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Ünnepi fényben a Szent István tér

Dabas Város Önkormányzata november 30-án tartotta Adventi Városházi Estjét a Szent István téren. Mintegy ötszáz
dabasi polgár látogatott ki a térre, hogy megcsodálhassa a
megújult betlehemi jászlat és gyönyörködhessen a park és a
Városháza fényeiben. A jászlat körülvevô karámban csacsik,
kislovak, bárányok és nyulak várták a gyerekeket, akik kedvükre simogathatták a szelíd állatokat. A szervezôk forró teával és forralt borral kínálták az egybegyûlteket.
A színpadon adventi és karácsonyi dalokból, versekbôl
összeállított mûsorok váltották egymást. Elsôként a Szent János Katolikus Általános Iskola diákjainak, tanárainak és a
szülôi munkaközösség tagjainak vegyes kórusa teremtette
meg az ünnepváró hangulatot. Az iskola tanulói közül Monori Judit és Jankulár Viktória furulyázott. Gogolák Alexandra
szólót énekelt és Kocsír Nikolett verset mondott. Mindezeket
és az egész mûsor hangulatát az iskola énekkara tette még élvezetesebbé. Felkészítô tanár Kollár Lászlóné Marika. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôbeszéde alatt kigyúltak a

fények és karácsonyváró köntösbe öltöztették a teret. Ezt követôen egy magyar népénekekbôl összeállított karácsonyi
mûsorban egyesültek a város nevelési intézményeinek kórusai, a dobos iskolások, a helyi és vendégszólisták, zenészek. A
dalokat a 18. kerületi Tébláb Mûvészeti Iskola néptáncosainak csángó táncai tették még színesebbé. A mûsor alapötlete
Tóth Béla Ottótól származik, aki összefogta a lelkes résztvevôk táborát.
Az énekesek felkészítésében Dömôk Antalné, Kabai Zsuzsa
és Kollár Lászlóné vállaltak nagy szerepet.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a rendezvény létrejöttében közremûködtek. Köszönjük az Áldos Egyesület,
hogy benépesítették a betlehemi istállót állatokkal, és táplálták a tüzet, hogy ne dideregjen az emberfia. Köszönjük Major Attilának és a Magyar házaspárnak nagylelkû adományait.
A betlehemi jászol létrehozásához nagymértékû kreativitásra
és összefogásra, valamint megfeszített munkatempóra volt
szükség.
Felsoroljuk mindazok nevét, akik a tervezésbôl és kivitelezésbôl kivették a részüket: Pataki Miklós szobrász, Mihály
Gyula kosárfonó, Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester, a
Pilisi Parkerdô Gazdaságtól Monori Alfréd képviselô, valamint Kovács József faáru-nagykereskedô, Markó Ferenc
(EBÜ Trend Kft.). Köszönjük a GYIÖK anyagi hozzájárulását a jászol megépítéséhez.
Reméljük, hogy az ünnepek alatt sokan lelik majd örömüket a látványban, és senkinek sem jut eszébe, hogy a szeretet
és az ünnep jegyében teremtett értéket bármilyen indíttatásból megrongálja vagy megcsonkítsa.
– szerk –

Kedves Dabasi Polgárok!
Ezúton szeretnék meghívni mindenkit
a hagyományos szilveszter éjszakai tûzijátékra
és pezsgôs koccintásra
a Szent István térre, éjfél után 01 órára.

Köszöntsük együtt az újesztendôt!
Kôszegi Zoltán polgármester
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Szeretet és Összetartozás Napja
Dabas Város Önkormányzata a 2004. december 5-i
népszavazás óta minden esztendôben megtartja a
Szeretet és Összetartozás Ünnepét. Ez a rendezvény ennek a balsikerû eseménynek állít mementót, amely a magyarság határok feletti újraegyesítésének kudarca volt. Egy újabb földrengés a lelkekben, egy újabb kis Trianon, amelynek folytán
újra meg újra megéltük a szétszakadás fájdalmát.
mazódó üzenetet közvetítette. Az alapötlet a Kozák család forgatókönyvébôl valósult meg, közösségi összefogással. A versmondók és énekesek mind dabasiak voltak: diákok, tanárok, köztisztviselôk, rádiós munkatársak, lelkes amatôrök, akik megértették
az ügy fontosságát, és legjobb tudásuk szerint tolmácsolták az
írónak a magyarság egészére vonatkozó próféciáit. (Szabó Róbert, Kuli Imre, Kotán Sándorné, Kotán Gábor, Kollár Kinga,
Szlama László, Mráz Nikolett, Szônyi Renáta, Feldman László,
Szlama Ildikó, Kôszegi Zoltán, Kôszegi Blanka és Hornyák Andriska). A forgatókönyvet összeállította és a zenét, a vetített képeket válogatta dr. Kozák Beatrix, Kozák Mária, Kozák Imre és
Kozák Rolland.
A rendezvény a Vadrózsák Néptáncegyüttes bemutatójával és
táncházzal ért véget, amelyhez a Tündök zenekar húzta a talpalávalót. A sportcsarnok konferenciatermében az érdeklôdôk
megtekinthették a Magyartól Magyarig Egyesület Erdélyben készült fotóit, majd részt vehettek Koltay Gábor Wass Albert életérôl szóló filmjének vetítésén.
Köszönjük mindazoknak, akik a rendezvényt felajánlásaikkal
támogatták: a Sodexho Kft.-nek, a Magyar házaspárnak, Major
Attilának, Bálint Józsefnének, Kôszegi Józsefnek, id. Kôszegi Józsefnek, a Solanum-Békés Kft.-nek, a Bor cukrászatnak, a Palermo cukrászdának, a Vogtland pékségnek, a Jávor cukrászdának,
a Tusák cukrászatnak nagylelkû felajánlásaikat.
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

A december 5-i délutánon több programot is kínáltunk azoknak,
akik fontosnak tartják a keresztény-keresztyén, polgári értékrendet, és komolyan veszik a lelkiismeret parancsát, amely a magyar
nemzet összetartozását, a feltétlen felebaráti szeretetet táplálja a
szívekben. Délután három órától a Dabas-Diego Sportcsarnok
küzdôterén várták a szervezôk a vendégeket az Erdélyi Találkozóra. Ezt a rendezvényt idén elôször szervezték meg Dabason, az
elôzô években Újlengyel adott otthont az eseménynek, mentora
és életben tartója dr. Megyeriné Takács Mária hitoktató volt.
A délután Wass Albert mellszobrának ünnepélyes avatójával
folytatódott. Az avatóbeszédet Takaró Mihály professzor tartotta, a mûsorban közremûködött Ferenczi Csongor és Ambrus
András színmûvész, valamint Vizer Rita, aki egy gyönyörû népdallal varázsolta el a jelenlévôket. A szobor Kiss Levente marosvásárhelyi szobrászmûvész munkája. A szoborállítás alapötletét
az Áldos Hagyományôrzô Egyesület vetette fel, és Dabas város
polgármestere az ügy mellé állt, segítette ôket a megvalósítás folyamatában.
A rendezvény a Szeretet és Összetartozás Ünnepével folytatódott, amely egy ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. A
szertartást a történelmi egyházak helyi képviselôi, Tibay László
plébános, Fekete László református lelkész, László Milán és Valentínyi Erzsébet evangélikus lelkészek celebrálták.
A Wass Albert-emlékévet egy olyan mûsorral kívánták a szervezôk lezárni, amely az ô költeményeiben, prózájában megfogal-
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Adventi kórus a DDS-ben
Rácz Judit még augusztusban megkeresett, hogy elvállalnám-e a zenei vezetését a
kistérség gyermekeibôl verbuvált Adventi kórusnak. Több száz gyermek „danolásáról” álmodozott, azzal a kritériummal – inkább engedménnyel –, hogy bárki jöhessen énekelni, ne csak az énekkarosok, vagy zeneileg képzett gyerekek. Ekkor gondoltam arra, hogy a Halastó kórusban (www.halasto.com) Halas Dóra, Tóth Árpád és
Rubik Ernô barátaim által vezetett kórus-improvizációiból merítek ötleteket.

Október elejére állt össze a mûsor, felénekeltem számítógépre, az mp3-akat feltöltöttük a kistérség honlapjára, és megküldtük a közremûködô pedagógusoknak az elérhetôséget, akik a gyerekekkel letöltötték,
úgy ismerkedtek a dalokkal. Október 24-én
egymás után három helyszínen (Inárcson,
Örkényen, Dabason) és még novemberben
a DDS-ben három próbát tartottunk a környezô településekrôl odasereglett és buszokkal odaszállított gyermekekkel. Alap-

vetôen nagyon keményen dolgoztunk: a
kórusban kis szünettel megszakítva 2 órán
át rendületlenül figyeltek, tanulták a dalokat, a zaj/zörej-keltô effekteket. Olykor jókat nevettünk, és elcsodálkoztunk, amikor
valami érdekes hangzás, néha amolyan angyali hangulat jött ki. Ezek a kórusimprovizáció – kimeríthetetlen és tetszôleges kombinációkkal megújítható – tárházából szedett hangutánzó, zenei huncutságok az újdonság erejével hatottak a gyerekek és úgy

tudom, a pedagógusok számára is. Öröm és
nagy tanulság volt velük alkotni.
Valentyik Anna (akinek ezúton kívánok
jobbulást!) gondosan összeszerkesztett
szövege alá érdekes hangulatokat festettünk meg a gyerekekkel a zaj-effektek segítségével. A szólóéneket Harmincz Nóra,
a narrátor szerepét Balogh Ferenc vállalta
el, Joóné Szônyi Adrienn pedig a dalokat
vezette elô bársonyos furulyájával. Nagyon
hálás vagyok a közremûködésükért. Köszönöm a felkészítô pedagógusoknak,
szülôknek a segítséget, akik gardírozták a
gyerekeket, s elfogadtak annak ellenére,
hogy nem vagyok pedagógus, ének-zene
tanár, sem zenész, hanem csak egy lelkes
közvetítôje a „Halastó-mûhely” munkájának. Köszönöm a Kistérségi Társulásnak
az irántam és a produkció iránt tanúsított
bizalmat, és a lehetôséget. A közönségnek
a résztvevôk nevében az elismerô tapsot,
igazán jólesett mindannyiunknak. De ne
feledjük, hogy a legnagyobb érdem a gyermekeké, mert szerintem ôk mutatták meg,
hogy mire is képesek igazán, bármelyik településen is élnek, bármelyik iskolába is
járnak! Boldog adventet és karácsonyt
mindenkinek!
Street Gábor
(Az eredetileg terjedelmesebb írás és további
fényképek a www.orszagkozepe.net oldalon
megtekinthetôek.)

Dabas Város Önkormányzata november 17-én a Szociális
Munka Napja alkalmából a Halász Móricz-kúria nagytermében
köszöntötte a dabasi szociális intézmények dolgozóit. A rászorulók felkarolása, a betegek ápolása, az öregek gyámolítása, a
közösségbôl kiszakadtak felemelése, visszaillesztése a mindennapi életbe minden érett társadalom kötelessége. A szociális
dolgozók hivatásszerûen végzik ezt a nehéz feladatot. A mindennapok apró megváltásait tôlük várják a rászorultak és elesettek, akik munkájukat szívük parancsa és legjobb tudásuk szerint
végzik. A rendezvényen Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester adta át a Rászorultakért és Elesettekért-díjat, amellyel Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete minden évben egy, a munkaközössége által javasolt szociális dolgozót tüntet ki. Idén a díjjal járó emlékplakettet és díszoklevelet Kovács
Istvánné, a Társult Önkormányzatok Együttsegítô Szolgálatának munkatársa vehette át, aki 31 éve közszolgálati dolgozó.
1972-ben a Heim Pál Gyermekkórházban kezdett tevékenykedni mint gyakorló nôvér, majd 22 éven keresztül körzeti ápolónôként dolgozott Hernádon. 1996–99-ig az Ökumenikus
Otthonban ápolta az idôs, beteg embereket. 1999. december
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1-jétôl az „Együtt” Segítôszolgálat
munkatársa lett. Fontosnak tartja, hogy
feladatát maximálisan ellássa, ezért
munka mellett több képzésen is részt
vett, állandóan fejlesztette, bôvítette
szaktudását. Mindig szem elôtt tartja az
elesettek védelmét és segítését. Rendszeresen kíséri az Önkormányzat által
támogatott idôsek nyaralásának résztvevôit, hogy jelenlétével támogassa a
nyugdíjasok eligazodását.
Kovács Istvánné Ilike kilenc éve vezeti a dabasi-szôlôsi tornacsoportot, amelyet elsôsorban a mozgásszervi problémával
küszködôk vesznek igénybe. Hét éve nyugdíjasklub-vezetô. Az
ô ötleteként és aktív részvételével alakult meg a Mamorett csoport Dabason, akik rendszeresen színesítik fellépésükkel a városi rendezvényeket. Az ország több pontjára is eljutottak már, sôt
már évek óta visszatérô vendégei a Parajdi Falunapoknak is. A
rendezvény a Szalon Brass Kvintett rövid koncertjével zárult.
-kapui-
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Szociális Munka Napja a Halász Móricz-kúriában

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Rangos megyei kitüntetés
A mai Pest megye jogelôdje Pest-PilisSolt vármegye 349 évvel ezelôtt, 1659.
december 4-én jött létre. Pest Megye
Önkormányzatának Közgyûlése az évfordulót MEGYENAPPÁ nyilvánította. Az ünnepséget dr. Szûcs Lajos, Pest
Megye Közgyûlésének elnöke nyitotta
meg. Idén is, mint ahogy évek óta hagyományosan, ezen a napon adták át a
legrangosabb megyei kitüntetéseket. A
2008-as díjátadó ünnepségen több Dabason élô, vagy Dabashoz kötôdô személy, illetve testület is elismerésben részesült.

gas színvonalú köztisztviselôi tevékenységéért, lelkiismeretes, odaadó munkája elismeréseként részesült kitüntetésben.

