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Ünnepi évzáró a Városházán

Fotók: Karlik Dóra

December 17-én lezajlott az Ünnepi
Évzáró Képviselô-testületi Ülés a Városházán. A rendezvény a polgármesteri évértékelô beszéddel kezdôdött,
amelyben Kôszegi Zoltán az elmúlt év
megvalósításai mellett a 2009-es esztendô perspektíváit is vázolta.
Az ünnepség során a Képviselô-testület tagjai átadták Az Év Vállalkozója, valamint a Dabas Város Közbiztonságáért-díjakat az arra érdemes
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személyeknek. Az Év Vállalkozója-díj
mindhárom városrészben gazdára talált. Sáriból a Vill-Szer-Ker két vezetôje, Pacsirta András és Kiss Lajos,
Dabasról a Simon Fotó tulajdonosa,
Simon Attila, valamint Gyónról a Mátyus Bt. tulajdonosa, Mátyus Gyula
kapta a rangos elismerést. A Dabas
Város Közbiztonságáért-díjat Vincze
József gyóni körzeti megbízott érdemelte ki a 2008. évben. Idén másodíz-

ben adták át Az Év Kulturális Eseménye Dabason-díjat, amelyet a X. Dabasi Napok keretében, a Rétesház avatóünnepsége alkalmából elôadott Sári
lakodalmas címû hagyományôrzô produkció résztvevôi vehettek át.
A rendezvény a Pátria Énekegyüttes
hangversenyével, valamint a Múzsák
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanárainak és diákjainak karácsonyi
mûsorával zárult.
– szerk. –
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Sportgála a DDS-ben
December 19-én Kôszegi Zoltán polgármester és Kuli Imre, az Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke átadta az Év
Sportolója és Dabas Város Sportjáért kitüntetéseket. A minden év decemberében megrendezett Sportgálán azokat a sportolókat díjazták, akik egész esztendôben kiemelkedô teljesítményt
nyújtottak sportágukban. A Dabas Város
Sportjáért megtisztelô címet, mint minden évben, idén is egy olyan sportoló
kapta, aki nemcsak saját sportágában ért
el sikereket, hanem fáradhatatlan munkájával hozzájárult a dabasi sport töretlen fejlôdéséhez.
Az olimpia évében Prohászka Csaba
paralimpikon, a Dabas-Diego Sportcsarnok vezetôje kapta meg ezt a kitüntetést, akit a közönség hosszú perceken
keresztül felállva, könnyek között köszöntött, igazolva a testület jó döntését.
Kétségtelenül ez volt a Sportgála legemelkedettebb, legmeghatóbb mozzanata, mert a közönség spontán érzelemnyilvánítása, a szûnni nem akaró vastaps

Az Év Sportolói
úszás: Bukovszki Boglárka és
Hümpfner Dániel
duatlon: Fózer Tímea és
Cseik Márton
triatlon: Zelovics Dóra és
Sinkó Richárd
sportlövészet: Tokai László

az embernek szólt. Prohászka Csaba immár harmadszor vesz rész paralimpián,
Peking elôtt ott volt Sidneyben és Athénban is, de saját bevallása szerint a legnagyobb élményt számára a 2008-as
olimpia jelentette. Prohászka Csaba különleges személyisége, nagyszerû szervezôképessége, szerénysége, kitartása és
emberséges hozzáállása példaértékû egy
közösség számára.
A díjhoz gratulálunk, jó egészséget és
sok sikert kívánunk minden 2008-as kitüntetettnek!
K. D.

modellezô: Kovács Gergô
labdarúgás: Fodor Gergô,
Volenszki Zoltán és Kollár Kinga
fitnesz: Csernus Anna
asztalitenisz: Kosiba Dániel és
Dudla László
postagalamb: Kovács Sándor és
Kovács Tamás
kajak-kenu: Mészáros Zsolt
kézilabda: Andócsi Anita és
Duleba Norbert
kosárlabda: Duhaj Máté
atlétika: Kamen Ádám
gokart: Kancsár Ferenc
vívás: Szabados Kristóf
karate: Csabai Dániel
tenisz: Tihany Dániel és

Fotók: Karlik Dóra

Kövesdi Petra
röplabda: Albert Dóra és
Teknyôs Róbert
terepkerékpár: Pelikán János
quad: Csernák Péter Márk

A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda „APRÓNÉPÉRT” elnevezésû alapítványának kuratóriuma köszöni
a támogatást azoknak az intézményi dolgozóknak és szülôknek, akik a 2007. évben is felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára. A számlára érkezett 417 653 Ft összeget alapítványunk a tôke emelésére fordította.
Kérjük, a jövôben is támogassák alapítványunkat!
ADÓSZÁMUNK: 18685750-1-13
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Nevelôtestülete és az „APRÓNÉPÉRT” Alapítvány kuratóriuma örömmel
tájékoztatja a város lakóit, hogy a 2008. november 8-án megrendezett jótékonysági báljának bevétele: 483 100 Ft,
mely összeget karácsonyra fejlesztô játékok vásárlására fordítottuk.
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezetô
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Újévi koncert a Kossuth Mûvelôdési Központban
mûvészei a musical-irodalom gyöngyszemeibôl válogattak egy csokorra valót a
nagyszámú nézôközönségnek. A jó hangulatú rendezvény teltház elôtt zajlott, ami
azt bizonyítja, hogy a dabasi zenekedvelôk

közössége igényli ezt a fajta muzsikát.
A koncertet immár ötödik alkalommal
rendezik meg, és a szervezôk igyekeznek
minden évben más-más zenei mûfajjal
kedveskedni az egybegyûlteknek. (Szerk.)

Fotók: Nyíri Margó

Január 9-én lezajlott Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Mûvelôdési Központ közös rendezvénye, a hagyományos
újévi koncert az intézmény dísztermében.
A székesfehérvári Vörösmarty Színház ifjú

Pályázati felhívás
ifjú tehetségeknek
A Dabasi Újság szerkesztôsége irodalmi pályázatot hirdet vers és próza kategóriában, alsós és felsôs diákoknak, gimnazistáknak, valamint
fiatal alkotóknak.
A pályázat beküldési határideje
június 1-je, kihirdetésének idôpontja és helyszíne szeptember 18. péntek, a Dabasi Talentumok gálája a
Dabas-Diego Sportcsarnokban.
Nevezési feltételek:
Vers kategóriában: 5 költemény
Próza kategóriában: 3 rövid terjedelmû
(2 gépelt oldalnál nem több) novella,
karcolat, stb.
A pályamûveket a Polgármesteri
Kabinetirodában várjuk személyesen,
vagy a kapui.agota@dabas.hu e-mail
címre.
Az elsô díjjal jutalmazott mûveket
a Dabasi Újság hasábjain tesszük
közzé. A díjazott pályázók értékes
könyvcsomagot vehetnek át a fent
említett helyszínen.
Örömteli alkotómunkát,
és sok sikert kíván:
Kapui Ágota fôszerkesztô
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2009 a Tehetség Éve
„Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted
Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot” (Kazinczy Ferenc)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
2009. esztendôt a Tehetség Évévé nyilvánította. 250 éve, 1759-ben született Érsemlyénben Kazinczy Ferenc író, költô, nyelvújító,
akinek áldásos nyelvmûvelôi és irodalomszervezôi tevékenysége meghatározó volt a magyar nyelv megmaradásában, fejlôdésében és
a fiatal tehetségek felfedezésében, az irodalmi
pályán való elindításában. Tehát ez az esztendô Kazinczy-emlékév is egyben. Kazinczy
Ferenc elkötelezett és bátor harcosa volt a
magyar nyelv megújításának, a neológusok
vezetôjeként rengeteg támadásnak, meghurcoltatásnak volt kitéve. Mindez nem tántorította el attól a céljától, hogy a fejletlen, kifejezéskészletében elavult, és a német által háttérbe szorított akkori magyar nyelvet az európai

fejlett nyelvek rangjára emelje, versenyképessé tegye, hogy a felvilágosodás kori technikai
fejlôdés új szavai, kifejezései magyarul is érthetôek, követhetôek legyenek. A „szócsinálók” táborában számos túlkapás is született a
nyelv pallérozásának területén, de Kazinczy
idejében felismerte, hogy a régi és az új harmonikus egyensúlyából születik meg az az
optimális magyar nyelvhasználat, amely a mai
magyar köz- és irodalmi nyelv alapja.
Kazinczy Ferenc széphalmi birtokáról irányította az irodalmi életet. Csalhatatlan stílusérzéke segítette abban, hogy az igazi tehetségeket felismerje, ezért a korabeli fiatal költôk és
írók generációját ô vette pártfogói szárnyai
alá és bocsátotta az érvényesülés útjára. Kölcsey Ferenc és Szemere Pál is neki köszönhette irodalmi karrierjét. Amit ô tett, azt manapság tehetséggondozásnak nevezzük, és pedagógusaink nagy része a maga közösségében
hasonlóképpen cselekszik nap mint nap.
Reméljük, hogy ebben az esztendôben
még nagyobb figyelmet tudunk fordítani ifjú
tehetségeink útjának egyengetésére, és még
több fórumot tudunk biztosítani számukra,
hogy a bennük rejlô képességeket kibontakoztathassák.
– kapui –
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A Közösség Éve Dabason
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 2009-es esztendôt a Közösség Évévé nyilvánította. Ennek a
döntésnek a hátterében elsôsorban az áll,
hogy a nagyvilágban ható tendenciák az
emberi közösségeket felôrlik, ellehetetlenítik, de az egyén elmagányosodásához
és kiszolgáltatottságához is hozzájárulnak. Ahhoz, hogy megmaradjunk, szükségünk van a közösségeinkre: a családra,
a barátokra, az iskolára, a munkahelyre,
de egy megbízható városi közösségre és
egy összetartó nemzetre is. Ahhoz, hogy
az egyén egy közösség teljes jogú tagja
lehessen, neki is sokat kell tennie annak
megerôsítéséért. A belôle fakadó pozitív
energiák, a tudás, a szeretet, az emberség
mind egy-egy építôköve lehet az ôt körülvevô környezetnek.
A 2009-es esztendôben még nagyobb
szükség van arra, hogy emberi kapcsolatainkat megerôsítsük. Elevenítsük fel az

ellaposodott barátságokat, kössük össze
az elszakadt, meglazult rokoni szálakat,
keressük fel azokat az embertársainkat,
akik valaha sokat jelentettek nekünk, de
valamilyen oknál fogva eltávolodtunk
egymástól. Ha ezt megtesszük, akkor
bátran mondhatjuk, hogy nem vagyunk
magányosak, hogy építôkövei vagyunk
egy erôs, biztonságos közegnek, amely
átsegít a nehézségeken, és erôt ad ahhoz,
hogy nagy dolgok szülessenek.
Dabas 1989-ben, 20 esztendeje kapott
városi rangot. A négy településbôl
összenôtt nagyközség, járási központ
ekkor indult el az urbanizáció útján,
amelyben nagy szerepet játszott az egyes
városrészek lakosságának az a törekvése,
hogy egységes, egyazon célokért munkálkodó, közös motiváció által vezérelt
városi közösséggé váljon. Városi létünk
húsz éve is megerôsít abban, hogy szükségünk van egy olyan közösségre, amely

