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Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kíván
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége!

rendezvényeink

Adventi Városházi Este a Szent István téren
Szent János Katolikus Általános Iskola énekkara zárta az estet. Ez az
elmélkedő és áhítattal átszőtt produkció, jellegénél fogva a Városháza
nagytermében került bemutatásra.
Köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal
segítették a rendezvény létrejöttét.			
-szerk-

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata november 27-én, advent első vasárnapján tartotta egyik leglátogatottabb rendezvényét, a városházi estét.
Ezernél is több látogató fordult meg a Szent István téren, ahol már az
ünnep fényei fogadták az érkezőket. A színpadi műsorok mellett
kézművesek, árusok népesítették be a két nagy rendezvénysátrat, forralt bor, forró tea és kürtőskalács illata töltötte be a teret. Bózsik
István sári gazda állatsimogatója várta a gyerekeket a Kapisztrán–
Hunyadi Emléktorony szomszédságában, a Városháza előterében
szűknek bizonyult a hely, annyi család akarta látni a betlehemi jászlat
és részt venni a kézműves foglalkozásokon.
A színpadon Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Mindhárom városrész óvodásai kedves kis karácsonyváró
produkcióikkal örvendeztették meg a szülőket, rokonokat, majd a
Gyóni Géza Általános Iskola alsós és felsős kórusa mutatkozott be
egy-egy dalcsokorral. Két tehetséges szólista, Valentyik Anna és
Szalontai Eszter bűvölte el gyönyörű hangjával az egybegyűlteket.
Anna népénekekkel, Eszter klasszikus repertoárjával szórakoztatta a
közönséget. A felnőtt kórusok is jelen voltak a színpadon. A Pátria
Énekegyüttest a Kistérségi Ökumenikus Vegyeskar követte, majd a

A Szociális Munka Napja
Dabas Város Önkormányzata november 11-én, pénteken 15.00 órától
tartotta a szociális szférában dolgozók köszöntését a Városháza nagytermében. A Szociális Munka Napja alkalmából Tokai László, az
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd
átadta a Rászorultakért és Elesettekért Díjat.

Idén e rangos kitüntetést a Felsődabasi Karitász-csoport vehette át
odaadó, önzetlen segítőmunkájáért. A rendezvényen bemutatkoztak
a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zene tanszakos
diákjai és tanárai, majd a Bazsalicska Citeracsoport dalcsokrával végződött az ünnepi délután.			
Kapui Ágota
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50–60 éves házassági évfordulósok köszöntése
Dabas Város Önkormányzata november 12-én, szombaton délután
a házasságuk 50–60. évfordulóját ünneplő párokat köszöntötte.
Az ünnepségen a jubiláló házastársak megerősítették több évtizedes esküjüket a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetője előtt. Az
emléklapok aláírása után Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte
az ünnepelteket, majd pezsgős koccintás és az ajándékok átadása
következett.
A rendezvény ünnepi műsorral folytatódott, ahol Valentyik
Anna Karády-dalokkal szórakoztatta az egybegyűlteket, majd a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör teremtett jó hangulatot.
Ebben az esztendőben 28 házaspár ünnepelte 50–60. házassági
évfordulóját, és a rendezvényen 19 pár jelent meg családjának kíséretében.
A szervezők és a Dabasi Újság nevében még sok boldog együtt
töltött évet kívánunk az ünnepelteknek!
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

A Felsôdabasi Karitász-csoportról
A Váci Egyházmegyében évtizedek óta jól működik a Karitász, Dabason
sajnos a közelmúltig nem volt szervezete. Laczkó Mihály atya 2009
őszén hívta meg Kármán János atyát, a Karitász akkori vezetőjét, hogy
avassa be az érdeklődőket a mozgalom szépségébe. Az atya tettvágya
lenyűgözte a jelenlevőket, és 2009. december 3-án 12 fővel megalakult a
Felsődabasi Karitász-csoport.
A Karitász a keresztény ember meghívása az irgalmasság testi-lelki
cselekedeteinek a gyakorlására. (Mt.25,35-40) – éhes voltam, ennem
adtál – szomjas voltam, innom adtál – ruhátlan voltam és felruháztál –
beteg voltam és meglátogattál… De ki a szegény, az igazán rászoruló?
Az igazán szegényt meg kell keresni! Ez felmérés, megszólítás alapján
történik. Segít ebben a védőnő, a tanár, a szociális munkás, de még akár
a postás is.
A Karitász-tagok, a segítő munkatársak számos családot kerestek
fel, akikkel szoros kapcsolatba kerültek és rendszeresen támogatják
őket. Mindez persze nemcsak fizikai formában, hanem lelki segítségnyújtásban is megnyilvánul egy-egy beszélgetés kapcsán. Szükséges
alázattal végzett odafigyelésük, segítségnyújtásuk szerves része a

szentségi élet, az Isten felé fordulás, az ima. Vallják, hogy Krisztus nélkül az életteher nagyon nehéz, ezért feladatuk: Krisztust hordozni,
vinni a világba, az emberek közé, mint Mária tette. „Az én igám édes,
az én terhem könnyű!”
A segítségnyújtásnak sok formáját gyakorolják, gyűjtenek Szent
Erzsébet, Szent Antal napján, illetve az évente megrendezett jótékonysági bálokon, de igyekeznek megszólítani a helyi vállalkozókat is. Egész
évben folyamatos a ruha, bútor, tartós élelmiszer gyűjtése. Karácsony és
húsvét előtt egységes élelmiszercsomagot készítenek 7000 Ft értékben.
Már második alkalommal vásároltak gyermekenként 5000 Ft értékben
beiskolázáshoz szükséges eszközöket.
Nagyon fontos, hogy nem pénzt adnak, hanem beszerzik a szükséges
dolgokat személyre szólóan. 2010-ben kb. 1 500 000 Ft értékben gyűjtöttek és osztottak szét élelmiszert, ruhát, bútort. Az árvízkárosultaknak egy kamionnyi árut szállítottak Edelénybe, a katolikus plébániára.
Az edelényi plébános levélben köszönte meg a minőségi adományt.
A dabasi csoportnál a családok kerültek előtérbe, jelenleg 28 családot
támogatnak, de természetesen minden korosztály esetében nyitott a
Karitász a segítségnyújtásra. Boldogok, hogy örömet szerezhetnek
embertársaiknak mert „JÓT TENNI JÓ!” – vallják mindnyájan.
2011. december
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Ünnepi önkormányzati rendezvényeink
NYUGDÍJASOK K AR ÁCSONYA
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom a település minden időskorú polgárát
karácsonyi ünnepségeinkre, amelyeket
minden városrészben megrendezünk december közepén.

• A dabasi időskorúak ünnepségére december 13-án, kedden
15.00 órakor kerül sor a Kossuth Művelődési Központban.
• A gyóniak ünnepségét december 14-én, szerdán 15.00 órakor rendezzük meg a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában.
• A dabasi-szőlősi nyugdíjasok rendezvényét december 15-én,
csütörtökön 15.00 órakor tartjuk a Dabasi-szőlősi Közösségi
Házban.
• A sári nyugdíjasokat december 16-án, pénteken 15.00 órára
várjuk a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János
Katolikus Általános Iskola közös tornatermébe.

Szeretettel várom Önöket rendezvényeinkre!
Kőszegi Zoltán
polgármester

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívom Önt és családját
január 6-án, pénteken 18.00 órától
Dabas Város Önkormányzatának
hagyományos ÚJÉVI KONCERTJÉRE
a Kossuth Művelődési Központ nagytermébe.
A rendezvényen Kovács Éva brácsaművész
és neves művésztársai muzsikálnak
a klasszikus zene kedvelőinek.

Mindenkit szeretettel várok erre
az ünnepi alkalomra!
Kőszegi Zoltán
polgármester

SPORTGÁLA

Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívunk minden sportkedvelő
dabasi polgárt december 16-án (péntek)
19.00 órakor tartandó SPORTGÁLÁNKRA,

ahol átadásra kerülnek az Év Sportolója, Év Edzője,
Év Csapata Díjak,
valamint a Dabas Város Sportjáért kitüntető cím. A rendezvényen bemutatkozik Csernus Anna Európa-kupa győztes (Fit-kid),
a Gecser Eszter és Bennárik Dóra duó, a gyorstollas csapat, a
Dabas Sparks amerikai foci csapat, a Mara Tánciskola.

A rendezvény díszvendége a 2011-es évi KEK-győztes
Ferencváros női kézilabdacsapata.
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Végéhez ért a
vízbázisvédelmi fejlesztés
Befejeződött Dabas Város vízbázisvédelmi fejlesztése, melyet a Környezet és Energia Operatív Program 100%os támogatásával 2010. év elején kezdett el. A beruházás alapvető célja az volt, hogy városunk jelenleg kiváló
minőségű vezetékes ivóvízkészletét hosszú távon megőrizhessük. A projekt záró sajtótájékoztatóját
2011. november 24-én tartották.

2011. november 28. – Dabas és környéke jelenleg az országos átlagot meghaladó, kiváló minőségű vezetékes ivóvízzel rendelkezik. Ez
az adottságunk annak köszönhető, hogy városunk azon a kavicsos
homok hordalék pusztán létesült, amelyet nagyjából 12 ezer évvel
az Ős-Duna alakított ki. A homok és a kavics jó szennyezésszűrő
képessége miatt a mélyebben fekvő rétegekben a víz tisztasága kiváló. A vezetékes ivóvizet a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. ezekből a
rétegekből nyeri ki összesen 8 darab 100–130 méteres termelőkút
segítségével.
Dabas ugyanakkor egyike annak a 600 magyarországi településnek, ahol a vízkészlet sérülékeny földtani környezetűnek minősül.
A sérülékenység azt jelenti, hogy a felszín közelében lévő vékony
talajréteg nem tud megfelelő védelmet nyújtani a felszíni szennyeződésekkel szemben, és éppen a homok jó áteresztő képességének
köszönhetően, a szennyeződések gyakorlatilag akadálytalanul
bemosódnak a talajvízbe. Ivóvizünk védelme érdekében, és törvényi
kötelezettségének eleget téve Dabas Városa 2010-től ivóvízbázis
védelmi beruházásba kezdett. A közel másfél évig tartó komplex
diagnosztikai vizsgálat eredményeiről az elmúlt héten számoltak be
a megvalósításban dolgozó szakemberek.
Dr. Deák János, a kivitelező Geokomplex Kft. vezető tervezője
tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a vízminták elemzése alapján
Dabason a talajvíz erősen szennyezett, különösen az állattartó telepek és a régi hulladéklerakó környékén. Emberi fogyasztásra tehát a
sekély mélységű, 10–20 méteres kutak vize nem alkalmas. A vizsgálatok bizonyították a térség hidrogeológiai sérülékenységét, a
modellszámítások alapján a szennyezett talajvíz 50 év alatt a
mélyebben fekvő ivóvizes réteget is eléri.
A közel 87 millió forint értékű beruházás eredményeként nemcsak vizsgálatok folytak, hanem kiépült egy 27 sekély mélységű és
három nagy mélységű kútcsoportból álló komplex monitoring rendszer is, melynek segítségével a vízmű munkatársai folyamatosan
figyelik és rendszeresen elemzik városunk vízkészletének állapotát.
Ha bármilyen eltérést észlelnek, gyorsan és hatékonyan közbe tudnak avatkozni. Megszületett egy hatékony, biztonságba helyezési
terv is, amelyben a szakemberek kijelölték a vízmű kutak védőterületének pontos határait és a védőterületi korlátozásokat. A védőterületen tilos hígtrágya, trágyalé kijuttatása, szennyvízszikkasztás,
szennyvízöntözés, szennyvíziszap tárolása, új épületet csak közműves szennyvíz bekötéssel lehet kivitelezni, valamint új, nagymélységű kút fúrása csak előzetes hatásvizsgálat után lehetséges.
A sajtótájékoztató kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott, mely
során Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, hogy a beruházással
az egészséges élet megélésének alapjait szilárdította meg a város.

Dabason az ivóvízvédelem már a program elindulása előtt központi
feladatnak számított, és a védelmi intézkedések többsége önkormányzati rendelet formájában ma is érvényben van. A védőterületi
intézkedések bevezetése tehát nem jelent újabb korlátozást a lakosok számára. Ugyanakkor egy olyan nagy jelentőségű fejlesztés
zárult le, melynek tényleges jelentőségét akkor fogják az emberek
igazán értékelni, ha jó minőségű és egészséges ivóvizet kapnak minden nap.
Jasper Lóránt a Daköv Kft. részéről elmondta, hogy a vízmű
kutak környezetében és különösen a veszélyeztetett 8. és 10. ivóvízkút védőterületén a területhasználatot fokozottan ellenőrzik majd.
A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és
Energia Operatív Programja keretéből, 100%-os támogatásban az
Európai Kohéziós Alap és a magyar állam társfinanszírozásából
valósul meg.

Bővebb információ: www.dabas.info.hu
Dabas Város Önkormányzata
Geokomplex Kft.
Kőszegi Zoltán polgármester
Dr. Deák János kivitelező
Tel.: +36-29/561-217
Tel.: +36-46/345-000
Hatvani Területfejlesztési Iroda Kft.
Hatvani Viktor projektmenedzser
Tel.: +36-30/456-6003

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.
Kőszegi Zoltán polgármester
2011. december
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
november 30-án megtartott testületi ülésén:
– módosította Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 27/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét.
– elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
szóló 12/2011. (II. 08.) önkormányzati rendeletének módosításait,
valamint a város 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbi alapvető célokkal:
a) A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatokat a takarékosabb gazdálkodás szellemében úgy kell meghatározni, hogy általuk az adósságállomány ne emelkedjen.
b) A folyamatos fizetőképesség biztosításához folyószámlahitel igénybevételével számolunk. A korábban felvett hitelek tőke- és kamattörlesztéseit a kiadások közé be kell építeni.
c) Az intézményeknél dolgozók részére a jelenleg hatályos (soros előrelépéseket tartalmazó) béreket lehet betervezni.
d) A tartalékok megállapításánál – összhangban a költségvetés többi
részével – szintén figyelembe kell venni a jövő évre várható gazdasági
tényezőket, valamint tekintettel kell lenni a költségvetés egyensúlyára is.
Egyes keretek esetében elkerülhetetlen azok szükség szerinti csökkentése a 2011. évihez képest.
e) A nem kötelező önkormányzati feladatokat felül kell vizsgálni és az e
feladatokhoz kapcsolódó támogatást szükség szerint csökkenteni kell.

