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„Hirdessük, hogy még kék az
égbolt,
ne lásson senki felleget,
hazudjuk azt, hogy ami rég volt,
valamikor még itt lehet!
Ha mi már nem tudunk remélni,
hadd tudjon hinni benne más;
hogy ezután is lehet élni,
hogy tréfa csak az elmúlás!”

Fotó: Karlik Dóra

Wass Albert: Őszi hangulat (részlet)

rendezvényeink

2015
GyóniNapok

képekben

A Gyóni Napok egy családias, bensõséges rendezvénysorozat, amelyet a gyóni közösség minden esztendõ októberében nagyon vár, és létrejöttében a városrész apraja nagyja aktívan részt is vesz.
A gyóniak magukénak érzik ezeket a programokat,
és évrõl évre egyre többen csatlakoznak a megvalósításhoz, új ötletekkel, helyszínekkel, felajánlásokkal. Egy igazi közösségépítõ esemény, amely szorosabbra fûzi felnõttek és gyermekek, nagyszülôk
és unokák, különbözõ felekezetekhez tartozók és
különbözõ ízlésû, érdeklõdési körû emberek között a
kapcsolatot. Az alábbi képek épp errõl az összetartozásról, lokálpatrióta magatartásról tanúskodnak.
Az Ökumenikus családi délután
házigazdái a helyi reformátusok
voltak

18-án megnyíltak a Luther utcai udvarok
és a hagyományos építkezés skanzenszerű világába
nyerhettek betekintést az érdeklődők

Az ötesztendős Miloszerni Vendégház régi és új, tradicionális és modern,
giccs és művészet találkozási pontja volt ezen a 18.-ai délutánon. A gyóni
asszonyok régi és új falvédői, kézimunkái, a családokban felhalmozódott
nipp-kollekciók „édeskésen hamis” formavilága ötvöződött Á. Varga Imre
és Tothem Gyula képzőművészek alkotásaival. Az installáció alapötlete és
kivitelezés a Trafik Kör szellemi műhelyéből származik.

Október 18., vasárnap gazdag volt programokban.
Délután a Halász Móricz-kúriában József Attila-költeményeket
mondhatott minden versszerető gyermek és felnőtt.
Este Kotán Sándorné tanárnő volt és jelenlegi
tanítványai irodalmi pódiumműsort mutattak
be József Attila verseiből.

Batátakóstoló
a Zlinszkymajorban
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Október 20-án a Gyóni Géza Általános Iskola szervezett családi
vetélkedőt, amelynek eredményét az ezt követő gálaesten hirdették ki.

Október 21-22-én a gyóni óvodák játékos vetélkedőikkel kerültek
a figyelem középpontjába. Az ovigaléria „Ihajja-csuhajja kukorica
derce”, valamint az „Éléskamránk tele már, sok-sok finomsággal
vár” című kiállításaival várta a gyerekeket és az érdeklődőket.

Közel Afrikához
Október 22-én került sor Karlik Dóra fotós Közel Afrikához című kiállítására. A Halász
Móricz-kúria a Dabas Airways repülőgépének fedélzetévé változott ezen a délutánon, ahol
légiutas-kísérők várták a közönséget, és irányították a felszállókat a látnivalók felé.
Karlik Dóra Dél-Afrikát idéző fotótárlata rengeteg izgalmas pillanatot ragadott meg a
fekete kontinens egzotikus élővilágából, és különleges atmoszférájából ízelítőt adott az
érdeklődőknek. A rendezvényen Kőszegi Zoltán, azaz az airbus kapitánya köszöntötte
a virtuális utazásra érkezőket, és a tárlatot Bálint Beáta, az Evangélikus Külmissziói
Egyesület Afrika-referense nyitotta meg.

Fotó: Karlik Balázs

A rendezvényhez a katolikus egyházközség
filmvetítéssel, ökumenikus, zenés istendicsérettel, az evangélikus egyházközség
Pesics Zsuzsanna pszichológus Két szív
összhangja című előadásával, a Fitt Lesz
Stúdió sportprogramokkal és Nagy László
művésztanár híres dabasi embereket megörökítő portrékiállításával kapcsolódott.
szerk.
Fotók: Karlik Dóra
2015. november
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1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk

Fotók: Karlik Dóra

Az

Október 23-án szép napsütéses nyári délelőtt köszöntött mindazokra, akik ünnepre, megemlékezésre gyűltek össze a gyóni városrészközpontban, az 56-osok obeliszkjénél.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője után a Táncsics Mihály
Gimnázium 10/B osztályos diákjai mutatták be ünnepi műsorukat,
majd az iskola igazgatója, Pásztor Gergely történelemtanár méltatta
56 fontosságát, a példaértékű magyar forradalmat. Beszédének mottója a híres olasz focicsapat, a Latio bevonuló szimpátiadala volt,

Meghívó

a Szociális Munka Napjára

amellyel rá akarták irányítani a világ figyelmét a magyar fiatalok hősiességére: „Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest!” (Előre
budai srácok, előre pesti srácok!).
A rendezvény végén húsznál is több intézmény, egyesület, párt és
magánszemély helyezett el koszorút az 56-osok obeliszkjénél.
A program létrejöttében közreműködtek: Svébisné Márton
Katalin, Lang Ottília és Gogolák Pál, a gimnázium tanárai, valamint a Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat. 		
K. Á.