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata
és a Kossuth Mûvelôdési Központ
tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait
2009. január 22-én (csütörtökön) 18 órára
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepi mûsorra
Köszöntôt mond:
Mitták Ferenc történész, Dabas város díszpolgára
A Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat átadja:
Kôszegi Zoltán, Dabas város polgármestere
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
Erdélyi Laura, Erdélyi Viola, Kollár Kinga,
a Kossuth Mûvelôdési Központ Kéknefelejcs Citerazenekara,
Szabó Erika és Szalontai Eszter
Helyszín:
Kossuth Mûvelôdési Központ
Dabas, Szt. István u. 58.

adni is tud, de folyamatosan kap is valamit ahhoz, hogy erôsödjön, gyarapodjon.
Egy közösség mindig kisebb alkotóelemekbôl, embercsoportokból, társadalmi, gazdasági, kulturális vagy pusztán
azonos gondolkodásmódon, hitbéli, világnézeti hasonlóságon alapuló tömörülésekbôl épül fel. Ezek alkotják a nagyközösség sejtjeit, a város egészséges, jól
funkcionáló organizmusát. Ha a mikrokozmoszok jól mûködnek, és mint a fogaskerekek, illeszkednek egymásba, akkor a szervezet is jól mûködik, képes a
fejlôdésre, a megújulásra. Ebben az esztendôben arra törekszünk, hogy ezeket a
sejteket még inkább megerôsítsük, támogassuk, nagyobb teret adjunk számukra az önálló cselekvésre, hogy hatékonyabbá váljanak, hogy megerôsíthessék a város „immunrendszerét” a nagyvilágban és az országban egyre inkább terjedô, aggasztó „társadalmi betegségekkel” szemben.
Kôszegi Zoltán
polgármester

Jeles évfordulók Dabason 2009-ben
50 éve, 1959. január 14-én végezték ki az 1956-os gyóni mártírt, D. Szabó Károlyt.
20 éve, 1989 márciusában kapta meg Dabas nagyközség a városi címet.
20 éve, 1989. március 15-én a helyi ellenzék elôször emlékezett
meg külön a nemzeti ünneprôl. Az emlékezô menet útvonala
azóta hagyománnyá vált.
5 éve, 2004. április 3-án adták át a Dabas-Diego Sportcsarnokot.
120 éve, június 8-án indult meg a vasúti közlekedés a Budapest–Lajosmizse vonalon.
170 éve, 1839. június 13-án hunyt el Alsódabason Kossuth
László, Kossuth Lajos édesapja.
125 éve, 1884. június 8-án született Gyónon Gyóni (Áchim)
Géza költô.
145 éve, 1864. szeptember 26-án született Gyónon gróf Vay
Péter író, címzetes püspök, misszionárius világutazó.
150 éve született Gyónon gróf Vay Sarolta (Vay Sándor) írónô,
publicista. Pontos születési dátuma nem ismert.
75 éve, 1934. október 28-án rendezték a Budapest–Belgrád fôút
gyóni szakaszán a nemzetközi autóversenyt, amelyen fôként a
Mercedes gyár csapata révén számos világrekord született. Az
eseményen 5000 nézô és maga Horthy Miklós kormányzó is
részt vett.
(Összeállította: Valentyik Ferenc)
2009. január
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a 58/2008. (XII.
11.) ÖK rendeletével meghatározta az oktatási és szociális intézményekben alkalmazható nyersanyagnormákat, térítési díjakat és eladási árakat. A testület 59/2008. (XII. 11.) számú ÖK rendeletében döntött a 2009. január 1-jétôl érvényes hulladékgyûjtési, szállítási díjról.
A testület 60/2008. (XII. 11.) számú rendeletével döntött a 2009. évben alkalmazható lakossági és közületi vízdíj, szennyvízdíj összegeirôl. A rendeletek részletes tartalma a konkrét díjakkal megtekinthetôk
a következô oldalon, valamint Dabas Város hivatalos honlapján, a
www.dabas.hu weboldalon.
A Képviselô-testület elfogadta az állati hulladékok ártalmatlanná tételével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 63/2008. (XII. 11.) számú rendeletét. A rendelet alapján fôszabály szerint az állati hulladék keletkezése esetén az elhullott állat tulajdonosa köteles gondoskodni az ártalmatlanná tételrôl. E kötelezettség, ha az állati eredetû melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, továbbá közterületen az Önkormányzatot, közúton a közút kezelôjét terheli. Ebben az
esetben a tulajdonos köteles a felmerült költségeket az Önkormányzatnak vagy a közút kezelôjének megtéríteni. A rendelet tartalmazza az állati hulladék ártalmatlanná tételével, beszállításával kapcsolatos díjak
mértékét is. Az Önkormányzat e közszolgáltatásának ellátására a Remondis-OKÖT Kft.-t jelöli ki.
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a 2009. évet Dabason a Közösség Évének nyilvánítja.
A testület egyhangúlag elfogadta a köztisztviselôk 2009. évi teljesítménykövetelményét képezô célokat. A kiemelt célok között szerepel az oktatás, kultúra területén a TISZK kialakítása, a közbiztonság területen az
együttmûködés fokozása városban mûködô vagyonvédelmi és civil szervezetekkel, a gazdálkodás területén az uniós források kihasználása pályázatok benyújtásával, illetve a nyertes pályázatok végrehajtása, az
e-közigazgatás bevezetése, a Polgármesteri Hivatal ügyintézésével kapcsolatban az ügyfelekkel való kapcsolat javítása, továbbá informatikai
fejlesztések, e-önkormányzat kialakítása. A 2002-ben, illetve 2006-ban
meghatározott célok továbbra is érvényben maradnak.
A testület elfogadta a Tûzoltóságra vonatkozóan a teljesítménykövetelmények alapját képezô 2009. évi kiemelt célokat is.
A képviselôk pályázatokkal kapcsolatos döntéseik között egyhangúlag
jóváhagyták a pályázati beszámolót, továbbá határoztak arról, hogy Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot nyújtson
be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális
képzési szerepének erôsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében –
(TÁMOP–3.2.4/08/01 kódszámú) pályázati felhívásra. E pályázat tárgya:
könyvtári szolgáltatások bôvítése.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy pályázat segítségével a Dabasi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Közhasznú Társaság Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô dabasi Strandfürdô megnevezésû,
Football Club Dabas Sportegyesület a Dabas Város Önkormányzatának
tulajdonát képezô ingatlanon ifjúsági szálláshelyet – létesítsen. A kép-
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viselôk hozzájárultak ahhoz is, hogy a Szimultán Sport és Kulturális
Egyesület Dabas Város Önkormányzatának tulajdonát képezô Mintalegelô megnevezésû ingatlanon gyermek- és ifjúsági tábor – szálláshelyet és csónakházat létesítsen pályázat útján.
A testület neveléssel-oktatással kapcsolatos döntései között módosította
az Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodását, továbbá engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskolában
a maximális osztálylétszámtól való eltérést. A testület felhatalmazta a
polgármestert az esélyegyenlôségi szempontból felülvizsgált nevelési/pedagógiai programok aláírására.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete döntött arról,
hogy gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása céljából az Önkormányzat szerzôdést kössön a családi napközit mûködtetô KAIROS
Mentálhigiénis Alapítvánnyal.
A testület határozott az Önkormányzat és a Juhász VM Stúdió között városi televízió folyamatos mûködtetése tárgyában létrejött szerzôdés meghosszabbításáról 2009. február 28-ig.
A képviselôk a városi sporttal kapcsolatosan engedélyezték a sportegyesületek részére a 2008. évi támogatás 20%-ának megfelelô
összegû elôleg kifizetését a 2009. év elején.
A testület ingatlannal kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy
a régi, 2002 szeptembere elôtt épült szennyvízhálózati rendszer igénybe vétele esetén a kérelmezônek 2009. január 1-jétôl lakás esetén
150 000 Ft, üzlet esetén 150 000 Ft hozzájárulást kell fizetnie.
A Képviselô-testület a város lakott belterületén halálos balesetek helyszínén kopjafa elhelyezését, illetve emlékhely kialakítását nem engedélyezte.
A képviselôk a Remondis-OKÖT Kft. Felügyelôbizottságába 5 éves
idôtartamra Pucsinszki Miklósné képviselôasszonyt delegálták.
A testület zárt ülésen döntött a Dabas Város Sportjáért-díj, továbbá a
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj odaítélésérôl, továbbá
szociális tárgyú fellebbezést bírált el.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. december
18-i rendkívüli ülésén a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény 365. §-ának (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve elhatározta, hogy a DASZOFE Kht. alapítóokiratának módosításával 2009. január 1. napjával a DASZOFE Kht. nonprofit korlátolt
felelôsségû társaságként mûködik, egyben elfogadja az alapítóokiratmódosítást.
A testület egyetértett azzal, hogy a jelzôrendszeres házi segítségnyújtást a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálatai társulásban
lássa el, ezért elfogadta a módosított Alapító Okiratot és Társulási
Megállapodást.
A Képviselô-testület január 8-i rendkívüli ülésén döntött a volt OTP fiók
épületének megvásárlásáról.
Dr. Kozák Beatrix

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató 2009-ben fizetendô díjakról
A) Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 58/2008. (XII. 11.) számú rendeletében az általa fenntartott intézményekben az élelmezési nyersanyagnormákat, térítési díjakat és a szolgáltató által alkalmazható eladási árakat az alábbiak szerint állapította meg:
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítôszolgálataiban a szociális étkeztetés intézményi térítési díjai az alábbiak szerint alakulnak:
.
Étkezési norma

Nyersanyagnorma
341
219
259

Óvoda gyermek
Óvoda felnôtt
Általános iskola
gyermek ebéd
Általános iskola
napközi
Általános iskola
felnôtt ebéd
Szociális ebéd
Fogyatékkal élôk napk. otthona
ebéd-uzsonna
Fogyatékkal élôk napk. felnôtt
ebéd
Szakképzô iskola
tanuló ebéd
Szakképzô iskola
reggeli, vacsora
Szakképzô iskola
felnôtt ebéd

Térítési díj Eladási ár Áfá-val növelt
eladási ár
409
512
614
394
329
394
311
389
466

