (pl.: természetes vizekben),
melyekben a vírus néhány hétig él. Vándorlótár-
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saik általában ezen vizekbôl isznak, és mivel a fertôzôdés leggyakrabban szájon át terjed, így az ô
bélcsatornájukban a vírus elszaporodik, fenntartva a kór folytonosságát.
Az elmúlt hónapokban Horvátországban 1 db
madárinfluenzával fertôzött gázlómadarat találtak. Ismerve a madarak ürülékének nagyságát,
természetes vizeink térfogatát, méretét, valamint
azt, hogy a vírus ellenálló képessége igen csekély,
még vándorló vízimadarak között is a matematikai esélytelenség határát súrolja a tömeges megbetegedés lehetôsége. Nálunk a brojlerállományok,
csirkék, tojótyúkok általában zárt rendszerben, fedett ólakban, istállókban nevelôdnek. Esélye
sincs, hogy ezen fajok pl.: egy átrepülô, vándorló
víziszárnyas ürüléke által szájon át fertôzôdjenek.
A média által a H5N1 gyakori emlegetését én tömeges hisztériakeltésnek tekintem, melynek negatív gazdasági hatása már most érzékelhetô a baromfihús fogyasztásának visszaszorulása kapcsán.
Mi történne, ha valaki H5N1 fertôzött brojlercsirkébôl, miután azt ropogósra sütötte, jóízûen falatozna? Semmi baja nem lenne az
illetônek! (Remélem, ezzel egyik hatóság haragját
sem vonom magamra. Tisztában vagyok a téma
fontosságával és a szakmai korrektség vezérel.)
Miért nincs esélye Magyarországon a H5N1 variáns elterjedésének? Elôször is azért, mert a vírus
elsôsorban a madarak bélcsatornájában szaporodik és emberben egyáltalán nem, másrészt a Magyarországon elterjedt konyhatechnológiák (sütés, fôzés, hôkezelés) egyébként is megölnék a vírust. Harmadrészt, mert Ázsiában is csak tartós és
folyamatos H5N1 által fertôzött állományok bélsarának közvetlen belélegzése után betegedtek
meg. Az 1,6 milliárdos Kínából, a több mint
1 milliárdos Indiából és Vietnamból – itt egy kislány betegedett és halt meg, aki nyers és H5N1-el
fertôzött csirkevérbôl készült pudingot fogyasztott – is csak 65 áldozatot követelt a halálos kór.
Kimutatták, hogy azon dolgozók, akik szájmaszkkal védekeznek a belégzéses fertôzéssel szemben,
nem betegednek meg. A fent említett ázsiai országokban egy légtérben található a család aprajanagyja, állataival együtt, ami lehetôvé teszi az
esetleges fertôzôdést. Továbbá azért nem kell tartanunk a madárinfluenza Magyarországon történô elterjedésétôl, mert az ország 35 éve mentes
tôle és így a közfogyasztásra kerülô baromfihús, az
azokból készült élelmiszerek fertôzöttsége vagy
fertôzésterjesztô szerepe kizárt. Ha elméletileg
megjelenne hazánkban a H5N1 vírus, a rendkívül szigorú állat-egészségügyi jogszabályok a fertôzést azonnal helyhez kötnék.
Tehát teljes bizonyossággal kimondható, hogy
a madaraktól kapott és Ázsiában elôforduló megbetegedés – mivel a vírus emberben nem szaporodik – csak és kizárólag fertôzött állatok ürüléké-

nek tartós és nagy mennyiségû belégzése után alakul ki. Továbbá, mivel a vírus emberben nem szaporodik, és annak esélye, hogy az emberre adaptálódott s szervezetünkben szaporodó – pl. H1N1
törzs – vírus együtt legyen H5N1-gyel, gyakorlatilag nulla, így biztosan kijelenthetô, hogy emberrôl emberre történô mutáns nem alakul ki.
Befejezésül, kérem, engedje meg, hogy szubjektív álláspontomat közöljem Önnel! Magyarországon a fertôzésért felelôs H5 fehérjetüskét magában foglaló igen hatékony vakcina tömeges és
azonnali gyártására felkészültek. Világviszonylatban nyomon követhetô a többmilliárdos Kína és
Délkelet-Ázsia területén a lakosság körében keltett indokolatlan félelem. A Roche – Svájc –
gyógyszergyár Vietnammal megegyezett a Tamiflu nevezetû szer tömeges forgalmazásáról. Nyugat-európai és amerikai gyógyszer- és vakcinagyártó cégek sorban állnak, hatalmas üzletet
látnak gyógyszereik – melyekkel szembeni rezisztencia kialakulása már bizonyított – és vakcináik
milliárdos nagyságrendû eladásában. Én párhuzamot vonok a SARS néven elhíresült járvány, a
madárinfluenza, az iraki háború, a szeptember
11-ei merényletek között. Véleményem szerint ez
politika, melynek lényege a hiteltelen tájékoztatás
alapján az indokolatlan félelemkeltés, aminek
táptalaja a gerinctelen, önzô, embertelen gazdasági lobbi. Nem szabad semmiféle, elméletileg pandémiát – világméretû járványt – kiváltó új kórokozó megjelenését felelôtlenül kezelni. Nem
szabad a másik végletbe, a teljes titoktartásba merülni, amit pl. Havasi elvtárs megtett Csernobil
másnapján. Hiteles, hozzáértô szakemberek mértéktartó véleményének kell szabad utat adni. Sajnos a mai állapotok a médiumok részérôl nem ezt
tükrözik.
Kedves Olvasó! Ha Ön utazni akar a madárinfluenzával fertôzött régióba, azt nyugodtan tegye meg, azon óvintézkedések figyelembevételével (kézmosás, palackozott víz, hôkezelt élelmiszerek fogyasztása stb.) amit amúgy is megtenne, ha
pl. Tunéziába utazna. Nagyobb probléma ezen
országokban a Hepatitis, az AIDS-fertôzöttség és
a számunkra idegen baktériumflóra jelenléte. Ne
hagyjuk, hogy az amúgy is megélhetési gondokkal
küszködô magyar parasztság odaadó, lelkiismeretes munkájának eredményeként a piacokon megjelenô kiváló minôségû és állatorvosaink által
vizsgált vágóállataink, baromfitermékek, húskészítményeink fogyasztása országellenes, manipulatív gazdasági lobbik áldozata legyen.
Legyen végre békesség és nyugalom, és kívánom Önnek, hogy országunkban gyôzedelmeskedjék a józan ész!
Köszönöm kitüntetô figyelmét és kívánok Önnek
és családjának boldog Karácsonyt!
Dr. Doricsák János
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Az újra felfedezett mangalica
Tovább tart a hazai állattenyésztés vesszôfutása, az idei olcsó takarmányárak ellenére változatlanul teljes telepeket hirdetnek értékesítésre
a szaklapokban. Az állattartók idegeit most a
baromfi-influenzajárvánnyal kapcsolatos sajtóhisztéria koptatja leginkább, de az osztrák kergemarhakóros esetek sem tartoznak a jó hírek
közé. A hosszan sorolható gondok helyett december hangulatához azonban jobban illik egy
reményt adó hazai történetrôl, a mangalica
újrafelfedezésérôl hírt adni.
A mangalica közismerten igazi hungarikum,
ôsi magyar zsírsertés. Eredetének gyökerei a
honfoglalás idejéig nyúlnak vissza, ugyanis a
szülôi vonalak közül a bakonyi disznó már akkor
a Kárpát-medence területén élt, míg a szalontai disznó a magyarsággal együtt került ide. A
harmadik vonal, a sumadia disznó szerb területrôl származik.
A mangalica története, felfutása az 1830-as
években József nádor kisjenôi gazdaságából indult, itt hajtották végre az elsô keresztezéseket.
A zömök testalkatú, vékony csontozatú, jellegzetesen göndör szôrû zsírsertésnek 4 színváltozata alakult ki: szôke, fecskehasú, fekete és vörös. Az edzett, ellenálló, a tartásmóddal és a takarmánnyal szemben igénytelen fajta hosszú
idôn keresztül európai hírt és rangot jelentett a
magyar sertéstenyésztésnek. A 19. század végén a világ legzsírosabb sertését a bécsi tôzsdén
is jegyezték, 1911-ben a hazai állomány 92%át adta. Az elsô súlyos csapást a II. világháborús
veszteségek jelentették, de a folyamatot a táplálkozási szokások megváltozása, a zsír elértéktelenedése fordította meg végérvényesen. A
hatvanas-hetvenes években a nagyüzemi sertéstenyésztésbôl kiszorult, mert rosszul viselte
az iparszerû körülményeket, alacsony a szaporulata (4–5 db), lassú a fejlôdése, gyengén hasznosította a különbözô receptúrák alapján összeállított tápokat. A háztáji gazdaságokban legtovább a Duna–Tisza közén tartottak ki mellette.