f) A biztonságosabb költségvetési tervezés és végrehajtás részének
tekinthető és indokolt az általános tartalék megemelése 2011. évi
összeghez képest.
g) A helyi adókkal kapcsolatos rendeletmódosításokat – megfelelő számításokkal, alternatívákkal alátámasztva – a decemberi testületi ülésen
tárgyalni szükséges.
h) 2012. évben fokozott figyelmet kell fordítani a városüzemeltetési feladatok végrehajtására, kiemelve a zöldterületek, parkok kezelését.
Az üzleti terv alapján a feladatok ellátása a Daszofe Kft.-nél többlettámogatást igényel.
i) A fejlesztések meghatározásánál az önkormányzat korábbi döntésein
alapuló feladatoknak kell prioritást biztosítani. A 2010-2011 évben elindított, de be nem fejezett fejlesztéseket 2012. évben végre kell hajtani.
Figyelembe véve az önkormányzat jövő évi gazdasági lehetőségeit, a
beruházásokra fordítható forrásokat, az alapvető cél 2012-ben a jelenleg
folyamatban lévő fejlesztések – lehetőségekhez mért megfelelő minőségben történő – befejezése.
j) Az új fejlesztések a pénzügyi fedezet megléte esetén indíthatók.
A testület elfogadta az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló rendelet, mely alapján a város által fenntartott intézményekben az élelmezési nyersanyagnormákat, térítési díjakat és a szolgáltató által alkalmazható eladási árakat az alábbiak szerint állapította
meg:

Étkezési norma

Nyersanyagnorma

Térítési díj

Eladási ár

Áfával növelt
eladási ár

Óvoda gyermek

332 Ft

422 Ft

498 Ft

632 Ft

Óvoda felnőtt

294 Ft

560 Ft

441 Ft

560 Ft

Általános Iskola
gyermek ebéd

252 Ft

320 Ft

378 Ft

480 Ft

Általános Iskola napközi

399 Ft

507 Ft

599 Ft

761 Ft

Általános Iskola
felnőtt ebéd

294 Ft

560 Ft

441 Ft

560 Ft

Szociális ebéd

252 Ft

480 Ft

378 Ft

480 Ft

Fogy. napk. otthona
ebéd-uzsonna

372 Ft

472 Ft

558 Ft

709 Ft

Fogy.napk. felnőtt ebéd

294 Ft

560 Ft

441 Ft

560 Ft

Szakképző Iskola tanuló
ebéd

277 Ft

352 Ft

416 Ft

528 Ft

Szakképző Iskola
reggeli, vacsora

424 Ft

538 Ft

636 Ft

808 Ft

294 Ft

560 Ft

441 Ft

560 Ft

Szakképző Iskola
felnőtt ebéd

– a gazdasági, költségvetési döntései között elfogadta:
a 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, a 2012. évi ellenőrzési ütemtervet, azzal, hogy az ellenőrzést külső
szakértő céggel végezteti az Ország Közepe Önkormányzati Társuláson
keresztül, az önkormányzat 2012. január 1-jétől az önkormányzat
vagyonbiztosításának kezelését az All Risk Bróker Biztosítási Alkusz
Kft.-vel kösse meg, egyben felhatalmazta a polgármestert a szerződés
aláírására, a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata társulás társulási megállapodásának módosítását.
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– az intézményekkel kapcsolatos döntései között:
meghatározta a nevelési-oktatási intézményekben kötelezően
alkalmazandó létszámot 2012. szeptember 1-jétől; a 3. sz. Nap
köziotthonos Óvodában 2011. december 3-tól 2011. december
31-ig terjedő időszakra az óvoda szervezeti és működési szabályzatának megfelelően továbbra is Majorné Kockás Zsuzsanna általános vezetőhelyettest bízta meg az óvodavezetői feladatok ellátásával.

önkormányzati hírek

– az ingatlanokkal kapcsolatos döntései között:
– a Helyi Építési Szabályzat 3. §. 25) alapján támogatta a KINGSTONE
Kft. által tervezett raktárcsarnok létesítése miatt az üzemi épület bővítését a dabasi 7531/1 hrsz.-ú ingatlanon;
– felülvizsgálta az önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó
tervét;
– ingatlan beépítési határidejét hosszabbította meg, önkormányzati
bérlakást szolgálati bérlakásként utalt ki, nem támogatta felajánlott
ingatlan megvásárlását;

Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló többször
módosított 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint a társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a
helyi iparűzési adóelőlegét az adóév december 20. napjáig
kell kiegészítenie és az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság
által rendszeresített nyomtatványon ugyanezen napig
kell bevallást tennie.
Az iparűzési adó mértéke 2010-ben: az adóalap 1,9 %-a.
A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénzbefizetési csekken
az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet dabasi kirendeltségein lehet befizetni, vagy átutalni hivatalunk 6440009910980264-00000000 számú helyi iparűzési adó számlájára.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található,
a Pénzügyi-, és Gazdálkodási Főosztály dokumentumai között.
Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala

Igazgatási szünet a hivatalban
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. december 27. és 2011. december 30. közötti időszakban igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri
Hivatalban és az Okmányirodában. Felhívjuk Tisztelt
Ügyfeleink figyelmét, hogy ebben az időszakban az ügyfélfogadás szünetel.
A hivatal anyakönyvvezetői 8.00–16.00 óra között ügyeletet
tartanak az alábbiak szerint:
December 27.
December 28.
December 29.
December 30.

Lázár Mónika
Bató Györgyné
Kovács Jánosné
Kovács Jánosné

telefon: 06-70/379-0247
telefon: 06-29/361-295
telefon: 06-29/367-146
telefon: 06-29/367-146

A Városüzemeltetés ügyeletese Talapka Gábor
Telefon: 06-70/37 90 237
Garajszki Gábor
jegyző

– d öntött arról, hogy megállapodást köt az Aranyi Állatotthon
Alapítvánnyal Dabas város belterületén havi két alkalommal történő
ebbegyűjtésre 2011. december 1-jétől határozatlan ideig, egyben felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.
– z árt ülésen döntött az „Év Vállalkozója” Díj, „Dabas Város
Közbiztonságáért” Díj, „Az év kulturális eseménye Dabason” Díj,
„Dabas Kultúrájáért” Karacsné Takács Éva-díj és „Dabas Város
Sportjáért” Díj adományozásáról.
K. B.

TÁJÉKOZTATÓ

a közigazgatási bírság befizetési-kötelezettség teljesítésének igazolásáról
Az egyes közúti közlekedési igazgatási feladatokról, valamint egyes
közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2011.
(VII. 19. ) Korm. rendeletet 4. § (1) bekezdése alapján „a közlekedési
igazgatási hatóság – a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság kezdeményezése alapján – a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból
rendeli el, ha a jármű üzemben tartója a külön jogszabályban meghatározott, jogerősen kiszabott közigazgatási bírság befizetési kötelezettségének nem tett eleget.
(2) A jármű ideiglenes forgalomból történő kivonására az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély és a hatósági
jelzés bevonásával kerül sor, amely a kötelezettség teljesítésének
igazolásáig tart.
(3) A jármű forgalomból történő kivonására és ismételt forgalomba
helyezésére a külön jogszabályban meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni.”
Felhívom figyelmét, hogy a befizetést tanúsító feladóvevény („postai csekk”) hatóságomnál történő bemutatása a közigazgatási bírságfizetési kötelezettség teljesítését önmagában nem igazolja, mivel a
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6) MNB rendelet 11. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási bírság megfizetésének
napja az a nap, amelyen a befizetett bírság az ORFK számláján jóváírásra kerül!
Fentiek alapján a kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek,
amikor a megfizetett közigazgatási bírság az ORFK számláján jóvá
íródott. Tájékoztatom továbbá, hogy az MNB rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a készpénzbefizetés (forintban) nem a
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál történik, a készpénzt átvevő pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízást oly módon továbbítja,
hogy az átvett készpénz összege a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatójának a számláján az érintett pénzforgalmi szolgáltatók
között létrejött megállapodásban foglalt határidőn belül, de legfeljebb
az átvétel napját követő két munkanapon belül jóváírásra kerüljön.
A „TrafficPoint” rendszer (https://kozigbirsag.police.hu) lehetővé
teszi az ügyfelek részére, hogy a velük szemben indult eljárás menetét
ellenőrizni, követni tudják. A szükséges adatok megadása után láthatóvá válik az a dátum, amikor a kiszabott bírság az ORFK célelszámolási számláján jóváírásra került, közvetlenül a jóváírás megtörténte
után, késedelem nélkül. Tájékoztatom továbbá arról is, hogy az ORFK
által papír alapú értesítés – a bírság összegének a számlán történő
jóváírásáról –sem az ügyfél, sem az okmányiroda részére nem kerül
kiküldésre. Kérem a fentiek tudomásulvételét!
Dabas város jegyzője
2011. december
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Kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet
és sikeres 2012-es tanévet kívánunk
minden dabasi tanulónak!
Erdélyi Zsolt ifjúsági polgármester
és a GYIÖK képviselői

Szôlôsi Adventi Délután
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
2011. december 10-én 14.00 órától kezdődő
adventi délutánunkra
Helyszín: Civil Közösségi Ház (2370 Dabas, Tinódi utca 1.,
a Szőlőkert Óvoda mellett)
Program: 15.00 a szőlősi gyerekek karácsonyi műsora
A délután folyamán helyben sült kürtőskalácsot,
sparhelten főtt teát és forralt bort kóstolhatnak.
Kirakodók, vásárosok várják az érdeklődőket.

Karácsonyi ruhaosztást szervez a szôlôsi
egyházközség
Időpont: 2011. december 17-én 9.00–12.00 óráig.
Helyszín: Művelődési Ház (2370 Dabas, Kinizsi utca 12.)
Az érdeklődők jó állapotú, feleslegessé vált használt ruhák közül
válogathatnak.

Felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ismételten csalók
járják Dabas Város utcáit, akik az önkormányzatra hivatkoznak.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala senki számára nem rendelt
ajándékot a TV Shoptól, ne fizessenek pénzt senkinek, míg meg
nem győződnek állítása valóságtartalmáról. Dabas Város
Önkormányzata nem ad sem csomagot, sem ajándékot ilyen formában! Kérjük, fokozottan figyeljenek!
Dabas város jegyzője

Ezúton tájékoztatjuk Dabas lakosságát,
hogy idén a szilveszteri Szent István téri
tûzijáték elmarad.

Figyeljünk egymásra!
Ismét közeledik a tél, a hideg, mely embertársaink bizonyos csoportja számára rendkívül nehéz, sokszor életet veszélyeztető helyzeteket
teremtő időszak. Fokozottan igaz ez az utcákon alvókra, a tanyavilágban lakókra, az egyedül élőkre és az idős, beteg emberekre. A
korábbi évek keserű tapasztalata, hogy az önbizalmukat vesztett
emberek gyakran nem tartják fontosnak a hideg elleni védekezést,
vagy vállalva a kockázatot, eltitkolják nincstelenségüket. Ezért a teljes magányosságuk vagy a súlyos anyagi nehézségeik sokszor csak
utólag jut a környezetük tudomására, amikor a tragédia már megtörtént.
Bár szociális szolgáltatók a téli időszakban igyekeznek fokozottan odafigyelni azokra, akiket a kihűlés vagy fagyási sérülések veszélye fenyeget, a tragédiák megelőzésére ők egyedül nem képesek.
Mindenkinek megvan a maga szerepe, minden aprónak tűnő segítség óriási jelentőségű lehet. A hideg időjárás okozta bajok első számú
okának, az elszigetelődésnek a megakadályozása mindenkinek a feladata. A magányosan élő idős embereken kívül a veszélyeztettek
közé tartoznak azok is, akiket valamilyen nagy veszteség ért a közel
múltban, esetleg újonnan kerültek be egy település közösségébe.
Elengedhetetlen az egymásra odafigyelés jelentőségének hangsúlyozása a helyi nyilvánosságon keresztül.
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, amennyiben lakókörnyezetében, ismerősei körében fokozott veszélynek kitett személyről szerez tudomást, kérjük azt haladéktalanul jelezze az illetékes szervek
valamelyikénél:
– Együtt Segítőszolgálat
– Polgármesteri Hivatal
– Rendőrség
– Magyar Vöröskereszt
Minden apró segítség fontos lehet!
Garajszki Gábor jegyző

MEGHÍVÓ

Dabas Város Önkormányzata meghívja a település
minden polgárát a doni emléknap alkalmából
megrendezendő ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra.
Időpont: 2012. január 13. péntek, 17.00 óra
Helyszín: a régi református temető és a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézet sarkán található II. világháborús
emlékmű.
Gyülekező a Martinovics téri I. világháborús emlékműnél 16.00 órakor. A fáklyás felvonulás az ünnepség helyszínére 16.30-kor indul.
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Eddig ötvenezren igényelték
Magyarország Alaptörvényét
November elejéig 50 ezren igényelték
Magyarország Alaptörvényének személyre
szóló díszkiadását. Aki még eddig nem tette, de szeretne rendelni, az év végéig megteheti a lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban, körjegyzôségen, vagy a
kormányablaknál.
Szeptember elseje és november eleje között eddig
50 ezren igényelték Magyarország Alaptörvényét,
amelyet Kövér László, az Országgyűlés elnöke személyes aláírásával a Magyar Közlöny különkiadásaként
lehet igényelni, a megrendelt példányokat a Magyar
Posta kézbesíti.
Az idáig beérkezett igénylések 76 százalékát az
önkormányzatoknál adták be, ezek közül is kiemelkedő Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye önkormányzatai.
A kormány szeptemberben kérte fel arra az önkormányzatokat, hogy állítsanak fel egy asztalt, ahol az
állampolgárok egy adatlap kitöltésével személyre szó
lóan kérhetik az új alkotmány névre szóló kézbesítését.
Ily módon Magyarország új Alaptörvénye bárki számára megismerhető, elérhető, és egyúttal személyre szóló
emléktárgy is lehet.
Az Országgyűlés idén április 18-án fogadta el
Magyarország új Alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál
köztársasági elnök április 25-én, húsvét hétfőn írt alá
ünnepélyes keretek között és 2012. január 1-jén lép
hatályba.

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A Dabas városban tartott éjszakai ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy több utcában az ebek szabadon kóboroltak, sőt egyes esetekben falkába verődtek.
Sajnos, volt olyan eset is, amikor kutyák behatoltak az állattartók
melléképületébe, ott baromfit fojtottak meg és azzal kárt okoztak.
Szerencsére a kutyák embert nem támadtak meg, de annak a lehetősége fennáll, vagyis bármikor bekövetkezhet.
Tájékoztatom Önöket, hogy Dabas Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az állatok tartásáról és védelméről, valamint
az állati hulladék ártalmatlanná tételéről szóló 33/1998. (IX. 24.)
számú rendelete szerint:
– „Az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a házban vagy
annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt
ne okozzon, testi épséget és egészségét ne veszélyeztessen.
– Harapós vagy támadó természetű eb éjszaka is kizárólag az eb
kiszabadulását biztosan megakadályozó módon, bekerített és
lezárt helyen tartható megkötés nélkül.”

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm.rendelet 3. § (1) bekezdés szerint:
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
– a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,
– természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,
– szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön
– vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
– élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre –
vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével
– beenged, illetőleg bevisz,
– aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő figyelmeztető táblát, veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el.
Felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, hogy a fenti rendeletben
és kormányrendeletben szabályozott módon tartsa ebét, vagyis sem
éjszaka, sem pedig nappal a kutyák az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és a lakók testi épségét, valamint
egészségét ne veszélyeztessék.
Garajszki Gábor jegyző
2011. december
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Kis Máté
Jelenek Csenge Hanna
Péli Márton
Rácz Olivér
Winterfeld Benjamin
Harminc Péter
Bajusz Krisztina
Mráz Máté Milán
Holecz Dominik
Csiki Tibor

Születési idô
2011. 10. 30.
2011. 11 .03.
2011. 11. 03.
2011. 11. 04.
2011. 11. 11.
2011. 11. 12.
2011. 11. 17.
2011. 11. 18.
2011. 11. 26.
2011. 11. 30.