409

491

614

736

301

542

451

542

259
381

466
457

389
572

466
686

301

542

451

542

284

341

426

511

434

521

651

781

301

542

451

542

III. kategóriában bruttó 181 Ft/adag
III. kategóriában bruttó 225 Ft /adag
III. kategóriában bruttó 297 Ft/adag

B) A települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
körébe tartozó háztartási hulladék gyûjtésére rendszeresített gyûjtô edények havi
ürítési díjait Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 59/2008. (XII. 11.)
számú rendeletében az alábbiak szerint
határozza meg::
120 literes edény esetén
1425 Ft + 285 Ft = 1710 Ft
240 literes edény esetén
2850 Ft + 570 Ft = 3420 Ft
1100 literes edény esetén
14 250 Ft + 2850 Ft = 17 100 Ft
C) A 60/ 2008. (XII. 11.) önkormányzati
rendelet alapján Dabas Város Önkormányzatának területén:
– lakossági vízdíj összege
226 Ft/m3
– lakossági víz alapdíj
180 Ft/hó
– közületi vízdíj
366,40 Ft/m3
– közületi víz alapdíj
1080 Ft/hó
– lakossági szennyvízdíj összege
226 Ft/m3
– lakossági szennyvíz alapdíj összege
180 Ft/hó
– közületi szennyvízdíj összege
420,40 Ft/m3
– közületi szennyvíz alapdíj 1080 Ft/hó
– szippantott szennyvíz leeresztési díja
2080,80 Ft/m3

Adókat csökkent az Önkormányzat
A Képviselô-testület decemberi ülésén döntött a vállalkozókat
érintô helyi adók csökkentésérôl. A helyi iparûzési adóról szóló
6/2001. (III. 27.) sz. rendeletének módosításáról szóló 61/2008.
(XII. 11.) sz. önkormányzati rendelet alapján 2009. január 1-jétôl
az adó mértéke az adóalap 1,9%-a. Az építményadóról szóló
16/2003. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról szóló 62/2008. (XII.
11.) sz. önkormányzati rendelet alapján ez év január elsejétôl az

adó évi mértéke 500 Ft-ról 475 Ft-ra módosult. A testület, figyelembe véve a vállalkozók nehéz gazdasági helyzetét, Dabason
5-5%-kal csökkentette tehát a helyi iparûzési adó és az építményadó mértékét.
A Képviselô-testület az országban uralkodó súlyos gazdasági
válság miatt hozta meg ezt a döntését, amellyel megkönnyíti a
dabasi adózó vállalkozások helyzetét.

„KözépPont”
Ország Közepe Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál
Tíz település – Dabas, Hernád, Inárcs,
Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán,
Újlengyel – 2004-ben megalakította az
Ország Közepe Többcélú Kistérségi
Társulást, azzal a céllal, hogy közösen
mûködtessünk intézményeket és együtt
fejlesszük településeinket. Azért, hogy

térségünk lakosai jobban megismerjék
egymást, kulturális és sportrendezvényeket is szerveztünk. Megszerveztük a
„KözépPont” Ország Közepe Kulturális és Gasztronómiai Fesztivált 2008
szeptember közepe és 2008. november
30. között. Két és fél hónap alatt kilenc
nagyszabású rendezvényen vehettek

részt a térség lakói. A kulturális és
gasztronómiai esemény mellett kiállításban is gyönyörködhettek az érdeklôdôk, és voltak kistérségi sportprogramok is.
Köszönetet mondok a szervezôknek,
a segítôknek, a résztvevôknek, mindazoknak, akik tevékenységükkel és
részvételükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
Zsadányi Lászlóné, az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
2009. január
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

10 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
január 6.
Rost Mihály–Butnaru Luminita
január 16.
Kukuják András–Kecskés Rita
20 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
január 13.
Farkas Péter–Gebura Mária
január 27.
Nagy István–Faldina Anna
január 28.
Mráz József–Varga Borbála
25 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
január 7.
Rákóczi Ferenc–Zsolnai Zsuzsanna
január 20.
Herbert József–Szabó Márta
Zelenák László–Oravecz Erika
2008. decemberben kötöttek házasságot:
december 6.
Szabó István–Horváth Beatrix
december 20.
Dutka Iván–Kaszala Irén
Dancziger István–Sponga Margit Ilona

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Név

Születési idô

Anyuka neve

Laja István
Váradi András
Bozsik Viktória
Sikari Kristóf
Pálfi Károly
Prigyeni Simone
Balázs Antónia
Jánosi Regina
Bereczki László
Pacsirta Réka
Kovács József
Agárdi Zsolt
Opris Ákos Gábor
Fürdôs József
Laczi Zsanett

12. 01.
12. 03.
12. 03.
12. 04.
12. 05.
12. 05.
12. 07.
12. 09.
12. 09.
12. 12.
12. 14.
12. 15.
12. 15.
12. 16.
12. 17.

Kovács Eszter
Gömöri Edit
Bozsik Éva
Mráz Szilvia
Czeglédi Mónika
Kmetyó Magdolna
Kucsera Mariann
Bugyi Andrea
Sajgó Gizella
Nyeste Beatrix
Csorba Nikolett
Garajszki Ágnes
Garajszki Mariann
Nagy Andrea
Simári Krisztina

Fridrich Nóra
Tar Zoltán
Szász Alexa
Baris Norbert

12. 17.
12. 22.
12. 29.
12. 30.

Kajdácsi Andrea
Harsányi Szilvia
Zadunajszki Nikolett
Majeczki Gabriella Éva

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Halmai Lajosné Olasz Etelka
Harminc Pálné

1919. 01. 16.
1910. 01. 06.

Életkor

90
99

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név

Kruppai Józsefné
(Opóczki Mária)
Kovács Jánosné (Kollár Margit)
Kirirpóczki Istvánné
(Lóczi Erzsébet)
Kovács János
Gergi Antalné (Ipolyi Mária)
Trikkal István
Kovács Istvánné (Gazsik Margit)
Koleszár Sándorné
(Tóth Lenke Julianna)
Kovács Teréz
Kovács Jánosné (Szentpály Olga)
Safranyik István
Kollár Endre
Lomen Istvánné (Dori Rozália)
Szûcs Ödön
Kajdácsi Árpádné (Simon Irén)
Jurászik Ferenc
Majoros Mihályné
(Majoros Terézia)

Születési idô

Halálozás idôp.

1939. 09. 25.
1926. 12. 22.

2008. 11. 17.
2008. 11. 20.

1925. 04. 06.
1930. 01. 11.
1924. 07. 30.
1936. 04. 16.
1928. 10. 26.

2008. 11. 26.
2008. 12. 03.
2008. 12. 05.
2008. 12. 06.
2008. 12. 06.

1945. 02. 09.
1929. 12. 02.
1926. 06. 02.
1919. 05. 12.
1941. 11. 09.
1921. 09. 12.
1921. 02. 16.
1914. 10. 14.
1933. 06. 16.

2008. 12. 07.
2008. 12. 07.
2008. 12. 08.
2008. 12. 08.
2008. 12. 10.
2008. 12. 13.
2008. 12. 19.
2008. 12. 19.
2008. 12. 22.

1925. 02. 23.

2008. 12. 27.

Osztozunk a családok gyászában.

OKISZI-hírek
Boldogan tájékozatunk mindenkit, hogy az OKISZI is elkezdte a 2009-es évet, reményteljesen. Reménykedésünk tárgya,
hogy 2009-ben is hasznotokra tudunk lenni, s egyre többen keresitek fel irodánkat, ahol sok jóféle dologra bukkanhattok.
Például továbbra is lehet nálunk regisztrálni a Rébusz Diákszövetkezet jóvoltából diákmunka ügyben, és honlapunk tele
van érdekes információkkal, pályázatokkal.
Ez évben szeretnénk újdonságokkal is elôrukkolni, ezért terveink között szerepel, felmérjük, hogy az általános iskolások
között kik azok, akik szívesen tanulnának pluszban, hogy jók vagy még jobbak legyenek a suliban. Elsô körben ezt néhány
évfolyamra szeretnénk kiterjeszteni, mindenesetre számíthattok rá, hogy igényfelméréseinkkel hamarosan megtalálunk benneteket.
A jövôre nézve továbbra is azon vagyunk, hogy a felsôoktatásban résztvevôket, vagy oda készülôket segítsük Dabason,
úgyhogy nyugodtam megkereshettek bennünket, szívesen állunk rendelkezésetekre és segítésetekre akár pályaválasztással,
felvételi jelentkezési lap kitöltésével, pályakezdéssel kapcsolatban is.
OKISZI-munkatársak
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A gyóni református egyházközség hírei
Egyetemes imahét
Január 19–25-ig minden este 18.00 órai
kezdettel a gyülekezeti házban
Szolgálnak: Tibay László rkat. plébános,
László Milán ev. lelkész, valamint Fekete
László helybeli lelkész
Január 25-én délelôtt 10.00 órakor
úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti
házban
délután 17.00 órakor
imahetet záró istentisztelet a gyülekezeti
házban
Vasárnaponként a felnôtt istentisztelettel
párhuzamosan délelôtt 10.00 órakor
gyermekistentisztelet
Hétköznaponként
kedd délután 15.00 órakor
gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök este 18.00 órakor
férfi bibliaóra
A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek
vasárnap délelôtt 10.00 órakor
(A téli idôszakban istentiszteleteinket a
gyülekezeti házban – Kossuth László u. 2.
– tartjuk.)
Bibliaórák a parókián minden szerdán
17.00 órakor.
***
Az ökumenikus imahét istentiszteletei január 19–24. közötti napokon lesznek. Az
egyes alkalmak idôpontjait és vendégigehirdetôit a gyülekezeti értesítôkben lehet
olvasni.
***
Január 25-én 10.00 órakor ökumenikus
imaheti úrvacsorai istentisztelet.
***
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szônyi Lôrincné és családja
köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik szeretett halottjukat,
Szônyi Lôrincet elkísérték utolsó
útján, és búcsúzóul megtisztelték
a kegyelet virágaival.