Magam is úgy emlékszem, hogy a hetvenes
években még fôként szôke mangalicát lehetett
vásárolni a dabasi vásárban, de nagy ritkán vörös
színû kisebb falkát is láthattunk. A kismalacokat
vásárló gazda már napokkal korábban gondban
volt, fontos kérdésekkel szembesült : Reggel korán menjen a vásárba, amikor teljes a kínálat, de
még kitartja az árat az eladó, vagy inkább a vásár vége felé vásároljon, amikor rendszerint olcsóbb a malac? Sikerül-e egy „fészekaljból”
összeválogatni a kismalacokat, egyáltalán enged-e válogatni az eladó? Vajon a hazaszállítást
is be tudja-e alkudni az árba? Mi lesz, ha esik az
esô és szétveri a vásárt? A vásárban elôször rendszerint a teljes kínálatot mérte fel, tájékozódott
az árakról. Kiválasztotta azt a két-három helyet,
amely minôségben és árban is elfogadható volt.
Az alku megkezdése elôtt a zsebben lévô csôrôl
morzsolt néhány szem kukorica biztos támpontot adott arról, hogy a kismalac ismeri-e a szemesterményt, avagy tápon nevelték? (A tápos
malacnak nem sok becsülete volt akkoriban.) A
sikeres alku után hazaszállított falkát gondosan,
friss szalmával elôkészített hely várta. A malacvásárlás megkoronázása természetesen az volt,
amikor a gazda a jó felépítésû, mozgékony mangalicamalacokkal az összes szomszédnak és ismerôsnek el tudott dicsekedni, akik a „szemle”
során nem fukarkodtak az elismerô szavakkal.
A nyolcvanas években a felvásárlók nem vették át a mangalicadisznókat, így a háztáji hizlalás
is megszûnt. Olyannyira, hogy 1994-ben, – amikor újraindult a tenyésztés – már a fajtatiszta állomány a 200 darabot sem érte el az országban,
azaz a teljes kipusztulás szélére jutott. Az újrafelfedezés egy debreceni vállalkozónak, Tóth Péternek, és egy spanyol cégnek köszönhetô. Másfél
évtizeddel ezelôtt Tóth Péter ösztöndíjas egyetemistaként hívta fel a spanyol Olmos család tulajdonában levô, a híres serrano sonkához alapanyagot keresô vállalkozás figyelmét a magyar
mangalicára. A próbavágások és a húsanalízis

Sikeres mezôôri akció

Örömteli és biztató történetet kívánok megosztani az olvasókkal. Erdô
(társ)tulajdonos vagyok egy 4,5 ha pici erdôrészletben. Itt évek óta kisebb
volumenben tûntek el a fák (lásd: “megélhetési bûnözés”). Idén kezdtem
komolyabban foglalkozni magával az erdôgazdálkodással. November 19én szemlét tartottam, mivel a talaj már elég fagyott volt ahhoz, hogy bárki könnyedén megközelítse az erdôt – ez a talaj a késôbbiekben még fontos szerepet játszik. Sajnos gyanakvásom nem volt alaptalan. Az elsô fagyokat kihasználva egy brigád alapos “ritkítást” tartott, parkolókat kialakítva
a jármûvük számára. Egy szó, mint száz, szomorúan vettem tudomásul a
megváltoztathatatlant, lába kélt 50-60 db termetes akácnak. Mivel a Dabasi Újságban feltüntették a mezôôrök telefonszámát, így könnyen panasszal tudtam élni, mely panasz nem volt hiábavaló. A mezôôrök a tolvajok által hagyott nyomon – a fagyott földön a nyomok is megmaradnak –

igazolta a felvetést, az azonnali üzletet csupán a
tenyésztés szinte teljes leépülése akadályozta
meg. A tenyésztés az Olmos és Tóth Kft. szervezésében indult újra, melyre eddig a vállalkozás
800 millió Ft-ot meghaladó összeget fordított.
Jelenleg 7500 ellenôrzött mangalica sertést tartanak nyilván, amibôl 5300 a szôke, 1300 a vörös, és 900 a fecskehasú. A fekete színû változatot sajnos teljesen elveszítettük a hetvenes években. Havonta 1500 sertés sonkája és karaja indul
Spanyolországba. A vágásért, a termék feldolgozásért a legnagyobb vágóhidak (Pick, Gyulai Húskombinát) versenyeznek. A magyar piac is egyre
bôvül, a mangalicaszalámi és a frissen sült tepertô (bioborral) a szakmai bemutatók legkedveltebb fogásainak számítanak. A tudomány
közben azt is kiderítette, hogy a mangalicazsír
összetétele kedvezô, jobban emészthetô, egészségesebb, ezért ha már zsírt használunk, akkor az
mangalica legyen. Ennek hatására a hazai vendéglátásban is megjelentek a mangalica specialitások.
A Duna–Tisza köze most is meghatározó szerepet vállal, a Bács megyei tanyákhoz egyre inkább hozzátartoznak a kisebb-nagyobb szabadon
tartott falkák. A nosztalgia Dabasra is visszahozta a mangalicát, még 30 darabos állomány is van
belôle egy öregországúti gazdaságban. A piac jelenleg másfélszeres, 400–500 Ft/kg árat is megfizet érte élôsúlyban, azaz elismeri a többlettartási költségeket. Az ideális vágósúly 140–160 kg,
melynek elérését kb. 1 éves korban remélhetjük.
A szakemberek szerint a jelenlegi piac bôvíthetô, de nem korlátlanul: egyesek szerint a felsô
határ 50 ezer hízó, míg mások úgy vélik, hogy
akár a hazai állomány 10%-a is lehet mangalica.
Kinek van igaza? Ezt csak évek múlva fogjuk
megtudni, de az bizonyos, hogy addigra a mangalica reneszánsza a nemzeti génforrások, a hagyományôrzés fontosságának iskolapéldájaként
bekerül az agrár-marketing szakkönyvekbe.
Valentyik Ferenc

elindulva kisebb autós üldözésbe bonyolódtak a tolvajokkal. Hosszas hajsza – megállítás, újabb hajsza végén (a rendôrséggel karöltve) sikerült lefülelni a tolvajokat, akik éppen értékesíteni kívánták a lopott mennyiség egy
részét. Mivel ez az ügy még nagyon friss, ezért a történet végét (kártalanítás, per stb.) még nem tudom, de már az a tény, hogy nem védtelen a magántulajdon – legyen az rét, szántó vagy éppen erdô – önmagában örömteli és kicsit rózsásabb jövôképet sejtet. Köszönettel tartozom a mezôôröknek és a rendôrségnek. Tudom, hogy ez a munkájuk, de a gyorsaságuk és
bátorságuk önmagáért beszél. Neveket nem említenék, hisz bárki könnyedén megtalálhatja az újságban.
Egy erdôtulajdonos
A MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
06-70/332-1455
HOMOKI IVÁN
CZENE JÓZSEF
06-70/332-1456
06-70/452-0869
JÓZSA ZOLTÁN