Rangos kitüntetésben részesült Dabas Város Hivatásos Tûzoltósága,
Dabas és a környezô tizenöt település
lakóinak érdekében végzett kiemelkedô, segítôkész tevékenységük, odaadó ismeretterjesztô munkájuk elismeréseként.
Nyári Pál-díjat kapott Kaldenecker
Antal, a dabasi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztályának dolgozója, aki közel két évtizede végzett ma-

Dabas kulturális életének szervezésében évtizedek óta fontos szerepet tölt
be Kerekes László népmûvelô, grafikusmûvész, aki idén a megtisztelô Fekete Dió díjat vehetett át a rendezvényen. Ô a település és a környék érdekében végzett közmûvelôdési tevékenységéért, négy évtizedes kulturális
munkájáért, Pest megye közmûvelôdésében betöltött aktív szerepéért, a megyei közmûvelôdési rendelet megalko-

tásában végzett tevékenységéért és a
Közkincs Kerekasztal modellértékû
programjának létrehozásában kifejtett
munkájáért érdemelte ki az elismerést.
Ugyanezen az estén adták át a kulturális és médiadíjakat is a piliscsabai
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Stephaneum Színháztermében. A rendezvényen két dabashoz kötôdô médiaszemélyiség kapott Pest Megyei
Médiadíjat: Szehofner József, a Rádió
Dabas hírszerkesztôje, és Tölli Andrea,
a MAG TV munkatársa. Mindketten a

Pest megyében élô emberek korrekt és
tárgyszerû tájékoztatása érdekében kifejtett munkájuk elismeréseként, valamint Pest megye Közgyûlésének és
Önkormányzatának munkáját, eredményeit hitelesen bemutató munkásságukért részesültek e rangos elismerésben.
A díjazottaknak gratulálunk, jó
egészséget és sok sikert kívánunk a
jövôben is!
– szerk –

Dinnyés-emlékszoba
November 29-én a Szôlôsi Napok rendezvénysorozat részprogramjaként került sor a Dinnyés-emlékszoba avatóünnepségére a helyi Mûvelôdési Házban. A dabasi-szôlôsiek mindig is nagy
tisztelettel ápolták a volt miniszterelnök
emlékét, aki szintén kötôdött a településhez és lakosságához. Régi vágyuk volt,
hogy valami maradandót teremtsenek,
egy olyan emlékhelyet, ahol méltó
módon ápolhatják Dinnyés Lajos szellemi hagyatékát, és ahol elhelyezheti a
hozzá fûzôdô tárgyi emlékeket. Feldman
László, a Civil Közösségi Ház és a Mû-

velôdési Ház fiatal, lelkes igazgatója meg
is valósította ezt az álmot a közösség támogatásával és összefogásával. Ezen a
szombati napon a Mûvelôdési Ház egyik
szobájában került sor az emlékhely megnyitó ünnepségére, amely ezután elôre
egyeztetett idôpontban megtekinthetô
minden érdeklôdô számára. Az ünnepségen Feldman László mondott köszöntôt,
majd Varga Ádám zenés mûsora következett. A Szôlôkert Óvoda növendékei
minden szôlôsi rendezvényen jelen vannak, így erre az alkalomra is készültek
egy kis összeállítással. Dinnyés Lajos

emléke annyira élô a közösségben, hogy
az idôsek még fel tudnak eleveníteni egyegy személyes találkozást, hozzá fûzôdô
eseményt. A rendezvény ezen mozzanatában Zadunajszki Józsefné, a Dinnyés
L. Nyugdíjas Klub vezetôje vállalt fontos
szerepet. A tárlatot Kôszegi Zoltán polgármester nyitotta meg.
– ui –
2008. december
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Dabas tíz éve egy polgármester szemszögébôl (2. rész)
BESZÉLGETÉS KÔSZEGI ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL GYERMEKKORRÓL, RENDSZERVÁLTÁSRÓL,
A „HÁTORSZÁGOT” BIZTOSÍTÓ CSALÁDRÓL, HITRÔL, KÜLDETÉSRÔL
– Egy életpálya kialakulásában nagyon fontos a
gyermekkor. Milyen útravalóval tarisznyálták fel a
szülôi házban?
– Nagyon szép gyermekkorom volt. Egy bátyám van, aki hat és fél évvel idôsebb nálam. A
kertünk végében már ott volt a mezô, az erdô,
patak csörgedezett a közelben. Sokszor betévedt hozzánk egy-egy ôzike, nyúl vagy fácán. A
sérült állatokat tápláltuk, gyógyítgattuk, állandó
kapcsolatban voltunk a természettel. Sok unokatestvérem volt, mindig heten-nyolcan ültük
körül az asztalt és sokat beszélgettünk a nagyszülôkkel a régi dolgokról, ami nagy áldásnak
számított az életemben.
– Akkortájt mindenkinek volt földje, állatai, kis
gazdasága. Segítettek-e a szülôknek, nagyszülôknek
a kerti munkákban?
– Nagyobb gyermekként természetesen mi
is kivettük a részünket az otthoni munkákból. A
szüleim a munka fontosságát belénk nevelték,
de mindig arra biztattak, hogy tanuljunk, ez legyen a legfontosabb, hogy a mi életünk könynyebb legyen, mint az övék. Lényeges, hogy a
szülôknek legyenek elvárásaik a gyerekekkel
szemben. A mi generációnknak fontos volt,
hogy megfeleljünk a szüleink elvárásainak.
– Gyerekkori barátai szerint Ön volt a csapatban
a „békítô”. Kerülte a konfliktusokat, de ha adódtak,
akkor igyekezett elsimítani, elrendezni azokat.
– Már akkor erôs volt bennem az igazságérzet, nehezen tudtam elviselni, ha valakit bántottak. Ha valakit igazságtalanság ért, akár a társaságban, akár egy felnôtt részérôl, úgy éreztem,
hogy fel kell lépnem ellene. Az ôrsvezetôségrôl
például azért mondtam le, mert a csoport tagjait olyan vád érte, hogy dohányoztak az
erdôben, ami nem volt igaz. Már akkor hittem
abban, hogy én felnôttként is fel fogom vállalni
mások védelmezését, akkor is kiállok mások
igazáért, ha ezért pofonokat fogok kapni.
– Hogyan került kapcsolatba a sporttal, ami
meghatározó lételemévé vált?
– Nem voltam erôs gyerek, de nagyon szerettem a labdarúgást és focistának készültem.
Elmentem a Budapesti Honvédba, az akkori
egyik legnagyobb, leghíresebb sportegyesületbe, és azt mondtam, hogy szeretnék valami
olyan sportot ûzni, amiben meg lehet erôsödni.
Azt tanácsolták, hogy menjek el a súlyemelôkhöz, kopogjak be, és ott jelentkezzem.
Attól a pillanattól kezdve 18 éves koromig
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egyetlen edzésrôl sem hiányoztam. Nagyon
megszerettem ezt a sportot, ott ragadtam az
edzôteremben. Három és fél év munkája után
eljutottam addig, hogy korosztályos válogatott
lettem.
– Mi volt a célja a sporttal, amely nagyon jó
eredményeket hozott és nagy lehetôségeket jelentett
az Ön számára?
– A szegedi élelmiszer-ipari fôiskolára kerültem volna, de nem mentem el. Az edzôk szerint
az a sportkarrierem végét jelentette volna. Én
abban reménykedtem, hogy egy nagy világversenyen dobogóra léphetek, és a magyar Himnuszt azért játsszák majd el, mert én nyertem
meg a versenyt. A szüleim haragudtak, hogy
nem mentem a fôiskolára, így a kezembe vettem a sorsomat és elmentem a Százados úti kenyérgyárba dolgozni három mûszakban. Munkásszálláson laktam, két-három órát aludtam és
megfeszített tempóban edzettem. Talán ennek
tudható be, hogy olyan munkabaleset ért, ami
derékba törhette volna a sportkarrieremet.
Megkértem az orvost, hogy rakja össze úgy az
ujjamat (amit egy gép majdnem ledarált), hogy
edzeni tudjak, és egyetlen edzést sem hagytam
ki sérült kézzel sem. Az eredményért, a céljaimért az áldozat nem áll távol ma sem tôlem.
Februárban katona lettem. A sportszázadba kerültem, ahol tizenhét hónapon keresztül naponta 6–8 órát edzettünk. Ez azért volt jó, mert itt
kiderült, hogy az ember alkalmas-e arra, hogy
felnôtt szinten is tud, nemzetközi eredményt elérni. Aranyjelvényes minôsítésbôl felnôtt elsô
osztályú minôsítést tudtam elérni, ott voltam a
saját súlycsoportomban az ország legjobbjai között.
– A célok ez idô alatt megfogalmazódtak Önben.
Mégiscsak fôiskola lett belôle és edzôi karrier!
– Már katonaként elkezdtem intenzíven
nyelvet tanulni, kerestem a továbbtanulási lehetôségeket. Az edzôim biztatására a Testnevelési Fôiskolán folytattam a tanulmányaimat. A
Honvédbôl átigazoltam egy másik sportegyesületbe, a Kinizsibe. Amikor megkaptam a diplomát, felkértek, hogy edzôsködjem az egyesületben, de a versenyezést is folytattam. A legeredményesebb utánpótlás-nevelô szakosztállyá fejlesztettük két év munkájával ezt az egyesületet.
1987–88-ban átmentem az MTK-ba versenyzônek és edzônek. Ott köszöntött be ránk a
rendszerváltás.

– Hogyan élte meg a rendszerváltó idôszakot huszonéves fiatalként, és mit vártak az 1989-es változásoktól?
– Egyik oldalról azt láttuk, hogy valamit elveszítünk, hogy szétesik az a sport-, szakmai és
egyesületi rendszer, ami addig mûködött. Láttuk, hogy a sportot is át kell szervezni, ahogy a
magyar társadalomban mindent. A magyar
sport sorsa azért volt fontos számomra és a barátaim számára, mert nekünk ez volt az egyetlen lehetôségünk a kitörésre, bejárhattuk Európát. Másrészt egy óriási várakozás és vágyakozás
volt bennünk: láttuk, hogy kinyílik a világ a szemünk elôtt. Fiatalok voltunk, szabadok lettünk,
és a szabadság egy ajándék volt számunkra.
1989–90-ben elkezdtük a saját életünket úgy
felépíteni, hogy egzisztenciálisan is meg legyen
alapozva a jövônk.
– Ez a társadalmi fermentáció fordította a közélet felé a figyelmét?
– Igen, minden új dolog felkeltette az érdeklôdésemet. A rendszerváltáskor külön kuriózumnak számított, hogy létrejött egy fiatalokból álló szervezet, a Fidesz, amely mintát adott
számunkra, hogy nekünk is van beleszólási jogunk az ország sorsának alakításába. Ekkor már
egy vállalkozáson keresztül is kötôdtem Dabashoz, az anyai nagyszülôk házában létrehoztam
egy kondicionálótermet, ahol sok fiatal megfordult, és komoly közösségi élet indult el.
– Ebben az idôben Dabason is megkezdôdtek a
változások. Mennyire vette komolyan a DAFI-t a
megalakulásakor a megcsontosodott városi vezetés?
Mennyire tolerálták, hogy a fiatalok bele szeretnének szólni a közösség életébe, és egyesületet alakítanak?
– Mi nem akarunk senki és semmi ellen küzdeni. Megalakult az elsô önkormányzat a városban, és mi elkezdtük bombázni ötletekkel, javaslatokkal. Ahogy telt az idô, a DAFI egyre inkább kezdte komolyan venni a feladatát, így
minket is kezdtek komolyan venni. Lakossági
fórumokat hívtunk össze, kiadványt szerkesztettünk, sportnapokat, városi kerékpár- és futóversenyt szerveztünk, így próbáltuk összekötni
a széthullóban lévô településeket. Ekkor jutottunk el arra a pontra, hogy a DAFI-t továbbfejlesztjük a város érdekében. Egy komoly egyesületet tudtunk alapítani, amelyben megôriztük a
DAFI márkanevet, de a jelentése változott: Dabas Fejlôdéséért Integrálódók Egyesülete.
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Azért választottuk ezt a nevet, mert az egész város együttes fejlôdéséért léptünk fel. Az integrálódás a különbözô településrészek együttes
fejlôdését feltételezi, ami a teljes lakosság boldogulását szolgálja.
– Ez az út vezetett az 1994-es választásokhoz!
– A DAFI jelöltjei elég erôsnek érezték magukat ahhoz, hogy induljanak a képviselôválasztáson a mandátumokért. Én ennek a civil
szervezetnek a polgármesterjelöltje voltam (rajtam kívül más színekben még hatan jelöltették
magukat erre a posztra). Mi DAFI-sok kilencen
indultunk el és heten kerültünk be a testületbe.
Akkor még nem lettem polgármester, noha nagyon szoros volt az eredmény. Itt kezdôdött el
a komoly közéleti munka. A Jogi, Ügyrendi Bizottságnak lettem az elnöke, és akkor már az Államigazgatási Fôiskola végzôs hallgatója voltam. Amikor a közélettel kezdtem foglalkozni,
úgy éreztem, nem elég az akarat, a belsô indíttatás, elméleti tudás is kell hozzá. Bizottsági elnökként megszereztem tehát a másoddiplomámat, majd két év múlva alpolgármester lettem.
Ez az út vezetett az 1998-as ôszi önkormányzati választásokhoz. A DAFI-s csapat újra elindult
a megmérettetésen és akkor választottak meg
polgármesternek.
– Mennyire lepte meg ez az eredmény?
– Jólesett ez a bizalom, bár nem lepett meg.
Számítottam rá, mert nagyon sokat dolgoztunk,
sokat tettünk a városért, és éreztem az emberek
biztatását. Megismerhették a munkámat, a céljaimat, a képességeimet. Az igazán kellemes
meglepetés az volt, hogy milyen nagy arányban
szavaztak rám, jóval 60% százalék fölött. Amikor a választást követô estén lefeküdtem és becsuktam a szemem, akkor tudatosodott bennem, hogy polgármester lettem. A dabasiak azzal bíztak meg engem, hogy ezt a várost irányítsam. Akkor döbbentem rá, hogy valami nagy
dolgot várnak tôlem. Ha ennyien szavaztak
rám, akkor ennek az elvárásnak eleget tenni
nem lesz egyszerû és könnyû feladat. Az alatt a
pár perc alatt, amíg ez végigfutott bennem, nagyon mélyen átéreztem ennek a felelôsségnek a
súlyát, és azt mondtam: gyerünk, fogjunk neki!
Ezzel a bizalommal életem egyik legnagyobb
ajándékát kaptam meg, de egyben a legnagyobb
kihívását is! Nekem mindig a talpamon kell állnom, soha nem hátrálhatok meg. Úgy érzem,
hogy ez nekem való feladat.
– Volt-e olyan pillanat, amikor megtört, és úgy
érezte, hogy nem szeretne polgármester lenni?
– Volt olyan pillanat, amikor valami megrendült bennem és megkérdôjelezôdtek dolgok.
Az egyik ilyen eset 2003 decemberében volt,
amikor egyik képviselôtársamat és barátomat,