Vízkereszt
A római egyház Epiphania Domini, azaz Az Úr
megjelenése elnevezésû ünnepe. A keleti egyház
e napon Krisztus születését ünnepelte. A nyugati egyházakban e naphoz kötik a háromkirályok
vagy keleti bölcsek (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) látogatását a kis Jézusnál. Ezért január 6-át
a Háromkirályok napjaként is emlegetik. A vízkereszt elnevezés pedig – a szintén e naphoz kötött – Krisztus megkeresztelkedésére utal. Ennek emlékére a nyugati egyházakban a templomokban vizet szentelnek. A vízszentelés mellett
ilyenkor a házakat is megszentelték. Ennek a
szokásnak koleda, vagy koledálás a neve. Az ünnephez tartozott a Háromkirályok megjelenítése: a Háromkirály-járás is. Mint az év sok különleges, ünnepi alkalmához, ehhez a naphoz is
kapcsolódott idôjárásjóslás.
Háromkirályok
Napkeleti bölcsek, csillagjósok voltak, de királyként is emlegetik ôket. Korábban több ószövetségi prófécia utalt arra, hogy a Megváltó a pogány világ fölött is át fogja venni a hatalmat.
Ezeket a próféciákat „teljesíti be” a háromkirályok története. Róluk csak Máté evangélista
szól, nevük, etnikumuk, látogatásuk idejének
közelebbi meghatározása nélkül. Órigenész az
ajándékok számából következtetett arra, hogy
hárman voltak, de más kutatók szerint a hármas
szám szimbolikus jelentésû is. Utalhat a Szentháromságra, vagy Krisztus méltóságaira (az
arany királyságára, a tömjén istenségére, a mirha emberi mivoltára). Vannak, akik Noé három
fiának (Sém, Hám, Jafet) leszármazottait, s így a
három bibliai népcsoportnak (semiták, hamiták,
jafatiták) képviselôit látják a három királyokban.
Szimbolizálhatják egyes vélemények szerint a
világ korábban ismert három kontinensét is
(Európa, Ázsia, Afrika). Ezt támasztja alá az,
hogy a középkortól kezdve a harmadik királyt
szerecsennek ábrázolták. Nevüket (Gáspár,
Menyhért, Boldizsár) a 9. század óta említik.
Szentelt víz
Nagy szerepet kapott az ember és állatgyógyításban is. Még Vízkereszt napján beszentelték
vele az állatokat, megitatták ôket, hogy ne legyenek az év folyamán betegek, rühesek. Hasonlóképpen magukra is locsoltak a vízbôl, rontás, betegségek, himlô ellen. Az Ipoly mentén a
ház földjét meglocsolták szentelt vízzel, hogy
Isten áldása legyen a házon. Az esztendô során
pedig megszentelték vele a gyerekágyas asszony

ágyát, tettek az újszülött fürdôvizébe, meghintették vele az esküvôre induló menyasszonyt és
vôlegényt, a haldoklót, s a háznál felravatalozott
halottat. Hatékonynak tartották az ártó hatalmak, a rossz szellemek, és a vihar elûzésére is.
Koleda
Újévtôl Háromkirályok napjáig tartott a koleda,
vagyis a házszentelés, késôbb egyszerû jókívánságmondó szokás. A házszentelésre már Mátyás
király korából is vannak adatok. E szerint Vízkeresztkor a pap megkezdte a hívôk látogatását,
megszentelte a házat, számba vette a házbelieket. A koleda ennek a korai egyházi gyakorlatnak a kiteljesedése. Nyitra megyében például a
pap, a kántor, az egyházfiak és a ministránsgyerekek mentek el minden házhoz. Énekeltek, a
pap beszentelte, megfüstölte a házat, a kántor
felírta a ház ajtajára, vagy az ajtófélfára a három
király nevének kezdôbetûjét (G+M+B), mert ez
késôbb megvédte a házat a rontástól, a betegségektôl. Az esemény végén a háziak megvendégelték a koledálókat. Egyúttal adományokat is
adtak az egyházi embereknek, pl. zsák diót, lisztet, szalonnát, kolbászt.
Háromkirály-járás
Fôként a Dunántúl déli részén ismeretes ez a
szokás. Egykori teljes alakjában cselekménye a
következô: a) A fôszereplôk Gáspár, Menyhárt,
Boldizsár (három király), Heródes, valamint (ha
volt) a katona és az angyal bemutatkozása. b)
Heródes, a betlehemi gyerekgyilkos jelenete,
viadala az egyik királlyal c) A „Csillag” kiugratása (a csillag egy rugószerû keresztezett fára volt
rögzítve, össze lehetett húzni és ki lehetett
nyomni, a végén szita volt, kívül beragasztva,
nagy arany csillag tündöklött rajta, bent középen gyertya volt, amit a házba érve meggyújtottak.) d) Az ajándék kérése és átvétele. A korábban vízkereszti házszentelés részeként szereplô
Háromkirály-járás mára önálló adománygyûjtô,
jókívánságmondó szokás lett és általában leegyszerûsödött.
Idôjárásjóslás Vízkeresztkor
Azt tartották, ha Vízkeresztkor esik, akkor
hosszú lesz a tél. Hideg idô esetén korai tavaszban reménykedtek. Egyes helyeken azt mondták, hogy ezen a napon fonni kell, mert akkor
hosszú lesz a kolbász. A szerbiai magyarok szerint, ha e napon esik az esô, akkor férges lesz a
mák, ha hideg van, rossz termésre lehet számítani. Ha a szél fúj, szerencsés év lesz. Ha fagy,
soká fog tavaszodni, ha enyhe az idô, akkor hamar jön a tavasz.
Összeállította: Sz. J.
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„Engedjétek Hozzám a gyermekeket!”

Dabas Város Önkormányzata a téli
szünet elôtti utolsó tanítási napon egy
gyermekeknek szánt Biblia-feldolgozást juttatott el minden olyan dabasi

családnak, amelyben 14 év alatti iskolás
gyermek él. A kötet címe: „Engedjétek
Hozzám a gyermekeket!” Történetek a
Bibliából. A testület ezzel a kiadvánnyal
zárta le a 2008-as évet, amelyet a magyarországi történelmi egyházak a Biblia évévé nyilvánítottak.
A mind tartalmi, mind formai szempontból igényes kötet megállná a helyét
a nagy könyvesboltok polcain is. Az Óés Újszövetség történeteit egy Dabason
élô fiatal teológus házaspár, Szehofner
József és Csergô Zsuzsanna dolgozta át,
így a gyerekek könnyebben megérthetik
a bibliai példák üzenetét. A jellemformáló történetek segítenek majd abban,

Röviden a depresszióról
A depresszió mind elôfordulási gyakoriságát, mind egyéni és társadalmi jelentôségét illetôen az orvostudomány
egyik legfontosabb problémája.
A Harvard Egyetem által végzett
felmérés szerint az 1990-es években a
világon a negyedik leggyakrabban
munkaképtelenséghez vezetô betegség volt és a 2020-ra szóló elôrejelzések szerint az ischaemiás szívbetegségek mögött a második helyet foglalja
majd el.
A hangulatzavar a leggyakrabban
elôforduló pszichiátriai tünetegyüttesek egyike, mely nôknél 2–3-szor gyakoribb, mint férfiaknál. A betegségkezdete általában a 20-as, 30-as évekre
esik, de nem ritka a gyermekkori
(fôként serdülôkor) kezdet sem.
A betegség kialakulásában számos
tényezô játszik szerepet: genetikai,
pszichológiai, szociális és organikus
faktorok.
A depresszió a hangulati élet tartós,
negatív irányú megváltozásával járó
betegség és nem tévesztendô össze a
nem kívánatos külsô környezeti tényezôk által okozott rossz egyéni és
társadalmi közérzettel.
A betegség kórisméje akkor állapítható meg, ha az alábbi tünetek közül
minimálisan öt legalább két hétig
fennáll, illetve az elsô két tünet közül
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valamelyiknek mindenképpen jelen
kell lennie:
1. indokolatlanul szomorú hangulat
2. az érdeklôdés/örömkészség elvesztése
3. jelentôs fogyás vagy hízás
4. kevés vagy túl sok alvás
5. nyugtalanság vagy gátoltság
6. fáradtság
7. értéktelenség érzése, önvád, bûntudat
8. csökkent döntési, illetve koncentrációs
képesség
9. öngyilkossági gondolatok, terv, kísérlet
Fontos elkülöníteni a depressziót a
gyásztól, mely egy veszteséget követô
normális adaptációs reakció. A gyászban
a levertség és a veszteségérzés dominál,
de nem jellemzô az önbecsülés elvesztése, ami a depresszióban szükségszerû.
A depressziók 60%-a ismétlôdô vagy
krónikus lefolyást mutat, az ismétlôdô
epizódok egyre hosszabbak, a tünetek
egyre súlyosabbak. A nem kezelt depressziók gyakori komplikációi a tartós
munkaképtelenség, korai rokkantosítás,
a másodlagos alkohol- és/vagy drogfüggôség, a testi betegségek kialakulásának fokozott rizikója (fôként szív- és
érrendszeri betegségek), illetve a megnövekedett öngyilkossági veszély.
A depressziók kezelésében ma már
számos korszerû hangulatjavító gyógyszer áll rendelkezésre, melyeket a beteg

hogy a gyerekek az isteni és emberi törvényeket egyaránt tisztelô, etikus magatartásformákat követô felnôttekké váljanak, olyanokká, akik különbséget tudnak
tenni a jó és a rossz között.
A kötetet a dabasi gyerekek maguk
illusztrálták, ôk festették, rajzolták meg
a bibliai eseményeket és alakokat a saját
élményeik alapján. A munkában részt
vettek a Gyóni Géza Általános Iskola, a
Kossuth Lajos Általános Iskola, a Szent
János Katolikus Általános Iskola tanulói és a Táncsics Mihály Gimnázium
kisdiákjai. A kiadványt a dabasi történelmi egyházak képviselôi lektorálták.
K. Á.
életkorához, testsúlyához, egyéni érzékenységéhez, egyéb gyógyszereihez,
betegségeihez kell igazítani. Ezeket a
gyógyszereket hónapokig (az elsô depressziós epizód után legalább fél évig,
második epizód után évekig) célszerû
szedni és fontos tudni, hogy – szemben
a közhiedelemmel – nem okoznak
függôséget. Viszont nem hatnak azonnal, 2–4 hétnek el kell telnie a hatás kialakulásáig. Elhagyásuk csak lassan, fokozatosan, hónapok alatt történhet
meg, mert az egyik napról a másikra
történô leállás kellemetlen tüneteket
okozhat.
Enyhe depressziók kezelésében jó
eredményeket értek el orbáncfû kivonatot tartalmazó tablettával is. Ilyen
készítmények vény nélkül kaphatók a
gyógyszertárakban.
A gyógyszerek mellett minden esetben szükség van pszichoterápia alkalmazására is, illetve a beteg és családtagjainak felvilágosítására. Amennyiben a
beteget kóros családi légkör veszi körül, családterápia is indokolt.
Fontos hangsúlyozni, hogy a betegség oka nem jellemhiba vagy akaratgyengeség, emiatt a betegnek önvádolása, szégyenérzete ne legyen!
Ma a világon mindenütt aluldiagnosztizált és alulkezelt betegség a depresszió, a betegek harmada-fele áll
csak kezelés alatt, pedig a hangulatzavarok többsége adekvát kezeléssel
gyógyítható.
Dr. Kálvin Ágnes szakorvos
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Környezetünkért, önmagunkért
II. rész
„Légy az a változás, amit a világban látni akarsz.” Gandhi
A korábbi számban olvashatták a Volenszki
Józseffel készített, hasznos információkkal
szolgáló interjút a szelektív hulladékgyûjtés
témakörében.
Utánajártam, hogyan gondolkodnak ez
ügyben a dabasiak. Közvélemény-kutatás keretében számos érdekes véleményt és mások
által otthon is alkalmazható technikát ismerhettem meg.
A válaszadók közül mindenki tudja,
hogy Dabason léteznek szelektív szigetek,
mégis csak 44 % alkalmazza háztartásában
a szelektív hulladékgyûjtést. Vásárláskor 33
% tartja szem elôtt a csomagolás újrahasznosíthatóságát, viszont 67 % veszi figyelembe a kukába kerülô csomagolás
mennyiségét. A szerves hulladék a háztartások 78 %-ban a komposztba kerül, míg
az elhasznált étolaj 57 %-a a kukában végzi, a maradék 43 % háztartásban „újrahasznosítva” háziállatok eledeleként kerül felhasználásra. (Bár ez az állatokra nézve nem
túl egészséges.)
Dabas nagyfelhasználóit, az éttermeket telefonon kérdeztem meg, hogy náluk mi történik az elhasznált étolajjal? Kellemes meglepetésemre mindenütt azt a választ kaptam,
hogy vagy egy adott cég viszi el és hasznosítja újra állati takarmányként, vagy az eladó
szállítja vissza.
Mint korábban említettem, a mûszaki boltoknak kötelességük visszavenni a már használhatatlan háztartási gépeket. Ezt a szabályt
a dabasi üzletek be is tartják, így bátran élhetünk ezzel a lehetôséggel.
A megkérdezettek 100%-a szívesen venné,
ha otthonában külön gyûjthetné a szemetet,
arra kialakított hulladékgyûjtôben. (Megjegyzem, a Passage üzletházban mûködô drogériában kihelyezett dobozokba gyûjthetô az elhasznált elem, a gyógyszertárakba pedig szintén vissza lehet vinni a lejárt szavatosságú
gyógyszereket, amelyek a földbe kerülve nagyon veszélyesek.)
Minden háztartásban történik bizonyos
mértékû „újrahasznosítás”. A bevásárló zacskók szemetes zacskóként funkcionálnak tovább, az üvegeket befôttek elrakására, fûszeres üvegként, tárolóedényként alkalmazzák,
az arra alkalmas régi ruhákból párnák, folttakarók, új ruhák, zsákok, fonott szônyegek készülnek. Számtalan kidobásra ítélt tárgyból

