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Olyan halk és hideg idő van,
halk és hideg, halk és hideg:
hallani szinte suhanóban
a gyöngyház égen a telet.
Selymesen száll ő rongyaink közt
s arcba legyez, bár semmi szél...
Óh láthatatlan, hűvös angyal,
előkelő, gyönyörü Tél!

Fotó: Tokai Róbert

Babits Mihály
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A Magyar Kultúra Hete
Január 17–20. között négy rendezvénnyel lezajlott a Magyar
Kultúra Hete városunkban. Január 17-én Orci József képzőművész
kiállításával nyílt meg a rendezvénysorozat a Kossuth Ház
Galériában, majd 18-án délelőtt a Közművelődés az ország közepén
című szakmai tanácskozással folytatódott, amelynek helyszíne szintén a galéria volt. Ugyanezen a délutánon a Halász Móricz-kúria
adott otthont a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete építészeti kiállításának és előadásainak, amely a dabasi kúriák által képviselt építészeti értékekről és a makettezés folyamatáról szólt. A rendezvény
előadója Tillinger Ádám és Kecskeméti Norbert volt.

Zarándokút fejlesztése Dabas és Zselíz között elnevezésű projektet
Döbrönte Katalin pályázatmenedzser vázolta a hallgatóságnak.
A rendezvénysorozatot a Magyar Kultúra Napja zárta, amelyet
20-án, pénteken tartottak a Kossuth Művelődési Központ nagytermében. A Himnusz eléneklése után Tapodi Katalin intézményvezető nyitotta meg az ünnepséget, majd a jelenlévők egyperces néma
csönddel adóztak Németh Anikó kulturális munkatárs emlékének.

Tillinger Ádám mekettkészítő előadása

Birinyi József, Kovács László és Széles András
A Halász Kázmér-kúria makettje

Fotók: Karlik Dóra

Január 19-én a Dabas-Sári Közösségi Házban került sor Birinyi
József Út a csillagok alatt című filmjének vetítésére, amely az El
Camino zarándokainak élményeit elevenítette fel. Ezt követően
Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke tartott előadást az Esztergomtól Máriagyűdig húzódó hazai zarándokút megvalósulásáról. A rendezvény befejezéseként a Közép-európai

Birinyi József
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Rumi Imre

A program Valentyik Anna Magyar tájakon című előadóestjével folytatódott, majd Birinyi József néprajzkutató tartott ünnepi beszédet.
Az est folyamán átadásra került a Dabas Kultúrájáért Karacsné
Takács Éva-díj, amelyet idén a Kéknefelejcs citeracsoport vehetett
át Kőszegi Zoltán polgármestertől. A kulturális programok sorát
három országos hírű népzenész, Széles András, Kovács László és
Birinyi József bemutatója zárta. A rendezvény befejezéseként a
jelenlévők együtt elénekelték a Szózatot.
Kapui Ágota
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Fotók: Karlik Dóra

A Kéknefelejcs citerazenekar tizenhat éve

Január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepségen, a Kossuth Mûvelôdési Központ színpadán a Kéknefelejcs citerazenekar vehette
át a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat.
A Kéknefelejcs citerazenekar a Kossuth Művelődési Központ falai
között kezdte meg próbáit 1996-ban. Vezetőjük Szlama László, aki
Pest Megye Művészetéért és Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díjban is részesült az elmúlt évek során. A zenekar tagjai: ifjú
Szlama László, Szlama Ildikó, Szlama Dóra, Szőnyi Renáta, Pataki
Tímea, Pataki Evelin és Molnár Ferenc. A csoport fenntartója a
Művelődési Központ és Dabas Város Önkormányzata.
A 16 év alatt számos vendégszereplésük volt, határon innen és túl,
Erdélyben, a Felvidéken, Szlovéniában, Délvidéken. 2011-ben részt
vettek Németországban, Bamberg városában egy nemzetközi zenei
fesztiválon, ahol hazánkat és Dabas városát képviselték.

Az angyal mögött / Orci József képei

Fotók: Nyiri Margó

A Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat január
17-én kedden Orci József dabasi képzômûvész kiállításának megnyitójával kezdôdött.
„Festés közben a festő gondoljon elsősorban a festőelemekre, tehát a
színek, vonalak, a formák, tömegek érdekeljék, hogy ezeknek együttese segítse a mű megteremtésében. A lélek úgyis ott van, mindenben jelen van.”
Barcsay Jenő gondolatait a Kerekes László és Orci József közös
munkájaként készült kiállítási katalógusból idéztem. A katalógus
belső oldalán a kiállító művész által válogatott, festőktől, íróktól, az
evangéliumból és önmagától származó idézetek sorakoznak, kicsit
rendetlen formában. Olyan
sajátos ez is, mint amilyen
sajátos volt a megnyitó a kiállító művész, Valentyik Anna
és Zsíros Réka közreműködésével. Sajátos egyéniség
Orci József, Dabas Kultú
rájáért Karacsné Takács Évadíjas festőművész barátunk.
Tükrözik ezt a kiállításon
bemutatott alkotásai is, amit
nem tisztem értékelni, nem

Folyamatosan részt vesznek népzenei minősítéseken. 1999-ben az
örkényi KARÉJ fesztiválon első helyezettek lettek. Országos népzenei
minősítőkön elért eredményeik a következők: 2000-ben ezüst fokozat,
2003-ban arany fokozat, 2005-ben arany fokozat, 2005-ben, 2007ben, 2008-ban, 2010-ben Aranypáva Díj, 2008-ban Vass Lajosnagydíj, 2011-ben Aranypáva Nagydíj.
2011-ben jelent meg első CD-lemezük, amelyet egy nagy sikerű
koncerten mutattak be november 19-én a Dabasi Sportcsarnokban a
Csík zenekar előzenekaraként. A lemezen magyar népdalok és moldvai feldolgozások hallhatók.
Az elmúlt néhány évben a Kossuth Művelődési Központ szervezésében létrejött népzenei és néptánctáborokban a zenekar minden tagja
aktívan részt vett. Tábori munkájuk, valamint tizenöt éves szakmai
múltjuk hatására közel 30 gyermek kezdett citerázni tanulni. Jelenleg
három utánpótláscsoport működik a művelődési központban.
A díjhoz szeretettel gratulál a Dabasi Újság szerkesztősége!

is mernék vállalkozni rá. De tükrözték a művész
világról, az emberről és önmagáról alkotott gondolatait a megnyitó során elmondott szavai is.
Nem is lehet sem összefoglalni, sem leírni az ott
elhangzottakat. Talán röviden abban összegezhetőek, amit Orci József a maga számára fontos
HIT négy pilléreként határozott meg: népi
szakralitás, a tevő szánalom (a „szeretet”), a mégoly-abszurd reménység (reménykedés!) és a művészetek lelke (a „poézis”).
Egy korábbi katalógusban Ries Zoltán, a jóbarát, aki ennek a katalógusnak a fotómunkáit végezte, a következőképpen fogalmazott:
„Csodabogár ő, akit ne ítéljünk meg se így, se úgy, csak szeressük őt.
Nyissuk meg belső kapuinkat bebocsátásért szerényen kopogtató
művei előtt és engedjük be őket. Ragyogni fognak bennünk.”
Jó szívvel ajánlom mindenkinek a február 26-ig megtekinthető
kiállítást. Szép élményben lesz részük. Egy Orci József-versidézettel
erősítem meg a fentieket:
Mert meglehet, hát hiszegetjük,
hogy van „valami” nagyszerű-,
és, ahhoz képest, és abszolúte!
kisszerű az élet,
kisszerű az ember élete.
Ám ez a legtöbb amit megfoghat:
hát nagyra van vele.

Tapodi Katalin
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Doni megemlékezés városunkban
Dabas Város Önkormányzata és az Áldos Hagyományôrzô Egyesület szervezésében lezajlott a doni katasztrófa
áldozataira való megemlékezés a település két helyszínén.
A megemlékezés koszorúzással és a Szózat közös eléneklésével zárult. A koszorúzást
felvezették és az emlékműnél
díszőrséget álltak a Dabasi
Kovács Sámuel Tüzércsapat
hagyományőrzői.
– szerk. –

Tisztelt Olvasók!
Január 13-án lesz egy éve, hogy felavatták a dabasi II. világháborús emlékművet. Az emlékmű talapzatán szereplő áldozatok listáját a közeljövőben kiegészítjük a tavaly jelzett nevekkel. Kérünk
mindenkit, aki korábban nem jelezte felénk, de tudomása van
arról, hogy valamelyik családtagja, felmenője a II. világháború
idején, fronton, civil áldozatként, vagy elhurcoltként veszítette
életét, hogy keresse fel munkatársainkat adategyeztetés céljából
levélben vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetirodán.
Azoknak az áldozatoknak a nevét áll módunkban feltüntetni,
akik az 1939–1945 időszakban Alsódabason éltek.
Kérjük Önöket, hogy juttassák el az egyes igazoló dokumentumok másolatait, az áldozatok nevét, születési, halálozási adatait (hely, idő, jelezve, hogy frontszolgálaton, munkaszolgálatosként, civil áldozatként, vagy elhurcoltként veszítették
életüket) legkésőbb 2012. március 30-ig (péntek).
Szerk.

HIRDETMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Lajosmizse, Alsólajos 415. szám 0466/5 hrsz.
6000 m² tanya + gyep
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz.
3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529
telefonszámon lehet kérni.
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Fotó: Karlik Dóra

Január 13-án, pénteken 16.00 órakor a
Martinovics téri I. világháborús emlékműnél gyülekeztek a város polgárai, majd egy
rövid ünnepi megemlékezés után fáklyás
felvonulás indult a Bajcsy-Zsilinszky útról
és haladt a Bartók Béla úton, egészen a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelői ntézet
mögötti II. világháborús emlékműig. A
Himnusz elének lése után
Kőszegi Zoltán polgármester
köszöntötte az egybegyűlteket, majd Feldman László
elmondta Gyóni Géza A béke
jön című versének egy részletét. A rendezvény ünnepi szónoka Szabó József János hadtörténész volt.

Tisztelt Olvasók, Önöket is
várja az Alaptörvény Asztala!
2011 szeptembere óta a települések polgármesteri hivatalaiban,
így nálunk is, elérhető az Alaptörvény Asztala (Dabason a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán), ahol egy nyomtatvány kitöltésével lehetősége nyílik minden állampolgárnak
megigényelni térítésmentesen Magyarország Alaptörvényének
névre szóló, dedikált példányát. Az egyszerű űrlapot a kitöltés
után a hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni. A névre szóló dedikált példányt az igénylő által megadott címre kézbesítik ki.
Amennyiben Ön is szeretne a 2012. január 1-jén hatályba
lépett Magyarország Alaptörvényéből egy névre szóló példányt,
keresse fel munkatársainkat!
Az alábbiak igényelhetők még az
Alaptörvény Asztalánál:
– Nemzeti Hitvallás 300 Ft
+ postaköltség
– Zsebfüzet 500 Ft + postaköltség
– Díszkiadás 10 000 Ft + áfa
+ postaköltség
Bővebb tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálatán,
vagy a 29/561-201-es telefonszámon kaphatnak.
Helik Odett
az Alaptörvény Asztalának
kezelője
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012
januárjában három ülést tartott.
A Képviselő-testület a január 6-i rendkívüli ülésen elfogadta az
1/2011. (I. 06.) önkormányzati rendeletet a hulladékgyűjtési, -szállítási díjról. A rendelet szerint 2012. január 1-jétől a települési szilárd hulladék
kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési díjai:
120 literes edény esetén
1615 Ft + 436 Ft = 2051 Ft/ingatlan/hó
240 literes edény esetén
3230 Ft + 872 Ft = 4102 Ft/ingatlan/hó
1100 literes edény esetén 16 150 Ft +4361 Ft =20 511 Ft/ingatlan/hó
Egyedülálló lakos 120 literes edény esetén a következő összeget fizeti:
1315 Ft + 355 Ft áfa = 1670 Ft/ingatlan/hó
A testület a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP
pályázati támogatásból megvalósuló »Ivóvízminőség-javítási beruházás
megvalósítása Dabason« tárgyú Derogációs víziközmű projektek előkészítése KEOP 7.1.0./11 számú, valamint KEOP-1.3.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan” tárgyú hirdetmény közzététele nélküli egyszerű
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét
– a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat alapján – az alábbiak szerint hirdette ki: ANPAST Europroject Szolgál
tató Kft., 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8–10.
Előkészítés: 4 000 000 Ft + áfa; Megvalósítás: 19 200 000 Ft + áfa
Össz.: 23 200 000 Ft + áfa azaz huszonhárommillió-kettőszázezer forint
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. ja
nuár 25-i rendkívüli ülésén a földgázenergia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, és az eljárás nyertesét az alábbiak szerint hirdette ki: GDF SUEZ Energia Magyarország
Zrt., 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Nettó ajánlati ár : 159,81 Ft/m3
Második helyezettként kihirdette a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőt: TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.,4200
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.; Nettó ajánlati ár 161,00 Ft/m3
A testület egyben felhatalmazta a polgármestert az eredmény kihirdetésére és a szerződés megkötésére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
január 31-én rendes ülést tartott.
A testület öt rendeletet fogadott el a Dabas Város 2011. évi költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról.
–A
 testület elfogadta a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól
szóló 9/2011. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet, melynek részleteit külön tájékoztató tartalmazza.
–A
 testület elfogadta az adósságkezelésről szóló önkormányzati rendeletet, továbbá a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
rendeletet. A rendeletek Dabas Város hivatalos honlapján, www.dabas.
hu, megtekinthetőek.
– A testület az áfa-változások miatt módosította a lakossági és közületi vízés csatornadíj megállapításáról szóló 16/2011.(III. 3.) önkormányzati
rendeletét. A módosítás szerint az ivóvíz- és csatornadíjak 2012. január
1-jétől, a jelenlegi 27%-os áfa-val az alábbiak szerint alakulnak:
A szolgáltatott ivóvíz díja:
áfa nélkül
áfa-tartalommal
lakossági vízdíj:
286 Ft/m3
291 Ft/m3
lakossági víz alapdíj:
218 Ft/hó
221 Ft/hó