Ezúton szeretném meghívni a település szociális
szférájában dolgozókat, a Zárdakert Idősek Otthona,
az Átrium Idősek Otthona, a Reménysugár
Fogyatékkal Élők Nappali Intézete, a Családsegítő
Szolgálat, a Vöröskereszt, a Vakok és Gyengénlátók
Egyesülete és más segítőszolgálatok munkatársait

2015. november 12-én, csütörtökön
14.00 órára
a felsődabasi

NEMES-KÚRIÁBA (Bercsényi u.)
A rendezvényen átadjuk a Rászorultakért
és Elesettekért Díjat,
majd rövid műsorral és vendéglátással köszöntjük
vendégeinket.
Kőszegi Zoltán
polgármester
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„Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, légy hű mindhalálig”

Mécsesek lobogtak
a székely autonómiáért

Madách Imre

Kedves Jubiláló Házaspár!
Dabas Város Önkormányzata november 21-én, szombaton
15.00 órakor tartja az 50-60 éves házassági évfordulósok
köszöntését az újonnan megépült Zarándokközpontban (DabasSári, Mánteleki út 6., a Szivárvány Óvoda szomszédságában).
Önök lesznek az elsők, akiket vendégül láthatunk ebben a
többfunkciós, impozáns épületben, ahol Dabas város anyakönyvvezetője előtt megerősíthetik több évtizedes házassági esküjüket.
Remélem, hogy kísérő családtagjaik is átélhetik a jubiláló párral
együtt azokat a szép és meghitt pillanatokat, amelyek a következő esztendőkre is összefűzik majd életüket.
Süteménnyel, üdítővel és meleg, szeretetteljes fogadtatással
várjuk kedves meghívottainkat és a kísérő családtagokat rendezvényünkre, ahol az ünnepélyes pillanatok után fellépőink szórakoztatják Önöket, ők gondoskodnak a táncos kedvről és a jó hangulatról.
Kívánom, hogy életük legfontosabb döntésének felidézése sok
erőt adjon házasságuk jövendő időszakára is. Jó egészséget és
még sok áldott, boldog együtt eltöltött évet kívánok Önöknek!

Október 24-én este, amikor Székelyföld határain kigyúltak az
autonómiáért kiáltó lármafák, egy maroknyi dabasi polgár is
meggyújtotta mécseseit, gyertyáit a nemzeti kegyeleti parkban,
az OBO Arénával szembeni Nagy Magyarország virágból kirakott térképe körül. Mécsesek gyúltak Wass Albert szobránál, a
faragott harangláb előtt és a kettős kereszt talapzatánál is.
Mintegy 50 főnyi lelkes szimpatizáns főhajtással, némán állta
körül a kegyeleti helyet, és a gyertyák kicsiny lángjaiba révedve
üzent a távolba, az őrtüzek körül gyülekező székelységnek.
A magyar és a székely Himnusz, valamint a Szózat eléneklésével
zárult ez a meghitt, szívet melengető közös ácsorgás.
Köszönjük azoknak, akik ezt a szimpátia-akciót kezdeményezték, és annak az 50 főnek, aki egy 17 000-es város közösségét
képviselte ezen az estén. Hiszen nem az a fontos, hogy mekkora
az a máglya, apró lángocskákból is lett már mindent felperzselő
akarat.
K. Á.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Fotó: Karlik Dóra

Ismét nagyot szólt a Fiatalok Éjszakája
Október 30-án újra megrendezésre került a Fiatalok Éjszakája.
A rendezvénynek az OBO Aréna adott otthon. Megközelítőleg
400 fiatal bulizott LittleBor és DJ Matteo szettjére a diszkóban, az
érdeklődők meghallgathatták TKYD koncertjét, kipróbálhatták
az élő szumó, rodeó bika játékokat, hennát, sminket, karikatúrát
csináltathattak. Most is, mint minden évben, a focibajnokság von-

zotta a legtöbb fiatalt, 20 csapat vett részt a tornán. Az aerobiksport
kedvelői együtt mozoghattak Katus Attilával és a Fitt Lesz Stúdió
oktatóival. 		
		