gyermekjáték készülhet egy kis kreativitás segítségével.
Több válaszadó is megemlítette, hogy a
változás a gyökereknél kezdôdik, azaz a felnôttek tájékoztatása mellett a gyerekek felvilágosítására is nagy figyelmet kellene fordítani.
Ha tudatosan vásárolunk és fogyasztunk,
nemcsak a környezetet kíméljük, de a pénztárcánknak is jót tesz! A kereskedelmi egységek célja a haszon, a minél nagyobb forgalom. Számos olyan eszköz van a kezükben,
amivel a fogyasztót (Önt is, engem is) tudtán
kívül rábírják a vásárlásra, még ha igazán
nincs is nagy szükség az adott cikkre. Egyik
ilyen eszköz a csomagolás, amit „néma eladó”-nak is neveznek. Ne dôljenek be, amikor a médián keresztül el akarják hitetni
Önökkel, hogy milyen nagyszerû az egyesével csomagolt rágó!
Néhány jó tanács a tudatos vásárlóvá váláshoz:
• Gondoljuk meg, valóban szükségünk van-e
az adott cikkre? Vásároljunk tartós, jó
minôségû, természetes alapanyagú termékeket!
• Tervezzünk! Készítsünk heti tervet a konyhában! A maradékot fagyasszuk le, így kevesebb „új” alapanyagra lesz szükségünk,
ezáltal csökken a hulladék és több marad a
zsebünkben!
• Vásároljunk utántöltô, nagyobb kiszerelésû
termékeket!
• Vásároljunk több, egymással kombinálható
ruhadarabot, s amire nincs szükségünk, adjuk oda másoknak! (bolhapiac, jótékonyság,
„Együtt” Segítôszolgálat)
• Vásároljunk újrahasznosított hulladékból
készült termékeket (akár céges vagy hivatali szinten nyomtatópapírt), környezetbarát
csomagolású árukat!
• Igyekezzünk minél kevesebb „használhatatlan” dolgot vásárolni!

• Használjunk „természetes” tisztítószereket!
Az alábbi oldalakon remek tippeket találhatunk, melyekkel egyaránt kímélhetjük környezetünket és a pénztárcánkat is.
www.femina.hu/otthon/sporolas_praktikak
www.tutitippek.hu/blog/termeszetes-tisztitas.php
Ugyan nem „látható” hulladék, de a szennyvízmennyiséget is csökkenthetjük:
• Várjuk meg, amíg a mosógép teli lesz ruhával! Ne mossunk ki három zoknit! Ezáltal
kevesebb lesz az áram- és vízszámlánk is!
Leginkább a víz helyett gôzzel tisztító mosógéppel lehet ezt elérni, de ez még kevéssé elterjedt.
• Hasznosítsuk az esôvizet ivóvíz helyett virágok, kerti növények locsolására stb. Egy
háztartás vízellátásának 50%-át az esôvízbôl is nyerheti. Esôvíz-hasznosító berendezéssel (www.fenntarthato.hu) ezt biztosítani is lehet.
• Javítsuk meg a csöpögô csapokat, vagy szereltessünk be víztakarékos csaptelepeket!
Jelen téma szerteágazó és kimeríthetetlen,
ezért a vízzel mint egyik legnagyobb kincsünkkel, még a késôbbiekben bôvebben foglalkozunk.
Ahogy Volenszki József is említette, sajnos
Magyarországon a szelektív hulladékgyûjtés
és az újrahasznosítás még gyerekcipôben jár
Európa más országaihoz képest, de a fogyasztók felvilágosításával, a gyerekek tudatos fogyasztóvá nevelésével ez a helyzet lényegesen
jobbá válhat. Érdemes ellátogatni a www.hulladek-suli.hu, www.zoldujsag.hu, www.szike.zpok.hu vagy a www.humusz.hu honlapra,
de számos érdekes oldalt találni az interneten, amely a segítségünkre szolgál, hogy
gyermekeinkkel együtt új oldaláról ismerjük
meg a szemetelést.
Kérem Önöket, hogy gyermekeiket neveljék a természet szeretetére és tiszteletére, és
ne állják meg szó nélkül, ha mást szemetelni
látnak! A saját udvarunk tisztán tartása nem
elég! A világ nem a kapunkig terjed!
Bábel Antónia
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KULTÚRA, KITEKINTÔ

Kényszer-e a pihenô?
„Vedd imába: Add vissza mértékét embernek.” (Weöres Sándor)
Einstein és a méhek
Ha a méhek kipusztulnak, az emberiségnek még négy éve van hátra, állította a tudós. Pedig a pusztulás idén már
Európa-szerte hatalmas méreteket öltött. A jelenség okát biztosan nem tudják, okolják a mobiltelefonok átjátszóinak sugárzását, a génmódosított növények abnormális virágporát, vírusfertôzést, de az biztos, hogy a méhek
immunrendszere erôsen meggyengült.
Lehet, hogy az okokat nem a fizikai
síkon kellene keresni? A méhek élete a
családról szól. Az egyes egyedek a család nélkül életképtelenek, szervezôdésük mindig példa volt az emberi társadalom számára. Tavasztól késô nyárig
gyûjtik a változatos táplálékot, nektárt,
virágport, édesharmatot a kaptárba a
család fenntartására, a szaporulat táplálására. Ha a méhész elveszi a méz egy
részét, tovább dolgoznak, amíg csak találnak ennivalót, de a téli eleségnek
össze kell gyûlni! A változatos európai
kultúrtájak otthont, ennivalót adtak
emberi beavatkozás nélkül is a méhek
sokféle fajának, és a megporzással se
volt gond, amíg nem lépték túl a mono-

kultúrás ültetvényméretek az optimális
szintet. Az óriási gépek hatékony kihasználásához egyre nagyobb táblaméretek szükségesek, egyszerre kellene
rengeteg megporzó rovar a termékenyüléshez, de ha „helybenlakó” családokra hagyatkoznánk, mit ennének
elôtte és utána a kiürült, gyomirtótól
elhalt tájban? A modern, szuperhatékony gazdálkodáshoz tehát hozzátartozik a bérbeporzás, a méz már nem is
fontos (van elég mesterséges édesítôszer a piacon…), csupán a rabszolgaként tartott, dolgoztatott méhek
szállítása marad a feladat. Két hét mandula, három hét uborka, egy hónap tök.
Eszi, nem eszi, nem kap mást. Ameddig
a szem ellát, semmi más a határban, aztán továbbutazás az ország túlsó felébe.
Az ízeltlábúak az állatvédôket se igen
érdeklik, ki gondol a csodálatosan érzékeny apró kis lények jó közérzetére?
Vándorméhészek persze mindig is voltak, de itt a régóta gyûlô baj már átlépte a tûrôképesség határát. A megnyomorított, otthontalan állatkáknak talán
egyszerûen nincs kedvük többé ebben a
bánatos világban élni.

A ráadás, amit az ember a természet
kizsákmányolásáért kap saját éltetô
környezetének pusztulásán túl, az az
ilyen módon termelt élelem minôségromlása. Van a tápláléknak olyan sajátossága, ami laboratóriumi vizsgálatokkal alig mérhetô, analizálható, de hatásában felismerhetô. A gyümölcs nemcsak a kémiai elemek halmaza, információt is hordoz és közvetít. Benne van
a fa története, a dombok hajlása, az évjárat jellege, ôrzi a kertész gondolatait,
a méhek táncának, az éltetô napsugárnak az emlékét. Vagy magába zárta a
felszívódó permetlé mérgét, a rázógép
lelketlen durvaságát, az osztályozó,
csomagoló gépsor zakatolását? Az ember emésztôrendszere is van olyan érzékeny szerkezet, mint a méheké. Nem
mindegy, hogy békés harmóniát vagy
mohó nyereségvágyat veszünk magunkhoz táplálékként. Az évek során
lenyelt keserûség egyszer csak a fizikai
szinten, betegségként ölthet testet. Az
embernek úgy kell tekinteni a teremtett
világ minden lakójára, mint saját magára. A rabszolgaként hajszolt méhcsaládok pusztulása komoly figyelmeztetés,
talán az utolsó. Az összhangból, egyensúlyból kiszakadt emberre elég sivár világot hagynak majd arra a bizonyos
négy évre az életunt méhecskék.
Részlet a KÉPMÁS címû folyóiratból