áfa nélkül
áfa-tartalommal
közületi vízdíj:
456 Ft/m3
463 Ft/m3
közületi víz alapdíj:
1289 Ft/hó
1310 Ft/hó
A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja:
áfa nélkül
áfa-tartalommal
lakossági szennyvízdíj:
286 Ft/m3
291 Ft/m3
lakossági szennyvíz alapdíj: 218 Ft/hó
221 Ft/hó
közületi szennyvízdíj:
522 Ft/m3
530 Ft/m3
közületi szennyvíz alapdíj: 1289 Ft/hó
1310 Ft/hó
Szippantott szennyvíz
leeresztési díj:
2397 Ft/m3
2435 Ft/m3
A Képviselő-testület intézményekkel kapcsolatos döntései között:
– a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2012. évben az adható
minimális összegben, 193 250 Ft-ban biztosította a cafetéria keretet;
– elfogadta a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium módosított alapító okiratát;
– a dabasi ÁNTSZ épületével kapcsolatban tudomásul vette, hogy a dabasi
1918 hrsz.-ú, 4141 m2 nagyságú Orvosi Rendelő megnevezésű ingatlanra vonatkozóan, az alaprajz szerinti 94 m2 nagyságú terület használati joga Budapest Főváros Kormányhivatala javára az ingatlan-nyilvántartásban – jogutódlás tényeként – átvezetésre került. Ezen ingatlanból
alaprajz szerint fennmaradó 99,21 m2 nagyságú területrészt, az egyes
állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába
adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltak szerint, határozatlan időre Budapest Főváros Kormányhivatala
javára ingyenes használatba adott közegészségügyi, népegészségügyi
feladatok ellátására, azzal hogy az új használó köteles a helyiségek közüzemi költségeit viselni;
– elhatározta, hogy pályázat útján hasznosítja a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet „B” épületének földszintjén lévő 26 m2 nagyságú büfé
üzlet bérleti díját és a helyiség bérleti jogát. Meghatározta, hogy a bérleti díj induló összege: 3000 Ft+áfa/m 2 /hó = 78 000 Ft+áfa/hó+
rezsiköltség. A bérleti jog összege: a nettó bérleti díj összegének 50%-a
5 évre. 2012. január 1-jétől a pályázat lebonyolításáig az Önkormányzat
a „MAXIMA–C” Bt.-vel köt bérleti szerződést. A bérleti díj összege:
3000 Ft+áfa/m2 /hó = 78 000 Ft+áfa/hó + rezsiköltség, azzal, hogy a
bérleti jogot nem kell e bérlőnek megfizetnie.
A Képviselő-testület az egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatban a következő döntéseket hozta:
– Elfogadta a Malév Horgász Egyesület 2011. évről szóló beszámolóját. Az
egyesülettel az együttműködési megállapodást a horgásztó működtetésére 2012. január 1-jétől határozatlan ideig, év végére történő 3 hónapos
felmondási idővel kötötte meg, a 2011. évi bérleti díj fizetési határidejét
2012. 04. 30-ban határozta meg. A 2012. évi bérleti díj 2 100 000 Ft +
áfa-ban határozta meg, melynek fizetési határideje: 2012. 12. 15. A 2013.
évi bérleti díj 2012. 12. 31-ig újra tárgyalásra kerül. Az együttműködési
megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert.
– A Medicopter Alapítvány részére 30 000 Ft támogatást nyújtott 1 db
Bougie légút-biztosítási segédeszköz megvásárlásához a szociális
keret terhére.
– A 2149 hrsz.-ú, 1027 m2 nagyságú lakóház-udvar megnevezésű, természetben 2370, Dabas, Lakos dr. utca 26. szám alatti ingatlant a
Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület ingyenesen használatába adta,
raktározás céljára. A rezsiköltségeket a használó egyesület viseli, egyben vállalja az ingatlan rendben tartását, felügyeletét.
K. B.
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A rokkantsági nyugdíjrendszer
változásai

Az önkormányzat felkeresi
az idôskorúakat!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január 1-jétől jelentősen módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai. Ez évtől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék (RSZJ), bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka
nem állapítható meg.
Ezt követően a Rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattal függően:
– rehabilitációs ellátás vagy
– rokkantsági ellátás állapítható meg.
(2011. 12. 31-én rehabilitációs járadékban részesülőknek nem kell
felülvizsgálaton részt venni, az ellátást a döntésben megállapított időpontig folyósítják.)
Aki 2011. 12. 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban
részesült és 2011. 12. 31-ig betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt,
azok ellátását a nyugdíjfolyósító szerv 2012. 01. 1-jétől öregségi nyugdíjként folyósítja tovább.
Aki 2011. 12. 31-én I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III.
csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő RSZJ-ben, valamint az átmeneti járadékban részesülő személy ellátását 2012. 01.
1-jétől rokkantsági ellátásként folyósítja tovább. Az előzőekhez nem
tartozó – 2011. 12. 31-én – III. csoport rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, RSZJ részesülő személy ellátását 2012. 01. 01-jétől
rehabilitációs ellátásként folyósítják tovább. Ezen személyek 2012. 03.
31-ig kérhetik a komplex vizsgálat elvégzését, amennyiben nem kérik,
2012. 05. 1-jével az ellátásuk megszüntetésre kerül. Erről a nyugdíjfolyósító szerv tájékoztatót küld az érintetteknek.
Kérjük, hogy az ügyintézés (a Polgármesteri Hivatalban) miatt
hozzák magukkal az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság értesítését.
Köszönettel:		
Hatósági Osztály

Dabas Város Önkormányzata fontosnak tartja az időskorú polgá
rainak segítését, a velük való kapcsolattartást, gondjaik, napi problémáik enyhítését. Ennek érdekében február 1. és március 31. között a
Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló két személy keresi fel az
időskorúakat reggel 8.00 és délután 17.00 óra között. A két megbízott személy arcképes igazolvánnyal rendelkezik. A közfoglalkoztatott segítők feladata, hogy személyesen tájékozódjanak a településen
élő időskorúak fűtési, élelmezési, egészségügyi állapotáról.
Amennyiben azonnali segítségnyújtásra van szükség, az önkormányzat megbízottai haladéktalanul tájékoztatják a Polgármesteri
Hivatal és a Családsegítő illetékes munkatársát, akik megteszik a
szükséges intézkedéseket.
Kérem a Tisztelt Időskorú Lakosságot, hogy 5-10 perc erejéig
válaszoljanak a Dabas Város Önkormányzata által megbízott fiataloknak. Javasoljuk, hogy kérjék el az adatgyűjtők igazolását és személyi igazolványát, mielőtt kérdéseikre felelnének. Nem szükséges
lakásukba behívni a közfoglalkoztatott személyeket, a kapuban is
megadják a szükséges tájékoztatást.
A két fő foglalkoztatott neve Maris Judit (Gyón és Dabas) és
Bálint Dániel (Dabas és Sári).
Kérem, más személyt ne engedjenek be lakásukba, még akkor se,
ha hivatalunkra hivatkoznak. Az adatszolgáltatás nem kötelező,
azonban azt a célt szolgálja, hogy feltérképezzük a város időskorú
lakóinak napi gondjait, ezért kérem, az Önök érdekében válaszoljanak a feltett kérdésekre.
Türelmüket és segítő közreműködésüket köszönöm!
Garajszki Gábor jegyző

Tájékoztatás
 elhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2012. január 1-jét
F
követően indult első fokú közigazgatási hatósági eljárásért 3000
Ft illetéket kell fizetni. Kérem, hogy a Polgármesteri Hivatalban
indított eljárásaikban a kérelmen a fenti összegű általános eljárási illetéket leróni szíveskedjenek.
Garajszki Gábor jegyző
A Magyarországi Települések Közhasznú Egyesülete tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos
hibák bejelentését az alábbi elérhetőségeken tehetik meg:
Hibabejelentés: telefon, fax, üzenetrögzítő: 06-27/363-887
Honlap: www.mtkke.hu
E-mail: ugyfelszolgalat2@mtkke.hu
Az előforduló „szakaszhibákat” is kérjük jelenteni, ezeket továbbítjuk az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. felé.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala
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Változások a szociális ellátásban
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. január
1-jétől a pénzbeli és természetbeni támogatásra vonatkozó szabályozás több ponton módosult.
– Lakásfenntartási támogatás megállapítása január 1-jétől az önkormányzat képviselő-testületének/bizottságának hatásköréből jegyzői
hatáskörbe került át. Tehát megszűnt a helyi lakásfenntartási támogatás. Ezentúl normatív támogatásként folyósítható az arra rászorulóknak. Jogosult az, akinek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, azaz a 71 250 Ft-ot
és vagyonnal nem rendelkezik. A támogatás kérelmezése formanyomtatványon történik a szükséges mellékletek csatolásával. Nyomtatvány
és további információ a Polgármesteri Hivatalban kérhető.
– A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2012. január 1-jétől
az öregségi nyugdíjminimum 100%-áról (azaz 28 500 Ft-ról) 80%ára (azaz 22 800 Ft-ra) csökken. Első alkalommal a január hónapra
járó, február hónapban folyósított támogatást kell alacsonyabb
összegben folyósítani.
– Rendszeres szociális segélyre jogosultak a nyugdíjrendszer változása
miatt módosításra számíthatnak. A korábbi 55 év helyett a segélyre
jogosító életkorhatár a nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évre
változott, így lesznek, akik foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
lesznek jogosultak. Önkormányzatunk a felülvizsgálatot 90 napon belül
fogja elvégezni. Módosul a segély összegének felső határa is.

önkormányzati hírek

Az okmányiroda tájékoztatói
Gépjármű adásvételi szerződés kötelező elemeiről
A 2010. január 1-jén hatályba lépett közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a
közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához
szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.)
Korm. rendelet alapján a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes
bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
c) a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve;
születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv)
sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e) a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték
(km-óra állás);
f) a tulajdonjog-változás hatálybalépésének napja;
g) a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési
kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjogváltozás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott
határidőn belül;
h) a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a
bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A rendelet alapján a közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei
pedig a következők:
a) a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;
b) a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám)
és gyártmány adatai;
c) a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési
helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata,
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének)
címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
d) a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új
üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;
e)6 a járműnek az üzemben tartó birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett
érték (km-óra állás);

f) a jogügylet hatálybalépésének napja;
g) a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon
belül eleget tesz;
h) a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés
alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési
kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

Hatósági bizonyítvány kiállítási illetékeinek változásáról
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokat,
tényeket igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló
eljárás és egyéb eljárások illetéke
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a szerint a hatóság tény, állapot
vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A hatósági
bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek nyilvántartása az igazolni kért adatot tartalmazza. A hatósági bizonyítványt a
kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül kell kiadni, illetve
az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal kell ellátni.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 168. § 2. pontja hatályon kívül helyezte az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 29 § (4) bekezdéséhez tartozó Melléklet „XXI.
A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke „ című fejezetének 1.) pontját, ezért az Itv. eltérő rendelkezésének hiányában a
polgár által kezdeményezett, a hatósági bizonyítvány kiállítására
irányuló eljárás az általános tételű illeték alá esik.
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 169. §-a módosította
az általános tételű eljárási illeték mértékét is, melynek eredményeként az illeték összege 3000 Ft-ra emelkedett.
Hivatkozott törvényi változásokra tekintettel a 2011. december
31-ét követően indult eljárásokban a hatósági bizonyítvány kiállítása 3000 Ft illeték alá esik.
Az Itv. 73. §-a szerint a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor
illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
A polgár által kezdeményezett fiktíválási eljárás és a külföldön
élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételi kérelmére indult
eljárás is – az Itv. eltérő rendelkezésének hiányában – 3000 Ft
összegű általános tételű illeték alá esik”.
Továbbá, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 168. § 2. pontja
hatályon kívül helyezte az Itv. Melléklet „IX. Egyes Okmányok
kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke „című fejezetének II.3.)
pontját, ezért megszűnt a személyazonosító igazolvány kiadásához
szükséges anyakönyvi kivonat kiállításának illetékmentessége.
2012. február
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
február 28.
Baranyi Árpád–Lőrinczy Tímea
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
február 15.
Szatmári István–Huszár Julianna
február 22.
Weil Zoltán–Horváth Andrea
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
január 23.
Gácsi Pál–Bartuszek Margit
február 28.
Horváth József–Valentyik Anikó
Horák István–Botlik Mária
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
február 19.
Zsíros László–Szabados Anna
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
február 12.
Závodni Lajos–Balázs Rozália
február 19.
Balázs Imre–Kátai Gizella Katalin
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
február 24.
Turcsán Mátyás–Szénási Mária
Podoba János–Suhajda Julianna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Kocsó Lászlóné (Bodó Rozália)
1932. 01. 11.
2011. 12. 22.
Pacsirta Istvánné (Zsolnai Erzsébet) 1935. 09. 15.
2011. 12. 22.
Beliczki József
1948. 04. 26.
2012. 12. 25.
Mártha Sándorné (Danyis Mária)
1941. 09. 01.
2011. 12. 26.
Strupka István
1943. 11. 28.
2011. 12. 26.
Prigyeni Péter
1943. 11. 12.
2011. 12. 27
Deák László
1953. 12. 26.
2011. 12. 28.
Botlik László
1930. 11. 27.
2012. 01. 02.
Méhes Sándorné (Arany Klára)
1943. 03. 07.
2012. 01. 04.
Bánszki Imre
1937. 06. 27.
2012. 01. 05.
Mráz József
1953. 07. 03.
2012. 01. 06.
Kronvalter Zsuzsanna
1964. 09. 29.
2012. 01. 06.