E. Zs.
Fotók: Bennárik Tamás
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Adventi Városházi Este

Dabas Város Önkormányzata november 29-én, advent első vasárnapján megrendezi hagyományos Adventi városházi estéjét a
Szent István téren, ahol színpadi programokkal, kézműves foglalkozással, betlehemi jászollal, állatsimogatóval, forralt borral és
forró teával teremtenek adventi hangulatot a rendezvény szervezői.
A 2015. esztendő a JÓ CSELEKEDETEK ÉVE, és advent első vasárnapja az év legszeretetteljesebb időszakát nyitja meg, amikor
mindenki igyekszik embertársainak örömet szerezni. Rendezvényünk ezt a célt is szolgálja, hiszen még sok a rászoruló család,
aki szívesen fogadna egy megunt, de tiszta ruhát, játékot, egy jó falatot, de egy emberi szó is segíthet, ha baj van.
A rendezvény új eleme lesz az a MŰVÉSZETI AUKCIÓ is, ahol a település hivatásos és műkedvelő alkotóinak 1-1 művét
bocsátjuk árverésre, és a befolyt összegből az életmentő műtéteken átesett, vagy transzplantációra váró, rossz anyagi
körülmények közt élő dabasi gyerekeket és családjaikat támogatjuk. A felhívást levélben, e-mailben juttatjuk el az alkotókhoz (fotósok, képzőművészek, népművészek stb.).
Az adománygyűjtés részleteiről, módjáról a hónap folyamán plakátjainkról, honlapunkról, közösségi oldalunkról, valamint a Rádió
Dabas és a Dabas Televízió híreiből értesülhetnek.
				
Polgármesteri Kabinetiroda
Szeretettel várjuk a családokat rendezvényünkre!

VI. Szlovák Nemzetiségi Hét
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Októberben került megrendezésre a VI. Szlovák Nemzetiségi Hét
rendezvénysorozatunk, amelyet a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége (MSZSZ), Dabas Város Önkormányzata, az Országos
Szlovák Önkormányzat (OSZÖ), a Sári Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat, a Dabasi Intézményfenntartó Központ és a
TÁMOP 3.3.8-12/1-2012-0006 támogatott.
Az eseményt Hollerné Racskó Erzsébet, az OSZÖ elnöke nyitotta meg. Ezután Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas város alpolgármestere, és Baranyi Béla, a KLIK Dabasi Tankerületének igazga
tója tartotta meg ünnepi beszédét. A Laukó Pálné által összegyűjtött tótkomlósi néprajzi anyag, Garajszki József festő- és iparművész festményei, valamint a MSZSZ babakiállítása gazdagította
műsorunkat, amelyet a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak hangszeres zenéje nyitott meg.
Másnap a dunaegyházi Napraforgók Folklóregyüttes lépett fel
Sebők Szilvia vezetésével. A kavalkádot közös táncház zárta.
Harmadnap a Vertigó Színház Oszmijankó meséi a hercegnőkről
című gyerekelőadás következett, amelyet Magyarországon nálunk
mutattak be másodszor. Az élményhez hozzájárult Nagy András és
Novák Anna színészi alakítása is.
A hetet a Nemzetiségek Napja zárta, melynek fő üzenete a
különb özőségek elfogadása és a békés egymás mellett élés volt.
Az Újhartyányi Német Nemzetiségi Általános Iskolából,
az abrudbányai román és a helyi roma közösségből, Püspökhat
vanból és Besztercebányáról érkeztek fellépők.
A kulturális blokkot kreatív foglalkozások követték. Az udvaron
a szülők feldíszített sátrak alatt ínycsiklandó finomságokkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Vendégeink a tájházat és kisvonattal
Dabas nevezetességeit is megtekinthették.
Az ebéd után a záróműsorban a díjátadást a Fialecska gyerek és
a Bazsalicska citeraegyüttes fellépése követte.
Rusnák Atila

6 Dabas 2015. november

intézményeink hírei

„Megmásztuk” a csúcsot
Szeptember utolsó hetében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
13 tanulója és egy kísérőtanár vett részt a nemzetközileg nagy elismertségnek örvendő „Ismerd meg a gyökereidet” erdei iskolában.
A találkozó helyszíne a közép-szlovákiai Kisgaram (Hronec) volt.
Ebben az évben 19 iskolából több mint 220 tanuló vehetett részt.
Mi a galgagyörki, mátraszentimrei, dunaegyházi és a szerbiai
Pivnica településről érkezett tanulókkal voltunk elszállásolva.
A résztvevők naponta hat szlovákórán vettek részt és gyakorolták a nyelvet. Miután a délelőtti öt tanítási óra kötött volt, ezért
csak a délutáni foglalkozásokat részletezzük.