Anyuka neve
Kis Tünde
Bajusz Ildikó
Karsai Zsófia
Badacsonyi Tímea
Komjátszegi Csilla
Ordasi Viktória
Kiss Krisztina
Kovács Tímea
Peregi Ágnes
Pucsinszki Gabriella

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Vásárhelyi Zoltán
Pazsitka István
Duli Jánosné
Kulcsár Zoltán
Szikora Ferencné
Veszteg Pálné
Sárkány Vilmos

Születési idô
1921. 11. 25.
1921. 12. 07.
1921. 12. 21.
1920. 12. 12.
1920. 12. 20.
1919. 12. 19.
1915. 12. 15.

Életkor
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
91 éves
92 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Helyesbítés
Novemberi számunkban tévesen jelentettük meg Dobos István
98 éves dabasi lakos születési adatát. Helyes születési dátuma:
1913. 11. 20. A hibáért elnézést kérünk.

Halottaink
Név
Svébis Jánosné (Gergely Anna)
Hegyesi Sándor
Ancsa Mihályné (Erdős Rozália)
Pap József
Kaszala László
Marosi Boldizsár

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Dér Ferencné (Domonkos Julianna)
1926. 12. 18.
2011. 10. 25.
Bálint István
1957. 03. 08.
2011. 10. 27.
Vörös Sándor
1957. 04. 22.
2011. 11. 01.
Damásdi Ferenc
1933. 10. 11.
2011. 11. 06.
Zagyva Ágnes
1944. 02. 01.
2011. 11. 09.
Kosztolányi András
1938. 07. 27.
2011. 11. 12.
Kis Györgyné (Verbulecz Mária)
1927. 10. 15.
2011. 11. 12.
Tuska Sándorné (Kiss Julianna)
1934. 01. 31.
2011. 11. 13.
Szalai Istvánné (Kis Anna Borbála)
1914. 12. 24.
2011. 11. 23.
Pintér István
1929. 03. 01.
2011. 11. 23.
Bennárik Istvánné (Rózsás Mária)
1945. 01. 01.
2011. 11. 25.
Farkas Pálné (Fődi Katalin)
1920. 03. 24.
2011. 11. 28.
Ujvári István
1938. 01. 16.
2011. 10. 17.
Bálint József
1954. 11. 15.
2011. 10. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
december 07.
Nagy László Ferenc–Kőműves Mária
december 15.
Balog József–Bényei Ildikó
december 18.
Nagy István–Pataki Magdolna
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
december 07.
Bennárik Attila György–Kardos Gabriella
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
december 20.
Mráz Ferenc–Strupka Erzsébet
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
december 19.
Juhász József–Mátyás Karolina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Köszönetnyilvánítás

Születési idô Halálozás idôp.
1924. 09. 10.
2011. 10. 02.
1947. 02. 05.
2011. 10. 11.
1930. 07. 07.
2011. 10. 20.
1943. 11. 30.
2011. 10. 20.
1956. 05. 26.
2011. 10. 23.
1920. 12. 24.
2011. 10. 25.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik édesapám,
Szőcs Géza (élt 76 évet) temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönöm a Polgármesteri Hivatal, az Okmányiroda
dolgozóinak részvétteljes hozzáállását és
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester segítségét.
Medvéné Éva és családja

Értékes, szép ajándékkal kedveskedne szeretteinek karácsonyra?
Vásároljon dabasi könyvkínálatunkból!

Czagányi László: Ezer dabasi pillanat
Czagányi László: Dabas történelmi értékei I–II.
Feldman L., Kapui Á. (szerk.): Két, Istennel beszélő ember
Feldman L., Kapui Á. (szerk.): A dabasi „csodadoktor”
Zlinszky János: A gyóni nagymamánál
Zlinszky János: A gyóni Zlinszky-család
Gyóni Géza: Idegen lantokon
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5000 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
1500 Ft
2000 Ft
2000 Ft

Valentyik Ferenc: Egekbetörő tempó, istenkísértő gyorsaság 1500 Ft
Engedjétek hozzám a gyermekeket (képes gyermekbiblia) 2500 Ft
Dabas természeti értékei I–IV.
1500 Ft/kötet
A fenti, kedvezményes árak csak karácsonyig, az alábbi helyszíneken
érvényesek: a Halász Móricz-kúriában, a Halász Boldizsár Városi
Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatal Kabinetirodájában.

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT

A Halász Móricz-kúria
decemberi programjai

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

Állandó programjaink:
– Minden héten szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
– Minden héten csütörtökön népi ének foglalkozás
17.00–18.00 óráig
– December 9-én birsalmasajt-készítés a Miloszerni vendég
házban.
– December 11-én kürtőskalács- és almasütés a Halász Móriczkúriában, továbbá karácsonyi kézműves foglalkozás a gyóni
református templomban.

december havi programok
CSOPORTOK, klubok
FOGLALKOZÁSAI

Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: december 3.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig,
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: december 5. hétfő
(Mikulás-ünnepség)
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig,
Őszirózsa népdalkör: szerda 16.00–18.00 óráig
Babázó Klub: december 8., csütörtök 9.00–14.00 óráig,
Kovalik Éva, www.babazunk.hu
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: hétfő 16.30–18.00 óráig,
oktató: Bese József

RENDEZVÉNY:
Mindenki karácsonya

2011. december 17. (szombat) 14.00 óra
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: mézeskalács-díszítés,
papírdíszek, lakásdekorációs ötletek
VÁSÁR: kézműves alapanyagok, játékok, termésbábok, díszek,
horgolt és nemez ajándéktárgyak
SZÍNPADI MŰSOR: Művelődési Központ csoportjai,
vers, tánc és zene
Forralt bor, tea, sütemény, gyertyagyújtás,
mindenki karácsonyfája, közös ének!
Rajzpályázat eredményhirdetése, díjátadás

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

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét, csütörtök 15.00 órától
oktató: Kerekes László
Felnőtt képzőművészeti kör:
december 2. péntek 16.00 óra

A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba is látogatható minden hétköznap
8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget biztosítunk a
városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon!

A Sári Közösségi Ház programjai
Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 citera: Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 népdal: Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.30–22.00 néptánc: 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 (vezeti: 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)
További programok:
Dec. 16-án vásár 14.00–16.00 óráig
Dec. 19–20–21-én Sztana Károly kiállítása
Dec. 11-én, 15.00 órakorkor:
Karácsonyi készülődés a Sári Szlovák Udvarban
– karácsonyi díszek készítése a Sári Rétesházban,
– Szenteste felidézése a Tájházban

2011. december
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A sári hagyományôrzôkrôl…
November 13-án harmadik alkalommal rendezték meg a sári hagyományőrző csoportok a „Márton Napi Vigalom” nevű rendezvényt a
Sári Közösségi Házban. A házigazdák a korábbi évekhez hasonlóan,
idén is „libaságok” kóstolójával, sparhelten készült teával, forralt
borral és egyéb finomságokkal várták a látogatókat. A megnyitót
követően a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör és a Bazsalicska
Citeracsoport magyar–szlovák műsorszámot adtak elő, majd
a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport első ízben mutatta
be a Felső-Garam-menti táncokat. Az este táncházzal ért véget.
Szilágyiné Suba Éva és Szilágyi Zsolt vezetésével több magyarországi és szlovák tájegység táncait tanulták együtt szépszámmal idősek
és fiatalok, melyhez a Kóborzengő Zenekar húzta a talpalávalót.

Októberben gyermek néptánccsoport alakult Dabas-Sáriban. A
kezdeti 13 fős létszámhoz képest ma már 20 lurkó részvételével
folynak a táncórák, s természetesen folyamatosan várjuk a táncolni
vágyó kicsiket.
A gyermekeknek köszönhetően újabb generáció kíván becsatlakozni a hagyományőrző életbe, szüleik részéről ugyanis igény érkezett egy korosztályos tánccsoport beindítására. A megkeresést természetesen örömmel fogadtuk, s megkezdtük a szervezőmunkát.
Konkrét információkról hamarosan a helyi médiában és a Sári
Közösségi Házban tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az est folyamán befolyt támogatási összeget a hagyományőrzők
ezúton is köszönik!
November 19-én a Dolina Pest Környéki Szlovákok Egyesülete
Tollfosztó Bált rendezett Csömörön, melyen a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör és a Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoport tagjai is részt vettek. A hajnalig tartó táncmulatság
kezdéseként a megjelent csoportokat Fuzik János, az Országos
Szlovák Önkormányzat elnöke, és Aszódi Csaba András, a Dolina
elnöke köszöntötték, majd kezdetét vette a műsor. A népdalkörök
bemutatkozója és az augusztusi Táncforgatagon arany minősítést
szerzett tánccsoportok műsorszámai után következett az est leglátványosabb produkciója, a „Hat Falu Tánca”, melyet a csömöri, ecseri,
kerepesi, kistarcsai, rákoskeresztúri és sári táncosok mutatták be.
A hatalmas siker mellett fontos megemlíteni az előzményeket, a produkció létrejöttét övező közösségi összefogást. A 120 táncos hónapokig próbálta a Felső-Garam-menti tánckoreográfiát csoportonként,
és közös próba keretén belül is. Bár az év folyamán számos hagyományőrző rendezvényen találkoznak egymással a szlovák nemzetiségi csoportok, melyek során ismeretségek, barátságok köttetnek, kétségkívül a közös cél érdekében végzett együttes munkának van a legnagyobb összekovácsoló ereje.
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December 11-én (vasárnap), 15.00: Karácsonyi készülődés
a Sári Szlovák Udvarban
– a Sári Rétesházban karácsonyi kézműves termékek készítése
– a Sári Tájházban Szenteste felidézése
– az udvaron állatsimogató
– mécsesekkel kivilágított úton séta a Sári Közösségi Házhoz,
Betlehem megtekintése (Mráz Mátyásné Vera néni babáiból)
A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport nevében
szeretném megköszönni az egész éves támogatást mindazoknak, akik anyagi, tárgyi, lelki segítséget nyújtottak a csoportnak, kiemelten a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkört.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és egészségben
bővelkedő boldog új évet kívánunk!
Gogolák Mariann
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
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A Szent János Katolikus Általános Iskola hírei
Diákjaink eredményei a balassagyarmati
versenyen
Iskolánk tanulói november 11-én Balassagyarmaton a Szent Imre
Katolikus Általános Iskola által meghirdetett szavaló-, ének-, hittan-, sport-, és képzőművészeti versenyen vettek részt. A verseny az
iskola fennállásának 20. évfordulójára, valamint a család évének
tiszteletére került megrendezésre.
Diákjaink a következő szép eredményeket érték el:
Kispályás labdarúgótorna eredménye:
III. helyezés
(a csapat tagja: Babos Dániel, Podoba Dániel, Kiss Tibor,
Máté József, Szabó Martin, Balázs Noel, Balog Levente)
Felkészítő pedagógus : Kollár László
Szavalóverseny:
1–2. osztályosok
Szegfi Csenge
IV. helyezés
Felkészítő pedagógus: Gattyán Annamária
3–4. osztályosok
Kancsár Dóra
IV. helyezés
Felkészítő pedagógus: Jankulár Margit

Hittanverseny eredményei:
3–4. osztály		
I. helyezés
(csapattagok: Lackó Péter, Láng Virág Kata, Kis-Lőrincz Aliz)
Felkészítő pedagógus: Jankulár Margit
Dicséretes, hogy diákjaink nagy fölénnyel nyerték meg a versenyt
a népes mezőnyben.
5–6. osztály		
III. helyezés
(csapattagok: Bukovszki Katalin, Laja Luca, Majer Eszter)
7–8. osztály		
IV. helyezés
(csapattagok: Juráncsik Viktória, Balázs Ivett, Monori Judit)
Felkészítő pedagógusok: Buncsák Pálné, Garajszki László
Képzőművészeti verseny:
Kucsván István		
I. helyezés
Felkészítő pedagógus: Dr. Kissné Jankovics Rozália
Énekverseny:
7–8. osztály
Venicz Ábel
II. helyezett
3–4. osztály
Danyis Eszter
Különdíj
Felkészítő pedagógus: Kollár Lászlóné
Gattyán Annamária alsós tanító

Jótékonysági bál
A Szent János Katolikus Általános Iskola Jótékonysági bálja
november 19-én került megrendezésre a Gagarin Vendégházban.
A rendezvényt 200 fő tisztelte meg jelenlétével. A jó hangulatról
a Trend Band zenekar gondoskodott. A bálon fellépett a Lipa
Szlovák Néptánccsoport, amely nagy sikert aratott. Az est fénypontja – hagyományainkhoz híven – a végzős diákok keringője
volt. A jó hangulat hajnalig tartott. Az est bevételét két tanterem
és az előadóterem felújítására, berendezések korszerűsítésére, a
földszint nyílászáróinak cseréjére, tanulmányi kirándulások
támogatására fordítjuk.
Köszönjük minden támogatónak és adományozónak a felajánlásokat.
A Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai és dolgozói