Név	Születési idô Halálozás idôp.
Nagy Ferencné (Hajdu Mária)
1924. 09. 11.
2012. 01. 07.
Kecskés Sándor
1954. 08. 01.
2012. 01. 08.
Szabó Lajosné (Kovács Julianna)
1923. 03. 01.
2012. 01. 10.
Huszár József
1946. 09. 21.
2012. 01. 11.
B. Nagy Tibor Lajos
1931. 04. 23.
2012. 01. 12
Kozma Zoltánné (Tabányi Terézia)
1933. 05. 20.
2012. 01. 13.
Németh Anikó
1982. 11. 22.
2012. 01. 15.
Medve Ferencné (Bábel Margit)
1933. 12. 22.
2012. 01. 16.
Rojcsik Ferencné (Balázs Jolán)
1937. 09. 10.
2012. 01. 16.
Bennárik József
1935. 01. 08.
2012. 01. 17.

Osztozunk a családok gyászában.

Újszülöttek
Gyermek neve
Jakab Dávid
Horváth Eszter
Bálint Blanka
Barta Dóra
Rutterschmid Viktória
Slezák Levente
Surman Gábor Milán
Farkas Fanni
Gera Péter

Anyuka neve	Születési idô
Radics Alexandra
2012. 01. 10.
Farkas Edina
2012. 01. 11.
Kleinzel Anett
2012. 01. 12.
Turcsány Márta
2012. 01. 13.
Batuska Edit
2012. 01. 16.
Szmirnova Natalija
2012. 01. 21.
Demeter Enikő
2012. 01. 22.
Újvári Renáta
2012. 01. 25.
Körmendi Erika
2012. 01. 28.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Életkor
Temesi István Jánosné
1921. 02. 01.
Dobrovolni Sándor
1921. 02. 17.
Zsíros Pálné
1920. 02. 01.
Molnár Jánosné
1918. 02. 03.
Kohajda Jánosné
1918. 02. 06.
Szládik Istvánné
1917. 02. 06.
Varga Péter
1913. 02. 26.

91 éves
91 éves
92 éves
94 éves
94 éves
95 éves
99 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik Rácz Józsefné temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek, bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik özvegy Pacsirta Istvánné temetésén részt vettek, sírjára elhelyezték a kegyelet virágait, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Kronvalter Zsuzsanna temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rend elő
intézet közösségének, a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, valamint a Halász
Móricz-kúria munkatársainak részvétteljes
megatartását.
A gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak,
akik Németh Anikót utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot hoztak, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Szabados Lénárd temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága halottunk, Bánszki Imre
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Bánszki család

intézményeink hírei

A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT hírei
Közmûvelôdés az ország közepén

FELHÍVÁS!

címmel került sor a Kossuth Ház Galériában egy szakmai tanácskozásra 2012. január 18-án, melyen a dabasi térség polgármesterei,
a kistérség és Pest megye közművelődési szakemberei vettek részt.
A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Kultúráért Felelős Állam
titkársága által elindított, a magyar közművelődésért szervezett,
16 tanácskozásból álló országos programsorozat része volt a dabasi
rendezvény. Legfontosabb célja az volt, hogy a résztvevők bevonásával, tudásának, tapasztalatának felhasználásával születhessen meg
a Közművelődési Főosztály által készítendő megújuló országos közművelődési stratégia.
A stratégiai témakörök közül a kistérség és járás viszonya, az
önkormányzati szerepvállalás jövője, a művészeti élet és a közművelődés kapcsolata szerepelt a tanácskozáson. A stratégia koncepcióját Cserép László, a NEFMI Közművelődési Főosztályának vezetője ismertette. A törvényalkotók felelősségéről, az önkormányzati
törvény módosításairól Kőszegi Zoltán országgyűlési képviselő,
Dabas polgármestere beszélt. A dabasi mikrokozmosz sikeres
modelljéről, minőségéről, a kistérségi közművelődési stratégiáról
szólt Zsírosné Pallaga Mária, az OKTKT alelnöke, Hernád polgármestere.

AGYKONTROLL tanfolyam indul
a Művelődési Házban
Időpont : 2012. március 17–18., 24–25.
Ingyenes tájékoztató előadás:
február 27. hétfő 17.00 óra (klubterem)
Bővebb információ: 29/360-237 – Nyiri Margó
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

folytatódnak a CSOPORTOK, klubok
FOGLALKOZÁSAI
Nyugdíjas Egyesület programja: február 4., március 3.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (galéria)
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: március 5. hétfő
Margaréta citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa népdalkör: csütörtök 16.00–18.00 óráig (klub)
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: kedd 16.30–17.30,
péntek: 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: páratlan hét kedd
16.30–18.00 óráig,
oktató: Dabasi Fotóklub Egyesület

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

kiállí tás
Az angyal mögött
ORCI JÓZSEF festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető:
2012. január 17.–február 26-ig, munkanapokon 9.00– 17.00 óráig.
Hétvégén: előre egyeztetett időpontban (telefon: 29/362-545,
06-30/534-11-38)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét csütörtök 15.00 órától, oktató: Kerekes László
Felnőtt képzőművész kör: havonta, első péntek 16.00 órakor

Fotó: Nyiri Margó

Február havi programok

Három gyakorlati példa bemutatására is sor került. A művészetek és a közművelődés együttes hatásáról egy sikeres EU-s pályázat
kapcsán Tapodi Katalin, a dabasi Kossuth Művelődési Központ
igazgatója beszélt. Az inárcsi és a bugyisi Integrált Közösségi
Szolgáltató Teret, a pályázat nyújtotta lehetőségeket és a gyakorlati megvalósítást Golda Andrea és Józsa László igazgatók mutatták
be.
A Kerekes László által finom eleganciával összeállított kamara
kiállítás mutatta be a kistérség településeinek közművelődését,
értékeit, közösségeit, intézményeit.
A tanácskozás eredményeit Németh János, a NEFMI főtanácsosa értékelte. Remélhetőleg a tanácskozások tapasztalatairól készülő
„Útinapló a magyar közművelődés ekhós szekeréről” címmel megjelenő írásának dabasi fejezetét a későbbiekben lesz módunk közzétenni a Dabasi Újság hasábjain.
Tapodi Katalin
2012. február
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„Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte
s csőrében elviszi.”
(Csoóri Sándor)

Kedves Anikó!

Németh Anikó
1982. november 22.–2012. január 15.
Iskolái:

Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
Bolyai János Gimnázium, Ócsa
Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Tanárképzési és
Tudástechnológiai Kar, művelődésszervező szak, 2011
Eszterházy Károly Főiskola (Eger), befejezetlen magyar
szak
Munkahelyei: Zárdakert Idősek Otthona,
Kossuth Művelődési Központ

Jótékonysági Est

Fotó: Nyiri Margó

A Kossuth Művelődési Központ, a Táncsics Mihály Gimnázium
Diákönkormányzata és a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
Jótékonysági Est Németh Anikóért címmel január 13-án pénteken este szervezett rendezvényén felléptek: Fehér Júlia, Forgatós
Néptánccsoport, Hanusch Róbert, Kéknefelejcs Moldvai zenekar,
Smida Adrienn, Szalontai Eszter, Szőnyi Renáta, Tugyi Richárd és
Valentyik Anna.
Az est fővédnöke Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési
képviselő volt. A műsor bevételéből és az adományokból összesen
404 000 Ft gyűlt össze.
Az összeg egy részét Németh Anikó javára fordította a család.
A fennmaradó összeget Kucsák Bence, dabas-gyóni kisgyermek
gyógyítására adományozta tovább Anikó családja.

Ezúton mondanak köszönetet a szervezők mindazoknak, akik
fellépésükkel és támogatásukkal hozzájárultak Németh Anikó
kezeléséhez, illetve segítik Kucsák Bence gyógyulását.
A szervezők
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Nagyon nehezen találtam meg a formáját és módját annak, hogy
szóljak Hozzád. Alig tudom leírni – hogy elbúcsúzzak.
Több nyári táborban dolgoztál már velünk, de a TÁMOP
projekt megkezdésének idején állandó munkatársként kerültél
közénk. Pillanatok alatt megértetted a rád háruló, szerteágazó,
sokrétű feladatot. És ami a legfontosabb volt benne: a gyerekekkel, a fiatalokkal való foglalkozást. Barátságos, mindenkinek
adni akaró lényedet gyorsan megszerettük. Nemcsak mi, munkatársak, hanem azok is, akikkel munkád során kapcsolatba
kerültél, foglalkoztál. Felejthetetlenek lettek a népzenei,
néptánctáborok, foglalkozások, a fellépésekre való készülések,
utazások, a helytörténeti foglalkozások, a jegyzet készítésének
hosszú időt igénylő munkafolyamata, megannyi program, esemény. A szövőszéken még ott van az általad rátűzött név, naponta vesszük kézbe az általad készített dokumentumokat, munkákat, és nem tudjuk elhinni, hogy nem folytatod őket. Bennünk él
a felszabadult öröm, amikor a TÁMOP pályázat ellenőrzésének
fárasztó és nehéz napja végén elismerték a munkánkat, amelyben
oroszlánrész jutott Rád. Tudjuk, hogy a betegségben már nagyon
megfáradtan, de még egy mosollyal nyugtáztad, hogy elnyertük
a minősített közművelődési intézmény címet. Két feladatért,
amelyből az egyik – a művelődő közösségek tevékenysége – a Te
munkád elismerése.
Tudtuk, hogy beteg vagy. Végigizgultuk a nyarat, szorítottunk az őszi vizsgálatok alatt, hogy sikerüljön, ne győzzön le a
betegség. Időnként össze is szidtunk, hogy vedd komolyabban az
orvosi utasításokat. Érted tettük.
Irigyeltük akaraterődet, amikor december 17-én bejöttél a
karácsonyi rendezvényre, hosszasan beszélgettél a néptáncos
gyerekekkel, a citerás fiatalokkal, felnőttekkel és azt mondtad:
nem adod fel, mindent megpróbálsz.
Sokan szorítottunk Neked. Tudtad, hogy a művelődési központban jelen lévők állva tapsolva küldték az erőt, a reményt,
szolidaritásuk és barátságuk üzenetét Neked.
Január 13-án este fáradtan, de még hallgattad a Margóval és
Annával folytatott rádiós beszélgetést.
Az utolsó pillanatig reménykedtél, reménykedtünk.
Reménykedett családod, édesanyád, aki odaadóan ápolt.
Van egy kedves szokásunk a művelődési központban.
Karácsonykor valami jelképes ajándékkal kedveskedünk egymásnak, mindannyian, mindenkinek. Amikor bejöttél, egy-egy kerámiából készült angyalkát hoztál valamennyiünknek. A napokban
csendesen vallottuk be egymásnak, hogy az ünnepek után, a
karácsonyi díszekkel együtt nem csomagoltuk el az angyalkát.
Amikor – leírni is nehéz – utoljára nálad jártam, ágyad felett
a polc angyalokkal volt tele. Amikor bement a madár, hogy csőrében elvigyen, itthagytad nekünk angyalaidat emlékbe. Mi
pedig csak annyit tudunk mondani most: az angyalok vigyázzák
álmodat, Anikó!
Tapodi Katalin és munkatársaid
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A Halász Móricz-kúria
februári programjai
Állandó programjaink:
– Minden héten szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
– Minden héten csütörtökön népi ének foglalkozás
17.00–18.00 óráig
– Minden héten, szerdán INGYENES angol szakkör
15.00–16.30 óráig
–F
 ebruár 6-án hétfőn, haladó Horgoló klub 16.00–18.00 óráig
–F
 ebruár 13-án hétfőn kezdő Horgoló klub 16.00–18.00 óráig
– Február 17-én pénteken csörögefánk készítése
a Miloszerni vendégházban.
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk
a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet személyesen,
illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon!