Hétfőn a szervezők a lovagkorba kalauzoltak el minket.
Csapatunkból Réti Bence Attilát, Csernák Gergelyt és Kosztolányi
Mátét öltöztették be különböző középkori ruhákba.
Délután megnéztük a környékbeli elhagyatott medvebarlangokat, a kápolnát, ill. elidőztünk az Osrblianka pataknál. Este
animátoraink belga táncot tanítottak nekünk.
Kedden délután szlovák népdalokat énekeltünk, majd este a
klubteremben szlovák mesefilmet néztünk.
Szerdán kipróbáltuk az üdülőközpont környékén felépített
kalandparkot. Jót szórakoztunk az akadálypályákon. Este
animátoraink sorversenyt szerveztek.
Csütörtökön a Zbojská Betyártanyán voltunk, ahol Csernák
Gergelyt, Réti Bence Attilát és Garajszki Gergőt is betyárrá avatták. Este a klubteremben feketebalogi néptáncot tanultunk.
A péntek szlovák tanáraink búcsúztatásával telt. Iskolánkból az
órai aktivitásért Kosztolányi Mátét, Danyis Dorkát, Vincze
Daniellát és Csernák Gergelyt dicsérték meg.
A szombati napon az Alacsony-Tátrában túráztunk. Először nyitott, majd kabinos felvonóval jutottunk el a Chopokra (2024 m).
Madártávlatból a Magas-Tátrát is láttuk.
Este a táborvezető elbúcsúzott tőlünk, díjazta a legtisztább szobát, a legjobb naplókat (Réti Bence Attila), ill. a legjobban megoldott tesztet (Volentér Nóra), oklevelet adott át Garajszki Gergőnek,
aki egész héten keresztül reggeli tornát tartott.
Bízunk abban, hogy a jövőben is részt vehetünk a projektben.
Rusnák Atila
szlováktanár

„Tök jó napi” mulatság

az Új Bóbita óvodában

Annak ellenére, hogy a gyerekek esőkabátban érkeztek október
9-én, pénteken reggel óvodába, mégis vidám, derűs, örömteli és
tevékenységekben gazdag napot varázsoltunk az óvoda falai közé.
A sült tök illata, hangos nevetés, vidámság töltötte be az épület
minden zegét-zugát. A gyerekek, óvó nénik, dadus nénik közösen
készülődtek a családi délutánra, hogy a szüleikkel egy pár, jó hangulatú órát töltsenek együtt. Ahhoz, hogy élményekkel gazdagon
teljen a nap, már reggeltől sürgés-forgás volt a konyhán és a csoportszobákban egyaránt. Egyik csoport tököt, a másik sütőtökös kekszet sütött, a harmadik sütőtökös golyót gyúrt, tökmanót barkácsolt, a többiek a csoportok teraszait díszítették az ősz kincseivel.
Természetesen a nagycsoportosokéról az ilyenkor hagyományos
„tökszellem” sem hiányozhatott, amely csak sötétben igazán félelmetes és a kicsik szüleikkel kézen fogva lopózkodtak a „szellem”
csodálására.

Délután a csoportszobák mese- és játszókuckókká alakultak: a
„Csodatök” és „Az ehető házikó” meséje valóságos bűvöletbe kerítette a kicsinyeket. A játszókuckókban „tökfilkók” gurultak versengve, hogy ki ér előbb a célba, töklabirintuson jutottak át a kis
vitézek, a kis kertészek pedig talicskával kerülgették az akadályokat
és tolták a dísztököket anyukájuknak, apukájuknak. Az ügyesebbek a szülőkkel „tökfejeket” faraghattak, vidám üveglámpásokat
tervezhettek és készíthettek, amelyekkel sötétedéskor az óvoda
háza táját mondókázás, éneklés közepette körbejárták. Egész délután tökből készült finomságokat kínáltunk, ami a szülők és az
óvodai dolgozók igazán innovatív szemléletét, odaadó, támogató
együttműködését is tükrözi.
Reméljük, a jövőben is ilyen örömteli, vidám és a programunk
szellemiségét tükröző eseményeket tudunk kínálni gyermekeknek
és szülőknek egyaránt.
Presenszki Beáta
óvodapedagógus

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
3 műszakos munkarendbe a Prologis ipari parkba.

Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott.
Felvételi interjú 2015. november 24. kedd, 13.00 óra, Dabas,
Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.
ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653
2015. november
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Szüreti felvonulás volt

Dabasi-szõlõkben

Október 18-án, vasárnap tartotta a
Szőlősi Közösségi Ház a településrész idei szüreti felvonulását. Az eseményen mintegy harminc fogat,
közel negyven csikós és kétszázötven
felvonuló vett részt. A program idén
is a Bátki János Nyugdíjasklub
Mamorett-csoportjának Fehérvári
indulójával vette kezdetét, majd
Mészáros János szüreti bíró engedélyt adott a felvonulás indulására.
Az esemény résztvevői tizenhét család jóvoltából hét helyszínen részesültek vendéglátásban. Köszönjük a családok önzetlen felajánlását, a
polgárőrségnek és a rendőrségnek a rendezvény biztosítását, a hagyományőrző csoportok és a felvonulók aktív közreműködését.
szerk.

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
rendszeres programjai
Hétfő:	9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd:

17.00–18.30 Mamorett-csoport – táncpróba

Szerda:	9.00–10.30 Baba-mama klub – páratlan heteken
	10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken
	11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
	17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna
Péntek: 	17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.

Otthon végezhető ajándék-, dísztárgyak csomagolása, stb.
Érdeklődni: 06-90/603-905 · http://audiopress.iwk.hu
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Átrium-hírek
A Fehér Bot világnapja alkalmából október 16-án intézményünkbe látogatott a Dabas és Térsége
Látássérültjei Eg yesületének
elnöke, Roicsik Lászlóné. Elő
adása során elmondta személyes
tapasztalatait a vakok mindennapi életének nehézségeivel, kihívásaival kapcsolatban, továbbá
bemutatott több használati tárgyat, amely megkönnyítheti a
vakok és gyengénlátók életét. Lakóink sok új eszközzel ismerkedhettek meg, hasznos tanácsokat, ötleteket kaptak. Az összejövetel végéhez közeledve a bemutató interaktívvá vált, a jelenlévők kérdéseket
tettek fel Roicsikné Editkének, aki készségesen megválaszolta azokat. Ezúton is köszönjük előadását. Reméljük, rendszeresen ellátogat
hozzánk.
Október 20-án levendulanapot rendeztünk, csokrokat és
levendula párnácskákat készítettünk. Lakóink délutáni időtöl
tését kellemesebbé téve fogtunk
hozzá a fenti tevékenységhez,
amelyet szemlátomást nagyon
élveztek a résztvevők. Közben két
tanuló, Ujfalvi Vince és Sponga
Miklós önkéntesként az I. világháború történelmi eseményeiről
tartott prezentációt. Néhány lakó érdekes háborús történeteket
mesélt, amelyeket a fiatalok is érdeklődve hallgattak.
Október 22-én délután egy
emlékműsorral emlékeztünk az
1956. október 23-i forradalomra
és szabadságharcra. Az eseményt
színesítette két önkéntesünk,
Ujfalusi Vince és Sponga Miklós
prezentációja. Szívszorító emlékek idéződtek fel a jelenlévőkben
a korhű képek és események vetítése során.
Nagy Ágota

BABABÖRZE
november 14-én, délután 14.00–17.00-ig,
december 12-én, délután 14.00–17.00-ig
a dabasi PIACCSARNOKBAN
Árusítás asztalonként 500 Ft
Érdeklődni lehet
a 06-70/624-3706-os telefonszámon!

jó cselekedetek éve

Őrangyalok Felsődabason
Az Õrangyal-programot 2015-ben Felsôdabason indította el a helyi Karitász csoport. A kezdeményezésrôl a Felsôdabasi Karitász
vezetôjével, Fojta Péternével Feldman László beszélgetett.

Portré
Jeget virágzik odakinn a fűzfa
Ólmát ontja ridegen az ég
A tűzfal ásít

– Mi pontosan az őrangyal program célkitűzése?
– 2013-ban egy erdélyi szakmai utazás
alkalmával találkoztam ezzel a kezdeményezéssel. A kezdeményezők azt célt tűzték
ki, hogy a helyi közösség fogyatékossággal
élő tagjai, akik nem járnak semmilyen
intézménybe, kimozdulhassanak otthonról. Belegondoltam abba, hogy milyen borzasztó lehet csak a mindennapi rutin szerint élni, csak egy szűk körrel kapcsolatban
lenni, ezért miután hazatértem, elhatároztam, hogy itt is meghonosítom ezt a programot. Idén, a Jó Cselekedetek Évében úgy
döntöttünk, hogy felkeressük Alsó- és
Felsődabason, valamint Sáriban azokat,
akik fogyatékossággal élnek, és elhívjuk
őket erre a programra, hogy megismertessük, elfogadtassuk az egészséges emberekkel őket.
– Hogy zajlik egy ilyen találkozó?
– Természetesen nemcsak fogyatékossággal élőket hívunk meg, hanem a Karitász
által gondozott családokat és a csoport tagjait is. Alkalmanként általában négy fogyatékossággal élő vesz részt a programon, de