SÁRI-BESNYÔ, SÁRI
SÁRI, GYÓN
DABAS-SZÔLÔ, GYÓN
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EGYHÁZKÖZÖSSÉGEINK HÍREIBÔL
A gyóni evangélikusok örömünnepe
2005. december 4.

városunk életében az evangélikusok maroknyi csapata. A templom, ahol egy nagy családként otthon
lehetünk.
Koczor Kinga Dóra

A sári római katolikus plébánia hírei

A gyülekezet asszonyai vendégül látták a résztvevôket

„Erôs vár a mi Istenünk…” – így kezdôdik az evangélikusok himnusza. Luther Márton a Biblia Zsoltárosától „lopott” szöveg alapján írta az – azóta minden nagy lutheránus ünnepen országszerte felhangzó – éneket. Vasárnap délután – a szokásos
kettôtôl eltérôen – felállva énekeltük végig mind a
négy versszakot a gyóni evangélikus templomban.
A közös éneklés csodálatos és titokzatos módon
forrasztja össze a gyülekezetet. Nemcsak fizikailag
éneklünk együtt, hanem ugyanazt gondoljuk,
hisszük és mondjuk ki. És micsoda dolgokat mondunk ki! „Erônk magában mit sem ér… E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem
rémítene, mirajtunk nincs hatalma… Kincset, életet, hitvest, gyermeket: mind elvehetik, mit ér ez
ônekik! Mienk a menny örökre!” Amikor együtt
énekeljük az evangélikus himnuszt, tudom, hogy
otthon vagyok. Tudom, hogy otthon vagyok, mert
a mellettem, a mögöttem és az elôttem ülô is úgy
gondolja, hogy „az Úr a mi oltalmunk”. Vasárnap
hálát adtunk Istennek, hogy van olyan hely, ahol
otthon lehetünk. Hogy elôdeink 220 évvel ezelôtt
minden politikai és egyházpolitikai akadályoztatás
ellenére kitartottak amellett az elhatározásuk mellett, hogy fölépítsenek egy templomot. Jó lenne,
ha ma is ugyanilyen hittel, akaraterôvel és összetartással tudnánk evangélikusként élni. Mert hiába
ûzték el a tanítójukat, hiába záratták be az imaházukat, hiába falazták be az ajtaját, majd hiába
rombolták le, ôk mégis együtt maradtak, és elérték, hogy végül 1785-ben fölépüljön a templom. A
templom, ahova vasárnaponként eljöhetünk, ahol
együtt imádkozhatunk, ahol megkeresztelhetik
gyerekeinket, ahol örök hûséget fogadhatunk egymásnak, ahol emlékezhetünk, ahol letehetjük terheinket, ahol feltöltôdhetünk. A templom, ahol vasárnap az evangélikus egyház elnök-püspöke,
D. Szebik Imre szolgált, és megszólalhatott Isten
ígérete: „…ott lesz szemem és szívem mindenkor.”
(1Kir 9,3). A templom, ahol velünk ünnepeltek az
egyházmegye gyülekezeteinek képviselôi. A templom, ahol katolikus és református testvéreink éreztették, milyen fontos mindnyájunk számára az
ökumenikusság. A templom, ahol énekkel szolgált
egy komolyzenei együttes és az evangélikus ifjúság. A templom, ahol városunk polgármestere elmondta, milyen értékes szerepet játszott és játszik
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• November 1-jén az új temetôi keresztnél több
száz ember részvételével került sor a temetôi
ájtatosságra. Ebben a hónapban tartották a cserkészcsapatok közös szentmiséjét.
• November 27-én Istentisztelet keretén belül
megtörtént az adventi koszorú ünnepélyes
meggyújtása.
• December 6-án, a gyermekek kedvelt ünnepén,
mintegy 150 gyerek részvételével tartották meg
Szent Miklós püspök szentmiséjét, ahol minden
apróság Miklós püspököt ábrázoló figurát kapott.
• December 11-én, advent második vasárnapján
285 beteg hívô felvette a betegek szentségét a
Sári Katolikus templomban.
A hónap legfontosabb eseményei lesznek:
• December 24-én, 23 órai kezdettel zenés éjféli
mise várja a lelkes, hívô embereket.
• December 25-én subás pásztorok szereplésével
8.30 órai kezdettel istenmise veszi kezdetét, amit
egy érdekes ostorcsattogtató bemutató követ.
• December 31-én 16-kor Hálaadó Szentmise zárja a 2005-ös évet.

adott mûsort a szép számban jelenlévôknek. Dalaik Jézus Krisztusról, Istenrôl, Isten szeretetérôl és az
ennek való örvendezésrôl szólaltak meg. Az alkalmon minden korosztály képviseltette magát, mindenki számára felemelô élményt nyújtott a modern hangvételû, mégis igényes és mély tartalmi
mondanivalót hordozó zene. A zenészek a jelenlévô fiatalabb korosztály képviselôit is bevonták a
mûsorukba, amint arról az itt látható kép is tanúskodik. Az alkalom után a gyóni református Gyülekezeti Házban sütemény és tea mellett lehetôség
nyílt kötetlen beszélgetésre, a zenekar tagjaival
való személyes megismerkedésre.
Decemberi programok:
• December 21. szerda: 14.00 óra, Házi Bibliaóra
• December 24. szombat: 17.00 óra, Karácsony
esti istentisztelet
• December 25. Karácsony I. napja: 10.00 óra,
Karácsonyi istentisztelet
• December 25. Karácsony I. napja: 15.00 óra,
Gyermekek Karácsonya
• December 26. Karácsony II. napja: 10.00 óra,
Karácsonyi istentisztelet
• December 31. szombat: 17.00 óra, Óév esti
istentisztelet
• 2006. január 1. vasárnap: 10.00 óra, Újévi istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
Barta Károly református lelkész

A gyóni katolikus egyházközség hírei
• December 24-én 15.00 órától Jézuska-várás
(karácsonyi misztériumjáték gyermekeknek) lesz
a templomban. Ugyanezen a napon éjféli misére
hívjuk és várjuk a gyülekezet minden tagját.
• December 25-én 8.30 órakor Dabas-Szôlôben
tartunk szentmisét, amelynek keretén belül pásztorjátékra is sor kerül.
• December 25-én és 26-án vasárnapi miserend
szerint 10.00 órakor kezdôdik a szentmise.
• December 31-én 18.00 órától év végi hálaadó
szentmisét tartunk.
Tibay László plébános

A gyóni református egyházközség hírei

MonGYÁLdást koncert a Halász Móricz kúriában
November 20-án, vasárnap délután, az adventi
elôkészület jegyében a gyóni református egyházközség a Halász Móricz-kúriában Keresztyén Zenei
Délutánt rendezett. Ezen a délutánon a gyáli református gyülekezet „MonGYÁLdást” nevû zenekara