A Sári Közösségi Ház
február havi programjai
Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 Bazsalicska citeracsoport
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.30–22.00 Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.45–20.45 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
Szerda
18.30–19.30 Torna (vezeti: Mrázné Gogolák Éva)
19.30–20.30 Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
Péntek
19.30–20.30 Torna (vezeti: Mrázné Gogolák Éva)

A sári hagyományőrző csoportok
februári rendezvényei:

Február 11.(szombat) – Hagyományőrző disznóvágás
a Sári Szlovák Udvarban (Tájház és Rétesház)
2371 Dabas, Mánteleki u. 3/D
Február 18.(szombat) – Farsangi Mulatság
a Sári Közösségi Házban
Február 8. Teski Attila állapotfelmérés
Február 10., 21., 29. – vásár

Dabas és a Dabasi kistérség
talentumai, figyelem!
Dabas Város Önkormányzata 2012-ben is megrendezi tehetségkutató versenyét, amely bemutatkozási
lehetôséget nyújt a város és a kistérség fiataljainak,
és támogatja a tehetségek elindulását, képességeik
kibontakoztatását.
Várjuk tehát Dabas és a Dabasi kistérség településeinek talentumait, azokat a gyerekeket és fiatalokat, akik az alábbi kategó
riákban tehetségesek, és szeretnék megmutatni tudásukat a
szakmai zsűrinek és a közönségnek.
A jelentkezôk a következô kategóriákban indulhatnak:
– vers- és prózamondás
– ének
– hangszeres előadás
– tánc
Korcsoportok:
– alsó tagozat 1–2.; 3–4. osztály
– felső tagozat 5–6.; 7–8. osztály
– középiskolás
A verseny menete:
A kistérség települései külön elődöntőkön válogatják ki a legjobb
előadókat. Az elődöntők lebonyolítása után, kérjük, hogy minden korcsoportból a legjobb (azaz egy) diákot (vagy formációt)
küldjék az április 20-i dabasi döntőre.
– A dabasi elődöntők 2012. április 19-én lesznek a
Kossuth Művelődési Központban.
– A döntőre április 20-án kerül sor a Dabas Diego Sport
csarnokban.
– Az eredményhirdetésre és a gálára április 21-én szintén
a DDS-ben kerül sor.
A gálán a Zentai Magyar Kamaraszínház
ifjúsági tagozata bemutatja
a Valahol Európában című musicalt.

Jelentkezési határidô: 2012. március 23.
Cím: kapui.agota@dabas.hu, k.teri@freemail.hu
Jelentkezési lap letölthető a www.dabas.hu honlapról,
vagy beszerezhető a dabasi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri Kabinetirodában, vagy Kotán
Sándorné tanárnőnél a Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Érdeklődni lehet Kotán Sándornénál a 29/360-270-es és a
29/360-396-os telefonszámon, vagy a Polgármesteri Kabinet
irodában, az 561-230-as telefonszámon.

Mindenkit szeretettel várunk a versenyre!
A szervezők
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Dabas 11

intézményeink hírei

A Kossuth Lajos Általános Iskola hírei
Sikeresen zártuk az elsô félévet
A Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete ebben a tanévben is
igyekezett az előző évekhez hasonló teljesítményt nyújtani a tanulók tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinek megszervezésében és
színesebbé tételében. A délelőtti és délutáni elfoglaltságok összehangolását és szakmai felügyeletét a munkaközösségek biztosították mindkét tagozatunkon. Munkaközösségeink az év elején elfogadott munkaterveik szerint haladnak, és teljesítményeikről a tantestületi értekezleteken adnak számot.
Elsődleges célunknak tartottuk, hogy iskolánk minden tanulójára kiterjedően tudjuk megszervezni az alapkészségek minél magasabb szintre emelését, így megszerveztük a sajátos nevelési igényű,
beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését és
gondozását, valamint a tehetséges, kimagasló eredményeket mutató
diákokkal való foglalkozást.
A tanulási nehézségekkel küzdőknél olyan területek fejlesztését
végeztük, amelyek megkönnyítik az önálló tanulás készségének
kialakítását. A fejlesztő foglalkozásokat kiscsoportos keretben
bonyolítottuk le, így lehetőség nyílt az egyéni képességek feltérképezésére, az egyéni sikerélmények megélésére.
A tehetséges diákjaink számára pedig folyamatosan zajlanak a
különböző tehetségkutató versenyek, ahol képességeik fejlesztésén
túl a megmérettetés lehetőségét is felkínáljuk. Különböző pályázatokat írtunk ki számukra, melyeknek értékelésére félévente kerül
sor. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Zrínyi Ilona matematikaversenyre, az Apáczai Csere János komplex természettudományi tanulmányi versenyre, a Tollforgató és Titok levelezős versenyekre, a
Simonyi Zsigmond helyesírási, valamint az informatikai és rajzversenyre minden évfolyamról sok-sok diák jelentkezett, és vállalta a
megmérettetést a helyi erőpróbákon.
A művészeti iskolásaink folyamatosan képviselik Dabas várost a
vers- és prózamondó versenyeken, a szerepjátékaikban pedig mindenki gyönyörködhetett az elmúlt félév során.
Munkaközösségeink pályázatok kiírásával igyekeztek a diákokat
szorgalmas, kitartó munkára szoktatni. Nagyon sok diákunk nevezett be az ötösgyűjtési versenyre, a füzetvezetési versenyre, az angol
fordítási és szófaló versenyre, valamint a magyar nyelvű Ki olvas a
legtöbbet versenyre.
Az osztályfőnöki munkaközösség meghirdette az osztályok
közötti tanulmányi és magatartási versenyt, így diákjaink igyekeztek minél több versenybe bekapcsolódni, minél több közös programot szervezni az osztályukban vagy akár a családjuk bevonásával,
és persze igyekeztek minél több jó jegyet szerezni, hiszen minden
cselekedetük pontot érő, amelynek a versenyben óriási szerepe van,
hiszen a nagy eredményhirdetésre csak év végén kerül sor.
Mindennapi életünkről, a feladatainkról és a sikereinkről az
iskolarádió hullámain keresztül értesülhettek diákjaink, hiszen
mindennaposak voltak jelentkezéseink. Stúdiónkban már eddig is
sok vendég jelent meg, és ezután is azt szeretnénk, ha a rádiónk is
közvetítené azt a nemes szándékunkat, hogy gyermekeink testi és
szellemi fejlődéséért mindennap megteszünk mindent, ami csak
tehető értük. Lezártuk az első félévet, eredményeink pedig további
munkára sarkallnak bennünket, tanárokat és rajtunk keresztül
diákjainkat is. 		
Farkas Józsefné igazgató
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OVISULI…
A Kossuth Lajos Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben is
nagy hangsúlyt fektet leendő első osztályos kisdiákjai fogadására. Ennek keretében bemutatkozó nyílt órákat szervezünk,
melyekre tisztelettel hívunk minden érdeklődő szülőt.
Nyílt órák: február 23.
8.00 óra
8.55 óra

uszodás iskola/2-es terem
uszodás iskola/5-ös terem

Iskola-előkészítő programjainkra pedig immáron 6. esztendeje várjuk a hozzánk jelentkező nagycsoportos óvodásokat és
szüleiket. Játsszunk iskolásdit!
Az OVISULI néven ismert foglalkozások időpontjai:
március 23. (péntek)
17.00 óra
április 20. (péntek)
17.00 óra
május 18. ( péntek)
17.00 óra
Amíg a gyermekfoglalkozások zajlanak, addig a szülőket
tájékoztató előadásra, tankönyvbemutatóra hívjuk.
Helyszín: Kossuth Lajos Általános Iskola
Dabas, Iskola utca 1.
Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat előre
jelezzék a 06-29/360-396-os telefonszámon!
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket.
Farkas Józsefné

Alapítványi hír
A Kossuth Iskolai Informatikai és Számítástechnikai
Alapítvány számláján 2011-ben 364 487 Ft adó 1%-ból összeadódott felajánlás érkezett, melyet 3 db projektor és 1 db számítógép vásárlására fordítottunk.
Tisztelettel köszönjük adományaikat!
Kérjük, támogassák továbbra is alapítványunkat!
Adószámunk: 18678802-1-13
Bankszámlaszámunk: 10103829-08618838-00000000

Megjelent a Kossuth Lajos Általános Iskola Évkönyve!
Megvásárolható az iskola titkárságán.
Ára: 1000 Ft

intézményeink hírei

a Szent János Katolikus Általános Iskola hírei
Bemutatóóra
Minden általános iskola életében fontos állomás egy bemutatóóra
lebonyolítása, de egyben nagy kihívás is. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó iskolánkat kérte fel ennek megszervezésére, amelyre január 18-án került sor. Dabasról és számos
környező településről fogadtunk érdeklődőket, akik a 2. b osztályban, Gattyán Annamária tanító néni segítségével barangoltak a
mesék birodalmában.
Öröm volt látni, hogy mennyire örültek egy-egy játékos feladatnak, mennyi érdekes eszközt használtak, ami a tanító néni leleményességét bizonyítja.
A bemutatóórát rövid beszélgetés követte, ahol megosztottuk
örömeinket, tapasztalatainkat. Külön öröm volt, hogy gyakorlatban

hasznosítható ötleteket adhattunk át a más iskolákban tanító kollegáink számára, így segítve munkájukat.
Pásztor Zsuzsanna

Az elsô Suliváró iskolánkban
Immár negyedik éve szervezzük meg az érdeklődő nagycsoportosok
számára Suliváró foglalkozásainkat, melynek elsődleges célja, hogy
a szülők és a gyerekek megismerjék iskolánkat. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre egyre többen látogatnak el erre a nyílt
programsorozatra.
Első alkalommal, melyet január 10-én tartottunk, a szülőknek
bemutattuk iskolánkat, a nálunk folyó munkát, hagyományainkat,
szokásainkat. Beszámolóink az interaktív táblán vetített fényképek
segítségével elevenedtek meg.
Ezalatt a gyerekek a tanító nénikkel játszottak, ismerkedtek.
A 45 perces foglalkozás végén csupa mosolygós kisgyermek szaladt szüleihez, akik nem győztek mesélni a sok-sok izgalmas, érdekes játékról, feladatról.
A következő alkalommal a leendő elsős tanító nénik mutatkoznak majd be, illetve fejleszőpedagógus, logopédus tart előadást. Az
utolsó alkalommal, ahogy minden évben, egy játszóház várja a gyerekeket.

Kedves Szülôk!
Tisztelt Adózó Állampolgárok!
Hogyan rendelkezhet 2011-es személyi jövedelemadója
1 százalékáról?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra,
hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön törvény szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk
egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik az 1 százalékáról, adójának ez a része nem veszik el, hanem a költségvetésben marad, azaz ezt az összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A rendelkezés nem kötelező, de
aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.