A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be azt a költeményét, amely azóta nemzeti imánkká vált. Nincs olyan közösségi esemény, történelmi megemlékezés, rangos sportrendezvény, nemzeti ünnep, amely
anélkül kezdôdhetne el, hogy meg ne hallgatnánk, el ne énekelnénk a Himnusz megzenésített változatát. Boldogok azok a közösségek,
amelyek, nemcsak meghallgatják, hanem közösen el is éneklik Himnuszunkat. Sajnos
egyre kevesebb fiatal tudja a szöveget, és egyre többen érzik „égônek”, „cikinek”, „gáznak”
eléneklését. Pedig az együtt elénekelt Himnusz páratlan közösségi élmény, amelyben eggyé válik a lélek,
a gondolat, a szívdobbanás. Erôt, biztonságot ad, az összetartozás, az azonosság biztonságát, mintha a hôn áhított isteni
oltalom máris körülvenne, betakarna, megerôsítene bennünket, pedig az 2009-es év sem ígérkezik „víg esztendô”-nek
számunkra.
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Voltak költôk, akik megajándékoztak minket varázserejû szavakkal, amelyek segítenek
bízni Istenben, megkapaszkodni a hitben,
megoldást találni a jelen nagy bajaira, a minket sújtó katasztrófákra, hiszen a megbûnhôdött múlt és jövendô között most, a jelenben kell megoldást találnunk a nemzet
fennmaradására. Vannak szent verseink, amelyekben az ôsi tudás, teremtô közösségi erô
öröklôdik tovább nemzedékrôl nemzedékre.
Tanuljuk meg, véssük be ezeket a szavakat,
hogy vérünkké váljanak, s táplálják hitünket,
tetteinket, egyéni és kollektív tudatunkat.
1989 óta Himnuszunk születésnapján ünnepeljük a magyar
kultúrát. Irodalmi, zenei, színházi eseményekkel, rendezvényekkel, képzômûvészeti tárlatokkal, kiváló mûvelôinek átnyújtott elismerésekkel hangsúlyozzuk jelentôségét, nyomatékosítjuk létjogosultságát, élesztgetjük a pártoló szervek adakozó
kedvét. Mert a kultúráért koldulni is érdemes!
Kapui
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A doni katasztrófa
A 2. magyar hadsereg – amelynek parancsnoka Jányi Gusztáv vezérezredes volt –
mintegy 210 000 katonáját 1942 áprilisa és
júliusa között szállították ki a keleti front
déli szakaszára.
A magyar egységek kiküldésére az után
került sor, hogy a Wehrmacht képtelen
volt saját forrásból pótolni az 1941-es év
keleti frontján élôerôben és hadianyagban
elszenvedett veszteségeit. Ezért 1942 elejétôl Németország komoly politikai nyomást gyakorolt szövetségeseire, hogy növeljék részvételüket a bolsevizmus elleni
küzdelemben. (Az 1942 januárjában lefolytatott politikai és katonai egyeztetéseken
Berlin kezdetben a teljes magyar haderô –
mindhárom tábori hadsereg – harcba küldését követelte.)
1942. november 22-én befejezôdött
Sztálingrádnál a 6. német hadsereg körülzárása – megkezdôdött részekre szabdalása
és fölmorzsolása. 1943. január 12-én
– a Voronyezs elleni támadás elôkészületeként – a 2. magyar hadsereg által védett
200 km hosszú Don menti terepszakaszon
is támadásba lendültek a jelentôs páncélos
erôkkel támogatott szovjet hadosztályok. A
túlerejû offenzíva már az elsô napokban
több helyen áttörte a hiányosan fölszerelt
magyar csapatok védôvonalát. Az eredetileg több mint kétszázezres magyar hadsereg, amely már az elôzô hónapok hídfôcsatáiban is jelentôs veszteségeket szenvedett
(25-30 ezer fô), hatékony légierô és légvédelem, kellô számú páncélos-egység és
páncélos-elhárító fegyver hiányában – de
egyéb hadieszközökben és ellátmányban is
problémákkal küszködve – fokozatosan
tért vesztett, darabokra szakadt, megsemmisült. A kemény hidegben megfelelô téli
ruházat nélkül harcoló, majd visszavonuló
(menekülô) katonákat az ellenséges golyókon kívül a fagy is tizedelte: Több tízezren
maradtak holtan a hófödte csatatereken.
Egy korabeli filmhíradóban arról számol be az egyik parancsnok, hogy az ôröket – vasráccsal fedett – parázsló faszénnel
teli kis gödörre kellett állítani, hogy ne
fagyjon le a lábuk: A katonáknak nem volt
téli csizmájuk.
De a hideggel és a felszerelésbeli hiányosságokkal egyenrangú probléma volt,
hogy a katonák zöme – érthetô módon –

nem tudott azonosulni a hadjárat hangoztatott céljaival:
”...mi nemigen hittük, hogy 2000 km-re
Magyarországtól a mi hazánkat védjük, és
megnyerjük a háborút ... a mienk, az egy
ilyen „mitlaufer hadsereg” volt, amelyiket
odadobtak ... valószínûleg ... hogy eleget
tegyenek Hitlernek a visszakapott területekért.” (Sára Sándor: Pergôtûz c. filmjébôl)
A hadsereg szétesésében ez a morális hátrány legalább akkora szerepet játszott,
mint a megfelelô téli felszerelés és haditechnika hiánya.
A 2. magyar hadsereg véres veszteségei
– hôsi halottak, sebesültek, eltûntek –
mintegy 125 000 fôre becsülhetôek, a Belgorod térségében gyülekezett alakulatok
hazaszállítása 1943 tavaszán történt meg.
Az 1942–43-ban szovjet fogságba esettek
túlélési esélyei minimálisak voltak, jellemzô, a Sztálingrádnál magát megadó
190 000 német katonából alig hatezer élte
meg a világháború végét. Ezeknek a napoknak a története a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartozik.
Mindezek ellenére azonban egyetérthe-

tünk Szabó Péter hadtörténésznek a 2. magyar hadsereg harcaival kapcsolatos értékelésével, miszerint „A hiányos fegyverzettel, felszereléssel és téli ruházattal rendelkezô magyar csapatok erôn felüli helytállást tanúsítottak a téli doni hadmûveletek
alatt. Megakadályozták, hogy a szovjet
hadsereg egy lényegesen nagyobb méretû
katlancsatába kényszerítse és megsemmisítse a Donmenti arcvonalat védô magyar,
német és olasz seregtesteket.”
A fenti eseményeket sajnos már nem befolyásolhatjuk, de meg kell hallanunk hôsi
halottaink azon üzenetét, hogy a politikai
érdekek és a hatalomtól megrészegült véreskezû diktátorok soha többé ne legyenek
képesek hasonló helyzetet teremteni. A mi
feladatunk, hogy értelmet adjunk az áldozatuknak és végre képesek legyünk egy valóban jobb világot életre hívni, ahol az
önzô érdekek és a hatalom helyett arra figyelünk, ami valóban a lényeg. A másik
emberre, aki ugyanolyan kétségekkel, vágyakkal és álmokkal bír, mint mi, függetlenül attól, hogy milyen a bôrszíne, vallása,
nemzetisége, hogy a fentihez hasonló katasztrófák soha többé ne történhessenek
meg, és az emberiség végre valóban képes
legyen felnôni.
Kancsár Krisztián

A Don-kanyar áldozataira emlékeztek
Az Áldos Hagyományôrzô Egyesület, a Dabasi Hagyományôrzô Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány és a Gyóni Géza Nyugdíjasklub január 11-én, vasárnap közös rendezvényen emlékezett meg a Don-kanyarnál megsemmisült 2. magyar hadsereg áldozatairól. Az ünneplôk az I. világháborús emlékmûnél gyülekeztek, a Sugár Rezsô Zeneiskola melletti parkban, ahol dr. Szabó József János hadtörténész mondott beszédet.
A kegyeleti hely megkoszorúzása után a résztvevôk fáklyákkal vonultak át a régi református temetô sarkánál épülô II. világháborús emlékmûhöz, ahol a megemlékezés
folytatódott.
Szerk.
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Fél évszázada történt
Helytörténetünk jeles személyiségei sorában ezúttal egy ’56-os mártír emléke elôtt tisztelgünk. Gyón, a LÁZADÓ FALU,
1959 fagyos telén ismét gyászolt. Január 14-én, néhány nappal 35. születésnapja elôtt kivégezték a község Nemzeti Bizottságának volt elnökhelyettesét, D. Szabó Károlyt. A hatalom a Biksza-ügyben már a negyedik véráldozattal büntetett.

D. Szabó Károly Ócsán
született 1924. január 18án, édesapja Szabó István,
édesanyja Barizs G. Margit. Családja földmûvelésbôl élt, negyven holdon
gazdálkodtak feles bérlôként. A hat elemit is
szülôfalujában végezte el,
majd szülei gazdaságában
dolgozott. Tizenkilenc
évesen, 1943-ban, a fôvárosban vállalt állást, villamoskalauz lett.
Ebben az idôszakban lépett be az
Egyesült Keresztény Párt ifjúsági szervezetébe. Szülei Ócsáról elôbb Vasadra,
majd Gyónra költöztek, s itt a Solánszkibirtokot bérelték. D. Szabó Károly
1944-ben családot alapított, a gyóni Sziráki Máriával kötött házasságot.
Feleségével Budapest ostroma végéig
a fôvárosban, a Pozsonyi utcában éltek.
Katonai szolgálatot nem teljesített, bár
az elôkészítô leventeképzésekre Gyónon, az Unghváry majorba járt. A háború után végleg Gyónon telepedett le, házasságából egy fiú született. Felesége
szüleitôl kapott néhány hold termôföldön gazdálkodott. Egyaránt jó érzéke
volt a növénytermesztéshez és az állattartáshoz, de a legjobban a terményke-
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reskedéshez értett. Adott,
vett, cserélt, mindig, ami
éppen volt: szénát, fát, gabonát, bort, lisztet, stb., és
mindig a másik fél számára
is méltányosan.
Boltosokat, kocsmárosokat, molnárokat, pékeket
ismert és jól eligazodott a
parasztnyomorító kuláklista, beszolgáltatás, padláslesöprés nehéz világában. Talpraesett,
megnyerô modorú fiatalember volt, aki
könnyen szót értett bárkivel. Szeretett az
események közelében lenni, de 1945
után egyik pártba sem lépett be. A gyóniak hamar befogadták ôt, haragosa
egyáltalán nem volt.
Az 1956-os forradalomtól egy élhetôbb, igazságosabb világot remélt a falubeliek többségéhez hasonlóan. Az
1956. október 28-án megtartott gyûlésen a Nemzeti Bizottság elnökhelyettesének választották a zsúfolásig megtelt
mûvelôdési házban. Az elnök Kalmár
László tanító, korábbi jegyzô lett, aki
fôként a község mûködésének adminisztratív teendôit látta el.
Miután a gyakorlati feladatok, az emberekkel való közvetlen kapcsolattartás
D. Szabó Károlyra hárult, így sokan azt
hitték, hogy ô a bizottság vezetôje. Részt
vett a járási Nemzeti Bizottság megalakításában, a helyi Nemzetôrség felállításában, a községben lévô fegyverek begyûjtésében s két ÁVH-s tiszt letartóztatásában. Ôket kihallgatás és egynapi fogva
tartás után átszállították Dabasra.
A fôvárosiaknak egy egész fuvarnyi
élelmiszersegély szállítmányt állított
össze a gyóniak adományaiból, melyet a
pesti megyeházára küldtek. Támogatta
az elégedetlen téesz tagoknak azt a követelését, hogy a gazdasági év végén kapják
vissza a földjeiket.
Még 1956. november 4. után sem
látta veszni a forradalom ügyét, s nyugalomra intett mindenkit. A békés
megoldások híve volt, szerette volna, ha