SULIVÁRÓ
Kedves Leendő Elsősök! Tisztelt Nagycsoportos Szülők!
Iskolánk több éves hagyományához híven, 2012. január 10-én,
kedden kezdi meg SULIVÁRÓ programsorozatát az érdeklődő
nagycsoportosok számára. A négy alkalomból álló Sulivárót minden hónap első keddjén, délután 16.15-től tartjuk majd.
Várható időpontok:
2012. január 10.
2012. február 7.
2012. március 6.
2012. április 2. (hétfő!)
Amíg a gyerekek játékos foglakozáson vesznek részt, a szülők
számára tájékoztatót tartunk. Első alkalommal az alsós tanítónők

bemutatják az iskolaotthonos oktatási formát, a következő időpontban az iskolaérettségről tart előadást Csernusné Viola
Hajnalka fejlesztő pedagógus, márciusban pedig a nevelés témakörét járjuk körül Udvarnoki Edit fejlesztő pedagógussal.
Áprilisban, az utolsó alkalommal, kézműves foglakozás, játszóház és mesés színház várja a kicsiket és a nagyokat.
December elejétől december 20-ig várjuk a jelentkezőket személyesen (Dabas-Sári, Rákóczi Ferenc u. 2/A) vagy a 29/365-433as telefonszámon.
Január 10-től folyamatosan alkalmuk lesz a kedves szülőknek
jelezni szándékukat gyermekük első osztályba történő beíratásáról, ezt a nyilatkozatot előzetes felvételnek tekintjük.
Tisztelettel és szeretettel várjuk a szülőket és a gyermekeket:
az iskola vezetősége
2011. december
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Újra német diákok a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
Iskolánkban már 4. alkalommal kerül sor német diákok fogadására,
az IDA (Integration durch Austausch–Tapasztalatszerzés csere
által) projekt keretein belül.
Ebben az egy hónapos programban a 10. évfolyamot elvégzett
diákok vesznek részt, akiknek ebben a tanévben (Zwischenjahr)
lehetőségük van két szakmát megismerni, kipróbálni. A tanulók
iskolánk kollégiumában szállnak meg, németórákat látogatnak,
ezzel is segítve saját, ill. a nyelvi előkészítős osztály kommunikációs
készségét. A fő cél pedig az, hogy lehetőségük nyíljon kipróbálni
magukat mint bolti eladó, fodrász, női szabó, villanyszerelő, vagy
épp kőműves szakmákban.
Iskolánk lehetővé teszi számukra, hogy megismerkedhessenek
az általuk kiválasztott két szakmával. Ismét egy hónapot fogunk
velük eltölteni, Ladányi Edit tanárnő országismeret órákat, Budai
Tamás tanár úr foglalkozás-előkészítő, Majeczki Zita tanárnő
pedig magyar nyelvórákat tart nekik. A tanulók már részt vettek
egy magyar nyelvtanfolyamon (ez is egyik feltétele volt annak, hogy

bekerülhessenek a csapatba). Az alap nyelvtant, szókincset hamar
elsajátították, és nagyon szívesen használják magyarnyelv-tudásukat.
A délutáni szabadidős programokat mindig saját maguk választhatják ki egy általunk megadott listából, így idén is ellátogatunk a
Balatonra, de megyünk a kalandparkba, lézerharcra, kiállításokra,
elkísérjük őket lovagolni, és több alkalommal látogatunk el
Budapestre, majd a karácsonyi vásárra, sőt idén egy bécsi kirándulást is szervezünk. Az iskolánkban részt vehetnek az összes sporteseményen, kosármeccseken, karaoke-esteken, partikon, közösen a
magyar diákokkal.
A német diákoknak mindig sikerül barátságokat kötniük a kollégistákkal, ill. a tanulókkal. Az eddigi csoportok nagyon jól érezték
magukat, ezt bizonyítja, hogy a projekt folytatódik és tavasszal újabb
csoport érkezik Dabasra. Remélem, az idei kis csapat is sok tapasztalattal és szép emlékekben gazdagodva tér haza.
Idegennyelvi munkaközösség/német nyelvtanárok

Megalakult az „Együtt könnyebb” Egyszülôs Klub Dabason
Az utóbbi évtizedekben számos változást figyelhetünk meg a családdal kapcsolatosan, újfajta családi értékek alakulnak ki, amelyek közt
kevesebb szerep jut a tradícióknak. Csökken a házasságkötések és a
születések száma, növekszik a válások száma, egyre gyakoribbak az
élettársi kapcsolatok, és elterjedtebbé vált az egyszülős családmodell
is. Városunkban is egyre több a gyermekét egyedül nevelő szülő.
Ezért, a Társult Önkorm ányz atok „Együtt” Segítőszolgálatai,
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata egyszülős klub létrehozását
kezdeményezte.
November 7-én megtartottuk az első klubfoglalkozást a segítőszolgálat klubhelyiségében, a Dabas, Áchim utca 6. szám alatt. A megjelent, egyedülálló anyukák, apukák a klubnak az „Együtt könnyebb”
Egyszülős Klub nevet adták. Az első találkozás jó hangulatú ismerkedéssel folytatódott, valamint egy rövid ismeretterjesztő előadást hallhattak a jelenlévők az egyszülősség elterjedtségéről: „Több mint egy
millióan élnek egyszülős családban Magyarországon” címmel.
Klubunk azért jött létre, hogy segítséget nyújtsunk azoknak, akik
egyedül maradtak gyermekükkel, megözvegyültek, elhagyták, elváltak, vagy egyedül vállaltak gyermeket. Segítünk, ha kérdéseikkel,
problémájukkal nincs kihez fordulniuk, vagy csak beszélgetnének
valakivel egy jót. Összességében célunk, hogy a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelő szülők számára biztosítsunk egy olyan helyet és
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találkozási lehetőséget, ahol a hasonló helyzetben levő, azonos problémákkal küzdők megbeszélhetik az őket érintő és érdeklő dolgokat.
Törekszünk még arra is, hogy friss információkkal szolgáljunk az
egyedülálló szülőknek járó juttatásokról. Programjaink között szerepel még filmvetítés, szakértők – családkonzulens, pszichológus, adósságkezelő tanácsadó – előadása is. Foglalkozni fogunk az egykeresős
családok gyakori anyagi nehézségeivel, valamint azzal, hogy milyen
nehéz egyszerre anyaként és apaként is helytállni az egyedülálló szülőnek. A klubfoglalkozások témái lesznek még a stresszoldás szülőknek és a saját szabadidő megteremtésének fontossága is.
Szeretettel várunk minden egyszülős anyukát, apukát az
„Együtt könnyebb” Egyszülős Klubba! December 12-én tartjuk a következő klubfoglalkozást 16–18 óráig a Segítőszolgálat
klubhelyiségében (Dabas, Áchim u. 6., Gyóni Posta mellett),
ahol megegyezünk a januári találkozás időpontjáról is.
Témánk: Karácsony az egyszülős családban.
Megoszthatják egymással tapasztalataikat, problémáikat, örömeiket, félelmeiket, praktikáikat… Együtt hátha könnyebb lesz.
Csatlakozzon hozzánk! Érdeklődni a 06-29/367-236-os telefonszámon lehet.
Szűcsné Révai Katalin
klubfoglalkozásokat vezető családgondozó

intézményeink hírei

Vakok és gyengénlátók évfordulós ünnepsége
November 19-én, szombaton a Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete (DATLE) megtartotta a Kossuth Művelődési Központ
nagytermében az immár hagyományosnak számító évfordulós ünnepségét. Közel 100 résztvevő tisztelte meg rendezvényünket jelenlétével.
A nagyszabású összejövetel célja egyrészről az örömteli találkozás, a
meghívott vendégeinkkel közös kikapcsolódás, másrészről viszont egy
rendkívüli lehetőség arra, hogy a térség több településéről érkező polgármesterek, szakorvosok, civilszervezetek képviselőihez közvetlenül
is fordulhassanak sorstársaink egyéni igényeikkel, problémájukkal. Az
ünnepséget jelenlétével megtisztelő Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere és a köszöntőbeszédet mondó VGYKE elnöke, Fodor
Ágnes is készségesen állt minden hozzá forduló rendelkezésére.
Nagyon sok vak és gyengénlátó sorstársunk is részt vett ünnepségünkön, a nagykőrösi egyesület tagjaitól kezdve a gödöllői egyesület
képviselőiig, akik szinte családtagként üdvözöltek mindenkit. Örültek

a találkozásnak, és annak a lehetőségnek, hogy új ismeretségeket köthetnek.
Köszöntötte a megjelenteket Roicsik Lászlóné, a DATLE elnöke
is, aki örömmel számolt be egész éves munkánk eredményeiről, amely
során pályázati és önkormányzati támogatások, egyéni felajánlások
segítségével lehetőségünk nyílt tagjaink számára beszélő, és egyéb
segédeszközökhöz jutásukat segíteni, speciális igényeikhez igazodó
kirándulásokat, gyógyfürdő-látogatást szervezni, és iskolai érzékenyítő programokat lebonyolítani. A köszöntők után az egybegyűltek számára a színpadon az örkényi Pálóczi Színház társulata és a Napsugár
Nyugdíjas Klub kedveskedett zenés műsorával.
A program után a jelenlévőket igyekeztünk hidegtálakkal, forró
teával, forralt borral megvendégelni.
Mindenkinek köszönjük az esemény létrejöttének lehetőségét és a
megtisztelő jelenlétet.		
Serfelné Balázs Judit

Örökzöld életelixír a Kossuth Házban
A Felsô-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület és a
francia Groupement de Productivité Forestière du Médoc szervezet közös munkájának köszönhetôen november 15-én megnyílt a „Séta az erdôben” névre keresztelt erdészeti szakmai kiállítás a dabasi Kossuth-Ház
Galériában.
A közös munka alatt temérdek levelet, telefonvonalban átbeszélt
percet, személyes egyeztetésekkel töltött órát, íróasztal mögött görnyedve-gondolkodva cammogó napokat, heteket érthetünk, melynek eredményeképpen létrejött a két szervezet csaknem 2 éves
múltra visszavezethető együttműködésének – egyelőre – utolsó
állomását jelentő esemény. Persze máshogy is nézhetjük. Két, egymástól több tekintetben is nagy távolságban levő régió valószínűtlen
összefonódása, pont itt, pont most. Bevont helyi partnerek tucatjai.
Egy jelzőpisztolyból kilőtt jelentős, de nem segítségért kiáltó,
inkább méltóságteljes figyelemfelhívás, hogy ez a térség létezik, a
benne élők, dolgozók nyüzsgő kapacitásával együtt Európában.
Mivel az együttműködés fonalai a hazai akác törzse köré fonódtak, így a kiállítás keretei adottak voltak – akácból. Az volt tehát a
cél, hogy a Galéria helyiségeit megtöltsük faanyaggal és az azzal
kapcsolatos informatív szakmai leírással, tájékoztatással, na és persze az sem baj, ha mindez esztétikailag a „szép” objektív kategóriájába esik.
A kiállítást megelőzően a francia partner jóvoltából a pályázási
indíttatásból hozzánk betérő ügyfeleink kellemes légkörben való
fogadására alkalmas, mágneskártyás beléptető rendszerrel felszerelt irodánkban, ideiglenesen, elhelyezésre került körülbelül egymázsányi fa. Ez nyers és feldolgozott tengerparti fenyő termékekből
állt, úgymint: lambéria, padló, díszléc, szüretelő kosár, bortartó
doboz stb. és természetesen az elengedhetetlen és nagyfokú hasznossággal bíró: toboz. Nem tréfálok. Ez utóbbi jelentősége abban
rejlik, hogy a szépségiparban méltán alkalmazott Q10 koenzim
fontos forrása. Másra nem jó, de erre szerintem egy toboz már így is
büszke lehet.
Ezzel párhuzamosan az együttműködésben részt vevő helyi partnereink pedig rendelkezésünkre bocsátották az együttműködésről

szóló részletes, pontos adatokat tartalmazó molinókat, a téma köré
csoportosuló fotókból álló lenyűgöző gyűjteményt és a kiállítás
magyar vonatkozásainak termékeit: a teljesség igénye nélkül – kerítésléceket, szőlőkarókat, bortárolókat, vödröket, egy felépített lépcsőrészletet, fából készült régi-új játékokat, többek között egy
10 éves mézet és a mézkészítés autentikus kellékeit.

Az így összegyűlt és az utolsó utáni pillanatig érkező tárgyakból
aztán egyszer csak berendeződött a kiállítás, megnyitója köré szerveződött egy szakmai előadássorozat a helyi és francia felek jelenlétével és nagy megelégedésére.
Az erről készült összeállítás itt megtekinthető:
http://www.youtube.com/watch?v=sVmmAj95pk&feature=share
A kiállítás december 16-ig minden hétköznap látogatható reggel
9 és délután 5 óra között, illetve előzetes telefonos bejelentkezést
követően szinte bármikor, a 2370 Dabas, Kossuth L. u. 19. címen.
Kellemes időtöltést kívánunk!
Pacsirta Mátyás projektmenedzser
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
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EGYÉRT TÍZET
Külső érdeklődők általában rácsodálkoznak arra az információra,
hogy az 1956. december 10-i Biksza-gyilkosság még mindig óvatos
kezelést igénylő témának számít Dabason. Meglepetésük érthető,
hiszen egyértelműnek látszik a helyzet: eltelt 55 év és a történelem
kereke, ha nehezen is, de már kiforogta az igazságot: 1956 a sok borzalmat hozó 20. század egyetlen magyar pillanata volt. Ráadásul a
kommunista rendszer bűneinek nyilvános tagadása vagy jelentéktelen színben való feltüntetése köztudottan büntető-törvénykönyvi
tétel lett hazánkban. A tapasztalat szerint, bár az akkori élethelyzetekben kialakult vélemények, álláspontok hirdetése valóban blokkolható ily módon, de megváltoztatásuk, úgymond egyszerű felülírásuk
nem lehetséges. A Biksza-ügy mögötti konszenzus hiánya és egyes
részletek homályossága azt jelzik: ugyan bő 20 évvel a rendszerváltás
után járunk, de a tisztázó helyi kibeszélések, a világot, a magyarság
sorsát eltérő felfogással látók kulturált, konszenzust közelebb hozó
vitái sajnos elmaradtak. Pedig a helyi emlékek, a megtorló bírósági
ítéletek, a szakirodalmi források és a korabeli politikai propagandaanyagok iratai alapján sok mindenről lehetne és kellene érveket-gondolatokat cserélni. Ez azért is sürgető, mert mind kevesebben vannak
közöttünk az egykori szemtanúk, tegyük hozzá rögtön: mindkét
oldalról. Emlékeikre kifejezetten nagy szükségünk van, mert a korabeli dokumentumok erősen „lakkozottak”, a győztesek érdekeinek
megfelelően készültek. Egyes részleteken az alakítás-csiszolás nyomai fedezhetők fel, míg másokat egyszerűen csak elhallgattak.
Nyilvánvaló, hogy nem szándékoztak az egyszerű állampolgárok szabad véleményalkotására rábízni az igazság eldöntését, pontosan
követve és egyben igazolva is a napóleoni receptet: „A történelmet
mindig a győztesek írják.” Egy helyi konzultációsorozattól éppen a
még homályos részletek tisztázása remélhető leginkább. Ezekből
pedig jócskán van, így például a teljesség igénye nélkül néhány felvetés: Valóban figyelmeztették-e munkatársai Biksza Miklóst személyes részvételének veszélyeire a gyóni tanácskozáson, vagy ez csak
helyi „legenda”? Mi történt a két személygépkocsival, melyekkel
Biksza Miklós, Domián Ferenc és Bobák István a gyóni községházához érkezett? Végül is ki távozott az ablakon rövidítve az utat, Biksza
Miklós, avagy az őt üldöző Harmincz István? Igaz-e, hogy Biksza
Miklós valójában nagyon is konkrét céllal, a gépkocsijához szándékozott menekülni, de azt sofőrje távollétében lezárva találta és így kényszerült a végzetes futásra? Betartotta-e a fegyverhasználat szabályait,
amikor rálőtt Harmincz Istvánra? Fizikailag hogyan lehetett képes a
közelről szabályosan átlőtt Harmincz István dulakodásra, hiszen a
golyó még az egyik bordacsontján is áthatolt? Milyen alapja van
annak az abszolút képtelenségnek tűnő állításnak, miszerint
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dr. Mikó Miklós körzeti orvos öngyilkosságot rögzített a halál
okaként a halotti bizonyítványon? Miután tizedike volt és a páncélszekrény kulcsa Biksza Miklós zsebében maradt, milyen módon
jutottak a fizetésükért aggódó pártbizottsági munkatársak a havi
bérükhöz? Az igazságügyi szakértő boncolása hol történt, azaz hová
szállították a tetthelyről a holttestet? Szovjet tisztek valóban részt
vettek-e a fontosabbnak vélelmezett kihallgatásokon? A kívánt tartalmú vallomás kicsikarása érdekében alkalmaztak-e pszichikai és
fizikai kényszert, az gyakorlatilag általános volt-e, avagy csupán egyes
esetekben fordult elő? A felderítés során igénybe vették-e besúgók
tevékenységét? Főként a bírósági ítéleteket tanulmányozva fogalmazhatunk meg további válaszra váró kérdéseket. Ami viszont nem kérdéses, hogy a Biksza-ügy alaphangját maga Kádár János adta meg. Az
MSZMP Pest Megyei Bizottsága 1957. február 17-i ülésén gyors és
szigorú ítéletet sürgetett: „November 4-e után az országban meggyilkolt legmagasabb pártfunkcionárius a Biksza elvtárs volt.
Megmondom elvtársak, mikor én meghallottam ezt az ügyet, nagyonnagyon mérges voltam. Én azt mondtam, hogy nem jól csinálták az
elvtársak. Mi a törvényes rend hívei vagyunk. De ha nincs meg a tettes, ki kellett volna menni abba a községbe, ahol megölték a Bikszát
és elővenni azt a horthysta patkányt, azt a 10-et, amelyik ott a vezérkedést átvette és úgy ellátni a bajukat, hogy az életbe eszibe ne jusson
a községben ilyet tenni.” Kádár János főként a nyomozás állásávalhaladásával volt elégedetlen. Valójában az volt a fő gondjuk, hogy a
gyilkosság legfontosabb körülményeiről semmit sem tudtak, mert a
lincselés helyszínén nem volt megbízható emberük, s így minden
információhoz a tanúkihallgatások révén jutottak. A kollektív bűnösség elvének megfogalmazása és gyakorlati alkalmazásának sugalmazása önmagáért beszél. Az „egyért tízet” elv pedig köztudottan a
háborús idők megtorló gyakorlata, melyet bírósági eljárás mellőzésével vagy formális lefolytatásával alkalmaznak rendszerint a megszállók.
…És a gépezet beindult. Az ügyben eljáró bírók összesen öt halálos ítéletet hoztak, melyből négyet (Balla Pál, Harmincz István,
Lakos János, D. Szabó Károly) végre is hajtottak. A külföldre menekülő Kövecses Ferencet első fokon főbüntetésként halálra ítélő
dr. Major Miklósné ügybuzgalmát jól jellemzi, hogy mellékbüntetésül még további 10 év közügyektől való eltiltást is kiszabott. (Ez akár
a fekete humor része is lehetne, ha nem véresen komoly dologról
volna szó.) Azt is nehezen, jól érzékelhetően kényszeredetten fogadta el, hogy kellő bizonyítottság hiányában nem minősíthette előre
kitervelt terrorcselekménynek a spontán népharag következményeként létrejött lincselést. A másodfokon eljáró és négy ítéletet halálra
súlyosbító dr. Borbély János, a Legfelsőbb Bíróság bírája viszont vis�szatérően az enyhítő körülmények figyelembevételét és a javító-
nevelő célzatú büntetések kiszabását rótta fel az első fokon eljáró
Pest Megyei Bíróság népbírósági tanácsának, mondván, hogy annak
most nincs helye. További 11 főt összesen közel ötven év börtönbüntetésre ítéltek (Sasadi Viktor 8 év, Sziráki Mihály 8 év, Székely János
6 év, Lakos Pál 5 év, Kalmár László 4 év, Kalicza Péter 4 év, K. Kovács
Istvánné 4 év, Sziráki István 3 év 6 hónap, ifj. Harmincz István 3 év,
Miloszerni Pál 1 év, Bakonyi János 1 év). A Biksza-üggyel összefüggésben még két dabasi illetőségű vádlott, dr. Domián Ferenc és
Király Lajos életfogytig szóló börtönbüntetését szándékozott halálra súlyosbítani a vádhatóság, azonban ez már a sorozatos akasztások
ellen tiltakozó nemzetközi közvélemény nyomásának köszönhetően
meghiúsult. 			
Valentyik Ferenc