Fojtáné Piroskát elvesztettük. Amikor elment,
volt egy mélypont az életemben, végiggondoltam az önkormányzati munkában együtt töltött
öt évet, hogy mi mindenért küzdöttünk, menynyi mindent elértünk, és neki el kellett távoznia
ilyen fiatalon.
A következô évben újra volt egy mélypont, a
2004. december 5-i sikertelen népszavazás. Úgy
éreztem, hogy én polgármesterként mindent
megtettem azért, hogy az embereket meggyôzzem az igennel való voksolás fontosságáról.
Mi mégis az országos átlag szintjén teljesítettünk
az urnáknál. Dabas nem emelkedett ki, nem
mondta a dabasiak 60–70 százaléka azt, hogy a
határon túli magyarok ugyanolyan magyarok,
mint mi. Akkor nagyon elkeseredtem, az volt
polgármesterségem abszolút mélypontja. Ebbôl
a levertségbôl a gyerekeim emeltek ki (akkor
még két gyerekünk volt). Csak ültem, meredtem
magam elé, de Zolika fiam odajött hozzám, megfogta a kezem, és elhúzott építeni. Akkor döbbentem rá, hogy építeni kell! Rájöttem, hogy
szükség van egy, a magyar egységre való törekvést életben tartó ünnepre: a Szeretet és Összetartozás Ünnepére. Azóta minden év decemberében ezzel a rendezvénnyel emlékezünk 2004.
december 5-ére. Ez az ünnep a példamutatást
szolgálja, ezért tartjuk meg minden esztendôben.
-Volt-e olyan dolog, amit megbánt, vagy másképp csinálna?
– Az életben, a munkában is vannak olyan
esetek, amelyeket talán kicsit másképp kellett
volna megoldani. Az a jó, hogy ezt nem tízévenként kell mérlegelni. Én igyekszem mindennap
mérlegre tenni a dolgaimat, minden este végiggondolom a tetteimet. Egy templomba járó,
hívô embernél nagyon jó a heti ciklus is a számadásra. A templom nyugalma méltó keretet ad
ahhoz, hogy a hét eseményeit átgondoljuk, és a
következô hetet már tiszta lélekkel indíthatjuk
el. Minél idôsebb vagyok, annál tudatosabban
és mélyebb lelkülettel tudom értékelni a dolgaimat, és a közösség javára fordítani az önvizsgálatból eredô tapasztalatokat.
Talán ha újrakezdhetném, egy kicsit hamarabb alapítanék családot. Most 44 évesen három
gyermekünk van, és az életem legnagyobb ajándékának ôket tartom. Belátom, bármennyire
szeretném, hogy 5-6 gyerekem legyen, már
nem várhatom el, mert felelôsséggel tartozom
értük. A gyerekeket fel kell nevelni, szükségük
van apára, anyára, egységes családra.
– Azt mondják, hogy minden nagy férfi mögött
ott áll egy nô. Az Ön életében is ott van a nagy ô, a
három gyereke édesanyja.
– A feleségem is vallja, hogy a mi találkozásunk, összekerülésünk számára is egy ajándék.

Igaz, hogy több mint tíz év van köztünk, de soha nem gondoltam, hogy ez a korkülönbség
egyszer kiegyenlítôdik. A kislányból nagylány
lesz, aztán felnôtté érik, és össze tudjuk kötni az
életünket. A házasságunkat egy ötéves kapcsolat
elôzte meg. Korábban is egybekelhettünk volna, de arra is figyeltem, hogy tanulni tudjon,
hogy el tudja dönteni, valóban komolyan gondolja-e az igent. A Jóisten akaratából három
gyermekkel ajándékozott meg, és ez egy csodálatos dolog. Azt hiszem, hogy ennél többet nem
kérhetek. Úgy érzem, ezért hálával tartozom, és
az a dolgom, a hivatásom, hogy értük és másokért tegyek. A saját családomon kívül egy másik,
nagyobb családért, egy közösségért, egy városért dolgozom. Egy olyan családot kell megerôsítenem, amellyel lehet társadalmat építeni.
A világ akkor fog elôremenni, ha a harmonikus
közösségek meg tudnak erôsödni, szilárdulni.
Ez az alapja mindennek: harmóniában élni. A
feleségem és a három gyermekem olyan hátteret tud nekem biztosítani, ahol fel tudok töltôdni, ahonnan jó eljönni, és ahová jó visszamenni.
Jó eljönni dolgozni, mert van értelme a munkámnak a családom miatt is, és a városért is. Jó
hazamenni oda, ahol szeretettel várnak.
K. Á.

MITTÁK FERENC

Régi Karácsonyok
Ódon, régi karácsonyok
emléke ébred lelkemben:
ringó zöld fenyôágakon
pici csengôk csilingeltek;
falusi tisztaszobában
feldíszítve állt szerényen
szoba sarkában a fácska,
rajt’ ünnepi gyertyák égtek;
ezüstbe csomagolt diók,
égetett cukrok és almák,
amoda meg édes habcsók, –
mind a szép Szentestét várták;
odakünn szálló hópelyhek,
néha egy kutyavakkantás, –
benn szûzi – tiszta gyermekek
fogadtuk a kis Jézuskát.
Ódon, régi karácsonyok
fénylenek a messzeségben, –
várva várt Háromkirályok
hozzanak most is békességet!
2008. december
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

10 éve (1988-ban)
december 5.
20 éve (1988-ban)
december 23.
25 éve (1983-ban)
december 2.
december 10.
december 24.
30 éve (1978-ban)
december 2.
december 15.
40 éve (1968-ban)
december 23.
60 éve (1948-ban)
december 24.

Halottaink

kötöttek házasságot:
Pencz Gábor – Gacsal Beatrix
kötöttek házasságot:
Tóth László – Ujjobbágy Olga
kötöttek házasságot:
Gogolák Gábor – Majoros Mária
Strupka Pál – Kiss Edit
Ecser Ferenc – Sós Éva Ágnes
kötöttek házasságot:
Kecskés Tamás – Bukovszki Éva Ágnes
Bábel Sándor József – Balázs Anna Gizella
kötöttek házasságot:
Gelle Péter – Balog Mária Terézia
kötöttek házasságot:
Hefler István – Acsai Vilma

Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Birinyi Emília (Fülöp Emília)
Pelikán Péter
Mráz János
Bódi Pálné (Berényi Erzsébet)
Horváth Béláné (Gáborik Mária)
Gáspár Ferenc
Sikari István
Faldina Lászlóné (Talapka Margit)
Ércz Ferencné (Mizsúr Sarolta)
Kovács Pál
Pacsirta István
Kecskés Miklós
Glóz András
Beles József Mihály

1947. 01. 31.
1919. 10. 05.
1923. 06. 27.
1925. 05. 21.
1947. 10. 10.
1943. 05. 22.
1925. 08. 20.
1942. 10. 08.
1922. 10. 10.
1932. 09. 17.
1925. 01. 10.
1937. 01. 11.
1944. 07. 26.
1949. 09. 24.

2008. 10. 25.
2008. 10. 30.
2008. 11. 03.
2008. 11. 04.
2008. 11. 05.
2008. 11. 06.
2008. 11. 14.
2008. 11. 19.
2008. 11. 20.
2008. 11. 21.
2008. 11. 22.
2008. 11. 22.
2008. 11. 24.
2008. 11. 25.

Osztozunk a családok gyászában.

2008. november hónapban kötött házasságot:
november 8.
Bertényi György – Liszkai Beáta

BURSA HUNGARICA
2009. ÉVI FORDULÓ

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek

Tisztelt Pályázó!

Név

Születési idô

Anyuka neve

Farkas Róbert
Kocsír Viktor
Ámon Regina
Körözsi Ákos
Kardos Marcell
Kalóz Miklós Ádám
Vadász József
Fritz Hanna
Rigó Csenge
Fodor Petra

11. 07.
11. 14.
11. 15.
11. 16.
11. 19.
11. 20.
11. 30.
03. 21.
09. 23.
10. 24.

Pass Beatrix
Monoki Mónika
Mátyás Tünde
Molitor Anikó
Handl Brigitta
Szabó Krisztina
Gáspár Erzsébet
Majoros Éva
Roicsik Renáta
Hricu Katalin

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Helyreigazítás
Elôzô számunkban az anyuka neve tévesen jelent meg.
Elnézést kérünk, helyesen:
baba neve: Péli Gábor, anyuka neve: Szecskó Szilvia

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Berbécs Istvánné
Harminc Jánosné
Babik Lászlóné
Dr. Sárkány Vilmos
Szalai Istvánné
Molnár Jánosné

1918. 12. 04.
1917. 12. 21.
1916. 12. 20.
1915. 12. 15.
1914. 12. 24.
1912. 12. 05.

Isten éltesse Önöket sokáig!
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Életkor

90 éves
91 éves
92 éves
93 éves
94 éves
96 éves

Dabas Város Önkormányzatának Bursa Hungarica ösztöndíj jogosultságot elbíráló bizottsága 1/2008. (XI. 24.)
sz. határozatában döntött a 2009. évi Bursa Hungarica
felsôoktatási ösztöndíjak önkormányzati részének odaítélésérôl.
A 2009. évi fordulóban összesen 108 „A” típusú, és 15
„B” típusú pályázat érkezett. A 2009. évi fordulóban
összesen 108 „A” típusú pályázó és 11 „B” típusú pályázó részesült önkormányzati ösztöndíj-rész támogatásban.
A 2009. évi fordulóban összesen 4 „B” típusú pályázó
nem részesült támogatásban, mivel nem feleltek meg a
pályázati feltételeknek.
Az Önkormányzat által megítélt összes támogatás „A”
típusú pályázatok esetén havi 295 000 Ft, tíz hónapra
2 950 000 Ft. Az „A” típusú pályázatok átlagos mértéke
pályázónként havi 2000-3000 Ft. Az Önkormányzat által
megítélt összes támogatás „B” típusú pályázók esetén
havi 27 000 Ft, tíz hónapra 270 000 Ft. A „B” típusú
pályázatok átlagos mértéke pályázónként havi 3000 Ft.
Az „A” és „B” típusú pályázatok eredményeirôl érdeklôdni személyesen ügyfélfogadási idôben lehet Dabas
Város Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodájában vagy a
Polgármesteri Hivatal 215-ös szobájában.
A pályázók írásban is értesítést kapnak a részükre megítélt önkormányzati ösztöndíj-részrôl.
Garajszki Gábor jegyzô
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. december 1-jei rendes ülésén rendeletalkotási jogkörében
eljárva 49/2008. (XII. 1.), 50/2008.
(XII. 1.) 51/2008. (XII. 1.) 52/2008.
(XII. 1.) számú rendeleteivel módosította a Dabas Város 2008. évi költségvetésérôl szóló 2/2008. (II. 27. ) rendeletét.
A testület egyhangú szavazattal elfogadta a 2009. évi költségvetési koncepciót, melyben elsôdlegesen az önkormányzat kötelezô feladatainak ellátásához, az intézmények mûködéséhez, és a
vállalt kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges fedezet biztosítását tûzte ki célul. A testület – egyebek mellett – döntött arról, hogy a nem kötelezô feladatok
kiadásait 5%-kal csökkenti.
A költségvetéssel kapcsolatos döntései között a Képviselô-testület elfogadta
a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló III. negyedévi beszámolót, illetve
jóváhagyta a 2009. évi ellenôrzési ütemtervet. Az testület határozott arról, hogy
az ellenôrzést külsô szakértô céggel végezteti az Ország Közepe Önkormányzati Társuláson keresztül.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy
készfizetô kezességet vállal az Ország
Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
által felvett 10 000 000 (tízmillió) Ft fo-

OKISZI hírek
Mint azt sokan tudjátok, a GYIÖK és
az OKISZI közös rajzpályázatot hirdetett meg gyerekek, diákok részére a
„Biblia éve” alkalmából „karácsonyi képeslap” témában. Szerencsére sokan
komolyan vettétek a felhívásunkat, hiszen a zsûritagok közel 150 munkában
gyönyörködhettek. Mi is fontos feladatunknak tekintettük, hogy a munkáitokat nagyon sok embernek megmutassuk, így a rajzaitokból egyfajta „vándorkiállítást” csináltunk Dabas városában.
A mûveket elôször a Halász Móriczkúriában állítottuk ki 2008. december

lyószámla hitelbôl a település lakosságszámának arányában.
A döntéshozók egyhangúlag jóváhagyták a 2008. évi közbeszerzési terv
módosítását.
A képviselôk határoztak a nevelésioktatási intézményekben kötelezôen alkalmazandó pedagóguslétszámról a
2009/2010-es évben. A testület intézményekkel kapcsolatos döntései között elfogadta Dabas Város Önkormányzata
Hivatásos Tûzoltóságának módosított
alapító okiratát. Az Önkormányzat döntéshozó szerve egyhangúlag csatlakozott
Kóka Község azon kezdeményezéséhez,
hogy jogszabály-módosítással és a rendôri állomány települések szerinti létszámarányos elosztásával erôsítsék meg a
települések közrendjét és közbiztonságát.
A testület településfejlesztéssel kapcsolatos döntései között határozott arról, hogy megtervezteti, majd kiépítteti a
víz- és csatornahálózatot a Dinnyés Lajos utca és a Dabasi Nyomda közti területekre, kivéve a „monori” dûlôben lévô
ingatlanokat. A testület felkérte Dabas
város jegyzôjét, hogy az ingatlantulajdonosokat tájékoztassa a bekerülési költségekrôl, illetve szólítsa fel a költségek befizetésére. A testületi határozat szerint a
költséget elsô körben nem vállalók inflációval növelt összeggel csatlakozhatnak a

késôbbiek során a befizetôkhöz, illetve a
további belterületbe vonásra kerülô
területek esetében az Önkormányzat
akkor támogatja a belterületbe vonást,
ha az érintett tulajdonosok vállalják a víz
és csatorna közmûvek kiépítésének költségét. A képviselôk elfogadták Dabas
Város Önkormányzatának Helyi Vízkárelhárítási Tervét is.
A testület személyzeti kérdésekkel
kapcsolatos döntései között egyrészt
megállapította két bírósági ülnök megbízatásának megszûnését 70. életévük betöltése miatt, másrészt meghosszabbította a Remondis-OKÖT Kft. Felügyelôbizottsága 2 tagjának a megbízatását.
A testület ezen ülés keretében döntött
a polgármester éves jutalmazásáról. A
testület 10 igen szavazattal 5 tartózkodás
mellett Kôszegi Zoltán polgármester részére bruttó 2 havi illetményének megfelelô, nettó összegû jutalmat állapított
meg. (A testület 2006. október 11-i ülésén a polgármester úr bruttó illetményét
523 800 Ft-ban állapította meg)
A testület zárt ülésen döntött a Daszofe Kht. ügyvezetôjének jutalmazásáról,
illetve arról, hogy 2008-ban kinek adományozza Dabas Város Önkormányzata
a Dabas Város Közbiztonságáért Díjat,
„Az Év Vállalkozója” Díjakat és „Az Év
Kulturális Eseménye Dabason” Díjat.
Dr. Kozák Beatrix