DABASI REFORMÁTUS ESEMÉNYEK
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10
óra
• bibliaórák szerda este 5 órakor a parókián
• ifjúsági órák péntek este 5 órakor a parókián
December 4-én vasárnap egyházunk országos
összefogás keretében az egy évvel ezelôtti népszavazásra emlékezve határon túli magyar református lelkészeket hívott meg prédikálni. Dabason az
Erdélybôl érkezett Ledán István mezôôrményesi
lelkipásztor hirdette az Igét.
Ünnepi események:
• december 17-én szombat délelôtt 11 órakor lesz
a Gyülekezeti Házban a gyerekek karácsonyi ünnepsége
• december 24-én 17 órai kezdettel a templomban
szentesti istentisztelet lesz
• december 25-én délelôtt 10 órakor ünnepi, úrvacsorai istentisztelet lesz a templomban
• december 26-án vasárnap délelôtt 10 órakor karácsonyi istentisztelet lesz a templomban
• december 31-én este 5 órai kezdettel óévzáró istentiszteletet tartunk a templomban
• 2006. január 1-jén délelôtt 10 órai kezdettel ünnepi, újévi istentisztelet lesz a templomban
• január 8-án délelôtt a 10 órakor kezdôdô istentiszteleten teszi le az esküt a gyülekezet újonnan
választott gondnoka és presbitériuma

Kultúra

Helytörténetünk egyik legnagyobb alakja:

Halász Boldizsár (III.)
A Kossuth-szimpátiáktól március idusáig
Halász Boldizsár pályája számos nagyformátumú egyéniséggel indult a gyón-dabasi közbirtokosság tagjai között. A teljesség igénye nélkül
említhetjük rokonát, Pest város majdani fôorvosát, a nála tizenegy évvel fiatalabb Halász
Géza akadémikust (*1817. †1888.), Pest vármegye késôbbi fômérnökét, a nála öt évvel ifjabb Zlinszky Lászlót (*1801. †1862.) és
Györgyöt, aki a szabadságharc után az 1848-as
ellenzék megyei vezéralakjaként vált ismertté.
A “haza és haladás” jegyében igazi reformkori
egyéniségek voltak mind, az itthon eddig történtek pedig elôiskolái annak a munkának,
amit Halász Boldizsár 1845-tôl a megyei,
1848-tól az országos közélet színpadán (részint
velük együtt) folytatott.
A “megyei élet sajátságaival senki nála jobban nem ismeretes”, mivel “politikai vallásának általános talpköve a vármegye”, írta 1841ben legnagyobb politikai ellenfelérôl, Kossuthról az újkonzervatívok legtehetségesebb politikusa, gróf Dessewffy Aurél. Mint tudjuk, az
1840-es években Kossuth lépésrôl lépésre
erôsítette táborát, míg végül a Pest megyei politika meghatározó alakjává fejlôdött. Dessewffy szerint e rendszer fô elemei: “a sajtó,
mely megvitatja a kérdéseket; a megyék, melyek azokat határozattá változtatják, az országgyûlés, mely e nyomon törvényt hoz”. Ez volt
hát az a közeg, melyben példaképével az ifjú
dabasi táblabíró közvetlenül is kapcsolatot
tarthatott.
1845 márciusától a közgyûlés adminisztrátori rendszerrôl folyó vitáiban Kossuth is részt
vett. A megyegyûlés egyebek között élénken vitatta V. Ferdinánd szeptember 14-i döntését,
mely gr. Apponyi György alkancellár javaslatára a horvát tartománygyûlésen megszüntette az
ottani nemesség személyes szavazati jogát, mit
csak a bán által meghívottak és a törvényhatóságok képviselôi gyakorolhattak. Kossuth, aki
októberben Fiumében személyesen is tájékozódott az ügyben, úgy vélte, hogy így akár a magyar nemeseket is megfoszthatják a tanácskozásokban való személyes részvétel jogától, ez pedig már az alkotmányt és a nemzet létét is veszélyeztetné. Ezért azt javasolta, hogy a közgyûlés feliratban forduljon az uralkodóhoz,
melyet egy megyei küldöttség vigyen Bécsbe. A
küldöttség élére Szentkirályi Móricot, a küldöttek közé (gr. Batthyány Lajos és Kázmér,
gr. Teleki Domokos és László, gr. Ráday Gedeon, Kossuth Lajos és mások mellett) Halász
Boldizsárt is beválasztották.
A vármegyei küldöttség a királyhoz nem ju-

tott be ugyan, az eset mindenképpen jelzi a
negyvenes éveinek küszöbére érô dabasi birtokos tekintélyének emelkedését. Hamarosan a
liberális nemesség forradalmi értelmiséggel
szövetkezô radikális szárnyán említették, mely
a parasztpolitikában is elôbbre akart lépni.
Nem lehet véletlen az sem, hogy a forradalom
elôtt Rákoscsabára is ôt rendelte ki alügyésznek
a vármegye, ahol a zsellérek megtagadták a
szolgálat teljesítését. A csabaiak már 1847-ben
perbe hívták földesurukat. Fáy Béla alszolgabíró azonban oly lassan haladt a vármegyéhez
forduló zsellérek panaszainak elintézésében,
hogy az ügy mind inkább elmérgesedett, s miután a vármegye Halász eljárása után is elodázta a döntést, késôbb zendüléshez vezetett.
1848. március 15. után hirtelen felgyorsultak
az események. Pest várost követôen a megyékben is megalakultak a forradalmi szervezetek.
Pest megye az 1848. március 21-én tartott rendes évnegyedi közgyûlésén alakította meg “közbátorságra ügyelô választmány”-át. A testület
eredetileg 47 fôbôl állt, két nap múlva 10 taggal
bôvült. Felsorolásukra itt nincsen hely, csak néhány ismert személyiség nevét említhetjük meg:
Degré Alajos, Fényes Elek, Irinyi József, Jókai
Mór, br. Kemény Zsigmond, Petôfi Sándor,
Trefort Ágoston, Vachot Imre, Valero Antal,
Vasvári Pál, Vörösmarty Mihály az ismertebbek, és köztük Dabasról Rákóczy János megyei
aljegyzô, Halász Boldizsár, Ketse Péter, Bugyiról Kendelényi Károly táblabírók – Halász neve
tehát igazán fényes listára kerülhetett fel!
A Pest Megyei Közbátorsági Bizottmány
feladata az (ideiglenes) “nemzetôrségnek alakítása és rendezése, nemkülönben a törvényes
rend és csend fenntartása” volt. A nemzeti
ôrsereg azonnali megalakítását járásonként
ötfôs küldöttségre bízták, s Halász Boldizsár a
Pesti járás bizottságába is bekerült. A megyei
hatóság ideiglenes gyakorlatát szabályozó törvényjavaslatot csak április 4-én fogadták el, a
március 21-i megyei végzés tehát megelôzte a
törvényhozást. (Széchenyi és Kossuth véleménykülönbsége a megye kérdésében ti. majdnem kirobbantotta a még nem is létezô kormány elsô válságát, amit végül Deák bölcsessége oldott fel.) A törvény kimondta, hogy a megyék egy nagyobb létszámú állandó bizottmányt is válasszanak, amely a következô országgyûlés intézkedéséig a megyei tisztikarral
együtt ellátja a közgyûlés feladatait. A végrehajtásáról április 19-én megjelent belügyminiszteri körrendelet szerint minden törvényhatóságnak gyûlést kellett tartania. Ezen kellett
kihirdetni az új törvényeket, meg kellett állapítani a népképviseleti választókerületeket, az or-