Gyónon nem kerül sor nagyobb tettlegességre, vérontásra.
Az 1956. december 10-én, a községházán tartott megbeszélésen is ezen az
állásponton volt, de a gyóniak ellenszenve a régi tanácsi vezetôk és Biksza
Miklós iránt felülírta szándékát. A sajnálatos tragédia estéjén karhatalmisták
zárták le a települést, és a környezô falvakban is jól hallható lövések zajában
döntött a bujdosás mellett. Mindennap
keresték, de a falubeliek segítségével
több, mint nyolc hónapig sikerrel rejtôzött az üldözôk elôl.
A nyugatra menekülô Kövecses Ferenc többször is hívta, hogy tartson vele, de ô nem akarta Magyarországot elhagyni. Késôbb az osztrák határ mellett
egy tehenészeti telepen szeretett volna
elhelyezkedni, remélve, hogy így kikerül üldözôi látókörébôl. A politikai
rendôrség több hónapos operatív akciója után, személyi igazolványa és munkakönyve intézését felhasználva, Budapesten, a Keleti pályaudvaron fogták el
1957. augusztus 17-én.
A terhére rótt vádakat következetesen
tagadta, s a tanúk közül sem vallott rá
senki. Méltányos ítéletet mégsem remélhetett, mert a Biksza-ügyben már három
kivégzést hajtottak végre. A Pest Megyei
Bíróság Major Miklósné vezette népbírósági tanácsa így, ugyan szokatlanul
hosszú idô után (10 hónap), de 1958. június 28-án szintén ebbe a sorba illeszkedô ítéletet hozott.
Elsô fokon szervezkedés vezetésének
vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Másodfokon a Legfelsôbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével, halálbüntetéssel sújtotta 1959. január 12-én. Az ítéletet két nap
múlva, január 14-én hajtották végre. A
301-es parcella fagyos földjébe meglehetôsen felületesen (sekélyen) hantolták
el, mely exhumáláskor segítette a beazonosítást. A rendszerváltás után DabasGyónon és szülôhelyén, Ócsán utcát neveztek el róla.
Valentyik Ferenc

NEVELÉS

Ifjúsági szórakozási csoportkultúrák,
avagy a „Zûrkorszak gyermekei”
„Nem kedves elôttünk, amit megtenni szabad, ami tiltott, arra hevesen vágyunk.” (Ovidius)
Néhány évvel ezelôtt anyai kíváncsiságból kezdtem el komolyabban érdeklôdni
a téma iránt. Amikor az ember tini
gyermeke elkezd szórakozóhelyekre járni, nos itt kezdôdnek a problémák. Ez a
szóhasználat már divatjamúlt, ehelyett
jobb, ha ismerkedünk az underground
party, drum’n bass buli, techno-house,
goa-party stb. fogalmakkal. Pedagógusként is fontos a tájékozottság, hogy ismerjem a fiatalok érdeklôdését, életfelfogását, életmódját, szórakozási szokásait. Mindezekrôl a külsôségek, az öltözködés, a kommunikációs szokások sokat elárulhatnak, de megtévesztô is lehet. Elkezdtem „nyitott szemmel járni”,
olvastam a témában megjelent szakirodalmat, és sokat beszélgettem lányaimmal, tanítványaimmal.
Tény, hogy az ifjúsági csoportok,
„szubkultúrák” korábban nagyobb politikai jelentéssel is bírtak, az aktuális
politikai renddel, az uralkodó érték- és
normavilággal szemben fogalmazódtak
meg (hippik, csövesek, punkok, skinheadek, rockerek, heavy metalosok, okkult szubkultúrák stb.) Napjainkban
jellemzôbb, hogy szorosan összekapcsolódnak egy-egy zenei irányzattal és

az összetartó erô leginkább a közös élvezet-, izgalomkeresés és élményszerzés. A politikai, vallási, vagy tevékenységbeli csoportoknak városunkban
sincs jelentôs tábora.
Fontosnak tartom elmondani, hogy
bár nagyon is tisztában vagyok a jelentôségével, írásomban mégsem fog-

lalkozom az egyes zenei kultúrákhoz,
partikhoz, bulikhoz leginkább társítható élvezeti – és hangulatjavító – szerek
bemutatásával. Égetô probléma, de
nem fogom kijelenteni, hogy „ a techno
egyenlô drog, a rockzene egyenlô alkoholizmus”. Véleményem szerint az
anyaghasználat független a szubkultúrához tartozástól. Nem struccpolitika
ez, ismerjük jól fiataljaink sajnálatos
önpusztító egészségmagatartását. Tisztelet a kivételeknek!
A következôkben (3 részben) a teljesség igénye nélkül mutatok be, néhány,
városunkban is jellemzô szabadidô-eltöltési, társas szórakozási szubkultúrát,
kiemelt tekintettel a zenei ízlés alapján
szervezôdô csoportokra.
A mai zenei világban általában két
csoportot említenek. A két csoport közül a mainstream (popzene) jellemzôje,
hogy „nagy társadalmi réteget vonz,
ide tartoznak az éppen aktuális
elôadók, slágerzenék, olyan zenei stílusok, melyek hangzásviláguk alapján
széles körben ismertek és népszerûek”
(Mark, Rihanna stb.). Az elektronikus
zenék (gépzene, duc-duc zene) közül
pl. a techno, a house és a drum and
bass is ide sorolhatók. A mai diszkók
többségében általában a mainstream
elôadók dalait „nyomják”, elektronikus
feldolgozásban. A techno-house bulikon, partikon a környezet hasonló,
mint a mi diszkós világunkban. Villódzó fények, a lényeg a lüktetô zene és a
tánc. A megjelenésre figyelnek, a ruházat lehet csilli-villi, szexis, divatos, magas sarkú cipôvel. Csillogóköves piercing (testékszer) a köldökben, a frizura
és a smink is fontos.
Ha gyermekük underground elôadókat hallgat és underground-partyra jár,
azt jelenti, hogy a „rétegzenét” kedveli.
Nos ettôl mi szülôk nem lettünk sokkal
okosabbak, kicsit közelítsük a témát.
Underground irányzathoz tartozik például a már említett elektronikus zenei
stílusok többsége. Minimal, breakbeat,
dub, jazz, nujazz, abstract hiphop, old-

skool breaks, nu skool breaks, electro,
progpsy, deephouse, tech house, goa
stb. Az irányzatokat többek között a zene üteme, ritmusa, gyorsasága, a hangszerelés különbözteti meg. Pl. a Minimál lassú, a „drum and bass jellemzôje
a dob, a basszus, és a szubbasszus kiemelt szerepe, a tört ütemek, a goa
pszichedelikus hangok és ritmikai elemek, szokatlan effektek, és a különbözô
szólamok teljessége”. A bulikon központi szerepet a zene és a tánc kap, a
környezet, az öltözködés az irányzatoktól függ, de nincs akkora jelentôsége,
mint pl. egy house bulin való megjelenésnek. Kivétel talán a goa-party, ahol
a misztikus zene mellett az elmaradhatatlan kiegészítôk, látványelemek nyújtanak különleges látványt: a foszforeszkáló díszek, sejtelmes fények, színes,
batikolt dekorációk, ördögbot és nyáron, szabadban a tûz.
Mainstream vagy underground véleményem szerint a lényegen nem változtat. Tény, hogy napjainkban a fiatalok többsége ezt a fajta zenét kedveli. A
nekünk csak dübörgô duc-duc zene,
nekik sokkal több!!! De ne gondolják,
hogy mi felnôttek eleve elzárkózunk az
elektronikus zenétôl, hiszen a rockzenekedvelôk emlékezzenek csak a Pink
Floyd effekt-kíséreteire, a popkedvelôk
Jean Michel Jarre-ra, és ki ne ismerné
Vangelist az elektronikus zene kiemelkedô alakját.
(Folytatjuk)
Valentyikné Szakál Márta
2009. január
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. január–februári havi programjai
FELHÍVÁS
Újságíró elôkészítô tanfolyam indítását tervezzük 2008. februártól.
A képzés célja, hogy a megszerzett ismereteket a diákok egyéni és közösségi célok megvalósítására kreatívan használják. (Újságírás
alapjai, médiaismeretek, kommunikációs
gyakorlatok.)
A tanfolyam idôtartama 3 hónap, heti egy alkalommal, kétszer 45 perc.
A tanfolyam várható költsége 5000 Ft.
Elsôsorban általános iskola 7–8. osztályos és
középiskolás diákok jelentkezését várjuk.
Tel.: 29/360-237
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu
KIÁLLÍTÁS
AMATOR ARTIUM
„MÛVÉSZETEK SZERELMESE”
XX. Országos Képzô- és
Iparmûvészeti Tárlat
Pest Megyei Amatôr Tárlat – 2008
címmel megjelenô album bemutatója
Megnyitó:
2009. január 23. péntek 17.00 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szt. István u. 58.
Köszöntôt mond dr. Szûcs Lajos
Pest Megye Közgyûlésének elnöke
A kiállítást megnyitja és az albumot
bemutatja Bálványos Huba
Munkácsy-díjas grafikusmûvész
Közremûködnek: Valentyik Anna – ének
Balogh Ferenc – vers
Szabó Zoltán – gordonka
Kiss Csaba – zongora
A kiállítás megtekinthetô:
a Kossuth Ház Galériában február 20-ig,
H.–P.: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén elôre egyeztetett idôpontban.
(Tel.: 29/362-545)

RENDEZVÉNYEK
Magyar Kultúra Napja
Városi Rendezvény
Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díj átadása
Ünnepi mûsor: 2009. január 22. 18.00 óra
TÁNCHÁZ ÉS JÁTÉKSZOBA
2009. január 31. szombat
Táncházvezetôk:
Pásztor Gergely és Csébi Orsolya
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Zene: Solymosi Borika és Zenekara
Játékszoba: kézmûves foglalkozás,
kártya- és társasjátékok, színezôasztal
Senior Foglalkoztatási Klub
2009. február 3. kedd 10.00 óra
A 45 év felett dolgozni képes
és akaró álláskeresôk tájékoztatása,
rekreációja a cél.
A klub a Senior Foglalkoztatási
Szövetség, a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ és
a Kossuth Mûvelôdési Központ
közös szervezésében jött létre.
CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19.00–21.00 óráig.
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc haladó:
csütörtök 16.00–16.45 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc kezdô:
csütörtök 16.45–17.30 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc:
csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Csébi Orsolya
Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óra
Nyugdíjasklubok:
Városi Nyugdíjasklub programjai:
január 17. szombat, február 14. szombat
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub programjai:
február 7.
Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete
Klubnap: január 12. hétfô, február 2. hétfô
Baba-Mama Klub:
páros héten kedd 15.00 óra
FotóSokk: páratlan hét kedd 18.00 óra
Internet Szoba
Határozatlan ideig a szolgáltatás szünetel.