7-én, majd 2008. december 13-ra a
Kossuth Mûvelôdési Központba kerültek. Ezt követôen a Városházán lesznek
megtekinthetôk a képeslap-tervek, s ha
minden jól megy, akkor sikerül képeslapformába is önteni a legjobbakat,
hogy azon tudjátok ünnepi jókívánságaitokat elküldeni szeretteiteknek.
Mindezért persze az OKISZI munkatársain és segítôin kívül – akik mindent
beleadtak a rajzok keretezésébe – a
GYIÖK-öt illeti a köszönet, hiszen az
ifjúsági képviselôk önkormányzata
azon túl, hogy szép ajándékokat ajánlott fel a nyerteseknek, a kivitelezés
költségeit is vállalta. Sikerült a Bursa

Hungarica pályázatokkal kapcsolatos
informatikai nehézségek felett is
gyôzedelmeskedni, és ennek örömére
minden pályázó értesítést kap a napokban az önkormányzati támogatásról.
Továbbra is érdemes a www.okiszi.hu
honlapon kalandozni, hiszen egyre
több pályázati lehetôséget igyekszünk
elétek tárni, bízva abban, hogy mindenki talál a maga számára valami érdekességet. A felsôfokú tanulmányokat folytatóknak KALAPPAL A VIZSGÁKHOZ és mindenkinek boldog karácsonyt kívánva zárom soraimat az
OKISZI munkatársai nevében.
Dr. Kozák Beatrix

Hivatali hírek

január 2-án (péntek) munkaszüneti nap miatt ZÁRVA tart.

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Dabas Város Polgármes-

Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy 2008. december

teri Hivatala és Okmányirodája a 27/2007. sz. SZMM rende-

20. (szombat) és 2009. január 10. (szombat) munkanap, a

let értelmében 2008. december 24-én (szerda) és 2009.

pénteki munkarend szerint.
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Megnyílt az új szociális foglalkoztató
A Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ által meghirdetett
pályázaton a DASZOFE Kht. bruttó
35 000 000 Ft-ot nyert egy új szociális

foglalkoztató létrehozására, amelybôl
7 000 000 Ft az önrész. Építési költségekre 17 000 000 Ft-ot, a gépbeszerzésekre 18 000 000 Ft-ot fordított az intézmény.
Saját erôbôl még 1 500 000 Ft-tal járultak a mûhely teljes megújításához,
akadálymentesítéséhez. A pályázattal
hét új munkahely létesült a meglévô
hét mellé. A foglalkoztató teljes területe kb. 300 m2, ahol 41 csökkent munkaképességû ember dolgozik. A mûhelyben spirálfüzeteket, naptárakat, iskolai
papírtermékeket gyártanak a dolgozók

Segítség a megváltozott munkaképességû embereknek
2008. szeptember 1-jétôl várjuk mindazon sorstársaink jelentkezését, akik egészségügyi állapotuk megváltozása miatt vesztették el korábbi munkájukat, vagy pedig
betegségük következtében még soha nem volt alkalmuk a munkaerôpiacon való elhelyezkedésre. Ha Ön jelenleg munkanélküli, de szeretne ezen a helyzeten változtatni,
és valamely szakmában elhelyezkedni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!
Ha Ön:
• 18 éves elmúlt, de még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt (62 év)
• legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik
• jelenleg nincs állandó, bejelentett munkahelye
• jelenleg nem mûködtet saját magánvállalkozást, önálló céget
• rokkantsági foka és betegsége lehetôvé teszi a napi 4–8 órás munkavégzést
• tisztességes munkáért korrekt fizetést szeretne kapni
Miben segítünk?
• mentor kollégánk egyéni személyes találkozó keretében felméri az Ön munkaerô-piaci
lehetôségeit, ill. közösen meghatározzák, hogy mely területek felé érdemes elindulni,
ahol Ön jó eséllyel munkához juthat
• kiscsoportos találkozásokon, személyre szabottan segítünk az elhelyezkedéshez szükséges „buktatókon” átjutni (önéletrajzírás, válogató interjúkra való felkészülés, álláskeresés, munkába állás, stb.). Amennyiben a jelenlegi szakképzettségével kicsi az
esély az elhelyezkedésre, felkutatjuk Önnek azokat a képzési formákat és lehetôségeket, amelyek az Ön számára a legnagyobb munkába állási lehetôséggel kecsegtetnek
• mentor kollégáink országos szinten több száz munkaadó céggel tartják a kapcsolatot,
tehát érdemben tudnak ötleteket és kapcsolatokat adni
Milyen eredményt garantálunk?
Az eddigi tapasztalataink szerint a lelkiismeretesen együttmûködôk legalább 50%-a
3 hónapon belül elhelyezkedik és ráadásul olyan munkát végez, mely tényleg megfelelô
a számára. Ugyanez az arány a nem támogatott álláskeresôknél 10–15%. Önnek tehát
négyszeres az esélye. Tévedés ne essék, Önnek meg kell dolgoznia a sikerért, a sült galambot hiába várja. Ha Ön nem vesz részt a foglalkozásokon, nem keres állást, nem töpreng a lehetôségeken, nem emeli fel a telefont, azt várja, hogy kollégáink mindent megoldanak: semmi esélye nincs.
Érdeklôdni, jelentkezni: Mentorunkat, Csernák Vilmosnét (Etelkát) hívhatja munkanapokon 9–18 óra között, és ô rögzíti jelentkezését! Tel.: 70/218-6861
A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületénél: 29/379-752
Fogadóóra: hétfôn és csütörtökön 14–16-ig (Bajcsy-Zsilinszky út 2.)
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nagy mennyiségben. A Luther utcai új
szociális foglalkoztató ünnepélyes átadására december 1-jén délután 16.00
órakor került sor.
– szerk –

Jótékonysági Bál a Szent János
Katolikus Általános Iskolában
2008. november 29-én került megrendezésre a Szent János Katolikus Általános Iskola már hagyománnyá vált jótékonysági bálja, amelynek idén a dabasi
Motel adott otthont. A jó hangulatot a
Dance Band díjtalanul biztosította, ezzel járultak hozzá az iskola fejlôdéséhez. A bált Kollár László igazgató úr és
dr. Bokros Levente, az Egyházmegyei
Katolikus Iskolák Fôhatóságának fôigazgatója nyitották meg.

Ezek után Buncsák Zoltán és Szlama
Ildikó fülbemászó mûsorát hallgathatta meg a 190 fôs vendégsereg, az István, a király címû rockoperából. Majd
Pásztor Gyôzô mesterkanonok, esperes mondott áldást a vacsora elôtt.
Nem sokkal késôbb kezdôdött a mulatság, éjfélkor pedig a tombolahúzásra
került sor értékes nyereményekkel, felajánlásokkal. A jó hangulat egészen
hajnalig tartott.
Köszönjük mindazok segítségét,
akik hozzájárultak a bál létrejöttéhez és
ezzel támogatták iskolánkat.
Nagy Kinga
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2009. január havi programjai
Dabas Város Önkormányzata és a
Kossuth Mûvelôdési Központ tisztelettel
meghívja Önt, családját, barátait a
2009. január 9-én (pénteken) 18 órakor
megrendezésre kerülô
ÚJÉVI KONCERTRE
Közremûködik: a Sziklagála társulat, a
székesfehérvári Vörösmarty Színház tagjai
Rendezô: Szurdi Miklós
Mûvészeti vezetô: Xantus Barbara
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
(2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Köszöntôt mond:
Kôszegi Zoltán polgármester
Mûsor: Grease, Hair, Cabaret, Chicago
musicalek örökzöld slágerei
RENDEZVÉNYEK
Magyar Kultúra Napja Városi Rendezvény
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
2009. január 22. (csütörtök) 18 óra
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 óra
Helyszín: Kossuth Mûvelôdési Központ
A kiállítás megtekinthetô a Kossuth Ház
Galériában 2009. február 20-ig
Hétköznap 9–17 óráig, hétvégén
telefonon elôre egyeztetett idôpontban
(tel.: +3629362545)
TÁNCHÁZ ÉS JÁTÉKSZOBA
2009. január 31. szombat

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Felnôtt néptánc: kedd, péntek
19–21 óráig. Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc haladó: csütörtök
16–16.45 óra. Oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc kezdô: csütörtök
16.45–17.30 óra. Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc: csütörtök 17–18 óra
Oktató: Csébi Orsolya
CITERACSOPORTOK
Kezdô citeracsoport: péntek 16–18 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: péntek
18–20 óráig. Oktató: Szlama László
NÉPDALKÖRÖK
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18–20 óra
Orchidea népdalkör: kedd 17–19 óra
NYUGDÍJASKLUBOK
Városi Nyugdíjas Klub programja:
január 17. szombat
Senior Foglalkoztatási Klub
2009. január 6. kedd 10 óra
A klub a Senior Foglalkoztatási
Szövetség, a Közép-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ és a
Kossuth Mûvelôdési Központ közös
szervezésében jött létre.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
FOTÓSOKK
Minden páratlan hét
kedd 18–19.30 óráig
INTERNET SZOBA
Határozatlan ideig a szolgáltatás szünetel.

„Nyugodt Advent” – Fokozott óvatosság!
Az ünnepek elôtti idôszakban a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság szeretné felhívni a lakosság figyelmét néhány veszélyeztetô
tényezôre. A karácsony elôtti idôszak kedvez az autófeltörôknek,
a zsebtolvajoknak egyaránt.
A nagyobb bevásárlóközpontok, azok parkolói, az ünnepi
forgatag kedvelt helyszínei a bûnelkövetôknek. Különösen figyeljünk pénztárcánkra, mobiltelefonunkra, táskánkra és az étter-

ÚSZÁS
MINDENKINEK!
A Kossuth Lajos Általános Iskola
Tanuszodájának hétköznapi nyitva
tartása:
Hétfô: 6.00–20.00
Kedd: 18.00–20.00
Szerda: 16.00–20.00
Csütörtök: 18.00–20.00
Péntek: 18.00–20.00
Szombat: elôzetes egyeztetéssel.
Alkalmi jegyek: Gyerek: 400 Ft,
Diák: 500 Ft, Felnôtt: 600 Ft,
valamint bérletek is válthatók.
További információ: Kuli Imrénél
a 30/2195-234-es telefonszámon.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idô beálltával a
házi vízvezetékek, vízmérôhelyek fagy
elleni védelmérôl takarással, illetve a
víztelenítô fôcsapok elzárásával szíveskedjenek gondoskodni. A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve
a vízmérô elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétôl,
illetve a vízmérôpótlás költségétôl
nem tudunk eltekinteni.
DAKÖV KFT.

HELYREIGAZÍTÁS
Novemberi számunkban az Újszülöttek Köszöntése a Városházán címû cikkben tévesen közöltük a mûsorban közremûködô
óvoda nevét. Helyesen tehát: a
Bóbita Óvoda Micimackó csoportja. A hibáért elnézést kérünk.