szággyûlési választások lebonyolítására hivatott
középponti választmány tagjait és a megyei
képviseletet megtestesítô állandó bizottmányt.
Pest megye közgyûlését 1848. május 1-jén
tartották. Halász Boldizsár részvételét a “választási ügynek minden ágazataibani kezelésére
s vezérletére hivatott” 86 tagú központi választmányba is megszavazták. Bekerült a “megyei hatóság ideiglenes gyakorlásával megbízott állandó bizottmány”-ba is, melynek 473
tagját választás helyett kijelölték. Itt már igen
sok környékbelit találunk (Gyónról Zlinszky
György és Halász Boldizsár, Alsódabasról a
Halász Bálint, Jenô, Ferenc és Pál, Radimeczky
Antal, Rákóczy János, Felsôdabasról Bielek János, Jeszenszky János, Károly és Pál, Kovasóczky Vince, Révay András tanító, Bugyiról
Czagányi János, Kendelényi Károly, Tatárszentgyörgyrôl Lipka János tanító). A “sajtóvétségek megítélésére nézve a május 2-i megyegyûlésen kihirdették, hogy “járásonként, ill.
kerületenként minden törvényhatóságokban
külön esküdtszék leendvén felállítandó”. Halász Boldizsár táblabírót a pesti járás negyedik
kerülete „külbizottságá”-ba is beválasztották.
A Közbátorsági Bizottmány munkájában
Halász aktívan kivette részét, amit a gyóni és
dabasi parasztság hangulatáról április 1-jén írt
jelentése is bizonyít. Eszerint otthon azt tapasztalta, hogy “a nép nincs oly rokonszenvvel
a pesti mozgalmak iránt, mint némelyek hiszik. Köztük különös vélemények keletkeznek”. Affélék, hogy “az urak a jó császár ellen
akarják ôket felfegyvereztetni, ki nekik ezen jó
törvényeket adta”, és hogy “miért katonáskodjanak, ha nekik földet nem osztanak”, melybôl
a jobbágytelek nélküli alsódabasiak bizony, kimaradtak. A radikalizmus persze nem csupán
Halászra volt jellemzô. Magára a közbátorsági
választmányra is, mely március 28-án kimondta, hogy az úrbériséget minden következményeiben megszüntetni kívánja, ezért a “miniszterelnök úr… figyelmét rögtön küldendô sürgöny útján felhívni elhatározá”. Ezt tették április 6-án a szôlôdézsma ügyében is, melynek
eltörlése szerintük ugyancsak szükséges, tudatták sürgönyben Batthyányval.
Az országgyûlési választások idején Halász
Boldizsár már közismert személyisége, aktív
tagja volt a megyei közéletnek. A követek népképviselet alapján történô választásánál az
1848. évi 5. tc. szerint most már a jobbágynak
is volt szavazati joga, de csak ha legalább 1/4
úrbéri telekkel rendelkezett. Az országot 377
(Erdélyt 69), ezen belül Pest megyét 10 kerületre osztották. A június 2-tôl július 2-ig zajló
választáson szavazni a kerületi székhelyeken
kellett. Alsódabason a hagyomány szerint a
Szent István út (régi mozitól Wesselényi utcáig terjedô) még beépítetlen két oldalán fekvô
“követválasztási téren” tartották a választásokat.
(Folytatjuk)
Czagányi László
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Évfordulósaink:
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály 205 éve, 1800. december 1jén született, és 150 éve, 1855. november 19-én
hunyt el.
A költô Kápolnásnyéken született, és a középiskolát a székesfehérvári ciszterci s a pesti piarista
gimnáziumban végezte. 1817–1821-ben a pesti jogi egyetem hallgatója volt. 1817-ben meghalt apja,
a család nehéz anyagi helyzete miatt Vörösmarty
1818-tól házitanítói állást vállalt a Perczel családnál, annak három fiát nevelte. Reménytelenül beleszeretett Perczelék leánygyermekébe, Adélba (Etelkába), akinek légies alakját több hôsnôjének ábrázolásába is beleszôtte. Róla mintázta többek között
Csongor és Tünde címû drámai költeményének
nôalakját. Érzelmeit soha nem vallotta be Etelkának. 1824. december 20-án letette az ügyvédi vizsgát, de nevelôi állását 1826 augusztusáig megtartotta. Ettôl kezdve Pesten csak az irodalomnak élt.
1825-ben jelent meg elsô romantikus eposza, a Zalán futása, amely elhozta számára a költôi sikert és
az irodalmi élet elismerését. A mû korszaknyitó jelentôségû, ugyanis megjelenésétôl számítják a magyar reformkor kezdetét. 1828–1832 között
Vörösmarty a kor legjelentékenyebb tudományos
folyóiratát, a Tudományos Gyûjteményt és szépirodalmi mellékletét, a Koszorút szerkesztette. A
Magyar Tudományos Akadémia 1830. november
17-i alakuló ülésén Vörösmartyt rendes tagjává választotta. 1837–1843 között Bajza Józseffel és
Toldy Ferenccel együtt szerkesztette az Athenaeumot. Ôk hárman alkották a híres romantikus triászt, az ô szavuk döntött abban, hogy kibôl lett
költô, irodalmár abban a korszakban.

Petôfi Sándor is Vörösmartynak köszönhette, hogy
álláshoz jutott és elindult a
költôi siker útján. 1842-tôl a Nemzeti Kör elnöke,
1847-tôl az Ellenzéki Kör alelnöke volt. 1843. május 9-én feleségül vette a nála 26 évvel fiatalabb
Csajághy Laurát, és négy gyermekük született.
Fiatal felesége nem annyira szerelembôl, mint inkább tiszteletbôl ment hozzá, felnézett a kor ünnepelt költôjére és irodalomszervezôjére. 1848-ban
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter
felajánlotta Vörösmartynak a pesti egyetem irodalmi tanszékét, de nem fogadta el. Július 10-én –
Kossuth ajánlására – a költôt a bácsalmási választókerület országgyûlési képviselôvé választotta. 1849
júniusában, a Habsburg-ház trónfosztása után
Kossuth a kegyelmi törvényszék közbírájává nevezte ki. Követte a kormányt Debrecenbe, Szegedre és
Aradra, Világos után hosszabb ideig bujdosnia kellett. Közben egészségi állapota megromlott, a szorongás és lelkiismeret-furdalás felôrölte egészségét.
1850-ben nem bírta tovább, Pesten följelentette
magát a katonai törvényszéken. Betegsége 1853
ôszén fordult komolyabbra. 1855 novemberében
az egész család Pestre költözött, hogy állandó orvosi felügyelet alatt lehessen, de a kezelések ellenére
1855. november 19-én váratlanul meghalt. November 21-én helyezték örök nyugalomra a Kerepesi temetôben.
Kölcsey Himnusza mellett ô alkotta meg hazafias líránk másik gyöngyszemét, a Szózatot, amelyet Egressy Béni zenésített meg.
Kapui