vendégeink voltak már a térségi látássérültek egyesületének tagjai is. Szervezünk társasjátékot, ahol a nyertes jutalmat kap, az
egyik apuka egyházi énekeket játszik gitáron, de természetesen nem maradhat el a
csemege sem. Minden találkozónkon megvendégeljük a résztvevőket. Legutóbb a körzet képviselője, Kosztolányi Gyula is ellátogatott hozzánk és a Katonáink című kiállításról tartott bemutatót a gyerekeknek, és a
felnőtteknek, akik örömmel hallgatták
anekdotáit.
– Minden hónapban egyszer szerveztek
ilyen találkozót, mikor és hol lesz a következő
alkalom?
– Legközelebb november 28-án, szombaton találkozunk a Nemes-kúriában. Ezt
az alkalmat az adventi készület jegyében
szervezzük. Sokakat biztatok, hogy adják
tovább a programunk hírét, mert bárkit szívesen látunk. Reméljük, hogy sikerül akár
más településrészről, akár a térség valamelyik településéről újabb érdeklődőket
bevonni a programba. Szeretettel várjuk az
é rdek lőke t a köve t ke z ő Ő ra ng ya ltalálkozónkra Felsődabasra.

Üresen, reménytelenül
Acélos szürke fényben
madár suhan
Árnyéka penge-kék
S te nem tudod, hogy
Miért pont a Földre
száműztek egykor szétszórt
átkaid
Borzolgatod, remegve, fogvacogva
szerelmes széltől
feldúlt szárnyaid
Kezed faág, reccsen ha kulcsolod
Egy forró kávé
megmenthetne hát,
Kétségbeesve kutatod
a sárban
menekülésed lyukas
garasát.
Kapui Ágota

Cipõsdoboz akció Városunkban – immár harmadik alkalommal
Amikor kint hidegebbre fordul az idő, a boltokban megjelennek a
téli, karácsonyi díszek, édességek, és a rádióban egyre gyakrabban
csendül fel karácsonyi zene. Ilyenkor minden bizonnyal sokan gondolunk mosolyogva, várakozással telve a közelgő ünnepre. Annak
érdekében, hogy minél több kisgyermek élhesse meg azt az élményt,
hogy karácsonykor egy kedves meglepetés várja a fa alatt, az előző
évek hez hasonlóan a Társult Önkormányzatok „Eg yütt”
Segítőszolgálatai idén is megrendezi a karácsonyi adománygyűjtő
akcióját. Ennek keretein belül 2013-ban 231, 2014-ben 223 dabasi
kisgyermek számára tudtuk szebbé tenni a karácsonyt a város lakóinak köszönhetően, akikkel együtt élhettük meg azt az érzést, hogy
„adni jó!”

Csatlakozzunk idén is minél többen ehhez a nemes kezdeménye
zéshez!
Íme egy kis útmutató, hogy mi kerüljön a dobozokba:
Igen: – g yermekeknek szóló könyv; jó állapotú, még használható játék;
édesség; egyéb dolgok, amiknek egy gyermek örülhet (zsírkréta,
ceruza, bizsu ékszer stb.)
Nem: – g yümölcs és egyéb romlandó élelmiszerek; ruhanemű és cipő, hiszen
nem tudjuk a gyerekek méreteit; törékeny tárgyak
Kérjük, hogy a dobozokat ne zárják le annak érdekében, hogy a kisgyerekek a nekik legmegfelelőbb ajándékokat kaphassák.
Leadási határidő: 2015. 12. 04.
Leadás helyszínei: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszol
gálatai (2373 Dabas, Áchim u. 6.), valamint a dabasi óvodák és iskolák.
További információt a 06-29/367-236-os vagy
a 06-70/337-63-37-es telefonszámon kérhetnek.
A segítőszolgálat munkatársai
2015. november
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
novemBER havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Figyelem!
Színház: Jó estét nyár, jó estét szerelem
előadásra színházbusz indul a művelődési ház
szervezésében.
Helyszín: Pesti Színház · Időpont: november 15., 19.00 óra
Jegyárakról, további infókról és további előadás látogatásokról
érdeklődni: 29/360 237, +36-30/383-2738

RENDEZVÉNYEK
Márton napi ludasság
– Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: november, 13. 18.30-tól
Táncházat vezeti: Kéknefelejcs zenekar · A belépés díjtalan!
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesületének
évfordulós ünnepe · Időpont: november 21., 10.00 órától

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek,18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
december 5. szombat, 16.00
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya

Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria

2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvények
LÓRÁNT JÁNOS DEMETER, Munkácsy-díjas,
érdemes művész és LOUS STUIJFZAND képzőművész
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekinthető: november 13-ig
Baán Katalin fotóművész „Hatvanhat” című kiállításának
megnyitója
Időpont: november 27., 17.00 óra
Kiállítást megnyitja: Szabó Antónia képző és fotóművész
Köszöntőt mond: Varga László fotóművész
Közreműködnek: Kövesdi László színművész, Zsíros Réka és
Farkas-Barabás Szabolcs előadóművészek
A kiállítás megtekinthető: november 27.–december 18. között.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D'ART Dabasi kistérségi alkotókör:
december 4. péntek, 16.00 órától, vezeti: Fiók László festőművész

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk a téli
nyitva tartás szerint működik:

hétfő–péntek 9.00–17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva

Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ novemberi programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583 • e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör – szerda, 17.30–19.00
Kyokushin Karate – kedd, csütörtök 18.30–19.30
(korcsoportos bontásban)
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A Halász Móricz-kúria novemberi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné, Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
Vezeti: Botta Ilona jógamester
FOTÓKÖR
November 24. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
November 19. (hétfő) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
A kör tagjai november 19-én térnek vissza egy 200 éves időutazásból, hogy 18.00 órakor a kúria sejtelmes pincéjében beszámoljanak élményeikről. Még lehet csatlakozni!
Jane Austen A mansfieldi kastély című regényéről beszélgetünk.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
November 16. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szerda: 11.00–12.00 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizs-

gafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz. · tanár Juhászné Balog Petra
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: Halász M-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

November 13. Képeslapból dobozvarrás

A képeslapdoboz még a nagymamáink idejében volt divatos, talán néhányan még mindig használják varródobozként például a fiatalkorukban
elkészített darabokat. Ma ugyan már nem divat a képeslapküldés sem, de
régi gyűjteményekben sokszor sok lap felgyűlik. Ráadásul, ha megtetszik
az ötlet, még mindig lehet akármelyik papírboltban vagy postán beszerezni hozzávalókat. De a legszebb mégis azokból a régi lapokból készíteni,
amelyek tényleg emléket jelentenek.

Emlékkonferencia néhai dabasi Zlinszky János professzorról
Október 12-én emlékkonferenciát szervezett a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jogtörténeti
Tanszéke a kar alapító dékánja
e m léké re. A z ese mény t
dr. Szuromi Szabolcs rektor úr
nyitotta meg, majd előadással
emlékezett meg János bácsiról
a r e n d e z v é ny k e r e t é b e n
dr. Sólyom László, az Alkot
má nyb íróság első el nöke,
egykori köztársasági elnök,
dr. Vékás Lajos, az Új Polgári
Törvénykönyv kodifikációjáért
felelős Főbizottság elnöke és
dr. J. Michael Rainer a salz
burgi egyetem professzora.
A z előad á sok at né met és
magyar nyelven hallgathatták
meg az érdeklődők. Az előadók
néhai díszpolgárunk jogtörténeti, tudományos munkássága
mellett felidézték közösség

teremtő, közösségépítő munkásságát, azt a piarista, családcentrikus, keresztény szellemiséget, amellyel munkatársaihoz,

tanítványaihoz is viszonyult. neveztek el János bácsiról és
Munkássága, emberi nagysága emléktáblát avattak tiszteletére.
előtti nagyrabecsülésük jeleként
a Kar vezetői előadótermet
Feldman
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október
5-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– Első napirendi pontban Dabas Város Képviselő-testülete elfogadta a
lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült
jelentést.
– A Képviselő-testület úgy döntött, hogy elindítja a 100%-os önkormányzati tulajdonú Daszofe Nonprofit Kft. beolvadását a Sportcsarnok
Kft.-be, szeptember 30-i vagyonmérleg tervezettel.
– Ezt követően a testület az önkormányzathoz augusztus 1-jével átkerült,
a temetőkhöz és közterületekhez tartozó eszközök megvásárlására
támogatást biztosított.
– A testület utasította a Daszofe Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság költségeit a minimálisra csökkentse, és hogy tartozásait rendezze, valamint kintlévőségeit beszedje,
– majd döntött arról, hogy a Sportcsarnok Kft. részére fejlesztési támogatást biztosít a Piaccsarnokban lévő étterem vásárlására és eszközbeszerzésre.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározta,
hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonú Sportcsarnok Kft.-jét átalakítja nonprofit társasággá, mivel a társaság a közcélokat szolgáló feladatokat lát el és nem nyereségorientált.
– A Képviselő-testület úgy döntött, megköti a melléklet szerinti vagyonkezelési szerződést a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégiumra vonatkozóan.
– A testület úgy döntött, hogy a családsegítést, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást 2016. január 1-jétől továbbra is társulási formában
kívánja ellátni.
– Képviselő-testület engedélyezte a térfigyelő rendszer II. ütemének
kiépítését a város területén.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezt követően
helyiségbérlet és ingatlan ügyekben döntött.
– A Képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az MLSZ
által meghirdetett Országos Pályaépítő Programra: „Dabas város
területén kisméretű műfüves sportpályák létesítésére:
1. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2370 Dabasi-szőlők, Tinódi u. 1.
2. Kisméretű műfüves pálya helyszíne: 2371 Dabas-Besnyő, Illatos u 1.
– Utolsó napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rászorultakért és Elesettekért Díj adományozásáról döntött.
Dabas város jegyzője