kitekintô

Kik azok a ruszinok?
Te ruszin vagy? Kik azok a ruszinok? Kapják fel a fejüket néhányan, amikor megkérdezik hovatartozásomat, és én azt válaszolom rá, a ruszin nemzetiséghez
tartozom. Persze magam is magyar vagyok, hiszen itt
születtem Magyarországon, és számos felmenôm vallhatja magát ôsmagyarnak. Mégis tudom, vannak gyökereim a ruszin nép között is.
Kik azok a ruszinok, más néven ruténok, hiszen ez a nép anyaország
nélküli, kis nemzetiség, amelynek hosszú évszázadokon keresztül
csak kemény munkával és akarattal sikerült megőriznie az eredetét.
Most mesélhetnék arról, hogy már a 13. században vannak okira
tok Ukrajna kárpátontúli területén, amelyek említést tesznek a
ruszinokról, és arról is, hogy történelmüket, küzdelmüket számos
okirat bizonyítja. Hogy nekünk is vannak költőink, akik a ruszinok
életét énekelték meg, és vannak zeneszerzőink és himnuszunk is,
amit büszkén hallgatunk.
Sorstársaink szerte a világon megtalálhatóak Bukovinában,
Kelet-Szlovákiában, Dél-Lengyelországban, Szerbiában, Romá
niában és így Magyarországon is. Nyelvünk hasonlít a szláv rokonnyelvekhez, de mivel a földrajzi viszonyok miatt a ruszin nemzetiségű emberek elszigetelődtek keleti szláv rokonaiktól, így nyelvünk
önállóan fejlődött, megőrizve számos olyan ősi elemet, amely a többi
keleti szláv nyelvből ma már hiányzik.
Beszélhetnék történelmünkről, amely elmondaná azt, mennyire
nehéz volt az ősök élete, akik sok munkával és szorgalommal építették fel a kis közösségüket, amit azután a történelem vihara törölt el.
Bizony, nem volt ritka az sem, amikor a háborúk miatt ruszin emberek lakta falvak néptelenedtek el. Egy élni akaró népet mégsem lehet
olyan könnyen „kitörölni a térképről”, amely igyekezettel és hittel
kezdi újra élni az életét, és folytatja a küzdelmet a történelem színpadán.
A magyar néppel való kapcsolat elsősorban paraszti szinten
mutatkozott meg, és számos kölcsönhatást eredményezett. A
magyar nyelv ezen kapcsolat révén ismeri meg a következő szavakat:
gatya, kabát, sapka, karima, pelenka stb. De említhetném azt is,
hogy feljegyzések szerint a 17. században olyan guba (ősi népviselet,
g yapjú szőttes anyag) szövési technika honosodott meg
Magyarországon, amelynek a tanítására Ungvár, Munkács környékéről hozattak Magyarországra ruszin asszonyokat.
Egy biztos, a ruszin az a nemzetiség, amelyet semmilyen hatalomnak nem sikerült a magyarokkal szembefordítani. Ők voltak azok,

Második Karitász-bál
Október 8-án megrendezett bálunk nagyon jól sikerült, Istennek
hála! Öröm volt látni, hogy a jó cél érdekében szívesen adakoztak
az emberek. Köszönjük a színvonalas műsort a Szamba-tánc
Sport Egyesület tagjainak és Hornyák Andrásnak.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a támogatóinknak:
Talapkáné B. Zsuzsa • Aranykorona Kft. • Bor Imréné • V-Mobil
Kft. • Chemität Kft. • Ujvári kertészet • Tánczos és Társa Bt. •
Kölyöksziget Játéktár • Jávor cukrászda • Palermo cukrászda • Szűcs

akik a szabadságharc alatt Esze Tamás seregének a zömét képezték.
Ők voltak azok, akik együtt harcoltak Kossuth Lajossal, de ez a nép
volt az, aki békében a magyarokkal együtt építette ezt az országot,
hiszen 1944 előtt hétszázezren sorolták magukat ennek a népcsoportnak tagjai közé. Sajnos a szocialista korszakban a ruszinokat a
magyarországi ukránok és szlovákok közé sorolták, emiatt nem lett
saját szervezetük, sem iskolájuk, és így nem maradt meg egészében a
népi hagyomány, s nem alakulhatott ki a saját ruszin kultúra sem.
Ez a nemzet azonban ennél nehezebb helyzetben is megtalálta
önmagát, a rendszerváltás után újra megalakultak a ruszin kisebbségi önkormányzatok, és így a ránk kényszerített asszimiláció ellenére
is megőriztük önállóságunkat.
A hagyományok ápolása, megőrzése, szervesen tartozik a kisebbségi léthez. A nemzeti azonosság fontos részei ezek, hiszen segítenek
abban, hogy magunkat a másikhoz képest lássuk, megértsük, elhelyezzük. A hagyományok megismerése talán segíthet az előítéletek
leküzdésében és egymás jobb megismerésében is.
Fontosak ezek a mi mai világunkban? Csökkenhetnek-e az előítéletek? Jobb emberek leszünk-e azáltal, hogy toleráljuk és megismerjük más népek életét is? Vannak-e köztünk olyanok, akiknek ősei
más nép közé tartoztak? Kik ezek és hogyan találjuk meg őket?
Magyarország, ez a Kárpát-medencében lévő kis ország elég viharos történelmet vallhat magának, amely során sok nemzet és nép
vonult át és telepedett meg a magyarokkal együtt. Sokan szinte nem
is ismerik minden ősük eredetét, és az idők folyamán a távoli idő
ködébe veszett az a tudás, honnan érkezett az ük-ük nagyanyánk
vagy nagyapánk. Ezt ma már nem lehet visszakövetni, csak talán
szokásaink, hagyományaink és nevünk utal erre. Mi ruszinok is
keressük azokat, akikkel rokonságban állunk. Nekünk is csak a régi
iratok, és a családnevek adnak támpontot arra, kik tartoznak a ruszinok közé, és kinek az ősei voltak ennek a népcsoportnak tagjai.
Kutatásokat végeztünk régi iratok, egyházi dokumentumok és
keresztlevelek között, így találtunk vezetékneveket, akiknek az ősei
a 18–19. századba kerülhettek Magyarországra. Mi ezeket szeretnénk közreadni, hátha valaki megtalálja a saját vagy ismerőse nevét.
Az alábbiakban felsorolt nevek viselői közül sokan telepedhettek
meg Észak-Magyarországon vagy a Duna–Tisza közén:
Adristyák, Bácskai, Bácsi, Bábel, Batta, Batuska, Beliczki,
Bennárik, Badi, Bozsik, Brinza, Bukovszki, Csernai, Csernák,
Csernus, Csillik, Dorics, Doriscsák, Fecsó, Ficsor, Gácsi, Gubicza,
Jurácsik, Maczkó, Majeczki, Márffi, Opóczki, Szlama, Szlamka,
Szlanka, Szlezák, Szlomonyeczki, Szmetana, Sztancsik, Szurovszki,
Velikovszki, Verczkei, Vollenszki.
Kóbor Etelka, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselője
Tibor • Gugyerás bolt • Béki Györgyi • Gádán Imre és neje • Andi
Butik • Hornyák Andrásné • Reménysugár Napköziotthon • Vogtland
pékség • Nagy Vilmos és neje • Pelu-ker Kft. • Nautilus étterem •
ifj. Bukovszki Péter • Máté Gyula • Urbánné Virágbolt • Mariann
Virágbolt • Stefkó Istvánné • Vízer Ilona és lánya • Farkas Józsefné •
Bukovszki Péterné • Pádár Piroska • Szabados László • Szabó Zoltán
• Szabó Károly
Nagyon köszönjük a támogatójegy vásárlóinak adományát és az
egyéb hozzájárulásokat. A Jóisten fizesse meg!
Karitász-csoport
2011. december
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Városunkban is elérhetô az egynapos szürkehályogmûtét!
Mi a szürkehályog?
A szürkehályog a szemlencse átlátszóságának csökkenését jelenti
(1. ábra). Az elnevezés abból adódik, hogy a lencse elhomályosodásával a pupilla területe egyre szürkébb lesz. A hályog szó a felhős,
ködös látásra utal. Gondoljunk arra a szólásra, hogy leesett a hályog
a szeméről, azaz tisztán lát. A szürkehályog orvosi neve, a katarakta,
görög eredetű szó és vízesést jelent. A régi görögök azt hitték, a
szürkehályog úgy keletkezik, hogy az agyból folyadék áramlik a
szemlencse elé és ott megszárad. A beteg úgy lát, mintha vízesésen
keresztül nézne.

(1. ábra).

Mire jó a szemlencse?
A szemlencse rugalmas, víztiszta anyag, amely tokban helyezkedik
el, a legbelső része a mag, amelyet kéregállomány vesz körül. Felnőt
tekben a lencse kb. 4 mm vastag és 220 mg tömegű. A tápanyagokat a
csarnokvízből veszi fel. A lencse a szem egyik alapvető törőközege, a
fénysugarakat a látóhártyára fókuszálja. Törőereje 10–20 dioptria. A
törőerő az egyéni alkalmazkodóképességtől függően változhat.
Gyermekkorban az alkalmazkodóképesség erősebb, egészen közeli,
szinte az orrunk előtti tárgyakat is képesek vagyunk élesen, tisztán
látni. Később, a szemlencse rugalmasságának elvesztésével, egyre
távolabbi tárgyakat látunk csak élesen. Először a karunkat szeretnénk nyújtani, majd rájövünk, hogy olvasószemüvegre van szükségünk.

Mitől lesz valakinek szürkehályogja?
Az esetek 99%-ában a szürkehályog szerzett betegség. A veleszületett katarakta igen ritka, okozhatja genetikai eltérés vagy a magzatot
méhen belül ért fertőzés (pl. rubeola, mumpsz, fertőző májgyulladás, toxoplasma). A szerzett szürkehályog leggyakoribb oka az életkor előrehaladása. Társulhat rendszerbetegségekhez, például cukorbetegséghez, a vese elégtelen működéséhez, kísérhet bőrbetegségeket, okozhatja gyógyszer (leggyakrabban szteroid). Kialakulhat a
szemet ért sérülés következtében (pl. tompa ütés), gyulladásos folyamat szövődményeként. Szemészeti műtétek velejárója lehet, üvegtesti műtétek után előbb-utóbb elszürkül a lencse.