A törökbálinti Cantabile Kórus
A Cantebile-t 1996-ban alapította Gyarmatiné Hegedûs Zsuzsanna zenetanár. A kórus repertoárjában
találhatunk népdalokat, egyházi és világi mûveket és operakórusokat is. A kórus rendszeresen fellép a
törökbálinti rendezvényeken. 2000 és 2004 között két karnagy dolgozott a Cantabile-val, Vékey
Marianna és Gyarmatiné Hegedûs Zsuzsanna, de 2004 februárjától Vékey Marianna egyedül vezeti.
Megtiszteltetés a tagok számára, hogy a Magyar Állami Operaház olyan neves mûvészeivel léphettek
fel, mint Ardo Mária és Clementis Tamás. Így például emlékezetes élmény, hogy részt vehettek az Óbudai Társaskör által rendezett Bende Zsolt emlékesten. 1999 karácsonyán ünnepelték Melis György 50
éves operaházi tagságát a Zimándy iskola dísztermében. 2002 májusában volt Nógrádi Péter zeneszerzô
Missa Choralis – Törökbálinti Mise – címû mûvének ôsbemutatója Károly Ágnes, Békésiné Tajler Ildikó,
Basky István, Korpás Ferenc, Graf Zsuzsanna és Nógrádi Péter közremûködésével. 2001-ben a kórus
aranyfokozatot kapott. 2005-ben január 7-én Dabason a Kossuth Mûvelôdési Központban nagysikerû
újévi koncertet adott. Márciusban a Budai Vár kupolatermében, augusztusban Székelyudvahelyen és
Gyergyószentmiklóson, októberben Göteborgban (Svédország) nagy sikerrel koncerteztek. November
4-én a Zeneakadémián német vendégkórusokkal egy igen jól sikerült fellépés következett, majd a Százhalombattai Kórusfesztiválon szintén dicséretet kapott a zsûritôl a kórus. December harmadikán a
minôsítô koncerten pedig 4 kategóriát ugrott elôre, és hangversenykórus minôsítést szerzett az együttes. Idén, december 22-én a Feneketlen-tó melletti Szent Imre-templomban koncerteznek, majd helyben, Törökbálinton a szokásos nyugdíjasoknak tartott karácsonyi est következik. 2006-ra már a nagy célok közé tartozik Báden-Báden, a nemzetközi kórusfesztivál, ahová a meghívás már megérkezett. És ha
még a Japánban való fellépés is megvalósul...! De ez még a jövô, addig is sok munka, s reméljük, sok
B. E.
szép koncert vár a nem kis létszámú csapatra. A Cantabile kórusnak dabasi tagjai is vannak.
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Vörösmarty Mihály
SZÓZAT
Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar,
Bölcsôd az s majdan sírod is,
Melly ápol s eltakar.
A nagy világon e kívûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
Ez a föld, mellyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, mellyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.
Itt küzdtenek honért a hôs
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.
Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.
És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.
S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
“Egy ezredévnyi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”
Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért.
S keservben annyi hû kebel
Szakad meg a honért.
Az ne lehet, hogy ész, erô
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.
Még jôni kell, még jôni fog
Egy jobb kor, melly után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
Vagy jôni fog, ha jôni kell,
A nagyszerû halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.
S a sírt, hol nemzet sûlyed el,
Népek veszik körül,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny ül.
Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetôd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kívûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

1836
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A kézilabda alapszakasz mérlege
Véget ért a 2005–2006-os kézilabda-bajnokság alapszakasza. Az
NBI/B-ben immár második évét töltô Dabas-Diego KC csapata az
ôszi szezon után a hatodik helyen áll a tabellán. A bajnokság kezdetén átalakult a csapat szerkezete, néhány játékos eligazolt, de öt
új játékos is érkezett, akiknek sikerült beilleszkedniük a csapatba.
Tamás Gábor és Csecsetka Péter lettek a csapat húzóemberei és a
bajnokság gólkirályi rangsorában a harmadik, illetve ötödik helyen
állnak. Hazai pályán egyetlen vereséget szenvedett el a DabasDiego KC a tabellavezetô Százhalombattától, valamint idegenben
is több jelentôs sikert könyvelhettek el. A Magyar Kupában a Vecsés legyôzésével pedig bekerült a legjobb tizenhat csapat közé. A
Dabas KC ifjúsági csapata jelenleg a kilencedik helyen áll.
NB I/B férfi kézilabdacsapat eredményei:
Dabas-Diego KC–Nagykanizsai Izzó SE

35–24
ifi: 28–25
30–27
ifi: 42–20
30–22
ifi: 30–30
32–30

Pécsi KK–Dabas-Diego KC
Dabas-Diego KC–KC Tatai HAC
Balatoni KC–Dabas-Diego KC

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

Százhalombattai KE
Balatoni KC
Rinyamenti KC
Pécsi KK
Alba Regia KSE
Dabas-Diego KC
Szigetvári Takarék SE
Tatai HAC
Szentendre KC
Nagykanizsai Izzó SE
Pler-Airport II.
Elmax Vasas SE Pápa
Siklósi Takarék
Harkányi SE

25
21
20
19
19
16
13
9
9
9
8
8
3
3

A Pest megyei férfi kézilabdacsapat a szezon során folyamatosan
jól szerepelt, ám egy adminisztratív hiba miatt megfosztották
megszerzett pontjaitól, így szinte elölrôl kellett kezdeni mindent, ezért a csapat jelenleg a tabella nyolcadik helyén áll. Ifjúsági csapatuk jelenleg a középmezônyben helyezkedik el. Az
egyesület fiú serdülôcsapata a tabella negyedik helyén áll.
A Dabasi Nôi Kézilabda Egyesület eddig remekül vette a Pest
Megyei Bajnokság akadályait és a második helyen fejezte be az
alapszakaszt. A DANKE csapatszerkezete is jelentôsen átalakult,
több poszton sikerült megerôsödniük, így mind a védekezés,
mind a támadás feljavult. A lányok az ôszi szezonban kilenc
gyôzelmet arattak, és csak két vereséget szenvedtek el. Mindössze
két ponttal vannak lemaradva a listavezetôtôl, így ha sikerül
átörökíteniük jó formájukat a tavaszi szezonra, akkor az elsô hely
sem lesz hiú ábránd és felkerülhetnek az NB II-be. A DANKE
ifjúsági csapata öt gyôzelemmel és három vereséggel a harmadik
helyen zárta az alapszakaszt.
A tavaszi szezon mérkôzéseinek idôpontjai és bôvebb információk a csapatokról a www.dabaskezi.hu honlapon találhatók.
Karlik Dóra

Megyei nôi B
H
1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.

Cs
Tápiószele
Dabas
Abony
Vecsés
Albertirsa
Aranyszarvas SE
Maglód
Dömsöd

Lm
11
11
11
11
11
11
11
11

Gy
10
9
8
5
5
3
2
0

D
0
0
1
2
0
0
0
1

V
1
2
2
4
6
8
9
10

Ga
305–248
319–255
299–249
221–210
263–270
249–257
203–264
161–267

P
20
18
17
12
10
6
4
1

V
1
1
3
4
6
8

Ga
248–119
194–160
203–186
158–164
112–163
119–242

P
14
13
10
7
4
0

V
1
1
2
2
4
3
7
7
7
6
8

Ga
299–243
229–185
282–245
253–229
216–212
234–220
219–258
170–179
209–224
143–175
228–312

P
18
16
14
14
12
10
5
4
4
4
3

V
0
1
3
2
5
4
7
7
7
7
8

Ga
326–207
357–226
217–189
222–202
282–227
226–222
205–239
241–288
211–276
139–214
180–316

P
19
17
14
14
10
10
6
6
4
2
2

Megyei nôi ifi B
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cs
Lm
Abony
8
Tápiószele
8
Dabas
8
Aranyszarvas SE 8
Vecsés
8
Albertirsa
8

Gy
7
6
5
3
2
0

D
0
1
0
1
0
0

Megyei szuper ffi
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cs
Tápiószele
Martonvásár
Sárkányok
Domony
Maglód
Dunaharaszti
Taksony
Dabas VSE
GEAC
Ceglédi VSE
Veresegyház

Lm
10
10
9
10
10
9
10
9
9
8
10

Gy
9
7
7
6
6
4
2
2
2
2
1

D
0
2
0
2
0
2
1
0
0
0
1

Megyei szuper ifi
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cs
Tápiószele
Veresegyház
Martonvásár
Dunaharaszti
Taksony
Dabas VSE
Domony
Maglód
GEAC
Ceglédi VSE
Sárkányok