A Suliváró sorozatunk további időpontjai: február 7.,
16.15 óra, március 6., 16.15 óra, április 2., 16.15 óra
Szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket és szüleiket.
Pásztor Zsuzsanna
alsós MKV

Az idei esztendőben is van lehetősége,
hogy a 2011. évi személyi jövedelemadójának

1%-át felajánlja
a „Napraforgó” Óvodai Alapítvány javára.
A sári gyermekek óvodai körülményeinek javítása érdekében
köszönettel fogadja támogatásukat, melyet a nyilatkozaton az
alábbi adószám, ill. név feltüntetésével tehetnek meg:
Adószám: 18680638-1-13
Név: Napraforgó Óvodai Alapítvány
Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében.
Garajszki Piroska
az alapítvány elnöke

Mrázné Csernák Ilona
az intézmény vezetője
2012. február
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Év végi programok a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
A novemberi Dabasi Újságban számoltunk be iskolánk tanévkezdő
programjairól. Az eltelt időszakban is számos esemény történt iskolánkban. A gólyaavató bulit hagyományosan a Diákönkormányzat
tagjai szervezték. A programon az osztályok osztályfőnökeikkel
együtt vettek rész. Jó alkalom volt ez arra, hogy egymást a humor
oldaláról is megismerjük.
A környezet- és egészségtudatos magatartás erősítését szolgálta a
nagysikerű kortárs oktató képzésünk. 2011. 12. 6-án iskolai nyílt
napunkkal egy időben 8. alkalommal hirdettük meg sikeresen a
Mikulás kupát. Nyolc általános iskola részvételével zajlott az esemény, amelyen több csapat is a legjobb eredményét érte el a kupa történetében. Közülük említést érdemel a Gyóni Géza Általános Iskola
3. helyezése, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola elődöntős részvétele és természetes a győztes gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola.
Ezúton is köszönjük a részvételt, és jövőre is várjuk a csapatok jelentkezését! Az egészséges életmód, az egészséges versenyszellem – és
csapatszellem erősítését célozzuk meg a helyi focibajnokság, a KZS
liga megrendezésével, amelynek keretében iskolánk tanulói és dolgozói rúgják a bőrt. A fordulók eredményei, a tabella és a góllövőlista
iskolánk honlapján megtekinthető.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása terén több jelentős eseményről
érdemes szót ejtenünk. A HATÁRTALANUL! nyertes pályázatunk jóvoltából egyhetes csereprogram során 15 női szabó diákunk
utazott Erdélybe, majd 15 baróti varró szakmát tanuló diák érkezett
iskolánkba. A találkozások alkalmával a tanulók közösen készítettek díszmagyar motívumokkal díszített ruhakollekciót. A német
nyelvoktatást is támogatta az IDA projekt, melynek kapcsán egy
hónapot töltöttek nálunk német diákok. A szeretet ünnepéhez közeledve, december végén tehetséges és lelkes tanulók és kollégák hívták
vendégül az iskolánk közvetlen szomszédságában élő embereket. A
kora esti program megható és felemelő élményt nyújtott a jelenlévőknek. Mi pedagógusok azon munkálkodunk, hogy a hétköznapokra is jusson a felejthetetlen percekből, amikor a barátság és szolidaritás pillanatait éltük át.
A tanév során még számos esemény lebonyolítása vár ránk, többek között két HATÁRTALANUL pályázat és egy nemzetközi
projekttalálkozó a környezetnevelést szolgáló CLIMES nemzetközi
projektünk kapcsán.
Valentyikné Szakál Márta

KZS-s diákok Erdélyben
„Közös öltés egységben és ellentétben”
című pályázat keretében

A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. HATÁRTALANUL!
programjára benyújtott pályázatunk 1 822 500 Ft
támog atást nyert. Ennek keretében iskolánk a
dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és
Kollégium 15 nôi-ruha szabó diákja utazott Erdélybe és 15 baróti, varró szakmát tanuló diák
utazhatott Dabasra. A találkozások alkalmával közösen készítették el a projekt termékeként a díszmagyar motívumokkal díszített ruhakollekciót.
November első hetében a barótiak látogattak el hozzánk Dabasra.
Elkezdődtek a munkálatok iskolánk varró tanműhelyében, ahol a
baróti és dabasi diákok közösen dolgoztak az egyes modellek kiszabásán, majd az egyes részek összeállításán.
Vendégeink számára szervezett programok között
szerepelt dabasi és budapesti városnézés, 3d-s
mozizás, ismerkedés a diákönkormányzattal.
Ellátogattak Nagykőrösre egy díszruha-varrómesterhez.
November harmadik hetében került sor a mi
utazásunkra Erdélybe. A baróti Derzs Panzióban
szálltunk meg. A délelőtti varrótanműhelyben
folytatott munkákat követően délutánonként
bejártuk a Barótot környező kisebb településeket,
ismerkedve a helyiek életvitelével, kultúrájával.
Jártunk Kisbaconban a Benedek Elek Emlékház
nál, a Szent Anna-tónál, és ellátogattunk Sepsi
szentgyörgyre is. Bodoson egy díszruhakészítő
mester, Dávid Alpár fogadott minket, ahol gyö-
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nyörű díszítésű ruhákat láttunk és megismertük a gombkészítés
technikáját is. A program zárásaként tervezett divatbemutató az
utolsó estére esett. Számos érdeklődő jelent meg az iskola diákjai,
tanárai közül, de még helyi lakosok is ellátogattak a záró rendezvényünkre. A tanulók bemutatták az általuk készített ruhadarabokat,
mellyel nagy siker arattak. Egy-egy modell darabból kettő készült
ellentétes árnyalatban, egy baróti és egy dabasi diák által.
A program lehetőséget nyújtott egymás kultúrájának, természeti
értékeinek megismerésére és baráti kapcsolatok kialakulására is.
Sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Rudas Anita projektmenedzser

intézményeink hírei

Hívogat az iskola…
Tisztelt Szülők!
A Gyóni Géza Általános Iskola újabb programokkal
várja az iskolába készülődő gyermekeket.
Február utolsó hetétől kezdődően iskolára felkészítő foglalkozásokat tartunk nagycsoportos óvodásoknak. Nemcsak az írás, olvasás, matematika tanulását szeretnénk elősegíteni, hanem játékos
feladatokon keresztül „az iskolás életet” ismertetnénk meg a gyerekekkel.

Néhány témakör a programból:
• Hogyan kell helyesen fogni a ceruzát?
• Beszédhallás, beszédértés fejlesztése
• A SZÉP BESZÉD fejlesztése mondókák segítségével
• Mozgás és gondolkodás
A foglalkozások időpontjai:
• február 22.
• február 29.
• március 7.
• március 12.
• március 21.
Minden foglalkozás 16.15-től 17.00 óráig tart,
melyekre kérjük, hogy előzetesen jelentkezzenek
a 367-391-es telefonszámon.
A foglalkozások ingyenesek.
Március 20-án, 21-én, 22-én a leendő első osztályos tanító
nénik (Fichóné Galacz Erzsébet, Gacsalné Sándor Csilla és Latyákné
Rádi Erika) tartanak nyílt napot a Szőlő utcai épületben.
Március 28-án 17.00 órakor szülői értekezlet lesz a leendő
elsősök szülei számára.
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk, hogy:
a mi iskolánk legyen a te iskolád!
Balázsné Hábli Ágnes ig.h.

Versenyfelhívás!
Történelemkedvelő tanárok és diákok figyelem!
Az előző évekhez hasonlóan Dabas Város
Önkormányzata Kossuth Lajos születésének
210. évfordulója tiszteletére regionális és testvérvárosi
vetélkedőt hirdet meg a 10–14 éves tanulók részére

KOSSUTH LAJOS „A MAGYAROK MÓZESE”
címmel.

A vetélkedő témái:
• Kossuth Lajos élete és kora
• Kossuth Lajos kortársai
• Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eredményei
A vetélkedő időpontja: 2012. március 15., 8.30
A vetélkedő helyszíne: Gyóni Géza Általános Iskola,
Dabas, Szőlő utca 1.
Célunk:
• Nemzetünk kiválóságának életét és munkásságát minél szélesebb
körben megismertetni.
• A nemzeti identitástudat erősítése.
• A régió iskolái közötti és a testvérvárosi kapcsolatok ápolása, bővítése.
Nevezési díj:
2000 Ft csapatonként, melyet a helyszínen lehet befizetni.
Nevezni 3 fős csapatokban lehet, az alábbi címeken:
Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas Iskola út 1. vagy
k.teri@freemail.hu
Érdeklődni a verseny szervezőjénél, Kotán Sándornénál lehet.
Tel.: 29/360-396

Ajánlott irodalom:
A 7. osztályos történelemtankönyvek, atlaszok témához kapcsolódó részei
Bánhegyi Ferenc: Kossuth Lajos azt üzente…; Apáczai Kiadó 2002
Hangay Zoltán: 19 történelmi arckép a 19. századi
Magyarország történelméből; Trezor Kiadó, Bp. 1991
Kossuth emlékezete Rubicon 1992/2.
A két legnagyobb: Kossuth, Széchenyi Rubicon 1998 első kiadás
„Leborulok a nemzet nagysága előtt” – Kossuth-hagyaték,
szerkesztette: Körmöczi Katalin, Bp. 1994
Kossuth Lajos: Írások és beszédek 1848–49-ből
Zádovszky Géza, Hermann Róbert: Nemzet születik
Új Képes Történelem – Helikon Kiadó
Herman Róbert: Forradalom és szabadságharc 1848–49
Kossuth Kiadó 2009

Előzetes feladatok:
Kedves Diákok!
1. Válasszatok a témához illő csapatnevet!
2. Amennyiben a környéketeken található Kossuth Lajoshoz vagy a
szabadságharchoz kapcsolódó emlékhely, készítsetek rövid helytörténeti bemutatkozást!
• írásban, képekkel gazdagítva
• dokumentumfilmet (maximum 5 perc)
• esetleg előadást (maximum 5 perc)
Ha nincs erre lehetőségetek, akkor egy „születésnapi ajándékkal”
kedveskedjetek Kossuth Lajosnak.
3. Készüljetek fel egy Kossuth-szónoklatrészlet bemutatására!
Lelkes vidám felkészülést! Jó csapathangulatot kívánok!
Várjuk jelentkezéseteket!
Jelentkezési határidő: 2012. február 20.
Kotán Sándorné szervező
2012. február
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Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Januártól elkezdődött az ifis foglalkozás
általában szombatonként, 10.00-tôl 12.00ig. Az aktuális foglalkozás időpontját mindig
a honlapon feltüntetjük. Alkalmainkra 14–20
éves fiatalokat várunk.
• A Szent József kör minden hónap harmadik
szombatján jön össze. Ide a keresztény,
nagykorú férfiakat várjuk egy kis elmélkedésre, beszélgetésre az esti mise után.
• Február 11-én katolikus ifjúsági találkozó
lesz Vácon. A környék plébániáiról buszokkal
megyünk, a kísérő Laczkó Mihály atya lesz.
Várjuk a fiatalok jelentkezését.
• Február 19-én vasárnap a karácsonyi misztériumjáték s zereplőivel Budapestre
megyünk korcsolyázni. A részletek a honlapon.
• Folyamatosan ministráns foglalkozásokat
szervezünk, és ministránsokat toborozunk,
hiszen a ministráns Acquinói Szent Tamás
szavaival élve a Jó Isten katonája, aki segíti
az oltárnál az atyát. Ministránsnak lenni
komoly feladat, és megtiszteltetés. 5 éves
kortól várjuk fiatalok (fiúk és lányok) jelentkezését. A ministránsokat februártól ministráns igazolvánnyal látjuk el.
• Diákmisék minden hónap első vasárnapján
vannak. Érdemes a honlapot nézni, mert a
diákmiséken sorsolunk, és ajándékot kapnak
azok, akik a honlapon a verseny kérdéseire jó
megfejtést küldenek.
Minden aktuális információt, híreket, videókat,
előadásokat, stb. a honlapunkon meg lehet
tekinteni: www.alsodabasplebania.5mp.eu
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(télen a Kossuth László utcai gyülekezeti házban)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel családok otthonában
• Általános iskolás gyerekeknek játékos bib
liai, önismereti és kézműves foglalkozások
minden szombaton 15.00 órakor a parókián
• Felnőtt konfirmációi előkészítő pénteken
16.00 órától a parókián
Gondnoki fogadóóra
• Február 14-én, kedden 17.00 órától a parókián várja gyülekezetünk tagjait dr. Dóri
Csaba gondnok
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Alkalmaink
• Március 10-én, szombaton papírgyűjtés a
Gyülekezeti Ház udvarán
• Március 25-én, vasárnap délután 15.00 órakor gyülekezeti szeretetvendégség a gyülekezeti házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg

• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
17.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Keresse oldalunkat a www.facebook.comon! Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.

A gyóni Református
Egyházközség hírei

Szentmisék rendje: hétfőn, szerdán és szombaton 17.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
• Február 13. 17.30-kor karitászgyűlés
• Február 16-án csütörtökön, 17-én pénteken
14.00–17.00 óráig és 18-án 9.00–17.00
óráig ruhaválogatás a plébánián
• Február 22. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete
• Nagyböjt péntekein keresztúti ájtatosság
18.00 órakor.
• Március 9-én városi keresztút
• Március 16–18. között „hétrégiós” ifjúsági
találkozó lesz Sülysápon
• Ifjúsági összejövetel kéthetente szombaton a
plébánián.