Milyen tünetei vannak a szürkehályognak?
A szürkehályog leggyakoribb formája az időskori katarakta. A 70
évesek 5%-a, a 80 évesek 10%-a szenved a szemlencse elhomályosodásától. A különféle megjelenési formákban más-más tünetek lesznek meghatározóak. A betegek látásromlásról, homályos látásról, a
tárgyak körvonalának kontúrossá válásáról, egyszemes kettőslátásról,
színlátászavarról számolnak be. Az élénk színeket tompán látják.
Éjszakai vezetésnél a fényforrások körül káprázást, szóródást észlel-
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nek. Csökken a kontrasztérzékenység. Az időskori szürkehályognak
többféle formája ismert. A szürkehályog-képződés elindulhat a
szemlencse magjában. Negyvenéves kor felett a szemlencse fokozatosan elveszti rugalmasságát, egyre keményebbé válhat, a korábban
víztiszta mag sárgásbarna színű lesz. A látást hosszú ideig nem befolyásolja, sőt a törőerő növekedése miatt a korábban olvasószemüvegre szoruló beteg számára az olvasás akár szabad szemmel is lehetővé
válik. A betegek kezdetben úgy érzik, „megjavult” a látásuk. Igaz,
távolra már nem igazán fognak jól látni, hiszen a törőerő növekedésével rövidlátókká váltak. (Rövidlátó az az ember, aki közelre jól lát,
de távolra nem. Konkáv, azaz mínuszos szemüveggel korrigálható
fénytörési hiba.) Előfordulhat, hogy a hályog miatt egy másik fókuszpont is kialakul. Emiatt a betegek az érintett szemmel duplán látnak
(egyszemes kettőslátás).
Elkezdődhet a hályogképződés a lencse kéregállományában.
Ilyenkor elsősorban a lencse víztartalma nő meg, szemben a magban
kezdődő hályoggal, ahol a keménység fokozódott. Ez a fajta hályog
sokkal gyorsabban fejlődik. A törőerő általában csökken, a betegek
se közelre, se távolra nem látnak élesen. Mivel a kérgi hályog a lencse
széli részeiről indul, az optikai tengely hosszú ideig tiszta marad. A
betegek látása átmenetileg javulhat, mert úgy tudnak nézni, mintha
egy szűk kulcslyukon keresztül szemlélnék a világot. A kéregállományból kiinduló hályogképződés speciális formája, amikor a homályosodás a lencse hátsó centrális részében kezdődik. Ilyenkor a beteg
látása napfényes időben kifejezetten rossz. Ennek az a magyarázata,
hogy erős fényben a pupilla beszűkül, a fény a lencsének csak ezen az
elhomályosodott részén halad át. Alkonyatkor a beteg jobban lát,
mert a pupilla is tágabb, a lencse nagyobb területen engedi át a fényt.
Ha a szemlencse teljesen elszürkült, akkor érett hályogról beszélünk. Ekkor a betegek csak nagyobb tárgyak körvonalait látják,
árnyékjárást észlelnek. Előrehaladott esetekben az elszürkült szemlencse vizet vehet fel, duzzadhat. Ekkor a szem fájdalmassá válhat,
részben gyulladás miatt, részben a térfoglaló hatás következményeként megemelkedő szembelnyomás miatt. Túlérett a hályog akkor,
ha már a lencse zsugorodik, és szinte csak lötyög a tokjában.

Hogyan gyógyítják a szürkehályogot?
Sajnos a szürkehályog-képződést gyógyszeresen nem lehet megállítani, visszafejleszteni. A szürkehályog kezelése ma a műtétet jelenti.

Mikor szükséges a műtét?
Régen akkor vállalták a hályogműtétet, ha már a szürkehályog
beérett. Ez ma már nincs így. A mai modern technikák lehetővé tették, hogy a műtétet korai stádiumban elvégezzük, amikor a hályog a
betegnek panaszt okoz. Orvosi szempontból kötelező a műtétet
megajánlani, ha érett, netán duzzadó, vagy túlérett hályogról van
szó, mivel ezek a formák számos szövődmény lehetőségét hordozzák.

Miből áll a műtét?
Nagyszüleink idejében az elszürkült szemlencsét a tokjával együtt
még igen nagy seben (kb. 10 mm) keresztül távolították el. Fejlődést
jelentett, hogy a sebet össze tudták varrni. Később még ugyanilyen
nagy seben keresztül hajtották ki a lencsét, de már csak a magot és
a kérgi részeket, a lencse tokját bennhagyták, erre műlencsét ültettek.
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Ma már kis seben keresztül (1,5–3 mm), varrat behelyezése nélkül
zajlik a műtét, legtöbbször cseppes érzéstelenítésben. Sebkészítés
után az elülső csarnokot viszkoelasztikus anyaggal töltjük fel. Ezzel
az anyaggal védjük a szaruhártyát és biztosítjuk a csarnok állandó
mélységét, amíg a lencse elülső tokján nyílást készítünk. Ezt követően
speciális kanüllel folyadék befecskendezésével elválasztjuk a tokot a
kéregtől, ill. a kérget a magtól. Ha a mag már jól mozog a tokzsákban,
egészen apró darabokra törjük, emulgeáljuk és kiszívjuk. A mag emulgeálásához ma leggyakrabban ultrahang energiát alkalmazunk, ez a
fakoemulzifikációs technika. A kérgi részeket szívással, öblítéssel
távolítjuk el, majd műlencsét ültetünk be. A műlencsével a beteg vagy
közelre, vagy távolra lát élesen. Sajnos, ma még nincsenek olyan
műlencsék, amelyek 1-2 dioptriánál többet tudnának alkalmazkodni.
A műlencse törőerejét mérésekkel és speciális matematikai képletek
alapján tudjuk meghatározni. A beteg igényétől függően lehet beállítani a dioptriát: nem szeretne utcára, távolra szemüveget, csak olvasáshoz. Vagy inkább szabad szemmel szeretne olvasni, és távolra hordana szemüveget, amelyet közelre nézéskor a homlokára tol. A műlencse anyaga szövetbarát, nem szükséges cserélni, nem kopik el.

Milyen vizsgálatok szükségesek az egynapos
szürkehályogműtéthez?
A műtét előtt nyilánvalóan szükséges a részletes szemészeti vizsgálat. Látásromlást számos tényező okozhat. A szürkehályog mellett
szemfenéki elváltozások is lehetségesek, amelyek döntően meghatározzák majd a műtét utáni látást. Ekkor határozzuk meg a beültetendő műlencse törőerejét.
Járóbeteg ellátás keretében csak azok a betegek operálhatók,
akiknek stabil, jó belgyógyászati állapota van, önmagukat el tudják
látni, vagy a családjuk segít az ápolásban. A műtét előtt alapvető a
laborvizsgálat, az EKG és a belgyógyászati vizsgálat.

Mire kell vigyázni műtét után?
Bár a műtét kis seben keresztül történik és a sebet úgy készítjük,
hogy az önmagát zárja, nyomásra megnyílhat. Tehát, nem szabad a
szemet nyomkodni, dörzsölni. Nagyon kell vigyázni a fertőzésre, az
előírt szemcseppen kívül ne kerüljön más a szembe! Ne menjünk
közfürdőbe, uszodába, szaunába! Mosakodásnál, hajmosásnál
vigyázzunk, hogy ne kerüljön víz a szemünkbe. Ha az operált szem
bepirosodik, fájdalmassá válik, az addigi jó látás hirtelen romlani
kezd, azonnal forduljunk kezelő orvosunkhoz.

iris= szivárványhártya (ez adja a szem színét)
retina= látóhártya; ideghártya
izom: külső szemmozgató izom;
lencsefüggesztő rostok; látóideg

Tenyérnyi terápia

Az internet kimeríthetetlen információk forrása, amihez egyelőre
bárki szabadon hozzáférhet. A kereskedelmi cégek szinte már nem is
létezhetnek nélküle, de legalábbis biztosan kiszorulnak a vevőkért
való küzdelemben, ha nincs egy honlapjuk, amelyen portékájukat
kínálhatják. A hálón való böngészés közben sok érdekességre bukkanhatunk, így keletkezett ez az írás is.
Mintegy két évvel ezelőtt találtam rá egy tudományos kutató azon
tanulmányára, amelyben megemlített egy apró elektromos készüléket, amelynek jelentős gyógyító hatást tulajdonítottak és egészen a
közelmúltig ismeretlen volt az ún. nyugati orvoslásban. Ennek a hírnek próbáltam utánajárni és találtam is nem kevés leírást a témával
kapcsolatban.
Mi is ez a scenar-terápia, illetve készülék? Egy tenyérnyi méretű műszer, amely a bőrön keresztül hat az egész szervezetre. Működése
a biológiai visszacsatoláson alapszik, mely úgy jön létre, hogy a készülék által kibocsátott elektromos impulzusokra a szervezet idegsejtjei
válaszolnak. Így egyfajta párbeszéd alakul ki a szervezet és a műszer
között, mely folyamatos a működés alatt. Minden egyes impulzus
különbözik az előzőtől a szervezet válasza alapján, minden egyes
ember a saját magának megfelelő idejű kezelést kapja. A működés
lényege, hogy elősegíti a test öngyógyító folyamatainak beindítását, a
test bármely pontján előforduló probléma kezelésére alkalmas.
A terápia nem kísérleti, klinikai használatát évtizedek óta engedélyezik. A hivatalos eredmények megerősítették, hogy hatásos krónikus fájdalom enyhítésére, általános egészségi állapot helyreállítására.
Számtalan terápiás hatása mellett rendkívüli módon lecsökkenti a
felépülési időt, akár felére, harmadára. Publikált klinikai eredmények több ezer kezelt beteg adatait tartalmazzák, amelyben a gyó
gyultak aránya eléri a 85%-ot.
A terápia széles körű felhasználhatóságát bizonyítja a főbb betegségcsoportokban való sikeres alkalmazása. Többek között sikeresen
használták a légúti, emésztőrendszeri, mozgásszervi, keringési rendszer különböző megbetegedései esetén. Baleseti, sürgősségi osztályokon felépülést felgyorsító hatását aknázzák ki, hálás terület még a
gyermekek kezelése, mivel ők még igen gyorsan reagálnak. A pozitív
hatások akár már az első kezelés alkalmával megmutatkozhatnak.
A fentiek alapján eléggé érthetetlen, miért nem hallhattunk ez
idáig erről a módszerről itthon, ismerve a magyar társadalom egészségi állapotát. Egy ilyen hasznos készüléknek minden családban ott
lenne a helye…			
Móricz István
2011. december
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Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• November elsején litán iákat tartottunk a
dabasi temetőkben, és a sírokat megáldottuk.
• November 20-án a jubiláns házaspárokat
ünnepeltük egy szép szentmise keretében,
virágot és egy nagyon szép emléklapot kaptak. Isten éltesse őket még számos éven át!
• A novemberi egyházközségi tanácskozás
alkalmával megalakult a Szent József-kör,
ahol a 18. életévüket betöltött férfiak havi
rendszerességgel egy estére összegyűlnek,
és imával, közös beszélgetéssel töltik el az
idôt. Első összejövetelük december
17-én lesz a plébánián.
LELKIGYAKORLATOK:
Alsódabason főtisztelendő Tamási József atya
tart majd lelkigyakorlatot december 8., 9., 10-én
az esti mise keretében. Buzdítjuk a híveket, hogy
minél többen vegyenek részt rajta. Az atyát már
ismerhetjük, hiszen a „Torinói Lepelről” már tartott nekünk egy nagyon színvonalas előadást.
Az új miserend a következő:
Alsódabas hétfő, péntek, szombat 18.00,
vasárnap 9.30 óra
Dabas-Gyón csütörtök, péntek 17.00.
szombat 16.00
vasárnap 8.00 óra
Értelemszerűen „diákmisét” Alsódabason
most csak minden hónap első vasárnapján
tudunk tartani, de ekkor a szokott módon
modern katolikus énekeket éneklünk zenekarunk és kórusunk előadásában. Van megint
internetes verseny is, ajándékokkal.
Miserend-változás! Dabas-Gyónon a szom
bat esti mise délután 16.00-kor kezdődik!
Az ünnepi miserend:
• December 24-én 24.00-kor Alsódabas éjféli
mise, melynek keretében misztériumjátékot
adnak elő fiataljaink. December 24-én
Gyónon 21.00-kor lesz mise.
• December 25–26-án vasárnapi miserend
lesz. 2012. január 1-jén szombat esti miserend lesz, tehát délelőtt nem lesz szentmise.
Részletek, fontos információk:
www. alsodabasplebania.5mp.eu
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfő – 17.00 óra;
szerda – reggel 6.00 óra, Roráte, hajnali
mise;
szombat – 17.00 óra; vasárnap – 11.00 óra
• December 24-én 22.30 éjféli szentmise
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• December 25–26. karácsonykor 11.00 órakor ünnepi szentmisére várjuk a híveket.
• December 10-ig tartós élelmiszert gyűjtünk
a rászorulók részére. Átadható a plébánián
hétfőn és csütörtökön, 15.00–17.00 óráig.
• Dec. 17–18-án lelkigyakorlat lesz, a karácsonyi szentgyónás elvégzésére nyújt alkalmat.
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
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
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 7–9-ig 18.00 órai kezdettel
adventi evangelizáció a gyülekezeti házban.
Szolgál: dec. 7-én Vizi János felsőpakonyi
lelkész
dec. 8-án Barta Károly bugyi lelkész, egyházmegyei főjegyző
dec. 9-én Fekete László dabas-gyóni lelkész
• dec. 11-én 10.00 órakor az evangelizáció
záróalkalma a gyülekezeti házban úrvacsorai
közösséggel.
• December 11-én 14.00 órától karácsonyi
gyermekdélután, sok játékkal, karácsonyi
ajándékkészítés, uzsonna kürtőskalács!
17.00 órától adventi koncert a kúriában.
• December 18-án advent 4. vasárnap 10.00
órakor gyermekek karácsonyi műsora a
templomban.
• December 24-én szenteste istentisztelet
16.00 órától a gyülekezeti házban.
• December 25-én karácsony 1. napján 10.00
órakor ünnepi istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztással.
• December 26-án karácsony 2. napján 10.00
órakor ünnepi istentisztelet a templomban
úrvacsoraosztással.
• December 31-én óévzáró hálaadó istentisztelet 17.00 órakor a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással. Ezen az alkalmon emlékezünk
meg gyülekezetünkben az ez évben megkeresztelt gyermekekről, házasságot kötött fiatalokról és elhunyt gyülekezeti tagjainkról.
• 2012. január 1-jén 10.00 órakor újévi ünnepi
istentisztelet a gyülekezeti házban.

• Január 8-án 10.00 órakor kerül sor a gondnok és a Presbitérium beiktatására ünnepi
istentisztelet keretében a templomban.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a
templomban
• Bibliaóra minden szerdán 17 órai kezdettel a
parókián
• Gyermekfoglalkozások (Plusz Kör) minden
szombaton délután 15.00 órától a parókián
• Kóruspróbák pénteken este 6 órai kezdettel
Hernádon az általános Iskolában
• Felnőtt konfirmációi előkészítő pénteken
16.00 órától a parókián
Gondnoki fogadóóra:
• December 13-án, kedden délután 17.00 órától gondnoki fogadóóra a parókián
Alkalmaink:
• December 11-én, vasárnap vendégigehirdető  
dr. Kókai Nagy Viktor
• December 17-én, szombaton délután 14.00
órai kezdet tel a gyerekek Karácsonyi
Ünnepsége a Gyülekezeti Házban
• December 18-án, vasárnap vendégigehirdető dr. Megyeriné Takács Mária és
az istentisztelet keretében a Kistérségi
Ökumenikus Vegyeskar szolgálata
Ünnepi istentiszteleteink
• December 24. 17.00 óra szentestei istentisztelet
• December 25. 10.00 óra karácsonyi úrvacsorai istentisztelet
• December 26. 10.00 óra karácsonyi ünnepi
istentisztelet
• December 31. 17.00 óra óévi istentisztelet
• Január 1. 10.00 óra újévi istentisztelet
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Karácsonyi ünnepköri alkalmaink:
• Ádventi esti elcsendesedések december
8-án és 15-én (csütörtök) 18.00 órakor.
• Ádventi verses délután Murányi Lászlóval
december 11-én (vasárnap)16.00 órakor.
• Gyermekkarácsony december 18-án
(vasárnap) 15.00 órakor.
• Szentesti istentisztelet december 24-én
(szombat) 17.00 órakor.
• Karácsony napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 25-én (vasárnap)
10.00 órakor.
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• Karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással december 26-án (hétfő)
10.00 órakor.
• Óév esti istentisztelet december 31-én
(szombat) 18.00 órakor.
• Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
január 1-jén (vasárnap) 10.00 órakor.