Lm
10
10
10
9
10
9
10
10
9
8
9

Gy
9
8
7
7
5
5
3
3
2
1
1

D
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Jelmagyarázat: H: helyezés; Cs: csapatnév; Lm: lejátszott mérkôzések;
Gy: gyôzelem; D: döntetlen; V: vereség; Ga: gólarány; P: pontszám)
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Lezárult a labdarúgó ôszi szezon
Az NB III.-as felnôtt csapat a várakozásnak
megfelelôen szerepelt az ôszi idényben és a
bajnokság 9. helyérôl várhatja a tavaszi folytatást.
FELNÔTT TABELLA A 14. FORDULÓ UTÁN:
11. Békéscsabai Elôre 1912 SE
12. Kiskunhalasi FC
13. Spartacus-RSE
14. Gyulai Termál FC
15. Hódmezôvásárhely FC (HFC)
16. Monori SE
17. Túrkeve-Veteriner
18. Algyô SK
19. FC Dabas Sport Kft.
10. Tápiógyörgye Futball Kft.
11. Ceglédi VSE
12. Örkény SE
13. MAFC Mezôtúr
14. Szarvasi FC
15. Kövite Plusz Sarkadkeresztúr
A Dabas FC körzeti ifjúsági csapata 2005
szeptemberében kezdte el az elsô idénybeli szereplését. Az ifjúsági csapat a Monor–Cegléd
körzeti bajnokságban szerepel. Az ôszi szezonban 14 mérkôzést játszottak, ami nagyon jól
sikerült a dabasi fiataloknak (12 gyôzelem, 1
döntetlen, 1 vereség, 66 rúgott és 17 kapott
gól). Ezzel az eredménnyel a körzeti ifjúsági
csapat az ôszi elsô helyet szerezte meg. Csapatnévsor: Zsiga Péter, Nagy Richárd, Tihany
László, Gula József, Kucsák Norbert, Bagi
Gergô, Szatmári Richárd, Nyúl Attila, Majeczki Zoltán, Bennárik Dávid, Zsiga László,
Mráz Milán, Csernák Dávid és Lakatos Kornél, valamint Tihanyi László edzô. A csapatnak további sok sikert és nagyon jó eredményt
kíván a Dabas FC vezetôsége.
Az NB III-ban szereplô ifjúsági csapat
az ötödik helyen végzett hét gyôzelemmel és
három döntetlennel és 4 vereséggel. 38 gólt
rúgott és 22 gólt kapott a csapat. Nehéz indulás után a középsô szakaszban szerepelt a
legjobban a gárda, ekkor aratta a gyôzelmeit
és sajnos a bajnokság végén újra nehézségek
következtek. Kimagasló teljesítményt nyújtott Karsza András, Bukovszki Balázs, jó teljesítményt nyújtott Maris Norbert, Sztancs
Gábor, Karsza János, Maka István. A felnôtt
csapattal szorosan együtt dolgozott az ifi,
ami azt jelentette, hogy 5-6 játékos a félév
során edzésen, edzômérkôzésen, sôt az utolsó fordulóban bajnoki mérkôzésen is a felnôtt csapatban próbálhatta ki magát. A tavaszi mérkôzéseken játékban és eredményekben is fejlôdhet a társaság, ehhez minden
alap adott így nincs akadálya az elôrelépésnek.
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A Megyei U16-os csapatunk
az ôszi szezonban a Déli csoport elsô helyét szerezte meg. A
játékosok, akik 1990–91–92-es
születésûek, dicséretes teljesítménnyel
tíz mérkôzésbôl kilenc gyôzelemmel, 52 rúgott és 10 kapott góllal végeztek a tabella legelején. Külön említést érdemel Béres Gábor,
Béres Norbert, Botlik Gábor és Kveták Vilmos teljesítménye. Legjobb góllövôink: Béres
Norbert 19 gól, Béres Gábor 10 gól és Dobronyi Márk 8 gól. A csapat tagjai, akik ezt a
szép sikert elérték: Basa Richárd, Balogh Ferenc, Balogh Tamás, Béres Gábor, Béres Norbert, Botlik Gábor, Dobronyi Márk, Kveták
Vilmos, Manhalt Richárd, Mezei György,
Nagy József, Strupka Gergô, Tunner Dániel,
Tunner Norbert, Várdai Krisztián és Volenszki Norbert.
Fodor József edzô
A bajnokságot úgy kezdtük, hogy három hetünk volt arra, hogy rákészüljünk a nagypályás bajnokságra, mivel eddig háromnegyed
pályás bajnokságban szerepeltünk. Nagyon
tartottak a srácok a nagypályától, de a kezdeti szorongásuk átment önbizalomba és megmutatták azt, hogy itt is számolni kell velük.
A sorsolásunk kedvezô volt, papíron gyengébb csapatokkal kezdtünk. Jöttek a gyôzelmek és ezzel egyre magabiztosabbak lettünk,
és elhittük, hogy nincs legyôzhetetlen ellenfél.
A tizenegy bajnoki mérkôzésen tíz gyôzelem
és egy vereség a mérlegünk, ami nem rossz és
így elsôként zártuk az ôszt. 73 gólt rúgtunk és
9 gólt kaptunk. A házi gólkirály Fodor Gergô
lett 27 góllal, ôt követi Teiringer Máté 16
góllal, majd Deminger Bence 8 góllal. A csapat tagjai: Janicsák András, Jurácsik Gergô,
Kecskés Gábor, Bennárik István, Mráz István,
Tihany Dániel, Csernák Gábor, Deminger
Bence, Fodor Gergô, Teiringer Máté, Kondics Botond, Györgyövics István, Gogolák
Gábor, Zsíros Ádám, Galambos Attila.
Kiss István edzô

Az 1995–96-ben született korosztály július
közepétôl kezdte el a felkészülést a 2005–
2006-os bajnoki évre. Heti három edzés, alkalmanként mérkôzések alkották a menetrendet, ez életkor lehetôségeit kihasználva. A
gyermekek fogékonyak voltak az új edzésmódszerre, szorgalmasan, érdeklôdve érkeztek
az edzésekre, hiányzás nem volt. Az iskola elkezdése után némileg változott az edzéslátogatottság, különóra, szakkör, rosszabb érdemjegyek miatt. Közben lezajlott a Körzeti Labdarúgó Szövetség által kiírt fél pályás bajnokság,
ahol a lényegesen jobb játékerôt képviselô Alsónémedi mögött, rosszabb gólkülönbséggel
második helyen végeztek. Kiemelkedô játékosok: Galambos Attila és Zsíros Ádám. Csapattagok: Nagy Dominik, Nagy Nándor, Weil
Levente, Molnár András, Farkas Zoltán, Galambos Attila, Zsíros Ádám, Kancsár Ferenc,
Csinos Attila, Jarábik Csaba, Lakos Gergô,
Nagy Gergô, Csiki Gábor és Jurácsik Bence.
Kovács Károly edzô
U9-es korosztály: jelenleg 18 gyerek látogatja az edzéseket ebben a korosztályban. Sok tehetséges és ügyes gyerek van a csapatban. Bajnokságunkban most a negyedik helyen állnak. Házi góllövô tabellánkat Farkas Dániel
vezeti három góllal. Az ôszi szezonban a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta:
Újvári Dávid, Kiss Viktor, Kovács Richárd és
Kardos Sándor. További sok sikert kívánok
nekik!
Sziráki Mihály edzô
U7-es korosztály: jelenleg tizenhárom gyerek
jár edzésekre. A csapat sok tehetséges gyerekbôl áll, de nekik még sokat kell tanulniuk.
Bajnokságukat toronymagasan vezetik. Legbiztosabb lábú játékosunk Zsíros Marcel, aki
27 gólt lôtt eddig. Az ôszi szezonban még jó
teljesítményt nyújtott Radácsik Kristóf, Kovács Rick és Varga Péter. További sok sikert
kívánok nekik!
Sziráki Mihály edzô