mekben széken hagyott kabátokra is. Vásárlás közben a pénztárcát, kézitáskát ne hagyjuk a bevásárlókocsiban!
Parkoláskor a jármû utasterében semmiféle csomagot ne
hagyjunk! Ha van rá lehetôség, a gépjármûveket inkább ôrzött
parkolóban hagyjuk, s távozás elôtt ellenôrizzük az ajtók, ablakok zárt állapotát!
Tegyünk róla, hogy az ünnep és az azt megelôzô idôszak is
békés, nyugodt legyen!
Dabasi Rendôrkapitányság
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FELHÍVÁS
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
regisztrációjára
A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a mai napon az alábbi regisztrációs felhívást teszi
közzé a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
érdekében. A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat vidéki térségeinek fejlesztéséhez
eddig példa nélkül álló lehetôségek, eszközök állnak 2013-ig rendelkezésre. A
Hálózat nyitott fórum kíván lenni az agrárgazdaságban és a vidékfejlesztésben
érintett összes vidéki és országos szereplô számára, mely által egy információs és együttmûködési hálózat jön létre.
Ki regisztrálhat?
Regisztrálhat minden olyan természetes
személy, vállalkozás, helyi önkormányzat, egyház, köztestület és civil szervezet, aki, vagy amely aktívan részt kíván
venni a vidékfejlesztésben.
Hogyan tudok regisztrálni?
A regisztrálás két lépésbôl áll. Online
megtehetô a www.mnvh.eu honlapon,
vagy a 131/2008 (X. 1.) FVM rendelet
1. sz. mellékletét képezô Regisztrációs
lap kitöltésével és a nyomtatvány saját
kezû, illetve cégszerû aláírásával. Az aláírt Regisztrációs lapot ezt követôen el kell
személyesen vagy postán juttatni a területileg illetékes, minden kistérségben elérhetô Helyi Vidékfejlesztési Irodába.
Hálózat regisztráltjai szakterületeket jelölhetnek meg, ezzel automatikusan is
az érdeklôdési területek szerinti információkat fogják megkapni.
Milyen kötelezettségekkel, költségekkel
jár ez?
A hálózathoz tartozásból nem származnak újabb kötelezettségek, és költségekkel sem jár.
Miért jó Önnek?
Újabb szakmai, üzleti, kapcsolati, információs, elônyök a regisztrált számára. A
Hálózat megszervezi a szakmai tapasztalatcserét, tanulmányutakat és képzéseket szervez. Tájékoztatást nyújt a vidéki
szervezetek és szereplôk számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetôségekrôl.
Mi a határidô?
Jelentkezésüket folyamatosan várjuk a
Helyi Vidékfejlesztési Irodánál.
További információkért kérjük, érdeklôdjön Terék Mariannál az alábbi telefonszámon: 06-29/562-681
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Hogy valóban boldog karácsonyunk legyen, avagy
ELÔZZÜK MEG A KARÁCSONYFATÜZEKET!
Az év végéhez közeledve mindannyian várjuk
egyik legszebb ünnepünket, a karácsonyt. A
szeretet és az ajándékozás ünnepe gyermek
és felnôtt számára egyaránt kedves. A tûzoltó
szemszögébôl viszont – mint gyakran tapasztaljuk – a karácsonyi idôszak veszélyt is jelenthet. Ezért szeretném néhány jó tanáccsal
ellátni a lakosságot, és néhány helyes viselkedésmódot is közkinccsé tenni. Az adventi koszorúk szép díszei a lakásnak, ámde rengeteg éghetô anyagot tartalmaznak! Fôleg
fenyôgallyakból, tobozokból, szalagokból, díszítôanyagokból s négy díszgyertyából állnak.
Fokozott figyelemmel kell eljárnunk, ha a koszorú gyertyáit meggyújtjuk, majd állandó felügyeletet kell biztosítanunk, mert a nyílt lángot nem lehet ôrizetlenül hagyni!
Szenteste karácsonyfát is állítanak minden
lakásban. A fenyôfák is fokozottan tûzveszélyesek, mert erôsen gyantásak, s szerkezetüket tekintve is jól égnek. A tûlevelek vékonyak, szálasak, így a leveleket minden oldalról
megfelelô mennyiségû levegô tudja körülvenni. Ha egy tûz kialakul, ebben a közegben nagyon gyorsan, robbanásszerûen terjed. Ezért a
fenyôfákat faragjuk biztosan tartó, masszív
talpba, és úgy illesszük bele, hogy megakadályozza a véletlen eldôlést. A díszítéshez különféle anyagokat – szaloncukrot, üveggömböket,
színes, csillogó, kígyózó szalagokat, gyertyákat, csillagszórókat – használunk, s manapság
a színes, villogó égôsorok, reklámfények sem
maradhatnak el. Kevesen tudják, hogy ezek a
villogó elektromos díszítôk, milyen sok helyen
okoztak már katasztrófát így év végén. A „bolhapiacokon”, sôt nagyobb helyeken is kaphatók olyan berendezések, amelyek nem estek
át a kötelezô bevizsgálási, engedélyeztetési
eljáráson. Vezetékeik keresztmetszete gyakran vékony, nem jól méretezett, s hosszabb
üzemeltetés során erôsen felmelegszik. Ilyenkor a vékony mûanyag szigetelés megolvad,
meggyullad, s a vezeték izzóinak kötéseinél is

elôfordulhatnak felmelegedéssel járó, olykor
tüzet okozó érintkezési hibák. A vezeték hibájából kialakult tûz aztán gyorsan átterjed a
fenyôfára és környezetére, majd a helyiségre,
ne adj‘ Isten, egész lakóházra! Itt is felhívom
a figyelmet arra, hogy a fenyôfán ne gyújtsunk csillagszórót és díszgyertyát, vegyük
inkább a kezünkbe, és ott égessük el! Ha eltávozunk otthonról – még ha rövidebb idôre
is –, az elektromos díszvilágítást ne üzemeltessük, húzzuk a csatlakozót a tápláló vezetékbôl! Nagyon hasznos lenne, ha minden
lakóházban elhelyeznének és készenlétben
tartanának egy kisebb kézi tûzoltó készüléket! Ez csak néhány ezer forintos beruházás,
de alkalomadtán milliókat érhet, s adott esetben egy egész élet munkájának gyümölcsét
mentheti meg.
Minden kialakult tüzet, még az eloltottakat
is kötelezô bejelenteni a tûzoltóságra. Telefonon a 105-ös hívószámon, vagy személyesen is tehetik.
Minden Kedves Olvasónknak békés, boldog karácsonyt kíván:
Velikóvszki Zoltán
tü. szds. tûzoltó parancsnok

A MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
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A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület: 06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668 • Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület: 06-70/291-8665

KULTÚRA, KITEKINTÔ

125 éve született

Babits Mihály

1883. november 26-án született Szekszárdon, polgári családban. Apja jogászi
szigora és anyja költészetszeretete, mûvészi érzékenysége meghatározta Babits
Mihály életét. Apjától fegyelmet, morális tartást, anyjától mûvészi hajlamot
örökölt. Neveltetése, a cisztercita rend
gimnáziumában eltöltött évei a keresztény polgári értékrend mellett kötelezték el a költôt. Zárkózott, visszahúzódó
természete, olvasmányokba temetkezô
alkata arra predesztinálta, hogy óriási
mûveltségre tegyen szert, amely különleges formaérzékkel, kivételes tehetséggel párosult. Bölcsészhallgatóként, a
Négyesy-féle stílusgyakorlatokon már

kitûnt társai közül, nagyszerûen bánt a
versritmussal, versformákkal, bravúros
rímtechnikát alkalmazott. Különösen
korai verseiben csillogtatta meg a formai bravúrt, az evokatív erôt, amellyel
tájakat, országokat, korokat és hangulatokat tudott érzékletesen feleleveníteni.
Kezdetben Schopenhauer és Nietche
hatása alatt alkotott, verseinek gyökerében nagy filozófiai kérdések fogalmazódtak meg. A világháború kitörése
után figyelme önmagáról az emberiség
szenvedései felé fordult. A világégés
pusztításait siratja verseiben és a béke
eljövetelét sürgeti. A háború után társadalmi visszásságok újra csigaházba
kényszerítik, a magánélet szigetére vágyik, ahová a barbár külvilág keze nem
ér el. A szétszakított Magyarország
minden kínját átéli, verseiben a múlt
ôrzôjeként szólal meg, az értékmentô
középkori szerzetes magatartásformájába burkolózva.
A Nyugat fômunkatársaként majd
1929-tôl fôszerkesztôjeként elvárásait
és kivételes igényességét bélyegként
nyomja rá a folyóiratra, amelynek
egyenletesen magas színvonala a babitsi
fegyelmet tükrözi. Közben az ô költészete is klasszicizálódik, az útkeresések
véget érnek és megtalálja költôi hangját.
Ezt a borongós, alapjában pesszimista
költészetet még inkább beárnyékolja a
betegségtudat és az ezzel járó halálfélelem, amellyel párhuzamosan kialakul és
felerôsödik a prófétai küldetéstudat, a

szolgálat, a kötelesség, a rá szabott szerep maradéktalan vállalása. Babits Mihály a magyar irodalom egyik legfegyelmezettebb, legtisztább, legigényesebb
költôegyénisége volt, akinek erkölcsi és
mûvészi nagysága Arany Jánoséval vetekszik. 1941. augusztus 4-én hosszú
betegség után, gégerákban hunyt el Budapesten.
Kapui Ágota

BABITS MIHÁLY

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-ür szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult…
Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kirôl zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.

Tökmakk, avagy egy össznépi komédia Dabason
A 19. század végének, a 20. század elejének hangulatát hozta viszsza másfél órára a Kúria Kompánia, amelynek tagjai a Gyóni Napok keretében mutatták be a Tökmakk címû komédiát a Halász
Móricz-kúriában, amely azóta egy második elôadást is megért. A
Buzogány Béla és Fazekas Bertalanné darabja egy jelenkori népszínmû, olyan, amilyen Móricz Zsigmond korában volt divatos,
és amely mûfajánál fogva igen népszerû volt a vidéki települések
mûkedvelôi és szórakozni vágyó közönsége körében.
A komédia szereplôi között minden korosztály képviseltette magát az általános iskolástól a nyugdíjasig, a gazdától a pedagógusig és intézményvezetôig. Név szerint is felsorolnánk
ôket: Szlama Ildikó, Joó Tibor, Bábel Antónia, Feldman László, Dobosi Adrienn, Buzogány Márta, Lakos Árpád, Buncsák
Gábor, Petróczy Attiláné, Bartha Erzsébet, Ferenczi Margit,
Buncsák Zoltán, Feldman Gabriella, Csontos Dóra, Zsuffa
Aba. Épp ez a színes összetétel adta az elôadás különleges za-

matát, apró bakikból fakadó báját, a népnyelv használatából
eredô, néha vaskos humort. Tökmakk, avagy egy össznépi
komédia Dabason. A komédia rendezôje és egyetlen profi
szereplôje Buzogány Márta színmûvész, aki egyben a csapat
lelke is. Az ô erôs egyénisége, szakmai elvárásai, közvetlen stílusa, igényessége és maximalizmusa rányomja bélyegét az
elôadásra, meghatározza a „színészek” egymáshoz való viszonyát, személyes kötôdéseit, a csapat tagjai között szövôdô baráti és más gyengéd érzelmi szálakat.
A Tökmakk bemutatóján a nevetésé, a jó hangulaté volt a
fôszerep. A közönség önfeledt reakcióiból, a többszörös vastapsból leszûrhetô volt a siker, az elégedettség. A boldog
békeidôk amatôr társulatainak közösségformáló ereje hatott
ezen az októberi estén is. Reméljük, elkezdôdött valami,
amiért jó együtt lenni hosszú ôszi délutánokon és hideg téli
estéken!
K.Á.
2008. december
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KÖRNYEZETÜNK

Környezetünkért, önmagunkért
I. rész
„Légy az a változás, amit a világban látni
akarsz.”
Gandhi
Egyre többször, egyre gyakrabban hallani a hulladékkezelés fontosságáról, a
szelektív hulladékgyûjtésrôl, az újrahasznosításról. Mégis megdöbbenten
tapasztalom, hogy nem mindenkinek
fontos a környezet épsége és szépsége.
Látva a Dabas környéki erdôkben hagyott mûszaki cikkeket – amit egyébként a mûszaki boltok kötelesek bérmentve visszavenni –, zsákos szemetet,
elbomlott tetemeket, a Wesselényi utat
szegélyezô sörösdobozokat, rongydarabokat, elképedek, hogy mennyire határtalan az emberi hanyagság. Talán az
ember így akar nyomot hagyni a világban, ha már pozitívnak mondható hatást
nem tud gyakorolni a környezetére?
A szemetelés elég maradandó, hiszen
mi már rég nem leszünk, amikor a szemetünket még mindig ott rejti a növényzet és
mossa az esô mérgezve unokáink ivóvizét… Én próbálok tenni mindannyiunk
környezetéért, és igyekszem példát mutatni, így hát szelektíven gyûjtöm a szemetet, s számtalanszor meg is kapom a
kérdést: „Minek csinálod, a szeméttelepen
úgyis egy kupacra öntik az egészet…”
Ilyenkor nem tudom, mit feleljek, hiszen
ha ez igaz, akkor tényleg csak a „szônyeg
alá seperjük a szemetet”. Bosszantott a
dolog, mert tehetetlennek éreztem magam emiatt és hiábavalónak a szándékot –
hasonlóan sok más dabasihoz, mint
késôbb kiderült –, így hát arra gondoltam,
felfedem a rejtélyt, mi történik a szeméttelepen. S ha már lúd, legyen kövér, miért
ne járnám körül jobban a témát? Volenszki József, a Remondis Oköt Kft. vezetôje
készséggel állt a rendelkezésemre, hogy
megválaszolja számtalan kérdésemet.
– Mióta vannak Dabason szelektív hulladékgyûjtôk?
– Európai uniós elôírásoknak megfelelôen, 2002 óta van kihelyezve Dabason
és a környezô településeken negyvenhét
szelektívhulladék-gyûjtô sziget, Dabason ebbôl tíz található.
– Mikor és milyen gyakran üríti ki ôket a
szemetesautó?
– Az ürítés igény szerint történik,
nyáron hetente egyszer, télen ritkábban,
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de elôfordulnak olyan frekventált
helyek, ahol télen is szükséges a heti egy
alkalom. Nyáron a meleg miatt megnövô ásványvízszükséglet következtében
sokkal több a PET-palack, mint télen.
– A szemetesautóban elkülönül a szemét?
– Igen, az ürítést multiliftes, darus
autó végzi, mely rekeszes. Egy konténerben két frakciót tud elkülöníteni, így egy
szintén rekeszes pótkocsi is kapcsolódik
hozzá, hogy a négyféle szelektív hulladékot el tudja szállítani.
– Mi történik a szelektív szeméttel a telepen?
– Dabasról Szolnokra kerül, a Remondis Szolnok Zrt.-hez, ahol a hulladékot válogatják, a papírt és a PETpalackot bálázzák, az üveget deponálják,
majd újraértékesítik. A papír a dunaújvárosi papírgyárba kerül, a mûanyag
palackokból újra üdítôs palackok készülnek, az üveg pedig az orosházi üveggyárba kerül újrahasznosításra.
– Elôfordul, hogy a szelektív szeméten kívül oda nem illô dolgokat is bedobnak a szelektív gyûjtôkbe?
– Sajnos igen. Leggyakrabban kommunális hulladékot is elhelyeznek a
gyûjtôk körül vagy akár benne, elôfordul, hogy nem a megfelelô gyûjtôbe
dobják a hulladékot. Az egyik legnagyobb probléma, hogy nem tapossák
össze a PET palackot, így a hulladékgyûjtôk kapacitása a negyedére csökken.
Világosan olvasható a gyûjtôkön, hogy
milyen frakciójú szemét gyûjtésére vannak kihelyezve, mégis találtunk már bennük állati tetemeket is.
– Számos olyan újrahasznosítható mûanyag, papír hulladék van (pl. kozmetikumos, tisztítószeres flakonok, újságok,
dobozok), ami nem kap helyet a szelektív feldolgozásban. Miért?
– Vannak olyan papírok, amelyeket
nem lehet, vagy csak nagyon költségesen
újrahasznosítani. A mûanyag flakonokkal szintén ez a helyzet. Míg Németországban állami támogatásban részesül
az olyan cég, amely újrahasznosított csomagolóanyagot használ, addig Magyarországra sajnos olyan kínai eredetû
csomagolóanyag is bekerül, amelyet bizonytalan összetétele miatt nem lehet
feldolgozni.