• Február 8. szerda 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• csütörtök 18.00 óra férfi felnőtt Bibliaóra
• Február 12. vasárnap 16.00 óra házas-kör
• Február 26. vasárnap 15.00 óra
SZERETETVENDÉGSÉG
Hittanos és konfirmandus gyermekeink
műsora tombolával
• Február 29.–március 2-ig 18.00 óra böjti
evangelizáció a gyülekezeti teremben, vendég igehirdetők szolgálatával
• Március 4. vasárnap 10.00 óra
BIBLIAVASÁRNAPI istentisztelet a gyülekezeti teremben úrvacsoraosztással
– 15.00 óra SZERETETVENDÉGSÉG
tombolával. Az előadó szervezés alatt
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk
és várunk alkalmainkra!
Állandó alkalmaink
• Vasárnap: 10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti teremben, gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Szerda: 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• Csütörtök: 18.00 óra férfi felnőtt bibliaóra
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 12. 16.00 óra – Téma: Lelkészi
szolgálat katonák között Koszovóban.
Előadó: Pőcze István evangélikus tábori lelkész
• Február 19. 16.00 óra –Téma: Nők a bibliában. Előadó: Rapcsákné Harmincz Karolin
gyülekezeti felügyelő
• Február 26. 15.00 óra – Gyermekek szeretetvendégsége
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra csütörtökönként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától

A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
Kéthetente pénteken beszélgetéssel egybekötött felnőtt hittanórát tartunk a
szőlősi templomban.
• Február 10-én és 24-én (pénteken) 18.00
órától szeretettel várjuk az érdeklődőket!
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be minden hónap végén a 2002–2012 között
az adott hónapban elhunytakért.
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118.
Plébániavezető: Gubicza Balázs
tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
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Aki megvall engemet az emberek elôtt
2012. január 25. 12:16:57

Búcsúzunk
Kronvalter Zsuzsannától

Az Európai Unióba való belépésünk a
kisebbik rossz választásunk volt. A morális ismer olyan helyzeteket, amikor nem
két jó, hanem két rossz között kell választanunk. Ha kint maradtunk volna az Európai Unión, nagyobb nyomás nehezedhetett
volna ránk, és nem lett volna egyszerű átjárhatóságunk a határainkon túli magyarokhoz. A függés gazdasági és kulturális
vonatkozásban megmaradt. A rabtartók
most nem itt állomásozó hadsereggel, hanem a pénz hatalmával akarják kikényszeríteni, hogy engedelmeskedjünk nekik. Fájdalmas, hogy a magyarok közül is szolgálatukba
lépnek sokan, rossz hírét keltik az országnak. Még fájdalmasabb,
hogy olyanok is vannak közöttük, akik a másik uniónak is feltétlen
hívei voltak. A minden rezsimet kiszolgáló Talleyrand mondta: „a
hazaárulás csak időpont kérdése”.
Az Európai Unió fényévnyi távolságra van attól, amit az alapító
atyák megálmodtak. Akik hívő keresztények, mi több, katolikusok
voltak. Jelenleg az unió agonizál, a pénz az egyetlen életben tartója,
amit célként fel tud mutatni, a szélsőséges szabadosság kötelezővé
tétele és nem az értékeké. A salzburgi parlamenti ülés közvetítésénél láthattuk, hogy hova jutottunk, a dühödt indulatok érvényesültek, a valóság ismerete nélkül vádaskodtak. A tényeket még utóbb is
tagadják, gondolok a békemenet létszámára. Önkéntelenül Jézus
mondása jut eszembe: „a hazugság atyja az ördög” (Jn 8,44).
Görögül a diabolos – szétdobáló, ellentéteket, megosztást szító.
Nagy lelkierő kellett ahhoz, hogy haragvó indulatok ne támadjanak bennünk a közvetítés nézésekor. Minden bizonnyal az imádság
ereje segítette miniszterelnökünket, hiszen korábban említette,
hogy rendszeresen részt vett a roráté miséken, hogy lelkierőt kapjon. A Szentlélek megadta neki, hogy fegyelmezetten, és még
humorral is védje hazánkat. R. Schumant idézve: „ha lesz demokrácia, az keresztény lesz, vagy nem lesz demokrácia”. Ő megvallotta
keresztény hitét. Azt a R. Schumant idézte, akinek elkezdődött a
boldoggá avatási eljárása.
Nincs minden rendben hazánkban, vannak bajok, jogos sérelmek, de az alkotmányban az életről, házasságról, családról keresztény szellemben döntöttek, ami a jövő biztosítéka. Ez neuralgikus
pontja a szélsőséges bal-liberális politikusoknak. Himnuszunk is
felpanaszolja nemzeti megosztottságunkat: „Hányszor támadt
tenfiad / Szép hazám kebledre”. Mindig lesznek olyanok, akikkel
nem lehetünk közös nevezőn, mert az élet értelméről, céljáról, értékeiről homlokegyenest ellenkező felfogásuk van, mint a keresztényeknek. Csak imádkozni tudunk értük.
Azoknak, akik kereszténynek mondják magukat, s így építik
hazájukat, össze kell fogniuk. Bangha Béla mondta: a világnak egyik
baja, hogy a gonoszok bátrak és a jók gyávák. Az impozáns békemenet jele lehet az összefogásnak, erőt adhat, amit a mindennapokban
is meg kell valósítanunk. Jézus nagy ígéretet fűzött ahhoz, hogy ha
az emberek előtt megvalljuk Őt, mert akkor Ő is megvall bennünket Mennyei Atyánk előtt (Mt. 10,32).
Bábel Balázs, Kalocsa–Kecskemét egyházmegye érseke
Forrás: Új Ember

1964. 09. 29.–2012. 01. 6.
Szomorú szívvel vettünk búcsút
Kronvalter Zsuzsannától, aki
életének 48. évében, 2012 .
január 6-án hosszan tartó betegség után fejezte be földi életét.
Nemcsak azért nem félt a haláltól, mert hosszú ideje már eredményesen harcolt vele, hanem
azért sem, mert pontosan tudta,
mi fog következni, de elfogadta
az elfogadhatatlant.
1964. szeptember 29-én Budapesten született, édesanyja,
Kancsár Anna, akihez egész életében szoros kötelék fűzte, nehéz
szívvel vált meg tőle. A dabasi egészségügy a szakma iránt elkötelezett, igen jól képzett tagját veszítette el Zsuzsi távozásával.
Budapesten, a Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában
érettségizett 1983-ban. 1984-ben felnőtt szakápolói szakképesítést
szerzett, majd másodfokú szakosító képzés keretében műtős szakasszisztens végzettséget szerzett.
Első munkahelye a Semmelweis Eg yetem Városmajori
Szívsebészete volt. Boldogan mesélt az ott végzett szívműtétekről,
az elért eredményekről, a gyógyultan távozó betegekről.
Szeretett munkahelyéről csábítottuk el a dabasi Szakorvosi
Rendelőintézet Egynapos Sebészetére.
Zsuzsi több volt egy munkatársnál, hiszen 2007-től az Egynapos
Sebészet kialakításában vett részt, amelyben szabad kezet kapott.
Saját igénye szerint és a szakmai követelményeknek maximálisan
eleget téve végezte munkáját. Feladata ellátása közben nem ismert
fáradságot, csak az önzetlen szolgálatot és a betegeknek nyújtott
segítséget. Munkájának, a betegek iránti szolgálatának váratlanul
megjelent betegsége vetett véget.
Mi, dabasi egészségügyi dolgozók és volt betegei szeretett családja körében január 13-án vettünk végső búcsút tőle.
A család és az édesanya bánatában osztozunk és segíteni szeretnénk a bánat leküzdésében.
„Eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az Ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására”. (János 5:28,29)
A rendelőintézet munkatársai

Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete
Kérjük, támogassa adója 1%-ának
felajánlásával a Dabas és térségében élő vak
és gyengénlátó emberek életminőségének javítását,
érdekeik védelmét és a részükre nyújtott szolgáltatásaink
működését, fejlesztését!

Adószám: 18711365-1-13
2012. február
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ÉBERTH ZOLTÁN találkozása ISTENNEL
Az istenlátás a tiszta szívûek kiváltsága. Cím és rang; pénz és vagyon nem számítanak, a szívben viszont szeretetnek kell lakoznia. Ha ez rendben van, akár emberi gyarlóságokkal küszködôk is reménykedhetnek a csodában.
Így fordulhatott elő a múlt század húszas éveiben, hogy egy fiatal
pénzügyőrtiszt soha nem látott, hatalmas fényességre ébredt.
Centrumában maga Isten állt, és határozott hangon, a nevén szólította: Éberth Zoltán, neked pappá kell lenned!!! A jelenés mindös�sze néhány pillanatig tartott, melyen a megilletődött fiatalember
hosszasan elgondolkodott. Érettségizett, katonaviselt emberként
hallott már hasonló esetekről, de azokban a történetekben mindig
szentéletűek voltak a kiválasztottak.
Ő viszont kifejezetten társaságban érezte jól magát, szerette a jó
bort és gyakran nyúlt az „ördög bibliájához”, a kártyához. Sportolt,
jó fizikai adottságainak köszönhetően ökölvívással, talaj- és szertornával foglalkozott. Ráadásul olykor amúgy magyarosan el-elkerítette a mondanivalóját is, bár az igaz, hogy istentisztelő emberként
az Úr nevét soha szájára nem vette. Rendszeresen járt templomba,
gyónt, áldozott, de ennyi kétellyel, gyengeséggel milyen szolgája
lehetne Istennek? És még a papi nőtlenség is! Végül arra jutott, hogy
belőle tipikus pap sohasem lesz, de mégiscsak az Úr tudja jobban, és
ha így is hasznára lehet, akkor végigmegy a számára kijelölt úton.
Biztos, hogy segítségre szorul, de az Úr a feladathoz nyilván erőt is
ad majd. Megvált a „havi 200 pengő fixes”, irigyelt állami állásától,
és újból beült az iskolapadba teológiát tanulni.
…Így kezdődött annak a valóban nem tipikus plébánosnak a
pályája, aki élete negyvenegyedik, papsága tizenkettedik évében
kezdte meg szolgálatát a Pest megyei kisfaluban. Egyetlen év után
majdnem a szomszédból, csak egy faluval odábbról jött, de előtte
évekig Nógrád, Csongrád és Bács-Kiskun számos településén hirdette az igét. A több mint ezerlelkes községben a római katolikusok
voltak döntő többségben. Volt szép templomuk, mely a 19. században épült, a közeli dombon a plébániával, körülötte egyházi földekkel. Volt iskolájuk sok nyiladozó értelmű gyerekkel… és volt az
egyre inkább kiteljesedő háború mind többet követelő áldozattal.
Kellett az itthoniaknak a lelki támasz, a remény, hogy mihamarabb vége lesz a borzalomnak. Amikor vége lett, abban sem volt sok
köszönet. Rengetegen ott maradtak a harcmezőkön, a hatalmas
pusztítás után újra kellett kezdeni mindent. Az egyházakra rossz
idők jártak. Előbb a földeket vették el, majd az iskolákat, s a
Mindszenthy-per után az ateizmus lett az állami norma. A kommunisták leszalámizták a vetélytársakat és már a látszatokkal sem
törődtek. Csak a saját igazságuk létezett, és aki másképp gondolta,
azért éjszaka jött a fekete autó.
Bátorság kellett kimondani az igazat, de Éberth Zoltán annak
sosem volt híjával. A szószékről bírálta az új módit, a népnyomorító
intézkedéseket. Hívei közül sokan éppen ezért jöttek, mert így legalább vasárnap hallhatták az igazságot, amiről egyébként egész
héten nem volt szabad beszélni. A besúgók, feljelentők aranykorában csodával határos módon ebből sosem származott baj, mert
közössége tagjai közül senki nem lett árulója. Így jött el 1956, amikor október 23-án a vonatosok a tüntetés híreivel jöttek haza
Pestről. Hitték is, nem is, de remélték a változást a falubeliek, hátha
könnyebb lesz. Sötétedés után kopogtattak a plébánia ajtaján.
Éberth Zoltán alaposan meglepődött, amikor ajtót nyitott: négyen
kértek bebocsátást, a helyi kommunisták színe-java. A templomot