Kedves Szülôk!
Tisztelt Adózó Állampolgár!
Az idei esztendôben is van lehetôsége,
hogy a 2008. évi személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja közhasznú,
nemes célra.
A „Napraforgó" Óvodai Alapítvány a
sári gyermekek óvodai körülményeinek
javítása érdekében az idei évben is szívesen fogadja támogatásukat, melyet a
rendelkezô nyilatkozaton az alábbi
adószám ill. név feltüntetésével tehetnek meg.
Adószám: 18680638-1-13
Név: Napraforgó Óvodai Alapítvány
Felajánlásaikat elôre is köszönjük a
gyermekek nevében!
Garajszkí Piroska
az Alapítvány kuratóriuma nevében
2371 Dabas, Szent János út 277.
Mrázné Csernák Ilona
az intézmény nevében

Megrongálták a Kossuth
Mûvelôdési Központot!

Ismeretlen tettesek feltehetôen január
10–11-én hét külsô ablaktáblát betörtek a mûvelôdési ház Lakos doktor utca
felôli oldalán. Az épületen jelenleg is állagmegóvó belsô felújítási munkálatok
folynak. Szomorú, hogy egy ilyen szép
régi épület, amely közintézményként
funkcionál számos csoportnak, egyesületnek és programnak nyújtva otthont,
másoknak csak egy rongálási célpont.
Kérjük a lakosságot, hogy aki esetleg látott, vagy hallott valamit, segítsen azonosítani az elkövetôket. Állítsuk meg az
értelmetlen vandalizmust a város mûemlék épületei ellen!
Szerk.

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Január 11-én, vasárnap jégre lépett a város. A Rádió Dabas és a városi Sportbizottság jeges napot szervezett ugyanis a
sári csatorna jegére. Volt aki korcsolyában, volt aki cipôben, vagy akár szánkón
élvezte a csúszkálást. Hatalmas sikert
arattak a jégkorongmeccsek, az ügyessé-

VELÜNK!

gi versenyek, na és persze a büfé, ahol
egy forró ital mellett mindenki megpihenhetett és közben jót derült mások próbálkozásain.
A rendezvény fôvédnöke Velikóvszki
Zoltán tûzoltóparancsnok volt, aki az esemény elôtt felmérte a jég állapotát, hogy

mindenki nyugodt szívvel léphessen a
jégre.
Amennyiben marad a tartós hideg idô,
hamarosan újabb nagyszabású Csati jeges sportnapot szerveznek, amelynek
idôpontjáról a Rádió Dabas hullámain értesülhetnek.
Karlik

Fotók: Karlik Dóra
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EREDMÉNYEINK
Strandkézilabda

Strandkézilabda Ifjúsági Magyar Kupa
(Balatonalmádi).
A második helyezést elért csapatban
játszó dabasi játékosok:
Kiss Gergô, Kovács Sándor, Vásáreczki
Balázs, Újvári Gergô, Szigetfû György
A nyári idôszakban az egyre népszerûbb
strandkézilabdában csapataink – serdülôtôl
a seniorig – nagyszerû eredményeket értek
el az országos bajnokságokban, azonban ki
kell emelnünk a magyar ifjúsági válogatottal Európa-bajnoki címet elért játékosainkat: Prohászka Pétert és Kiss Gergôt.
Ugyancsak büszkék vagyunk Újvári
Gergôre, Marczinkó Mátéra és Kovács
Sándorra, akik szintén részt vettek a válogatott felkészülésén és csak az utolsó válogatási rostán kerültek ki a csapatból.
Teremkézilabda – ôszi bajnoki szezon
A 2007. év után a 2008. évben is gólkirályi
címet ért el az NB I/B Nyugati csoportjában Szandhofer János, ezért a MKSZ részérôl 2008-ban is díjazásban részesült. Az
„Év legjobb játékosa” címet 2008-ban Duleba Norbert, a csapat elsô számú kapusa
érdemelte ki.
NB I/B-s felnôtt – 3. hely
(6 gyôzelem, 1 döntetlen, 4 vereség)
NB I/B-s ifjúsági – 1. hely
(10 gyôzelem, 1 döntetlen)
NB II-es felnôtt – 10. hely
(3 gyôzelem, 8 vereség)
NB II-es ifjúsági – 7. hely
(5 gyôzelem, 6 vereség)
Országos Serdülô Bajnokság – 7. hely
(5 gyôzelem, 1 döntetlen, 6 vereség)
Budapest Gyermek Bajnokság – 5. hely
(3 gyôzelem, 1 döntetlen, 3 vereség)
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SZAKEMBEREINK –
CSAPATAINK
Az egyesület vezetésének a mûködési feltételek megteremtése mellett egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálja a megfelelô személyt egy adott pozíció betöltésére.
Ha ez az egyáltalán nem könnyû feladat
megoldódik, a kiválasztott személy a felelôs az adott területért, abba a Fegyelmi
Bizottság csak fegyelmi vétség esetén szólhat bele. Ma nyolc szakember irányítja az
egyesületben sportolók felkészítését, versenyeztetését. Közülük hatan a megfelelô
szaktudás mellett pedagógusi végzettséggel is rendelkeznek. A „húzócsapat”, vagyis az NB I/B-s felnôtt és ifjúsági csapat
edzôje Szilágyi Zoltán, a Táncsics Mihály
Gimnázium tanára. Az ô munkáját segíti
Sényi Imre edzô és Burik Gyula gyúró. Az
NB II-es csapatot Apró Ferenc, az ifjúsági
és serdülô csapatot Kiss Attila, a Gyóni
Géza Általános Iskola testnevelôje irányítja. A gyermek csapatot Kuli Imre, a Kossuth Lajos Általános Iskola pedagógusa készíti fel és versenyezteti. A legkisebbekkel
Kovács László, a Táncsics Mihály Gimnázium testnevelôje foglalkozik. A felsorolásból látszik, hogy egyesületünk ma hét csapatnak biztosít felkészülési és versenyzési
lehetôséget. A hét csapat 143 fô igazolt
versenyzôt jelent.
TÁMOGATÓINK
Az elmúlt szezonban – hasonlóan az
elôzôekhez – egyesületünk legnagyobb támogatója az Önkormányzat volt. Ezután
következett a Diego Kft., az Ereco Környezetvédelmi Zrt., a Bróker-Bét Kft., a
Casino Szentendre (Roulette and Cafe), a
Vitafort Zrt., a Daköv Kft., a Virágpaletta
Szövetkezet, valamint Kancsár Ferenc vállalkozó. Köszönet nekik és mindazoknak,
akik magánszemélyként kisebb-nagyobb
összegekkel támogatták az egyesületben
folyó munkát. Köszönet azoknak is, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották és akik munkájukkal segítenek.
SZABELLA KUPA –
Nemzetközi nôi kézilabdatorna
December 27–28-án rendezték meg a Szabella Kupát, melynek az idei évben a dabasi Sportcsarnok biztosította a helyszínt. A
Gyôr és a Ferencváros mellett a monte-

Fotók: Karlik Dóra

Kézilabda hírek

negrói Podgorica és a horvát Koprivnica
(Kapronca) voltak a torna résztvevôi. A
színvonalas mérkôzésekre garanciát jelentett az, hogy a résztvevô csapatok hazájuk
bajnokságának meghatározó szereplôi. A
kétnapos versenyre kilátogató szurkolók
nem csalódtak, magas színvonalú
mérkôzéseket láthattak.
Végeredmény: 1. Gyôr; 2. Koprivnica;
3. Ferencváros; 4. Podgorica
A tornát követô napokban mindegyik
csapat hazai vagy nemzetközi kupákban
szerepelt és mindannyian gyôzelmet arattak. A Gyôr idegenben a dán Ikastot, a
Koprivnica a norvég Larvikot, a Ferencváros a Székesfehérvárt, míg a Podgorica az
osztrák Hypo-t. Reméljük, hogy a dabasi
mérkôzések is hozzájárultak a sikeres szerepléshez.
FELHÍVÁS
2008-ban a Kossuth Lajos Általános Iskola
és a sári általános iskolák tanulóival új csoportokat indítottunk Kovács László testnevelô irányításával. A 33 diáknak három
csoportban folyik az oktatása a Kossuth iskola tornatermében, illetve a Sportcsarnokban. Kérjük, hogy azok a szülôk, akik
szeretnék, hogy 6–10 éves (1998–2001-ig
született) gyermekük elkezdje a kézilabdázást, az a részletek megbeszélése érdekében hívja Kovács László tanár urat a
70/459-3009-es telefonszámon!
MAGYAR KUPA
NB I/B-s felnôtt csapatunk óriási bravúrt
végrehajtva bejutott a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé. A negyeddöntôben a mieink ellenfele a február 7-én
lejátszásra kerülô Csurgó–Gyöngyös
meccs gyôztese lesz. A mérkôzés idôpontja
egyelôre nem ismert, amint megegyezés
születik, azonnal tájékoztatjuk szurkolóinkat. Kérjük, minél többen jöjjenek el a
sportcsarnokba és buzdítsák a fiúkat!
Szandhofer János
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Tisztelt Ügyfelünk!
A DABASI

ÚJSÁG hirdetési tarifái áfa nélkül

2009. január hónaptól a következôk:
1/32 oldal (fekete-fehér) 6 600 Ft/hó
1/16 oldal (fekete-fehér) 7 920 Ft/hó
1/8 oldal (fekete-fehér) 13 200 Ft/hó
1/4 oldal (fekete-fehér) 22 440 Ft/hó
1/2 oldal (fekete-fehér) 34 320 Ft/hó
1/1 oldal (fekete-fehér) 55 440 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 920 Ft/hó
10 560 Ft/hó
18 480 Ft/hó
29 040 Ft/hó
44 880 Ft/hó
81 840 Ft/hó

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

Az árak nem tartalmazzák a 20%-os áfát.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk!
Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztôségünkbe,
úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket
elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztôségünkkel (29-561-212,
29-561-211, kabinetiroda@dabas.hu). Az ez után beérkezô cikkeket már csak a
következô havi számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy emailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem ôrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel:
Bálint Katalin, a Kabinetiroda munkatársa
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