– Háztartásokban is elôfordul veszélyes
hulladék. Van-e rá mód, hogy a Remondis
elszállítsa az ilyen jellegû hulladékot?
– Sajnos erre nincs engedélyünk, de
találtunk megoldást erre a problémára. A
tavaszi vagy ôszi lomtalanítás keretében
igyekszünk biztosítani a veszélyes hulladékok összegyûjtését, melyet aztán az
erre alkalmas engedéllyel rendelkezô
vállalkozó elszállít és megfelelôen kezel.
– Nem lenne megoldottabb a szelektív
hulladékgyûjtés, ha a háztartásokban különbözô színû, lebomló, mûanyag zsákokban
gyûjtené a lakosság a hulladékot?
– Kivitelezhetô lenne, de növelné a
szemétgyûjtés és -szállítás díját. Sajnos
nálunk nincs olyan háttere az újrahasznosításnak, mint pl. Németországban.
– Történik-e Magyarországon hulladékfeldolgozás? Ha igen, milyen formában?
– A szervetlen hulladék feldolgozását
korábban említettem. A zöldhulladék
komposztüzemekbe kerül, ahonnan ha
annak mennyisége és minôsége ezt lehetôvé teszi, termékké nyilvánítás után
virágföldként és szerves tápként kerül újra forgalomba.
– Úgy tudom, a Remondis rendelkezik
komposztáló berendezéssel. Ez valóban így
van?
– Igen, bár ez a legegyszerûbb formája a komposztálásnak, ettôl komolyabb
technológiák és gépek is vannak.
– A komposztált anyagot meg lehet vásárolni Dabason?
– Csak olyan komposztált anyagot lehet forgalomba bocsátani, amit bevizsgálnak, majd termékké minôsítenek. A mi
esetünkben ez nem lehetséges, mert a
lakosságtól a legkülönfélébb zöld hulladékot gyûjtjük be, így csak változó minôségû és összetételû tôzegszerû földet
tudunk elôállítani, ami a telepen kerül
hasznosításra. Így anyagilag nem éri meg,
de ezzel tudjuk csökkenteni a lerakó térre
kerülô szerves anyag , illetve a felhasználandó takaróanyag mennyiségét.
– Milyen mennyiségû azonos összetételû
zöldhulladékot érdemes komposztálni?
– Ha a mennyiség eléri a több ezer
köbmétert, ekkor már érdemes bevizsgáltatni és csomagolni, majd újra forgalomba hozni.
– Mennyi szemetet termel Dabas hetente?
– Dabas heti szinten összesen kb.
90-100 tonna szemetet termel, ennek

EGÉSZSÉG

10%-át teszi ki a szelektív hulladék.
(Megjegyzés: szemetünk 75%-a újrahasznosítható!)
– A Remondis együttmûködne-e abban,
hogy az általános iskolákban a gyerekek
bôvebb felvilágosítást kapjanak a megfelelô
szemétkezelés fontosságáról?
– Természetesen. A Remondis alkalmazásában Kohári István környezeti nevelô ad felvilágosítást a témát illetôen
bármely korosztály számára, óvodától a
középfokú intézményekig. Dabason, a
Kossuth Zsuzsanna Szakmunkás- és
Szakképzô Iskolában már járt is, ahogy
egy inárcsi óvodában is élvezetes elôadást tartott a gyerekek számára, szemléltetô eszközök segítségével.
A hasznos információkkal szolgáló interjút követôen utánajártam, hogyan
gondolkodnak a dabasiak a témát illetôen. Közvélemény-kutatás keretében
számos hasznos, mások által otthon is alkalmazható technikát ismerhettem meg,
amirôl a következô számban olvashatnak.
Bábel Antónia

FIGYELMEZTETÉS A PSZICHIÁTRIAI SZEREK
KÁROS HATÁSAIRA
Az utóbbi években több mint 100 hivatalos figyelmeztetés jelent meg egyes
pszichiátriai szerek káros mellékhatásairól az egész világon.
A pszichiátriai szerek mellékhatásai
magukba foglalják többek között a következôket: szorongás, nyugtalanság, a
vérkép kóros elváltozásai, hallucinációk,
ellenségesség, pszichotikus depresszió,
halálos szívizomgyulladás, agyérgörcs,
szívroham, pszichózis, májkárosodás,
cukorbetegség, öngyilkosság, erôszakos
viselkedés vagy halál. Egy közelmúltban
végzett hazai felmérés azt mutatja, hogy
az emberek 80%-a nem tud arról, hogy
az észlelt káros mellékhatásokról nem
csak a háziorvosnak szólhatnak, hanem
ezeket ôk maguk is jelezhetik az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek – amelylyel emberéleteket lehet megmenteni.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi

Mit kell tudnunk az influenzáról?
Az ôszi, téli idôszakban jelentkezô légúti betegségeket – tévesen – influenzának hívják, pedig ezek többnyire más
vírus vagy baktérium okozta fertôzések.
Az influenza decembertôl márciusig
okoz járványos megbetegedést. Cseppfertôzéssel terjedô fertôzô betegség,
melyet az influenza A, B és C vírus
okoz. Köhögéssel, tüsszentéssel, de
normál beszéd közben is sok millió vírus kerül a levegôbe, és ezek belélegezve akár tömegek fertôzését okozhatják.
A vírus a légzôszervek nyálkahártyáját betegíti meg, onnan jut a vérkeringésbe és más szervekbe. Legyengíti az
immunrendszert, lehetôséget adva más
fertôzéseknek, pl.: a tüdôgyulladást
okozó pneumococcus baktériumoknak.
Ez az influenza leggyakoribb szövôdménye, mely az idôsek és a tartós
betegségben szenvedôk halálozásához
is jelentôsen hozzájárulhat. A pneumococcus okozta tüdôgyulladás is megelôzhetô védôoltással!
Az influenza hirtelen kezdôdik, magas lázzal, erôs fejfájással, izomfájdalommal, gyengeséggel és kaparó érzés-

sel a torokban, a „náthás tünetek”: orrfolyás, orrdugulás, hörghurut más vírusfertôzésre utal, nem jellemzô az influenzára.
Járványos idôszakban kerülni kell a
zárt helyeket, tömegeket. A beteg pár
napig maradjon otthon ágynyugalomban saját gyógyulása és a járvány megelôzése érdekében. A védekezés hatékony módja az évenkénti védôoltás. Ismételt oltásokra azért van szükség,
mert a vírus változékonysága miatt az
elôzô évben gyártott oltóanyag nem
vált ki védettséget a következô évben
elôforduló vírusok ellen.
Kinek a számára fontos az influenza
elleni oltás?
A betegség súlyosan, gyakran szövôdménnyel zajlik krónikus tüdô-, szív-, és
vesebetegségben, immunkárosodásban, cukorbajban szenvedôknél és a 65
éves kor felett. Súlyos lefolyású lehet
az influenza a szociális és egészségügyi
intézményekben tartósan ápolt bármely korú személyek körében. A felsoroltak számára minden évben térítésmentes védôoltás áll rendelkezésre.

Jogokért Alapítvány szeretné felhívni a
nagyközönség figyelmét arra, hogy a
gyógyszerek és pszichiátriai szerek szedése közben tapasztalt mellékhatásokat
az érintettek is jelenthetik közvetlenül az
Országos Gyógyszerészeti Intézetnek.
Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy az
adott gyógyszer mellékhatásairól sokkal
többet tudjanak meg a szakemberek, és a
túl veszélyes szereket hamar kivonhassák
a forgalomból. A mellékhatásokat jelenthetik a patikákban kérhetô nyomtatványon vagy az Országos Gyógyszerészeti
Intézet honlapján: www.ogyi.hu.
További információ:
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
Tel.: 06-1/342-6355
Levélcím: 1461 Budapest Pf.: 182
info@cchr.hu, www.emberijogok.hu

Javasolt még az oltás azok számára,
akik munkájuk során zárt helyen, sok
emberrel foglalkoznak (pedagógusok,
közlekedésben, egészségügyben, kereskedelemben stb dolgozó).
Mikor kell kapni az oltást?
Az influenza szezonja december hónapban indul, csúcsát, január, február,
március hónapban éri el, ezért érdemes
november hónapban kérni az oltást, de
késôbb adva is kivédheti a fertôzést.
Lehet-e influenzát kapni a védôoltástól?
Az oltás nem okozhat influenzát, mert
nem tartalmaz élô vírust. Az oltóanyagban lévô elölt vírusok ellenanyagot termeltetnek a védekezôrendszerrel, melyek majd megakadályozzák az
influenza kialakulását.
Az influenza elleni védôoltás a járványos idôszakban hozzáférhetô a gyógyszertárakban, orvosi receptre lehet kiváltani. Akinek térítésmenetes oltás jár,
jelentkezzen háziorvosánál az oltás felvételére!
Nagyné Gyôzô Erzsébet
járványügyi felügyelô ÁNTSZ Dabasi,
Gyáli Kistérségi Intézete
2008. december
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Karácsony szimbólumai
Jászol
A jászol tisztelete Keleten kezdôdött, de a
Krisztus-esemény megünneplése Rómából kiindulva terjedt el a világon. Liberius
pápa bazilikát építtetett a karácsonyi
misztérium megünneplésére. Ebben a bazilikában, a jobb oldali mellékhajóban
szent jászol kápolnát állíttatott és itt celebrálta szentestén a misét. A római szent
jászol és a pápa karácsonyi szentmiséje
lehetett kiindulási pontja a karácsonyi
jászolállításnak. Ezen kultusz továbbfejlôdésének eredménye a misztériumjáték, népszínjáték, melynek kezdetei feltehetôleg a 9. századba nyúlnak vissza.
Angyalok
Az angyalok jelentôs szerepet játszanak a
reneszánsz ábrázolásokban. Az angyal valójában lélek: Isten az embert és az angyalt
a maga képmására teremtette. Az angyalok a Bibliában az Úr küldötteiként keresik fel az embereket, vagy dicsôítve állják
körül az Úr trónját. Az angyalok kilenc
hierarchiája a késô antik teológiában az
embertôl az Istenhez való felemelkedés
fokozatait szimbolizálja. A keresztény mûvészet az angyalokat kezdettôl fogva ember (férfi) alakban jeleníti meg, antik római viseletben. Eleinte szárnyak nélkül, a
4. századtól jelennek meg a szárnyas angyalok, majd a késô reneszánsztól a szárny
ismét eltûnik a vállukról. Az angyalok fejedelmei a hét arkangyal, a három legnépszerûbb: Mihály, Gábor, Rafael.
Pásztorok
A reneszánsz képeken jelentôs szerep jut
a pásztoroknak is. Már a késô középkor
mûvésze felfedezte figuráját. A paraszt
vagy pásztor alakja Brueghelnél válik ön-

álló témává. Addig valójában dekoráció,
az emberi érzelmek kifejezôje.
Háromkirályok
A háromkirályok legrégebbi ábrázolása a
Santa Priscilla katakomba Capella Grecojában található, a 2. században készítették.
A téma feldolgozása általában a következô jelenetekre szorítkozik:
1. Megálmodják a gyermek születését.
2. Vonulásuk Keletrôl Betlehem felé.
3. Heródeshez érnek és keresik a zsidók
királyát. 4. Hódolat a gyermek Jézus
elôtt. 5. Visszautazás és álom.

A téma álommal kezdôdik, álommal
végzôdik. A 9. századtól Gáspárnak,
Menyhértnek és Boldizsárnak nevezték, s
a három életkor, ill. a három, akkor ismert földrész – Európa, Ázsia, Afrika –
szimbólumává lettek. Az athosz-hegyi
festô leírása szerint az egyik aggastyán, a
másik férfi bajusszal, a harmadik ifjú.
(Boldizsárt sokszor mórnak vagy szerecsennek ábrázolták.) A Bölcsek Keletrôl
érkeznek, ahonnan a világosság jön. Az
ész, a tudás hódol Isten Fia elôtt. Nyilvánvaló a szimbolikus magyarázat értelmezése. A születés körülményeit Lukács
evangéliuma beszéli el. A legáltalánosabb
ábrázolásmód szerint a helyszín egy istállóként használt omladozó barlang, Betle-