18 Dabas 2012. február

már egy jó évtizede elkerülték, ugyanakkor élenjártak Rákosi és
társai népnyúzó politikájának kiszolgálásában. Sokak törlesztésétől tarthattak, jól érzékelték, hogy puszta életük is veszélyben van.
Annyian utálták, gyűlölték azonban őket, hogy szorult helyzetükben már csak a plébánostól tudtak menedéket kérni. Jól számítottak: Éberth Zoltán nemcsak tudta a tanítást (Szeressétek ellensé
geiteket…), de azt is tudta, hogy ez az ő próbatétele. Hezitálás nélkül a plébánia alatti pincében bújtatta el mindnyájukat, és folyamatosan gondoskodott ellátásukról. Megőrizte a titkot akkor is, amikor néhány nap múlva beválasztották a község Nemzeti
Bizottságába. Ettől még nem állt neki Molotov-koktélt gyártani,
megmaradt saját fegyverénél, a szavaknál.
A plébánián lelkesítette a nemzetőröket, és előre örült, hogy
jövőre visszakapják az egyházi földeket is. Rögtön akadt, aki bérlőként jelentkezett, és jókedvűen már a várható hasznot felezték.
Később ebből származott a baj, ugyanis a hajópadlós padozat egyik
meglazult deszkája miatt a pincében bujkálók mindent hallottak. A
forradalom bukása után a kommunisták beárulták oltalmazójukat,
így szerezve érdemeket a visszarendeződés időszakában. 1957 februárjában az egész országot végigverő karhatalom budapesti „pufajkás” alakulata ért a faluba, és éjszaka sorra begyűjtötték a forradalom időszakában szerepet vállalókat.
Éberth Zoltán plébánost is a rendőrkapitányságra kísérték, ahol
6–8 emberi mivoltából kivetkőzött pufajkás felváltva ütötte, ahol
érte. Fejére olvasták a plébánián elhangzott mondatokat, így egyértelművé vált a „júdás(ok)” személye. Egyébként is protézise volt, de a
még meglévő fogait is mind kiverték. Utána a nemi szervét ütlegel-
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ték kíméletlenül, majd a veséit vették sorra. Éberth Zoltán naiv
módon kérlelte őket, hogy legalább a bal veséjét ne bántsák, mert az
egyébként is fáj. A szadista pribékeknek mi sem kellett több, még
jobban, célzottan ütötték a bal veséjét. Alaposan helybenhagyva,
vérrel mocskosan engedték ki reggel. Hazafelé az útba eső református parókián kért és kapott segítséget, tisztálkodási lehetőséget a
lelkipásztor kollégától. Válságos napok következtek. Hívei okkal
aggódtak érte. Azt hitték, nem éli túl a hetet, s ha így történt volna,
ma utcanév, márványtábla vagy legalább kopjafa hirdetné nevét az
’56-os mártírok között.
Ám az imák segítettek! Fájdalmakkal küszködve ugyan, de még
néhány évig élt, amíg testi kínjaitól megszabadította az Úr. Egyházi
közösségét azonban már csak két hónapig szolgálta, másfél évtized
után püspöke eg y másik meg ye településére helyezte át.
Bántalmazásáért, kálváriájáért soha senkit felelősségre nem vontak,
sőt júdásai később is jól tudták kamatoztatni a harminc ezüstpénzt.
Tekintélyt adó beosztások kevés munkával és jó fizetéssel, kitüntetések s magas nyugdíjak vártak rájuk a 20. század fejtetőre állított
világában.
…A felsődabasi nyugdíjasok közül ma még sokan emlékeznek
Éberth Zoltán plébános úrra, különösen, ha közismert nevén „Culi
bácsi”-ként említjük őt. Közvetlen elődjének (Varga József) és utódjának (Végman Antal) már a nevét sem tudják, de róla a felszakadó
emlékképek rendszertelenségével egyre-másra záporoznak a történetek: Amúgy reverendába öltözötten nyújtógyakorlatot mutat be
egy alkalmas faágon, majd vízzel telt vödrökkel végrehajtott erőemelő gyakorlattal kápráztatja el a nebulókat. Az ökölvívó múltnak
köszönhetően egyetlen ujjal teljesen ellapítja az orrát, amit persze
senki sem tud utána csinálni. Kézen áll, cigánykerekezik, csakúgy
suhog a reverenda, majd beavatott mozdulattal jelzi a ministráns
fiúnak: bátrabban öntse azt a misebort!
A templom előtt fogadja a Sáriból érkező körmenetet, a hittanórán pedig táblán rajzolva teszi láthatóvá az átélt jelenést, a nagy
fényességet Istennel. Kalot-foglalkozást tart, utána kaszál a
Papréten, szépen sorjáznak utána a rendek. „Kisbíró Péter”-rel estefelé házról házra járva – senkit ki nem felejtve – szaporán pergő
dobszó kísérettel köszönti a névnaposokat, most éppen a megtiszteltetéstől elérzékenyült Istvánokat. A szószéken belemelegedve feltűrt ingujjal szidja a népnyúzó kommunistákat, majd karácsonykor
nagykabáttal, cipővel lepi meg a falu legszegényebb családjait.
Egyetlen lakodalomból ki nem marad, és a vigasság csúcspontján
mindenki örömére kígyótáncot jár. Jó a lapjárás, de a harangkondulásra feláll a kártyaasztaltól és kéri a társakat, hogy tartsák fenn a
helyét (így született a ma is számon tartott mondás: „ mint Culi
bácsi a misét”).
Az erősebb gyermekcsínyekért „nyakleveleseket” oszt ki, melyek
többségét mára legyintéssé szelídített az idő: „Én is kaptam!” büszkélkednek vele nevetve őszfejű tulajdonosaik, főleg ha nincsenek
unokák a közelben.
„Tudja, olyan közülünk való volt” szól a legrövidebb emlékezés,
egyúttal legnagyobb dicséret. Az egykori tanítványok szép emlékei
a nehéz időkből, számolatlan mosoly, testi-lelki bajokat feledő önfeledt kacagás, időnként sikertelenül titkolva el-elpárásodó szemek:
ez ÉBERTH ZOLTÁN ATYA mementója. Nem művészi hozzáértéssel megálmodott kopjafa vagy hűvösen elegáns márványtábla,
de minden részletében szeretet…
Valentyik Ferenc

Óriási siker lett az új magyar
orvostechnikai mûszer
Kezelések a beteg otthonában
Elképesztô mértékû az érdeklôdés mind a betegek,
mind az orvosok részérôl az új magyar orvostechnikai
készülék, a Remagnet Solo iránt.
A ma már akár részletfizetéssel is elérhető készülék alapjaiban változtathatja meg a hazai betegellátás, a betegek kezelésének, rehabilitációjának egy fontos részét.
Nincs többé beutaló, nincs várakozási idő?
Napjaink egyik legnépszerűbb és hatékony kezelési formái, a
mágnesterápiás kezelések megtalálhatóak Magyarország minden
jobb színvonalú egészségügyi intézményében.
A hazai egészségügy jelenlegi helyzetéből adódóan azonban
egyre nehezebb a betegek és az orvosok dolga is. Idegőrlő procedúra
(beutalók, előjegyzések, hetekig tartó várakozások) előzik meg a
betegek bejutását, kezelését. Ráadásul a kiírt kezelések mennyisége
függ az állami finanszírozás mértékétől, a gyakorta mindössze 10
kezelés sokszor nem is elegendő a beteg és orvosa által várt eredményhez, javuláshoz.
Már van megoldás!
A Remagnet készülékek a fent említett problémák és nyűgök alól
mentesítik a beteget. A készülék 40 programja közül mindenki
kiválaszthatja a saját betegségének megfelelőt.
A magyar nyelvű, teljesen automatikus működés lehetővé teszi,
hogy ezeket a műszereket igény szerint bárhol, a nap bármely szakában használhassa a beteg és családja. Ha az orvosi vizsgálat adott
esetben pl. egy ízületi betegséget állapít meg, a napi 20 perces kezeléseket a beteg a saját otthonában, akár pihenés, tévénézés közben
végezheti el. Ráadásul a kezeléseknek köszönhetően a betegek állapota hétről hétre javulhat, így az orvos a bizonyos gyógyszerek
mennyiségét csökkentheti, ez pedig családonként több ezer forintos
megtakarítást jelent!
Milyen betegségek esetén jelent segítséget?
Elsősorban gerinc- és ízületi fájdalmak, reuma, köszvény, érszűkületek, vérnyomás- és cukorbetegség okozta szövődmények kezelésére ajánlott, de kitűnő eredményeket lehet elérni például a vizelettartási zavarok, vagy prosztata kezelésében.
Hogy lehet hozzájutni?
Egy új, ingyenes szolgáltatás keretében az érdeklődők az ország
bármely településéről telefonon kérhetnek időpontot, és egy szakember elviszi a készüléket a beteg otthonába, ahol mintegy fél óra
alatt a beteg és családja megismerheti, és a helyszínen ingyen ki is
próbálhatják a kezelést. Betekinthetnek a szakorvosi ajánlatokba,
megismerhetik a készülék működését. Ha a beteg és családja ezen
ismeretek birtokában úgy dönt, hogy szeretne egy készüléket igényelni, akkor személyre szabott ajánlattal segítik őket. Fontos tudnivaló, hogy akár 0 Ft önerővel is hozzá lehet jutni a műszerekhez,
és részletre vagy magán egészségpénztári kifizetéssel is megvásárolható. A készüléket a beteg teljes körű garanciával, állandó telefonügyeleti szolgáltatással kapja meg.
A Remagnet készülék ingyenes megismeréséhez kérjen
időpontot a 06-30/211-9615-ös telefonszámon!
2012. február
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A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapja
Közel 12 éve, 2000. június 13-án fogadta el a magyar
Országgyûlés azt a határozatot, amelynek értelmében
február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánították.
1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogtalanul Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló, szovjet katonai hatóságok. A Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban.
Őrá és a sok ezer kuláklistára vett, ellehetetlenített gazdára, a
kilakoltatottakra, a börtönökbe zárt „rendszer ellen lázadókra”, az
Andrássy út 60.-ban és más kínzókamrákban megnyomorított emberekre emlékezünk. Az 1947–48-tól kialakult egypártrendszer rémuralmára és az emberi élet valamennyi területét átjáró diktatúra által
okozott súlyos társadalmi károkra hívja fel a figyelmünket február
25. A kommunizmus idején elkövetett elévülhetetlen, emberiség elleni bűncselekmények is a 20. század megrendítő eseményei közé tartoznak. Sokan vannak, akik nem vagy alig tudnak a fél évszázadon át,
sőt több országban még napjainkban is titkolt eseményekről. Sok
évtized elteltével, napjainkban látnak napvilágot azok a filmek, dokumentumjátékok, amelyek a sztálini és rákosi önkény áldozatainak
állítanak emléket. A Gulagra elhurcoltak közül a mostoha bánásmód és életkörülmények következtében a kiszállítás során, a gyűjtő-,
tranzit- és a kényszermunka-táborokban több mint 200 ezer magyar
állampolgár lelte halálát. Sokan jeltelen sírokban nyugszanak mai
napig is – Oroszországtól Kazahsztánig, a bolsevik birodalom valamelyik tábora közelében, egy jeltelen temetőben a több ezer közül.
Az „elvásó veres csillag” áldozataira emlékeznünk, róluk tanulni,
tanítani, olvasni és kálváriájuk történetét továbbadni erkölcsi kötelességünk. Nyugodjanak békében!		
Feldman

EGY RENDKÍVÜLI ÉS
KÜLÖNLEGES EGYÉNISÉG
Sztavinovszky Győző tanár úrnak
Kedves jó Tanár úr!
Gondoltad volna 48 évvel ezelőtt, amikor az éppen megnyíló dabasi
gimnázium ifjú, de tapasztalt tanáraként 1964 szeptemberében, az
akkori 1/b osztály osztályfőnökeként „megfogtad” a kezünket, és
elindítottál bennünket a középiskola gazdag szellemi kincsei felé,
hogy annyi év után együtt gondolhatunk vissza arra a hőskorra?
Talán nem, de nem is az üres meditációk korát éltük. Alkotni, teremteni, tanulni kellett. 1964–1968 között a te felelősségteljes irányításoddal hozzájárultunk a gimnázium karakterének megteremtéséhez,
a hagyományok megalapozásához. Kialakítottuk a kémia- és a biológiai szertárakat. Jaj, de szerettünk ott dolgozni Veled! Az iskolai
ügyeken túl az „Életről” is beszélhettünk, tanulhattunk tőled, ha
figyeltünk. És azok az osztályfőnöki órák, azok a „bakancsos” kirándulások, a színházlátogatások! – mind gyarapították ismereteinket,
megnyitották előttünk a világot! Közösséggé formáltál bennünket.
Jó volt együtt tölteni a mindennapokat. Pam Brown íróval egyetértve
mondom én és velem a tanítványaid: „Köszönöm, hogy az iskolát
olyan hellyé varázsoltad, ahová reggelente szívesen jövünk. Köszönöm,

20 Dabas 2012. február

Dabasi tüzérek doni emléktúrája
A dabasi honvédtüzérek közül öten jártuk végig két nap alatt a környező tizenkét települést január 13-án és 14-én, a Don-kanyar áldozataira emlékezve.
A legszebb és legmegindítóbb élményben Kakucson volt részünk.
A megemlékezésen részt vevők között egy megtört idős asszony állt,
remegő kezében fehér virágcsokor. A hideg szél egy-egy lassan előbukkanó könnycseppet törölt le arcáról, a gyász könnyét (eltűnt
bátyját még mindig várja).