Sport

Fitnesz-utánpótlás
Újabb fitneszverseny színhelye volt a Diego Dabasi Sportcsarnok
2005. november 27-én. Ezúttal a FIT-KID utánpótlás-versenyzôi mutatták be tudásukat a szépszámú közönség és a bírói testület elôtt. A
rendezvényre Budapestrôl, Hódmezôvásárhelyrôl, Várpalotáról,
Szolnokról, Tökölrôl, Kiskunhalasról és természetesen Dabasról érkeztek a versenyzôk. A különbözô korcsoportokban összesen 120
gyerek versengett a helyezésekért. Egyesületünket összesen húsz versenyzô képviselte a rendezvényen. A FIT-KID versenyen négyen, a FITDance versenyen tizenhatan indultak sportolóink közül. A két formáció abban különbözik egymástól, hogy a FIT-KID-es gyakorlatok másfél percesek és a bírók helyezésre pontozzák a versenyzôket, míg a
FIT-Dance-es gyakorlatok egy percesek és a gyerekek különbözô fokozatokat érnek el a bírók pontozása alapján. A Szimultán SKE versenyzôi a következô eredményeket érték el a FIT-KID és a FIT-Dance
formációban:

FIT-KID
I–II. korcsoport: Kovács Attila 1. helyezés
IV. korcsoport: Juriga Fanni 7. helyezés
V–VI. korcsoport: Oláh Viktória 3. helyezés, Weil Evelin 4. helyezés
FIT-Dance
I/A korcsoport: Csernus Anna arany fokozat, Kôszegi Blanka ezüst
fokozat, Pelikán Petra ezüst fokozat, Deminger Fanni ezüst fokozat
I/B korcsoport: Kollár Lili ezüst fokozat,
Egerszegi Dóra bronz fokozat, Garajszki Nikoletta bronz fokozat
II. korcsoport: Kunert Anett arany fokozat, Répás Vanda ezüst fokozat, Farkas Lili bronz fokozat
III. korcsoport: Bakos Luca bajnok, Sáry Renáta arany fokozat
IV. korcsoport: Csizmadia Dóra bajnok, Horváth Evelin bajnok
V. korcsoport: Mráz Kata arany fokozat, Bakos Lilla bronz fokozat

hirdetési tarifái
áfa nélkül
1/32 oldal (fekete-fehér)
1/16 oldal (fekete-fehér)
1/8 oldal (fekete-fehér)
1/4 oldal (fekete-fehér)
1/2 oldal (fekete-fehér)
1/1 oldal (fekete-fehér)

2 500 Ft/hó
3 500 Ft/hó
7 500 Ft/hó
13 000 Ft/hó
22 000 Ft/hó
37 000 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

3 500 Ft/hó
5 500 Ft/hó
9 000 Ft/hó
16 000 Ft/hó
28 000 Ft/hó
53 000 Ft/hó

Tovább folytatódik a sakkszövetség által
kiírt nyílt korcsoportos bajnokság, amelyben ifjú versenyzônk, Tóth Roland (Gyóni
Géza Általános Iskola, 6. osztály) kitûnôen
szerepel:

(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 Olvasók! 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!
(a Szerkesztôség)

2005. 09. 14.
VI. hely (5 pont)
2005. 10. 12.
IV. hely (4 pont)
2005. 11. 14.
IV. hely ( 4,5 pont)
Reméljük, hogy a továbbiakban is beváltja a hozzáfûzött reményeket és a bajnoki
cím várományosa lesz.
Halmosdi Sándor sakkedzô
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Lombard Hitel
A Lombard Hitel olyan forint vagy deviza hitel, amelynek a biztosítékát
természetes személy helyezi el. Ez lehet például a vállalkozás tulajdonosa
vagy menedzsere, vagy akár egy, a vállalkozástól független személy.
(A biztosítékként csak pénzbetét és értékpapír fogadható el.)
Miért elônyös Önnek?
• Elônyös a hitelt felvevô vállalkozásnak, mert:
– jól alkalmazható a vállalkozás átmeneti finanszírozására, akár tagi kölcsön kivonása
esetén is;
– gyors a hitelbírálat, mert a biztosítékra tekintettel csupán egyszerûsített hitelbírálatot végzünk, nem szükséges üzleti tervet beadni, így a teljes folyamat akár 2 nap alatt lezajlik.
• Elônyös a biztosítékot nyújtó személynek (pl. tulajdonos), mert:
– saját személyes vagyonát nem szükséges átmenetileg sem – pl. tulajdonosi kölcsön
formájában – vállalkozásába fektetni, sôt ezzel a hitellel kiválthatja a vállalkozásnak
nyújtott tagi kölcsönt;
– lehetôsége van értékpapír vagy lekötött pénzbetét biztosítékként való elhelyezésére is,
és ekkor nem szükséges ezeket a befektetéseket lejárati idejük elôtt felbontani, így
nem veszíti el a lekötött befektetésének a hozamát.
• Devizaneme
HUF, EUR, USD, GBP, CHF
• Futamidô
1–60 hónap
• Hitelösszeg, kamatok, díjak
– A hitel összege a biztosíték értékétôl függ. A hitel kamatozása kedvezô és nem függ a
vállalkozás banki minôsítésétôl. Tôketörlesztés egy összegben a futamidô végén, kamatfizetés havonta.
• Hitel igénybevétele
– A hitel lehet eseti vagy rulírozó jellegû, a biztosíték fajtájától és a kívánt futamidôtôl
függôen.
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A Budapest Bank Rt.
Dabasi Fiókja
kellemes karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag, boldog új
esztendôt kíván minden kedves
Ügyfelének!
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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

IMPOTENCIA? Orvosi segítség!
T.: (06-20) 594-5761

SEGÍTHETEK?
200 000 Ft–6 000 000 Ft-ig
Személyi Kölcsön
Kezes és fedezet, valamint
árfolyamkockázat nélkül.
Kisebb kiadásokra:
Credit kártya
200 000 Ft–500 000 Ft-ig
Ügyfélfogadás:
Dabas Polgármesteri Hivatal épülete
Szerdánként 9.00–13.00-ig
06-70/210-9253

Pénzre van szüksége?
(hitelkártya, személyi kölcsön, szabad felhasználású
jelzáloghitel, lakáshitel)

Keresse a Raiffeisen Bank mobilbankárait
Dabas környékén
Dabas, Bartók Béla u. 95.

Iroda: 06-29/562-460
Mi díjmentesen (közvetítôi- és sikerdíj nélkül),
a legmegfelelôbb idôpontban és helyen
segítünk Önnek pénzügyei intézésében.

Kedves Vendégeink!
Továbbra is szertettel várjuk Önöket üzleteinkben, ahol folyamatosan megújuló MARCIPÁN kiállításunkat láthatják, valamint megkóstolhatják
bôvülô cukrásztermék-választékunkat. Ezúton kívánunk Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Békés Új Esztendôt!
Tusák Lajos
cukrászmester és dolgozói

AQUA KFT.
Dunavarsányi
Kavicsbányába
UB-kotróra gépkezelôt
és szerelôt keres.
Tel.: 06-30/9441-562
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KARÁCSONYI SZEMÉLYI HITEL AKCIÓ
AZ ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Az akció ideje alatt
1 hónap türelmi idôt adunk a törlesztésre, így Önnek csak
késôbb kell elkezdeni a hitel törlesztését!

Most
akár 1 500 000 Ft személyi hitelt is felvehet!
Bôvebb felvilágosításért forduljon kirendeltségeinkhez!
Az akció 2005. december 01-tôl 2006. január 31-ig tart!

Hogy a Karácsony

igazi ünnep legyen, válassza az

ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZETET!

Kirendeltségeink
Alsónémedi, Fô út 66/A
Dabas I., Szent János u. 108.
Dabas II., Szent István tér 1/D
Dabas II., Bartók Béla u. 92.
Dabas III., Vasút u. 2.

29/537-015
29/564-072
29/562-060
29/560-160
29/567-154

Bugyi, Templom u. 6.
Gyál, Kôrösi u. 116.
Gyál II., Déryné u. 1–3.
Budapest V., Képíró u. 9.
Dunaharaszti, Baktay tér 1.

29/547-082
29/540-045
29/541-270
1/266-6624
24/526-001