Márton Áron-díjas lett dr. Bábel Balázs
Márton Áron-emlékérmet kapott dr. Bábel Balázs, Kalocs-Kecskemét egyházmegye püspöke, Dabas város díszpolgára. A
Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma által odaítélt Bethlen
Gábor- és Tamási Áron-díjat, valamint a Márton Áron- és a
Teleki Pál-emlékérmet az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Jogi Karának dísztermében adták át december 5-én. Bábel
Balázs érsek laudációját Lezsák Sándor országgyûlési képviselô
mondta. A Bethlen Gábor Alapítvány 1980-tól kezdte meg mûködését, 1985-ben ismerték el hivatalosan. Az elsô Bethlen-
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hem városának falain kívül. A Kisded jászolban vagy a földön fekszik. Ökör és
szamár hódol neki, felette Mária imádkozik térdepelve, s látjuk elébe jönni a köszöntésére érkezô pásztorokat. József
rendszerint félrehúzódva, mogorván ül
magában. A jelenetet a betlehemi csillag
világítja meg. Az ökör és a szamár, akárcsak a barlang, jelképek. Forrásuk egy
mózesi törvény, mely szerint tilos ökörrel
és szamárral együtt szántani; a szamár
tisztátalan állatként megfertôzné a tiszta
ökröt. Az istállóban egymás mellé kötött
két állat jelzi, hogy a keresztény vallás az
ilyen jellegû tilalmakat eltörölte, valamint
a Messiás nemcsak a zsidók, hanem az
egész emberiség szabadítójaként jelenik
meg. A karácsonyi betlehemi jászol állításának szokása állítólag Assisi Szent Ferenc leleménye. Az Assisivel szomszédos
Greccióban Ferenc felépítette karácsonykor a betlehemi istállót: eleven ökröt és
szamarat állított bele, pásztorokat és zenészeket hozatott.
Mária
A korai reneszánsz képeken Mária már
nem a szülés fáradalmaitól gyengélkedô
szenvedô nô, hanem idôvel, a késô reneszánsz mûveken a szépség ideájává alakul.
Míg az ókeresztény ábrázolásokon
passzív szemlélôje az eseményeknek, aztán gyermekágyas asszony, késôbb anyai
melegség árad belôle. Legtöbbször úgy
ábrázolják, amilyennek Lukács láttatja:
fehér liliomnak. Idônként boldogság és
öröm sugárzik még ruhája szegélyébôl is,
néha melankolikus arccal néz kisdedére,
mintha már a kereszt árnyékában látná
állni fiát. A reneszánsz képeken Szent József sem az a búsuló öregember, aki állát
kezébe támasztva nézi szinte értetlenül a
körülötte zajló eseményeket.
Összeállította Tibay László

díjas 1986-ban Domokos Pál Péter népdalgyûjtô, néprajzkutató volt. A Márton Áron-díjat 1988-ban alapították, a Tamási
Áron-díjat két év múlva, 1990-ben hozták létre; a Teleki Pálérdemérmet, az alapítvány „becsületrendjét” pedig 2006-ban,
a 2004. december 5-i népszavazásra reagálva. Dr. Bábel Balázs Dabas-Gyónon született 1950. október 18-án. Pappá szentelték Vácott, 1976. június 19-én. Koadjutor érsekké kinevezték: 1999. február 24-én. Püspökké szentelték Kalocsán, 1999.
április 10-én. 1999. június 25-tôl tölti be a Kalocsa-Kecskeméti
egyházmegye érseki megbízatását. 1999. jelmondata: PRO
REGNO DEI Az Isten Országáért.
Szehofner József
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Egyházak hírei
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
• Dec. 19. 11.00 órakor karácsonyi ünnepi
istentisztelet a Zárdakert Otthonban úrvacsoraosztással
• Dec. 24. szent esti istentisztelet 16.00 órától a Gyülekezeti Házban
• Dec. 25. 10.00 órakor karácsonyi ünnepi
istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással
• Dec. 25. 15.00 órakor gyermekek karácsonyi mûsora a Templomban
• Dec. 26. 10.00 órakor ünnepi istentisztelet a Templomban úrvacsoraosztással
• Dec. 31. 17.00 órakor óévzáró hálaadó istentisztelet a Gyülekezeti Házban úrvacsoraosztással. Ezen az alkalmon emlékezünk
meg gyülekezetünkben ez évben megkeresztelt gyermekekrôl, házasságot kötött fiatalokról és elhunyt gyülekezeti tagjainkról.
• 2009. jan. 1. 10.00 órakor Újévi ünnepi
istentisztelet a Gyülekezeti Házban
Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet és gyermekistentisztelet a Gyülekezeti
Házban. Minden kedden 15.00 órakor gyülekezeti bibliaóra a Gyülekezeti Házban.
Minden csütörtökön 18.00 órától férfi bibliaóra a Gyülekezeti Házban.
GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
• Dec. 21. (vasárnap) 15.00 óra gyermekkarácsony
• Dec. 24. (szerda) 17.00 óra szentesti istentisztelet
• Dec. 25. (csütörtök) 10.00 óra karácsony
ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
• Dec. 26. (péntek) 10.00 óra karácsony 2.
napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással
• Dec. 31. (szerda) 17.00 óra óév esti istentisztelet
• Dec. 31. (szerda) 23.30 óra éjféli könyörgés
• Jan. 1. (csütörtök) 10.00 óra újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
• Jan. 6. (szerda) 17.00 óra Vízkereszt ünnepi istentisztelet
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt 10.00 óra.
Bibliaórák a parókián december 3-tól
minden szerdán 17.00 órakor.

• Dec. 20. szombat 15.00 óra gyerekek karácsonyi ünnepsége és az Odin együttes
koncertje a Gyülkezeti Házban
• Dec. 24. 17.00 óra szentesti istentisztelet.
• Dec. 25. 10.00 óra karácsony ünnepi, úrvacsorai istentisztelet
• Dec. 26. 10.00 óra karácsonyi ünnepi
istentisztelet
• Dec. 28. 10.00 óra vasárnapi istentisztelet.
• Dec. 31. 17.00 óra óévzáró istentisztelet.
• Jan. 1. 10.00 óra újévnyitó istentisztelet
• Jan. 4-tôl a vasárnapi istentiszteletek a
Gyülekezeti Házban lesznek.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet.
Sári Római Katolikus Egyházközség
• Dec. 7–23-ig folyamatosan betlehemezés
(cserkészek mennek házakhoz)
• Dec. 15-tôl házaknál csoportos szállást
keres a szent család ájtatosság
• Dec. 24. Ádám Éva napján 17.00: Karácsonyi Vigilia Mise
23.00–24.00: éjféli mise
• Dec. 25–26.: 8.30 és 10.30: ünnepi karácsonyi szentmisék, 10.30: ünnepélyes keresztelések
• Dec. 28.: Szent család vasárnap
• Dec. 31.: 16.00: Szent Szilveszter napján
év végi hálaadás
• 2009. jan. 1.: 9.00: elsô szentmise
GYÓNI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Advent idôszakában hétfôként reggel
6.00 órakor Roráté szentmise.
Az egyházközség rászorulóit szeretnénk
megajándékozni karácsonykor. Várunk adományokat, elsôsorban tartós élelmiszer formájában.
• Dec. 24-én 15.00 órakor Pásztorjáték a
gyermekeknek. Este éjféli szentmise
• Dec. 25-én 10.00 óra ünnepi szentmise
ALSÓDABASI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
Advent idôszakában keddenként reggel
6.00 órakor Roráté szentmise
Az egyházközség rászorulóit szeretnénk
megajándékozni karácsonykor. Várunk adományokat, elsôsorban tartós élelmiszer formájában.
• Dec. 24. 22.00 órakor „éjféli” mise
• Dec. 25. 11.00 óra ünnepi szentmise,
benne pásztorjáték
Kéthetente szombaton 10.00 órától ministráns foglalkozás

„Mire készülsz most?”
Az evangélikus konfirmandusoknak kiadott kátéban ez az elsô kérdés, amelyre
a gyóni gyermekeknek is minden pünkösdkor azt kell az oltár elôtt válaszolniuk, hogy „Konfirmációra”. Ám ez a
kérdés az egyházi esztendôtôl függetlenül bármikor megállja a helyét. Most éppen mire készülsz? A válasz sok család
esetében talán az, hogy éppen a hitelszerzôdésünket készülünk módosítani,
hogy kiszámítható legyen a havi fizetnivaló, és a papírokat aláírva 2009. január
15-ig vissza kell küldeni, vagy hogy készülünk kicserélni a nyílászárókat a fûtésköltség kordában tartása érdekében.
Áthat bennünket a világ baja, és mindenre készülünk talán, csak éppen azt nem
vesszük észre, hogy valami olyasmi közeledik, amely sokkal komolyabb hatással
van ránk, mint bármilyen gazdasági
válság.
A mindent megújítani tudó jön el
minden hajlékba, hogy megajándékozza
az ott lakókat. Izgalmas dolog az ajándékozás. Örülni fog-e a megajándékozott?
Tudja majd értékelni a drága pénzen
megvásárolt meglepetést? A Kedves Olvasó minek örülne a legjobban? Mit
szólna az örök élethez? Mert a karácsony
ezt kínálja. Azért ajándékozzuk meg
ilyenkor egymást, mert megemlékezünk
Isten nagy ajándékáról, amelyet kétezer
évvel ezelôtt nyújtott át nekünk. A lényeg az, hogy az emlékezés ne fedje el
azt, amire emlékezünk. Azt, hogy Isten
nem feledkezett meg rólunk és meghallotta a segítségkérô imákat. Az ember
nem élhet Isten nélkül. Vagyis élhet, de
csak egy ideig. Annak meg mi értelme
van, hogy megszületünk és meghalunk?
A megváltó gyermek születése jelzi,
hogy van remény a megújulásra. A megsavanyodott, leült élet helyett megkapjuk a céltudatos, kiszámítható istenközelséget… ha akarjuk.
Mire készülsz most? A feszült szomorúsággal, megkurtított költségvetéssel
beszerzett ajándékok átadására, amely
alkalmat a válság pesszimizmusa hat át,
vagy az Isten ajándékának átvételére? Ha
szabad egy privát megjegyzést tennem, a
magam részérôl én inkább az utóbbira
készülök.
László Milán
evangélikus lelkész (Gyón)
2008. december
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„Karacs Ferenczné élete”
IV. rész

Karacs Teréz

Sorscsapások
Karacsné Takács Éva írónô irodalmi munkássága egyetlen évtizedbe sûrûsödött. Fiatalkori
munkái nem kerültek nyilvánosságra, mert
– mint ahogyan azt önéletrajzában sérelmezi –
azok gondolatvilága, hangvétele merôben eltért
a kor férfitársadalma által kötelezôen elvárt nôi
szerénységtôl. A sors nagy ajándékának tartotta, hogy baráti segítséggel negyvenedik életévén
túl mégis a világ elé kerülhettek írásai. Az eszközökben nem válogató ellenfeleinek kíméletlen
támadásai, kellemetlenkedései ellenére a publikálás sok boldog óra forrása volt. Saját helyét
reálisan látta a magyar irodalomban.
„A gyengék közt fényleni nem akarok. A
zsenik közé kapaszkodni nem igyekszem.”…
„Én úgy írtam, amint szívem érzett, nem úgy,
ahogy kívánják sokan” – olvashatjuk több helyen a hitvallás mondatait. A tollharc azonban
– ugyan nem az érvek csatájában –, de vesztes
asszót is hozott a magyar irodalom bajvívónôjének. Ellenfeleinek részben sikerült ôt a
közvélemény elôtt az állandóan és fölöslegesen
okoskodó, tudálékos középrendû asszony szerepébe beállítani, s ezért a Tudományos Gyûjtemény 1927 után nem közölte tovább írásait.
Nézeteit, vitairatait, ezt követôen saját kiadású kötetekben tudta közreadni. Három Budán
kiadott kötet látott így napvilágot: 1828-ban a
„Feleletek a Szent Gellért hegye mellôl”, majd
1829-ben a korábbi munkákat összegzô „Gondolatok a nap alatt” és az „Eredeti elbeszélések”. Az 1830-as évek elejétôl mindinkább Teréz lánya biztatóan induló irodalmi pályáját
segítette, akinek írásait több lap is közölte, sôt
1833-ban már színdarabot is írt. Ez az évtized azonban súlyos csapásokkal sújtotta a Karacs családot, ritkán kedvezett az elmélyült alkotó munkának. A tragédiasorozat 1834-ben
a nagyobbik fiú, a szép mérnöki pályafutás elôtt
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álló Ferenc megbetegedésével kezdôdött. Pest
megye helyettes fômérnökeként a Duna szabályozásánál kapott feladatot s pozsonyi munkahelyén a kemény télben súlyosan megfázott. Az
elmezavart okozó betegség tartósan ágyhoz kötötte a család büszkeségét, akit az orvosok utasításai alapján édesanyja otthon ápolt. S mint
mondani szokás: a baj nem jár egyedül. Rövidesen a családfô egyre gyakoribb rosszulléteinek
okaként májkárosodást állapítottak meg. Kímélô életmódra lett volna szükség, de Karacs
Ferenc a gondok-bajok elôl a munkába menekült. Kora hajnaltól késô estig dolgozott élete fô
mûvén, a 21 táblából álló Európa Magyar Atlaszán. Az önemésztô tempón felesége aggódó
figyelmeztetései ellenére sem változtatott.
Az 1838-as nagy pesti árvíz idején már az
emeleti ablak párkányáig ért a víz, de ô továbbra is éppen Belgium és Németalföld térképén dolgozott. Réztábláit báró Wesselényi
Miklós minden kérlelése ellenére sem volt hajlandó otthagyni s felesége is kitartott mellette.
Aggódó pillantásaikkal kísérték, ahogyan az
„árvízi hajós” a Karacs-lányokkal távozott csónakjával a romokban lévô Ôsz utcából. A jeges
ár pusztítását jelentôs károkkal, de átvészelte a
Karacs-ház. A család anyagi helyzete alapjaiban megrendült, de mégsem ez volt a legnagyobb baj. Az izgalmak teljesen aláásták Karacs Ferenc egészségét, aki április 14-én elhunyt. Halálos ágyán élete fô mûvét felesége
gondjaira bízta. Temetése nagy részvét mellett
történt a régi ferencvárosi temetôben.
Alig négy hónap múlva az árvíz után fellépô tífuszjárvány sújtotta a családot: elôbb
augusztus 15-én a nagybeteg Ferenc, majd
20-án az orvostanhallgató Árpád követte édesapjukat. A temetések után a sorscsapások által
megtört írónô teljes visszavonultságban élt. A
lányok közül az irodalom, nônevelés, pedagógia
területén Karacs Teréz (1808–1892) folytatta
édesanyja munkásságát. Nagy munkabírással,
rengeteg önképzéssel a század elismert személyiségei közé küzdötte magát, sikerei sok örömet okoztak a családnak, bár szülei csak a kezdeteket érték meg. Karacsné Takács Éva magányában is figyelemmel kísérte az ország
helyzetét. Örült, amikor végre Kossuth lapot
kapott s lelkesedett tolláért. Váteszi képességei
révén jó elôre látta a folyamatokból, hogy hatalmas véráldozattal járó háborúba vezet a haza sorsa s elbukik. Jóslata beteljesülését – elôtte

1848 minden dicsôségével – azonban már nem
érhette meg. Ideglázban halt meg 1845. október 19-én. Férje s fiai mellé temették, sírkövére végakaratának megfelelôen Berzsenyi Dániel versének részletét vésték. Haláláról mindössze a Budapesti Híradóban jelent meg néhány soros nekrológ. Az alig másfél-két évtizede még ünnepelt írónôt teljesen elfeledték. A
nemzeti emlékezet késôbb is mostohán bánt vele. Az emléktáblát, közterület és közintézmény
elnevezést keresô kutatónak keserû szájízzel
kell a kudarcokat elkönyvelni. Munkáiból utoljára önállóan 1935-ben (!) jelent meg egy válogatás a „Magyar irodalmi ritkaságok” sorozatban. Ennek sajnos már több mint hetven
éve, pedig akik olvasták írásait, tanúsíthatják,
hogy gondolatai az eltelt majd’ 200 év dacára
ma is „párbajképesek”. Hosszasan lehetne tovább keseregni, de a végeredmény tekintetében
ugyanoda jutunk: a rendszeres és méltó emlékezésnek jelenleg széles e hazában kizárólag
Dabason van fóruma.
A dabasi hagyományteremtô díjalapítás jól
példázza, hogy az idô – még ha évszázadokról
is van szó – áthidalható. Egy mintaadó emberi
helytállás sokáig szolgálhatja a közösséget és ez
a lehetôség mindenki számára adott. Ahogyan
Karacsné Takács Éva, az egykori gyóni tiszteletes kisasszony vallotta, hirdette: „szíves akarattal az emberiség javára annak legcsekélyebb
polgára is tehet valami jót”…
Valentyik Ferenc