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a kis
csapat településről településre járva emlékezhetett a példamutató
elődökre.
Papst József
elnök

hogy a tanulást munkából örömmé varázsoltad. Köszönöm, hogy
megmutattad, értékes vagyok. Köszönöm, hogy segítettél felfedezni,
miben vagyok a legjobb – és abban is, hogy még jobb lehessek.
Köszönöm, hogy elűzted a félelmemet azoktól a dolgoktól, amiket
nem értettem – és meggyőztél, hogy tulajdonképpen mégis értem
őket. Köszönöm, hogy kibogoztad a csomókat… Köszönöm, hogy
mindnyájunkat megértettél, és megadtad mindazt az időt és törődést,
amire szükségünk volt.”
Mi voltunk az első dabasi osztályod, és sikerrel érettségiztünk
1968-ban. Azóta is rendszeresen találkoztunk, kölcsönösen beszámoltunk egymásnak az életutunkról. Aztán utánunk még több ezer
diákot tanítottál, vérteztél fel ismeretekkel, míg 1992-ben (ennek is
20 éve már) nyugdíjba vonultál. De csak a gimnáziumi munkát hagytad abba. Tevékeny életed új szakasza kezdődött: továbbra is a
nagyobb közösségért dolgoztál, most már Dabas városért. A gazdag
helytörténet szakavatott mestere lettél, szerzőként jegyzed a „Dabas
természeti értékei” című könyvsorozatot. És további terveid vannak,
amiket meg szeretnél valósítani. Ez így is van rendjén, bennünket is
arra tanítottál, hogy a munka nemesít, hogy a munka tart frissen,
egészségesen. És legyen is ez így sokáig!
Kedves jó Tanár úr! A közelgő 80. születésnapodon tisztelettel,
szeretettel, és örök hálával köszöntelek, és kívánok Neked sok erőt, jó
egészséget, további szép eredményeket!		
Mitták Ferenc
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Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán
nagykoncertje Dabason
Április 28-án 20.00 órától a Dabas-Diego Sportcsarnok színpadán is látható lesz
hazánk legnépszerűbb duettjének élőzenekaros nagykoncertje, melynek címe:
Hollywoodi Duettek. A könnyűzene világában is méltán népszerű színészházaspár,
nemcsak a színpadon, hanem az életben is egy párt alkot. A két művész az előző nagysikerű produkciója, a Musical Duettek után, amelyet rendre telt ház előtt játszott,
most egy újdonsággal, a musicalek világa után a filmzenék világába kalauzol minket.
A Hollywoodi Duettek-előadás bővelkedik látványos fény- és show-elemekben, amelyek még tovább fokozzák a műsor hangulatát. Koncerten többek közt olyan híres
dalok csendülnek fel, mint a Lehetsz király, Szívből szeretni, az Ajándék, a Hangokba
zárva és természetesen még sok-sok kiváló dal. A koncertre a belépőjegyek már megvásárolhatók.
–szerk–

AHOVÁ JÓ TARTOZNI!
Már tíz éve járok a SZIMULTÁN Sport és
Kulturális Egyesületbe tornázni, mondhatni
itt nőttem fel. Nyolcéves lehettem, amikor
anyukám beíratott fitneszedzésre. Bár félénk,
visszahúzódó kislány voltam, az edző,
Gecserné Varró Erika jóvoltából nagyon
hamar beilleszkedtem a csapatba. A sok-sok
játékos feladat teljesítése sikerélményt adott,
így könnyedén tanultam meg az aerobic, a
művészi torna, az akrobatika és a tánc alap
jait, melyek a fitneszt alkotják. A heti két,
másfél órás edzésnek köszönhetően gyorsan
fejlődtem, így hamarosan egy-egy városi rendezvény programját színesítettem a lányokkal együtt. Ezek a szereplések segítettek
abban, hogy megtanultam kezelni, majd
legyőzni a lámpalázam.
Minden évben, karácsony tájékán hatalmas gálaműsorral készültünk. Lázas munka
előzte meg ezt az eseményt, hiszen mindenki
azon volt, hogy elkápráztassa az általa meghívott barátokat, rokonokat. Emlékezetes
délutánok voltak!
Kitartásomnak, szorgalmamnak és tehetségemnek köszönhetően edzőm javaslatára
hamarosan versenyző lettem. A tömegsport
jellegű órák után egy kicsit más világba csöppentem, ahol koreográfiák alkotásában
még kreativitásomat is kipróbálhattam. Megismertem számtalan zenei műfajt és a hozzájuk
tartozó jellegzetes táncmozdulatokat.
Az ország sok városába utaztunk versenyekre. Persze hazai
pályán volt mindig a legjobb versenyezni, amire szerencsére
minden évben módunk volt.

Általában a novemberi országos versenyek
zajlottak Dabason a DDS-ben. Fit Dance
versenyzőként kezdtem, majd még tovább
fejlődve, újabb elemeket elsajátítva a Fit Kid
II-es kategóriában folytathattam a versenyzést. Akadtak társaim, akik kimagasló tehetséggel bírtak, így ők felkerülhettek a Fit Kid
I-be, ahonnan már európai versenyekre jutottak el, és fényes kupákat szereztek.
Fokozatosan megszoktam a versenyek
menetét, a pontozási rendszert, a győzelem,
esetleg a kudarc elfogadását. Nem tagadom,
voltak nehéz pillanatok, de ma már azokból
is többnyire a csapattársak vigasztalására és
Erika biztatására emlékszem. Kedves emlékeimről órákig tudnék mesélni – négy hatalmas fényképalbum őrzi a pillanatokat,
melyekre büszke vagyok.
Elröppent 10 év, az egyesület új nevet
kapott – TOP Fitness Szabadidő és Sport
Egyesület – a csapat lányai felnőttekké értek.
Van, aki egyetemre jár, mások dolgoznak, de
továbbra is eljárunk tornára, hiszen mindennap van zenés kondicionáló és príma torna,
így könnyű időpontot találni.
És mi járunk is rendszeresen, hiszen aki
egyszer megszerette a mozgást – és Erikát –
az nem mond le róla. Ezért aztán biztos

vagyok abban, hogy ha majd egyszer gyerekem lesz, én is beíratom edzésre. Szerencsére
nekem nem kell megvárnom, míg nagyobbacska lesz, hiszen már van Baba-mama
torna is, ahol az anyukák tornáztatják a kis
csöppségeket Erika felügyelete és irányítása
mellett. Mikor a babák elfáradnak, az anyukák is edzhetnek kicsit, hogy mihamarabb
visszanyerhessék régi alakjukat. Persze kondíciójukat is, amire szükségük is lesz, mert a
babák bizony nagyon gyorsan megtanulnak
mászni, tipegni, szaladni…
De ekkor már, a pénteki baba tornára
fogunk járni, ahol rengeteg mondókával
kísért mozgást tanulunk meg együtt. Ezeket
otthon is játszhatjuk kedvünkre.
Aztán majd óvodás lesz, ovis tornára járhat. Kezdetben hetente egyszer, 5 éves korától hetente kétszer. Ha pedig kisfiam lesz,
kisfiú tornára íratom. Ott a gimnasztikával
minden mozgásfajtához jó alapot építhet,
megismerkedhet a különféle tornaszerekkel,
labdajátékokkal, az akrobatika alapjaival. De
nem maradhat ki az erősítés sem.
Azt persze nem tudhatom, hogy a fit
neszben mennyire lesz tehetséges, elhivatott,
de abban biztos vagyok, hogy a mozgás örömére itt rátalál majd!
fitness manó
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Férfi kézilabda
Az NB I/B Keleti csoportjában szereplő felnőtt férfi
csapat hazai mérkőzései a tavaszi bajnoki fordulóban
dátum	felnôtt ifi
február 19.
18.00 16.00
március 3.
18.00 16.00
március 18. 18.00 16.00
április 1.
18.00 16.00
április 15.
18.00 16.00
május 6.
18.00 16.00

csapatok
Dabas-Diego KC–Nyíregyháza
Dabas-Diego KC–Törökszentmiklós
Dabas-Diego KC–Ózd
Dabas-Diego KC–Hajdúnánás
Dabas-Diego KC–Csömör
Dabas-Diego KC–Békés

A mérkőzéseket a Dabasi Sportcsarnokban játsszák.
Honlapunkon az egyesülettel kapcsolatos naprakész információk
találhatók: www.dabashandball.hu
Kérjük támogatóinkat, hogy személyi jövedelemadójuk
1% -ának felajánlásával támogassák egyesületünket!
A Dabas VSE KC adószáma: 18692598-1-13.

ELÔREHOZOTT MÉRKÔZÉSSEL
KEZD A KERESZTÚRI CSAPAT!
Az FC Dabas SE Maglód elleni felkészülési mérkőzése elmarad, mert
a csapat számára a tavaszi bajnoki szezon nem 2012. március 10-én
veszi kezdetét, hanem már egy héttel korábban. A második fordulóban lejátszandó FC Dabas–Monor SE találkozó a két egyesület közös
megegyezésének eredményeképpen lett előrehozva. A mérkőzést
március 4-én vasárnap 13.00-kor játsszák a csapatok Dabason, az
időjárás függvényeként a Center pályán.
Az előrehozott találkozó a többi felkészülési mérkőzés időpontját
nem befolyásolta, azokat az alábbi időpontban játssza a csapat:

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

	Időpont kezdés
1. február 03. 18.00
2. február 10. 18.00
3. február 17. 18.00
4. február 24. 18.30

csapatok
FC Dabas–Újlengyel DSE
FC Dabas–ESMTK
FC Dabas–Felsőpakony
FC Dabas–Pilis

helyszín
Dabas, műfű
Dabas, műfű
Dabas, műfű
Dabas, műfű

Az FC Dabas SE felnőtt csapatának háza táján lapzártáig a következő
játékosmozgás volt:
Mojzes Róbert távozott a csapattól. Manchalt Richárd, Teiringer
Dénes kölcsönben távozott, az előbbi Hernádon, az utóbbi játékos a
Dabas-Gyón csapatában játszik tavasszal.
A távozó és a kölcsönadott játékosok pótlására ez idáig egy labdarúgót igazolt a Dabas, Dévai Csaba személyében, aki a középpályán
érzi otthon magát. Csaba a Tököl csapatától igazolt az éllovashoz. Az
átigazolási időszak február végéig tart, valószínűleg még egy-két
játékos leigazolására sor kerül.
Az FC Dabas SE életéről, terveiről a www.fcdabas.hu internetes portálról tájékozódhat a Tisztelt Érdeklődő.
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Február 17-én lakossági nyílt tájékoztató
a Human Labor Selfness Központban
A Human Labor Selfness Központ 2012. február 17-én,
délután 17 órai kezdettel lakossági nyílt tájékoztatót tart.
Az ingyenes programra nagy szeretettel várnak minden
kedves környékbeli lakost, illetve az egészség, a prevenció, a harmonikus családi élet megteremtésének témája
iránt fogékony érdeklôdôt.
A Human Labor Selfness Központ a modern nyugati orvoslás
szakterületei mellett a természetgyógyászat és egyéb alternatív gyógyászat módszereit kínálja mindazok számára,
akik fontosnak érzik saját maguk és családjuk egészségének megőrzését, testi és lelki harmóniájuk megteremtését. A Selfness
Központ a testi egészség megőrzésén túl különösen nagy hangsúlyt fektet a lélek ápolására is.
A február 17-i rendezvényen minden érdeklődő választ kaphat
többek között olyan kérdésekre, hogy milyen megoldási utakat
javasol a Hellinger-féle családállítás, illetve az Együttműködő
Kommunikáció a családon belüli kommunikációs zavarok elhárítására, saját és gyermekünk testi-lelki egészségének hosszú távú
megőrzésére, a szülő-gyermek kapcsolatban rendszeresen visszatérő problémák kezelésére, vagy épp a család és a munkahely
közötti egyensúly megteremtésére.
Az érdeklődők kérdéseire a Human Labor Selfness Központ
vezetősége, illetve Plagány Nóra selfness tréner, Hellinger terapeuta, kineziológus, valamint Bende Rita Együttműködő
Kommunikációs (EMK) szakember adják meg a választ.
Helyszín: Human Labor Selfness Központ (Dabas, Fő út 151.)
Időpont: 2012. február 17., 17.00 óra
Program:
16.30–17.00 – vezetői előadás az intézmény célkitűzéseiről és
szakmai munkájáról, illetve a selfness szolgáltatásokról
17.00–18.00 – Plagány Nóra (selfness tréner, kineziológus,
Hellinger terapeuta) előadása a Hellinger-féle családállításról,
a családon belüli konfliktushelyeztek megoldásainak lehetőségeiről, valamint a selfness életvezetési választásról
18.00–19.00 – Bende Rita (Együttműködő Kommunikációs
(EMK) szakember) előadása a konfliktusok feloldásáról, a
valódi kommunikáció kialakításáról, a negatív érzések, belső
feszültségek maradéktalan kifejezésének és megosztásának
képességéről
19.00 – Kötetlen beszélgetés, épületbejárás
A lakossági nyílt tájékoztató Dabason (Fő út 151.), a Human
Labor Selfness Központ épületében kerül megrendezésre. A
részvételhez, a korlátozott férőhely miatt, előzetes regisztráció
szükséges a 29/360-450-es telefonszámon, vagy az info@
selfnesskozpont.hu email címen.

Human Labor Selfness Központ
– Éljünk együtt harmóniában!

hirdetések

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától

SOÓS Épül etg ép és zet
• Víz-, gáz- és fűtésszerelési
anyagok teljes választéka
• Ipari gázok cseréje
• Kandallók, kályhák széles
választéka (cserép, öntvény)
• Kazánok, füstcsövek
• Fürdőszobabútorok kedvező
áron

Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510

Felhasználóbarát honlap
A Magyar Tartalomipari Szövetség a 2011. évben
felhasználóbarát honlap minősítést adományozott
a dabasi Halász Boldizsár Városi Könyvtár
helytörténeti aloldalának.

Munkavállalásra alkalmas oklevelet adó
masszôrtanfolyam indul Dabason
és Dunaharasztiban február 25-én

Tel.: 06-30/984-0234
nyilvántart. szám: 0111-2011
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a tavaszi szünetben 6–17 éveseknek
A Magyar Rajzfilm Kft. 2 napos programot szervez
a rajzfilmkészítés iránt érdeklődő gyerekeknek.
A résztvevők elkészíthetik saját rajzfilmjüket,
melyet CD-n hazavihetnek.
További információ: a http://www.magyarrajzfilm.
hu/gyermekoktatas.html oldalon!
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