• Vízkereszt ünnepi istentisztelet január 6-án
(csütörtök) 17.00 órakor.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától

A mi betlehemi csillagaink
Karácsonykor kigyúlnak a fények, az angyalok éneket regélnek.
A karácsonyi gyertyagyújtással a betlehemi
csillagon keresztül a legszebb ünnepre, karácsonyra emlékezünk. A magyar karácsony
szó jelentése szláv eredetű, a „korcsun” szóból
ered, amely „átlépőt” jelent. Utal az új év kezdetére, de arra is, hogy Jézus születésével új
periódus kezdődött a világ életében. Úgy
tartják, hogy már honfoglaló őseink is ünnepelték, de első írásos emlékünk a magyarországi ünneplésről csak az 1267-es Kassai
kódexben található. Az angol „Christmas”
Krisztus nevére utal, az éjféli misére. A német
„Weihnacht” szent éjt jelent, amíg a francia
Noël, az olasz „Natale” jelentése születés.
Az ünnepet először 335-ben kezdte az
egyház ünnepelni, a nicea-i zsinat határozott erről 325-ben. Mint azt tudjuk,
Krisztus születése nem pont nullára esett.
Tör té nt u g ya n i s , ho g y e g y t u dó s ,
Dionüszosz Exiguus apát 525-ben a pápa
kérésére számította ki Jézus születésének
idejét, aminek Róma alapítását vette alapul,
de később kiderült, hogy 7 évet tévedett. A
betlehemi csillag „rejtélyét” pedig nem
kisebb tudós, mint Kepler János csillagász
oldotta meg 1616-ban, hiszen felfedezte,
hogy a betlehemi csillag a Vénusz (Esthajnal)
és a Jupiter együttállásából következett
fényjelenség (erősebben ragyogó csillag)
volt. Ez pedig i. e. 7-ben volt. Erre az időpontra utal az is, hogy Nagy Heródes, akiknél a bölcsek járnak, i. e. 4-ben meghal, és
előtte rendelkezik úgy, hogy minden 2 éves
csecsemőt öljenek meg Júdeában, amiből az
következik, hogy akkor már arra számított,
hogy a kis Jézus kétéves. Ezért mondhatjuk,
hogy Jézus i. e. 7-ben született. A keresztény
egyházak is elfogadják ezt természetesen,
de érdekes, hogy a hagyományt megőrizte a
világ. A középkorban felmerült Gergely
pápa uralkodása alatt, hogy a naptárreformmal együtt változtassák meg Krisztus születésének időpontját, de a pápa – okosan – ezt
nem tette, így az 1582-ben bevezetett új (és
azóta is használt) naptár szintén a exiguus-i
időszámítást veszi át.

Karácsonynak, mint számos ünnepnek,
vannak jelképei. Az angolszász országokban
a Mikulás is ekkor jön, de Európa nagy részén
elsősorban a megszületett kis Jézust ünnepeljük, és ilyenkor betlehemet állítunk és a gyermekeknek a karácsonyfát az angyalkák hozzák és díszítik fel. A hagyomány szerint maga
Luther Márton állított karácsonyfát először
gyermekeinek, és ezt a Wittenbergi könyvben
jegyezték le 1737-ben. Magyarországon pedig
Brunszvik Teréz, az első magyarországi
óvónő és óvoda megalapítója állított fát a kisgyermekeknek 1824-ben. Általános szokássá
pedig az 1850-es évektől vált.
Az örökzöld faág a Krisztusba vetett örök
életet jelenti. Gondoljuk csak el, hogy ragyoghatott az első óvodások szeme, amikor megpillantották a karácsonyfát. Legyen minél
több tündöklő gyermeki csillag a világon
2011 karácsonyán is! Szerezzünk örömet
gyermekeinknek, szeretteinknek! Mert gyermekeink a mi betlehemi csillagaink.
Talabér János
egyházjogász, tanár

• Bibliaórák januártól húsvétig csütörtökönként 17.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)

Ady Endre

Kató a misén
Pompás, fehér Karácsony-éjen
Kidobta a szikrázó hóba,
Kidobta a havas semmibe
Magzatját a papék Katója.
Aztán Kató, a kis cseléd-lyány,
Szédülve, tántorogva, félve,
Ahogy illik, elment maga is
Éjféli, szent, vidám misére.
Kató gazdája, az izmos pap
S falusi nyája énekelnek:
'Dicsértessék az egek ura,
Hogy megszületett az a gyermek,
Az a gyermek, ott Betlehemben.'
Kató fölsír a papi szóra
S az a gyermek, a betlehemi,
Könnyezve tekint le Katóra.
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Meggazdagító szegény karácsony
Attól tartok, hogy az idei karácsony sokkal
rosszabb lesz, mint a többi. Mitől lenne jó,
amikor a hitelminősítők a gagyi kategóriába
soroltak minket, az euró és a franc árfolyama
pedig egyik napról a másikra felfelé kúszik?
Az üzemanyag is folyamatosan drágul, egy
tele tank már simán belekerül egy húszasba.
Jó lenne a gyereknek megvenni azt a giga
LEGO-t, amivel már hónapok óta nyaggat, és
még meg is kellene élni valahogy. Nincs pénz!
Nincs pénz! Nincs pénz! Úr Isten! Milyen
lesz ez az idei karácsony? Az nem lehet, hogy
beégjek a család előtt, mert még a házat sem
tudom úgy kivilágítani, mint a szomszéd.
Meg az is égő lenne, ha nem normand fenyő
lenne a karácsonyfa, hanem snassz luc.
Valamit ki kell találnom!… De mi az ott?
Mi az a fehér? Rémeket látok. Mintha egy
emberi alak lenne a hátán szárnyakkal. Pedig

ma még nem ittam egyetlen felest sem.
Öcsém, ez nagyon meredek! Mintha még
valamit beszélne is. „Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas.” Milyen király?
Ilyen hidegben?! Ember, most karácsonyra
készülünk, nem ilyen király izére!!! Most meg
eltűnt. Ez tök gáz. … Csak tudnám, hogy mit
akart ez a valami a királlyal! Várjunk csak!
Gyerekkoromban, otthon a faluban egyszer a
lelkész is valami ilyesmit emlegetett a templomban. Hogy is volt? Ja, mert hogy karácsonykor Jézus csinált valamit. Megvan!
Megszületett. Akkor Ő lenne a király? Ezek
szerint igen. Na, azért eszembe jutnak a dolgok. Szóval Jézus, meg karácsony, meg
király… De hol van itt a sztoriban a rengeteg
ajándék a fa alatt?! Meg hol vannak a fényárban úszó lakóházak?! Pedig gyerekkoromban
erről is beszélgettünk hittanon. Persze!

Virrasztani: szívünket Isten jelenlétében ôrizni
A várakozás és a virrasztás gondolata szorosan egymáshoz kapcsolódik. Advent első
vasárnapjának evangéliuma a virrasztásra hív.
Virrasztani akkor szoktunk, amikor egy
későn érkező vendéget várunk, vagy épp családtagunkat várjuk haza, amikor a szülő
elidőzik beteg gyereke ágyánál az éjszakában,
vagy beteg, haldokló családtagunk mellett
maradunk.
…A virrasztás gondolata ma talán inkább
megijeszt. Hiszen az emberek jó része túlhajtott, szétesett, fáradt. Nem csoda, ha a virrasztás gondolatát egészen távol érzi magától.
Nem szeretne még jobban kimerülni, hisz el
kell látnia feladatait otthon és a munkahelyen. Amikor az emberek túlterhelt élethelyzetből, fáradtan érkeznek lelkigyakorlatra, jó,
ha az első napot vagy akár többet is pihenéssel töltenek. Fáradtan még imádkozni sem
lehet igazán, mint ahogy nem tudok
másokra figyelni, ha túlságosan kimerült vagy szétesett vagyok. És nem
véletlen, hogy az alvás az első
helyen áll az életviteli prioritásokban. A virrasztás nem csupán az alvás ellentéte, egy
irá ny u lás, k ilépés
magamból, együttlátás a másik-
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kal. Virrasztani nem magunk miatt szoktunk. Valaki másra irányul a virrasztás. Ezért
nagyon találó szó az Isten felé való fordulásunkra. Virraszthatunk az imában is – szívünket Isten jelenlétében őrizve.
A keleti egyház hagyományban szokás
Máriát úgy ábrázolni, amint kitárt karokkal
imádkozik és mellén a kis Jézus látható. Ez
Máriának a virrasztó magatartása. Úgy él,
hogy szíve Jézusra irányul. Látását, életvitelét
meghatározza Jézus jelenléte, mint ahogy egy
anya együtt van kis gyermekével, rá irányítja
figyelmét, és amire figyel környezetében, abba
bevonódik gyereke jelenléte, szükséglete.
Mintegy szemüvegen keresztül, vele együtt
lát. Ideális esetben gyereke kerül mozgása,
gondolkodása és gondoskodása középpontjába, anélkül, hogy akadályozná mindennapi
tevékenységében. Így nem csupán a gyerek
élete bontakozhat a szeretetben, de a szülő is
fejlődik, megtanul újra látni. Virrasztani ilyen
állapotot jelent, amikor a látásomat meghatározza az isteni jelenlétnek a mozzanata. Ez az
együttlátás a sajátja az Istennel élő embernek.
Ugyanazokat a dolgokat és körülményeket
látja, mint minden más ember, de egy tágabb
dimenzióban.
…Aki Istennel lát, kezdi meglátni az életet. A Teremtés könyvéből ismerjük, hogy
amikor az Isten teremti a világot, háromszor

Az igazi ajándék és az igazi fény is maga a
király Jézus Krisztus. Ő az, akit a Teremtő
Isten pusztán szeretetből, ingyen, ajándékba
adott az embernek, hogy fényt gyújtson a
bűnnel terhelt sötét világban. Ha ezt a fényt
követjük, akkor kapjuk meg a legnagyobb
ajándékot: a mennyországban megvalósuló
örök életet. Innentől kezdve nem érdekel az
árfolyam, a ház kivilágítása, meg a benzinár.
Isten talán pont azt akarja tudatni, hogy nem
szabad, hogy ezek határozzák meg az életünket, hiszen ezektől nem kapunk semmit, csak
agyvérzést és szívrohamot. A karácsonynak
nem szabad ezekről szólnia. Inkább örüljünk
egymásnak, és próbáljuk meg a családtag
jaink körében felfedezni azt a szeretetet,
amellyel Isten is szeret bennünket. Kedves
angyal! Áldott légy, hogy szóltál hozzám.
Most már tudom, hogy ez lesz életem legszebb és leggazdagabb karácsonya.
László Milán evangélikus lelkész

választ szét, amíg az élet megjelenik – szétválasztja a világosságot a sötétségtől, a fenti
vizeket a lenti vizektől és végül a vizet és a
szárazföldet. Csak ekkor jelenik meg az élet.
Amikor az Istennel együtt látok, ugyanezt a
teremtő gesztust élhetem át – vele együtt
szét tudom választani azt, ami előbbre visz,
épít, ami éltető, és azt, ami visszahúz,
magamba zár, rombol. Virrasztani egy ilyen
magatartást jelenthet. Ahol a látásomban
kezd elkülönülni a lenti a fentitől, az önzetlen az önző magatartástól, a bizalom a félelemtől, a hála az elégedetlenségtől, ott megjelenik az Élet, akire a szívem irányul. Minél
inkább sajátommá válik ez a látásmód, annál
inkább felismerem azt a méltóságot, amivel
Isten megajándékozott. …Aki vele együtt
marad, felismeri ezt az igazságot, és nem
csak látni kezdi az életet, hanem szülni és
táplálni. Advent jelentheti az életnek ezt a
fajta érkezését, megjelenését mindennap
jaimban. Az előttem álló időben gyakorolhatom a virrasztásnak ezt a módját, amikor
keresem az Istennel való együttlátást.
Tudatosíthatom Isten jelenlétét. Elképzel
hetem, amint Jézus velem van. …Látja, amit
látok, hallja, amit hallok, és minél inkább
tudatosul bennem ez a jelenlét, elképzelhető,
hogy látni kezdem, amit ő lát, és hallom,
amit ő hall. Erre a virrasztásra nyissa meg
szívünket Isten, aki együtt lát és együtt érez
velünk.
Vízi Elemér SJ (részletek)
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„HÓDOLAT A VILÁG MÉZEINEK”
Dabasi méz Argentínában
Szeptember 21–25. között Argentínában,
Buenos Airesben került megrendezésére a
42. Apimondia, vagyis a Nemzetközi
Méhészeti Kongresszus. Minden második
évben itt találkoznak a méhészek, a világ
méhészeti kutatói, méhészeti kellékek gyártói, mézkereskedők és az ágazat jeles képviselői.
Ezt a hatalmas látogatottságú eseményt
különböző versenyek teszik teljessé.
„Hódolat a világ mézeinek” címmel a vegyesés fajtamézek versenyén kívül fotó-, csomagolóanyag-, innováció témájú és mézbor versenyt is rendeztek.
Méhészetünkben idén átlagos mennyiségű méz termett, melyet kimagasló minőség
jellemez. Ezért kíváncsiak voltunk, vajon az
akácmézünk hogyan szerepelne a világ
mézei között? Úgy döntöttünk, kiderítjük.
A versenykiírás szerint versenyszámonként az 1–3. helyezett kerül kihirdetésre, és
minden kiváló méz a részvételről oklevelet
kap. A mézversenyre benevezni csak nemzetközileg elismert, akkreditált laboratóriumi mézvizsgálat után lehetett. A versenyben
csak hibátlan mézek vehettek részt.
A laboratóriumi eredmény időben elkészült, akácmézünk kiváló értékeket mutatott. Elindítottuk a regisztrálás folyamatát.
Kitöltöttük a nyomtatványokat, elutaltuk a
regisztrációs díjat. A kiírás szerint a jelentkezés elfogadásaként regisztrációs kódot

küld a versenyigazgatóság , melynek
birtokában lehet a
világ minden országában tevékenykedő, egy bizonyos
csomagküldő
szolgálattal
augusztus 31-ig
útnak indítani a
mézeket.Ekkor
még nem tudtuk, hogy az idővel való
versenyfutás is része a versenynek. A jelentkezést elfogadták, de a kód nem jött. Ezt
jeleztük a versenyrendező felé, aki megnyugtatott, hogy ő személyesen néz utána.
Még hét nap volt hátra, de a kód csak nem
érkezett meg. Ekkor az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület (OMME) elnökéhez,
Bross Péterhez fordultunk, aki felvette a
kapcsolatot az Apimondia elnökével, Lucas
Martínezzel …, közben a rendezők számítógépes rendszere meghibásodott, vége lett
az augusztusnak, a versenyméz pedig itthon
várta a sorsát. Szeptember 1-jén megérkezett a várva várt kód. Most mi a teendő, a
késlekedés nem rajtunk múlt, elküldhetjük-e még a mézet? Ismét az elnökön volt a
sor, hogy megoldást találjanak. A méz szeptember 5-én indulhatott Argentínába.
Végre!