Karacsné Takács Éva
sírfelirata
„Úgy éltem, hogy életemet
Visszaélni ne bánnám,
Úgy éltem, hogy életemet
Végezni ne fájlalnám,
Megcsókolgattam rózsáit,
Megizzadtam vaspályáit.
Légyen álom, légyen bíró,
Bátran megyek elébe,
Mint egy elfáradt utazó
A vadon enyhelyébe.
Mert ha bíró: nem furdal vád,
Mert ha álom: nyugalmat ád.”
Részlet Berzsenyi Dániel:
Életfilozófia címû versébôl (1811)

HAGYOMÁNYOK, HAGYOMÁNYÔRZÉS ÉVE

Babakészítés sári módra
A közelmúltban lehetôségem nyílt Mráz Mátyásné Vera nénivel beszélgetni, aki
egyedüliként foglalkozik hagyományos sári babák készítésével. Az alábbiakban a
Vera nénivel készített interjút olvashatják.
– Vera néni az év elején kezdett komolyabban foglalkozni a sári babák készítésével.
Honnan jött az ötlet, hogy ruhákat varrjon, kiegészítôket készítsen babáknak? A
népviseleti ruhakészítést tanulta valahol?
– Gyermekkoromban én még népviseleti ruhában jártam, amiket akkoriban édesanyám varrt. Én már akkor nagyon szerettem varrni. Amikor ô nem
volt otthon, titokban mindig a varrógépnél ültem és a ruhákkal foglalatoskodtam, még a nôvéreimnek is varrtam
ruhát. Sári babám már régóta van, de ez
év februárjában kezdtem el velük
komolyabban foglalkozni, több babának készítettem ruhát. Szabadidômet
nagyon szívesen töltöm ezzel, mert
örömöm lelem benne. Bár van, hogy ha
valami nem sikerül, felbosszantom magam és otthagyom, de kis idô múlva
visszatérek hozzá és folytatom, befejezem.
– Milyen anyagból varrja a ruhákat?
Szabásmintát készít a ruhákhoz, ezzel
együtt mennyi idô alatt készül el egy babaruha?
– Csak lemérem, mekkora ruhát kell
rá varrnom, és már kezdem is, mintát
soha nem formálok. A babák elkészítési
ideje változó, az idén februártól hat babát öltöztettem népviseletbe. A lá-

nyom, Marika a Sári „Rozmaring”
Népdalkör tagja, neki sok ruhája van.
Gyakran kísérem el a fellépéseikre, segítek az asszonyoknak az öltözködésben. Amikor Marikának új ruha készül
és marad ki az anyagból, abból tudok
varrni a babáknak. Sajnos a régi jó
minôségû anyagokat már nem lehet
kapni, manapság leginkább brokát selyembôl készítik a népviseleti ruhákat,
amikkel nehezebb dolgozni, mint
azelôtt. Például a ráncolást kézileg már
nemigen lehet elvégezni, szinte kizárólag pliszérozó géppel lehet beráncolni.
– Több babát is készített már. A gyûjteményben egy több, mint 1 méter magas és
egy Barbie baba is található. Melyiket nagyobb kihívás, nehezebb feladat elkészíteni,
a kisebb, vagy a nagyobb méretût?
– A nagyobb baba ruhájának elkészítésénél több anyaggal kell dolgozni, de
ez sokkal egyszerûbb, mint a kicsivel,
mert ott apró felületen kell dolgoznom,
nehezebb pl. a szalagot átkötni, beráncolni, díszíteni.
– Manapság a babák leginkább rongyból
készülnek. Ezek nem alkalmasak arra,
hogy beöltöztessék ôket, mert nem áll meg,
nem mutat rajta a ruha. Lehet még találni régi babákat, honnan szerzi be ezeket?
– Sajnos már valóban nem lehet kap-

ni mûanyag babát. Legutóbb a nagy
babát vásároltuk, de nagyon sok idôbe
telt, míg sikerült hozzájutni. Erre nagyon büszke vagyok, neki már két garnitúrát is varrtam. Van kettô igazán régi, valamint van még egy baba, ami már
30 éves, azóta van sári ruhába öltöztetve, nemrég újítottam a ruháján.
– A leánybabák mellett van egy fiú is...
– Igen, neki szép ruhája van, csak sajnos a kalapjával van egy kis probléma.
A teteje hiányzik. Olyan kalapot nem
lehet kapni, ami az ô pici fejére jó lenne. Még az óvodások kalapja is nagy rá.
– A ruhákhoz igazítva a babák haja, a
kiegészítôik megegyeznek az autentikus
viselettel?
– Nagyjából igen. Néhány babának
van fülbevalója és nyaklánca, ezeket
gyöngybôl készítettem, mint ahogyan
régen is. A gyöngysor általában fehér
vagy ezüstszínû, középen egy piros szívecskével.
– Vera néni, tervezi, hogy készít még
babákat? A babák közül melyikre a legbüszkébb, ill. van-e kedvence?
– Mint már említettem, a mai babák
nem alkalmasak arra, hogy beöltöztessük ôket, de ha kapok megfelelôt, akkor
szívesen varrok neki ruhát.
Kedvencem nincsen, nem kivételezek. Olyan nekem, mintha egy nagy
család lennénk és egy jó szülô sem kivételez a gyermekeivel, én is egyformán
szeretem ôket. Mindegyikhez más emlék, más gondolat köt, mindegyik egyformán fontos nekem valamiért.
– Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget kívánok és készüljön még sok
szép sári baba! Köszönöm!
Gogolák Mariann
2008. december
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LABDARÚGÁS
NB III Alföld csoport felnôtt bajnokság
A 11. helyen végzett az FC Dabas SE felnôtt csapata a 2008–2009-es bajnokság ôszi
idényében. A megszerzett 18 pont a 11. helyezésre volt elég. Az FC vezetése a csapatot a
tabella elsô felébe várta a bajnokság kezdetekor, ennek tükrében az FC felnôtt csapatának
teljesítménye elmaradt a várttól. Az okok feltárása, a csapat esetleges megerôsítése a
tavaszi idényre, az elkövetkezendô idôszak feladatát képezi az egyesület vezetésének.

Nem mindennapi
sporthír
Az Év Ifjúsági Röplabdázója
2008-ban ifj. Schulcz István lett.
Eredményeihez gratulálunk,
további sikereket kívánunk!

NB III Alföld csoport állása az ôszi bajnoki idényt követôen:
11.
Kecskeméti TE II.
15
10
1
14
12.
Budafoki LC
15
10
1
14
13.
Algyô SK
15
8
5
12
14.
Bp. Honvéd "B"
15
8
4
13
15.
Érdi VSE
15
8
3
14
16.
Szolnok Spartacus
15
8
3
14
17.
Orosháza FC
15
7
3
15
18.
Tisza Volán SC
15
7
3
15
19.
Hmvhely
15
7
3
15
10.
Gyulai Termál FC
15
6
2
17
11.
FC Dabas
15
5
3
17
12.
Monor SE
15
5
1
19
13.
Izsáki Sárfehér SE
15
4
2
19
14.
Újbuda TC
15
3
3
19
15.
Kiskunfélegyháza
15
2
3
10
16.
Jászapáti VSE
15
1
2
12

Férfi kézilabda
NB I/B
Felnôtt
Kiskundorozsma–Dabas-Diego K.C. 23–22
Dabas-Diego K.C.–Miskolc
29–26
Orosháza–Dabas-Diego K.C.
38–33

Ifjúsági
30–33
52–28
29–38

Mindkét csapat számára befejezôdött az ôszi bajnoki sorozat. A felnôttek a tabella felsô harmadában várják a folytatást. A Magyar Kupában nagyszerû gyôzelmet arattak a
Békés csapata ellen, így bejutottak a legjobb 16 közé, ahol az
NB I/B-s Vác lesz az ellenfél. A mérkôzésre idegenben
kerül sor december 17-én 19.30 órakor. Az ifjúsági csapat
továbbra is folytatta ez évi sikersorozatát, veretlenül várja a
bajnokság elsô helyén a tavaszi folytatást.

NB II
Eger–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Hatvan
Cegléd–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Gyömrô
Vecsés–Dabas VSE K.C.
Lajosmizse–Dabas VSE K.C.

Felnôtt
36–15
39–23
43–32
30–40
32–30
30–27

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

16
16
19
13
13
21
24
23
27
25
25
34
24
47
37
33

31
31
29
28
27
27
24
24
24
20
18
16
14
12
9
5

Ifjúsági
39–19
32–27
40–29
16–35
38–37
43–20

Az NB II-ben is véget ért a bajnokság elsô szakasza. A felnôttek a tizedik, az ifjúsági csapat pedig a hetedik helyrôl
indulhat tavasszal.
A Dabasi Kézilabda Club Városi Sprotegyesület köszönetet mond mindazoknak, akik 2007. évi személyi jövedelemadójuk egy százalékát az egyesület számára felajánlották. Az
idei évben ennek összege 81 850 Ft volt.

VIII. Városi Teremlabdarúgó Kupa
Az idén immár nyolcadik alkalommal rendezzük meg Dabas legnívósabb kispályás
labdarúgótornáját. December 6-án, szombaton 13 órakor nyitottuk meg a
mérkôzések sorát, ami minden alkalommal az esti órákig tart. Decemberben a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola ad otthont a rendezvénynek. Az új évet január
harmadikával a Dabas-Diego Sportcsarnokban kezdjük. A bajnokságot 20 csapattal
rendezzük. Két csoportban folynak a mérkôzések, 10 hétvégén keresztül. A kilátogatók színvonalas meccseket láthatnak, mivel sok csapat ismert NB I-es játékosokat
is felvonultat. A torna fô támogatója Dabas Város Önkormányzata, mint mindig, de
nagyon sok segítséget kaptunk a Gordiusz, Hornyák, D’door, Nyír-Gabona, Jasin
és a Ferro Sped 2000 Kft.-tôl. A torna pénzdíjas és mellette nagyon sok ajándékot
is kapnak a sikeres csapatok és játékosok. A torna legjobb játékosát, kapusát, gólkirályát és a legtehetségesebbnek tûnô fiatal játékost is jutalmazni fogjuk. Bízom benne, hogy mindenki jól szórakozik a mérkôzéseken, nézôk, játékosok egyaránt. MinNyíri Miklós szervezô
denkit sok szeretettel várok!
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December 8-án délután csillogó
szemû gyermekek jöttek el a Szent István térre, hogy találkozzanak a Rádió Dabas Mikulásával. Mindenki izgatottan
várta, hogy vajon mit rejt az a bizonyos puttony, hogy vajon
a sok száz kérésbôl melyek azok, amik valóra is válhatnak.
Idén is rengeteg kérést, kívánságot, rajzot kapott szerkesztôségünk, és bár voltak óhajok, amelyeket nem tudtunk
teljesíteni, de ajándék nélkül senki sem ment haza. A fáradhatatlan Télapó közel egy órán keresztül osztogatta az éneklô,
szavaló apróságoknak az ajándékokat. Igaz, hogy ez volt a nap
fénypontja, de rengeteg más programmal is elfoglalhatták
magukat a kilátogatók. A kirakodóvásáron helyi vállalkozók,
kézmûvesek állították ki termékeiket, a Sári Rétesház dolgozói elhozták a legfinomabb réteseket, ezen kívül volt még sült
gesztenye, kenyérlángos, puncs és még sok más finomság. A
kézmûves foglalkozásokon rengeteg apró kis remekmû született, estére pedig a sparheltban kisült a friss hókifli és görhöny.
A nap folyamán több mint nyolcvan ember jött el, hogy
véradásukkal közel 250 ember életét mentsék meg. Köszönjük nekik és köszönjük mindazoknak, akik adományaikat eljuttatták szerkesztôségünkbe, hogy segítségükkel még több
család karácsonya legyen boldogabb.
Nagyon köszönjük az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet áldozatvállalását, hogy ismét partnereink voltak egy
kezdeményezésben. Köszönjük továbbá a CBA-nak, hogy segített abban, hogy mindenkinek jusson egy aprócska csomag.
Valamint a WELLIS Magyarország Kft. figyelemre méltó
adományát, mely több száz rászorulónak biztosít meleg ruházatot.

2. számú Napköziotthonos Óvoda, Dabas TV, MAG TV, KB
35 színtársulat, Dabas Város Önkormányzata, GYIÖK, Szimultán Sport és Kulturális Egyesület, Dabas és Térsége
Kézmûves Egyesület, Csinos, a póniló és Egon, a nyuszika.
Köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez hozzájárult!
Áldott karácsonyt és boldog új évet kíván a Rádió Dabas
egész stábja!
Karlik Dóra

Együttmûködô partnereink: Vill-Szer-Ker, Virág Mindenkinek, Kreatív Kincstár, Kaldi Üzletházak, Homoki Méhészet,
El Diablo, Hyundai Dabas, Tihanyi Üzletház, Pentameter
Bt. Könyvesbolt, Sári Rétesház, Rizmajer Antal, Endrei Judit,
Danyis Mátyásné, Újvári Miklósné, Sallai Ferenc, Balázs Nóri, Balázs Imre, Szarvas Kata, Áldos Egyesület, Vöröskereszt,
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Tornacsarnok

Az iskola épülete
Szünetben

Gyakorlati oktatás a tanmûhelyekben

Varró tanmûhely
nôi szabóknak

Kereskedelmi kabinet

Fodrász tanmûhely

Kômûves
szaktanterem

Mechatronika labor
villanyszerelôknek

A részletes felvételi tájékoztató az iskola honlapján: www.kzsdabas.hu érhetô el!
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