Három hét várakozás következett. A versenybe 17 ország 66 mézét
engedték be. A laboratóriumi vizsgálat eredményein túl a szubjektív, érzékszervi vizsgálatok döntően befolyásolták a rangsort.
Elképzelni is nehéz, hogy a Földön hányféle
– nektárt adó – növény terem. A megannyi
különböző nektárból érlelt mézeket szinte
lehetetlen összehasonlítani. A zsűrinek igazán nehéz dolga volt.
Most ugyan díjat nem nyertünk, emiatt
szomorkodtunk is egy kicsit, mégis büszkék
vagyunk arra, hogy a világversenyen megméretett akácmézünk oklevelet kapott.
Örömmel tölt el, hogy dabasiként részt
vettünk a világ legnagyobb mézversenyén.
Homoki Iván

A 2011-es futószezon búcsúztatása a Balaton-parton
A november 19–20-i siófoki szezonzáró
futóbulira közel 3100-an neveztek be. A
futókat a hideg és ködös időjárás sem tudta
visszatartani attól, hogy a Balaton partján
búcsúztassák a 2011-es futószezont. A két
nap alatt öt távon, kilenc különböző futószámon lehetett elindulni.
A futók vették birtokba a Balaton partját, hogy téli körülmények között teljesítsék az általuk választott távokat. Vasárnap
11 órakor 3 fokban rajtolt el a félmaratoni
táv, 1600 indulóval.
Dabasi résztvevők: Gál Andrea, Czira
Tamásné, Jarábik Márta. A rendezvény
különlegessége volt, hogy át lehetett venni
a Félmaraton Mánia Érmet. „A félmaraton
egy szerethető távolság.” Elég hosszú, hogy

büszkék lehessünk a célba érésére, de nem
annyira hosszú, hogy ne látszódjon a vége.
Aki négy egymást követő évszakban teljesítette a távot, elismerésül kapta ezt az egyedi érmet. A dabasi futók közül: Jarábik
Márta.
Minden dabasi Futótársamnak a téli
időre jó pihenést, kellemes ünnepeket és
boldog új évet kívánok! Szeretném, ha a
2012-es évben minél többen futócipőt
ragadnának és kocognának-futnának rövid
és hosszú távokat egyaránt, hogy a Dabasi
Futónapon az eddiginél több dabasi futó
álljon a rajtnál.
„A futók csak futnak. Futnak a cél felé,
nem számít, hányan előzték meg őket.”
J. M.
2011. december
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Kalocsa Kupa Úszóverseny
November 14-én vasárnap a Dabasi
Szabadidő SE versenyzői Kalocsán versenyeztek rövidpályán, 25 m-es 5 pályás
medencében. Az egyesület 13 versenyzője
lépett rajtkőre a különböző számokban, s a
versengésben k it űnően szerepeltek,
továbbjavítva legjobb idejüket az egyes versenyszámokban. A csapatversenyben az
egyesület az 5. helyen végzett.
Eredmények
Béka korcsoport:
50 m gyors
1. Szegfi Csenge
		
3. Kecskés Noémi
50 m mell
2. Szegfi Csenge
		
4. Kecskés Noémi
50 m hát
1. Kecskés Noémi
		
2. Szegfi Csenge
Delfin korcsoport
100 m gyors
3. Kecskés Bence
		
4. Fajt Ádám
		
5. Fekete Balázs

100 m mell
3. Kecskés Bence
		
5. Fekete Balázs
		
6. Fajt Ádám
50 m hát
3. Kecskés Bence
100 m vegyes
3. Kecskés Bence
Cápa korcsoport
100 m gyors
4. Kanyik András
100 m mell
5. Kanyik András
50 m hát
4. Kanyik András
100 m mell
7. Nyers Kamilla
		
8. Szegfi Zsanett
		
9. Petrányi Petra
100 m gyors
4. Nyers Kamilla
		
6. Bukovszki Tünde
		
9. Petrányi Petra
		
14. Szegfi Zsanett
50 m hát
6. Bukovszki Tünde
		
7. Petrányi Petra
100 m vegyes
5. Nyers Kamilla
		
10. Petrányi Petra

I. Dabasi Aréna Kupa
Van egy csapat Dabason, egy csapat, amelyről nem igazán lehetett
eddig hallani. Két éve alakult a Dabas Sparks, melynek tagjai többnyire gimnazista fiatalok, akik beleszerettek az amerikai futball
világába. A csapatnál jöttek-mentek a játékosok, edzők, de idén nyáron összeállt a stabil keret egy fanatikus edző segítségével. Ezen felbuzdulva, 2011. 11. 27-én megrendezésre került a Dabas Sparks
első, hazai közönség előtt szervezett kupája.
A rendezvényre a hazai Sparks mellet további 5 csapat volt hivatalos. Vendégül láttuk a Szekszárd Bad Bones, Jászberény
Wolverines, Kecskemét Ninjas, Békéscsaba Dinos, Pannon Bulls
csapatát.
A rövid megnyitó után fellépett a No Comment hip-hop formáció, akiknek sikerült lázba hozni az akkor már szépszámban megjelent közönséget.
Az első mérkőzésen a Jászberény csapata a Pannon Bulls-szal
ütközött, akik igen látványos játékot mutattak a nézőseregnek.
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Gyermek korcsoport
100 m mell
5. Kirschteuer Gergő
		
6. Kovács Marcell
100 m gyors
5. Kirschteuer Gergő
		
6. Kovács Marcell
50 m hát
3. Kirschteuer Gergő
		
4. Kovács Marcell
100 m vegyes
4. Kirschteuer Gergő
100 m mell
3. Bukovszki Boglárka
100 m gyors
6. Bukovszki Boglárka
50 m hát
7. Bukovszki Boglárka
100 m vegyes
7. Bukovszki Boglárka
4550 m gyorsváltó fiúk
		
4. Dabasi SZSE
(Kecskés Bence–Fajt Ádám–Kanyik András–
Kirschteuer Gergő)
4550 m gyorsváltó lányok
		
6. Dabasi SZSE
(Petrányi Petra–Bukovszki Tünde–Nyers
Kamilla–Bukovszki Boglárka)

A hazai csapat a csoportmérkőzés negyedik összecsapását játszotta, és fölényes, 24 : 0-ás győzelmet aratott a Békéscsaba fölött.
A következő megmérettetés a Szekszárd csapata ellen zajlott,
ahol sajnos alul maradt a Sparks, de mentségükre szóljon, hogy
hősiesen küzdöttek és a különbség elenyésző volt. Ezzel a győzelemmel a Bad Bones a döntőbe játszotta magát, és a másik ágon továbbjutó Pannon Bulls csapatával mérkőzőtt meg a mindent eldöntő
utolsó mérkőzésen.
A 11 összecsapásból álló kupa első helyezettje a Szekszárd együttese lett, második helyen végzett a Pannon Bulls és a harmadik
helyezést a Sparksos fiúk hozták el. Negyedik lett a Jászberény, az
ötödik helyet szerezte meg a Kecskemét Ninjas és hatodik helyezett
a Békéscsaba junior csapata lett.
Külön díjaztuk a legjobb védő és támadó játékost, akik a Pannon
Bulls keretéből kerültek kiválasztásra, viszont bátran állíthatom,
hogy több játékos is kiérdemelte volna ezt a címet, hiszen minden
egyes meccsen érezhető volt a küzdeni vágyás, a bizonyítani akarás.
A nap második felében a Szimultán SE lányai kápráztatták el a
nézősereget és igen színvonalas, akrobatikus elemeket is tartalmazó
táncbemutatót tartottak több alkalommal is.
A szünetekben tombolasorsolást tartottunk a dabasi vállalkozók
felajánlásaiból. Nagy örömömre szolgál elmondani, hogy a várakozással ellentétben igen nagy számban vásároltak támogatói jegyet,
amelyet a Sparks csapata a felszerelés pótlására fordít.
Terveink között szerepel, hogy az ünnepek után megkezdjük a
felkészülést az új szezonra, és újult erővel vágjunk neki a jövő év első
megmérettetésének.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a szervezésben való segítségét és kívánok szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket valamint
sikerekben gazdag új évet!
Garajszki Beáta

Hirdetés, sport
Közeledik a karácsony, az év legszebb ünnepe.
Mézeskalács-, fenyőillat, csillogó díszek, ajándékok,
örömteli gyermekarcok…
Szeretnénk ehhez a „csodához” mi is hozzájárulni: hatalmas áru
választékkal és óriási kedvezményekkel várjuk a szülőket, a
KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁRUNK keretében.
2011. november 18.–december 24. között 10–50% kedvezménnyel
vásárolhatnak nálunk.
Mindenkit szeretettel várunk!
„…mert játszani jó!”
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
December 4. Bronzvasárnap 9 –13 óráig
December 11. Ezüstvasárnap 9 –13 óráig
December 18. Aranyvasárnap 9 –13 óráig
December 24. Szombat 9 –13 óráigh
December 25.–Január 2-ig az üzlet ZÁRVA tart.
Nyitás: 2012. 01. 02-án, 14 órakor.

ÁLLANDÓ PROGRAMjainK:
– Z ENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6 hónapos–másfél éveseknek)
szerdánként 9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (másfél–4 éveseknek)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– ZENEOVI a 3–5 éves korosztálynak, kéthetente,
szombatonként 16.00–18.00 óra között.
– ZENE-BONA alternatív zenei készségfejlesztő foglalkozás 5–7 éves
gyermekeknek, kéthetente, szombatonként, 14.30–15.30 óra között.

Érdeklődni: Dömők Virág – 06-20/955-7450; Garajszkiné Varga Judit –
06-20/577-8548, illetve a Játéktárban, Dabas, Zlinszky u. 6.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu
a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt.

Férfi kézilabda
Tisztelt Vállalkozók!

A kormány döntése alapján Önöknek lehetőségük van arra, hogy társasági adójuk 70%-át látványsport támogatására
fordítsák. A kézilabda sportág ezek közé tartozik. Egyesületünk sikeresen pályázott ennek a lehetőségnek az igénybe vételére, 22 500 000 forint értékig, amely összeget kizárólag az utánpótlás-nevelés céljaira fordítunk. Akik ily
módon szeretnék segíteni egyesületünk utánpótlás-nevelő munkáját, azok jelentkezzenek Szandhofer Jánosnál vagy
Prohászka Csabánál. 								
Dabasi férfi kézilabda egyesület

A Dabas-Diego K.C. legfrissebb eredményei:
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Eger
Dabas-Diego K.C.–Lajosmizse
Békés–Dabas-Diego K.C.

felnôtt
34 : 26
35 : 30
24 : 26

ifjúsági
38 : 34
39 : 27
36 : 29

Két mérkőzéssel az őszi forduló vége előtt a felnőtt csapat
a negyedik, a junior csapat az ötödik helyen áll.
További mérkôzések
Dabas-Diego K.C.–Gyöngyös
Csömör–Dabas-Diego K.C.

dec. 03.
dec. 10.

18.00 óra
16.00 óra
Fotó: Karlik Dóra

A mérkőzések a sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
Az ifjúsági csapat mérkőzései a felnőttek előtt két órával
kezdődnek.
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A TABELLA ÉLÉN TELEL AZ FC DABAS SE KÉT CSAPATA

Remekül szerepeltek az FC Dabas SE csapatai a 2011–2012-es bajnokság őszi idényében.
A felnőtt csapat őszi bajnok lett,
imponáló teljesítménnyel. A mérleg
kilenc győzelem, és hat döntetlen, 37 lőtt és
10 kapott gól a keresztúri csapat félidei
mérlege. Danyisék veretlenül állnak a tabella élén három pont előnnyel a 2. Pilis Sport
és négy pont előnnyel a 3. Kecskemét előtt.
Az ifjúsági csapat (U19) szintén őszi
bajnok lett. Kucsák István csapatának a

teljesítménye kiemelkedő, 11 győzelem, 2
döntetlen, 65 lőtt és 7 kapott gól a mérleg.
Fábri Ádámék egy pont előnnyel állnak a 2.
helyezett SZTK ERIMA, és négy ponttal a
3. helyezett Tápiószecső FC előtt.
A serdülő (U17)csapat 12 ponttal a 9.
helyen áll a bajnokságban. Körmöczi
Sebastian csapata az előzetes várakozásoknak megfelelően teljesített az őszi idényben,
tekintettel arra, hogy ez a korosztály nincs
meg teljes létszámban és a mérkőzésekre
csak az U15-ös csapat játékosaival kiegé-

szülve tud kiállni. A vezetés és a szakmai
stáb feladata, hogy ezt az „üres” korosztályt
a lehetőség szerint a télen megerősítse.
Az U15-ös korosztály a második helyről
várja a tavaszi rajtot. Szűcs György csapata
28 pontot szerzett, 69 gólt lőtt és 20 gólt
kapott, két pont a hátránya a listavezető
Gyál BKSE-vel szemben.
Az U13-as korosztály szintén a második
helyről várja a tavaszi rajtot. Ennek a gárdának is Szűcs Gyuri az edzője. A fiúk 4 ponttal vannak lemaradva a listavezető Örkény
mögött. Az U13-as csapat 50 gólt lőtt és 10
gólt kapott.
A Kotán Sándor irányította U11-es
csapat és a Sziráki Mihály által vezetett U9
és U7-es csapatok a Bozsik program keretein belül, a különböző tornákon mérettetik
meg magukat. Ezen a korosztályok tekin
tetében – figyelemmel az MLSZ elvárásai
ra – a képzésre és a labdarúgás megszerettetésére helyeződik a hangsúly, s nem a versenyeztetésre.
Az FC Dabas SE munkájáról, céljairól,
eredményeiről bővebben tájékozódhat a
tisztel érdeklődő a www.fcdabas.hu internetes portálról.
bb

ISTEN VELED, KRISTÓF!
Gyászol az FC Dabas Sportegyesülete. Életének 17. évében, hosszan tartó súlyos betegség
után elhunyt BÁLINT KRISTÓF, az FC Dabas fiatal, szépreményű hálóőre. Kristóf az
U-17-es és U-19-es ifjúsági csapat oszlopos tagja volt, tehetsége révén már a felnőtt keret
edzéseit is látogathatta. 2010 tavaszán 15 évesen pedig még az NB III-as felnőtt csapatban is
bemutatkozhatott felkészülési mérkőzésen. Emléke szívünkben örökké élni fog…

NYUGODJ BÉKÉBEN!
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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
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