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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Folytatódik a házszámrendezés
– tudnivalók, teendők –
Tájékoztatom Önöket, hogy városunk házszámrendezése folyta
tódik.
Az októberi újságban megjelenteken túl, azok az érintettek kaptak
értesítést, akiknek változott a házszámuk a következő utcákban:
Tabáni utca, Pillangó utca, Mádencia utca, Tücsök és a Nefelejcs
utca, így Sári városrész házszámrendezése befejeződött.
Dabas városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak értesítésre házszámváltozás miatt: Besnyői utca, Csokonai utca, Katona
József utca, Kisfaludy utca, Vásártér utca, Andrássy utca, Ady
Endre köz, Móra Ferenc utca, József Attila utca, Béke utca, Béke
köz, Bíbor utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bimbó utca, Címer utca,
Klapka utca, Csarnok utca, Bem utca.
A házszámrendezések továbbra is folytatódnak. Aki nem kap értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímválto
zás miatt keressék fel az Okmányirodát ( Dabas, Szent János út
120–122.) az új lakcímkártyák kiadása céljából. Egy lakásban
élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az Okmányirodában
a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy vigye magával a
Polgármesteri Hivataltól kapott határozatot is.
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a
lakcímkártyák/forgalmi engedélyek cseréjére
Hétfő
7.00–17.00
Kedd
8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Csütörtök
8.00–18.00
Péntek
8.00–16.00
Időpontegyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni a
következő telefonszámon lehet: 29/564-211
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet az Okmányirodától
kapott új lakcímkártyával és a Polgármesteri Hivatal által
kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Vállalkozások a székhely/telephely módosulását annak bekövetkezését követő 180 napon belül kötelesek bejelenteni a cégbíróságnak,
a bejelentés illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes, amennyiben annak megváltoztatására hivatalból került sor. Fontos, hogy a
változás a gazdasági társaság esetén alapító okirat/alapszabály
módosítását vonja maga után. Amennyiben a társaság székhelyének
címében történik változás, azt a cégbíróság un. „egyablakos” rendszeren keresztül megküldi az adóhatóságnak, ezért oda nem kell
külön bejelenteni.
Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelet Lakosságot, hogy türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a 29/561220 telefonszámán kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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ország közepe többcélú kistérségi társulás
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 – Az OKÖT hulladék
gazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel című projekt

megvalósítás alatt

a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
A Társulás által képviselt 10 településre kiterjedő, megközelítőleg 44 ezer lakos hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztését tűzték ki, melyet eszközbeszerzésekkel kívánnak
hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni az Európai Unió és a
hazai költségvetés által biztosított 695,89 millió forint támogatásával.
A projekt célkitűzése a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele, valamint az ehhez kapcsolódó infrastrukturális
háttér megteremtése.
A fejlesztés eredményeként beszerzésre kerül egy, a házhoz menő szelektív gyűjtéshez szükséges 16 köbméteres
gyűjtőjármű és egy daruval ellátott konténeres gyűjtőjármű.
A lakosságnál illetve az intézményeknél a papír-, fém-,
műanyaghulladékok szelektív gyűjtésére 13 500 db 120 literes és 200 db 1100 literes gyűjtőedény kerül kiosztásra.
A szelektíven begyűjtött papír-, kompozit-, fém- és
műanyaghulladékok újrahasznosításának előkészítése érdekében egy mobilizálható válogatósor kerül kialakításra a
Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központban.
Ugyanitt egy 20 lábas konténer elhelyezése történik meg,
mellyel egy újrahasználati központot hoznak létre a még hasz-

nálható állapotú ruhanemű, bútor és elektronikai berendezések hulladékká válásának megelőzése céljából. A megelőzési tevékenységeket 5000 db házi komposztáló edény beszerzése egészíti ki.
A vegyes hulladékok gyűjtésének hatékonyságát két
tömörítőlapos gyűjtőjárművel, egy kétkaros konténeres gyűjtőjárművel és egy pótkocsival biztosítják.
A lerakó működtetésének költséghatékonyságát egy korszerű kompaktor – hulladék tömörítő eszköz – beszerzésével
kívánják növelni. A rakodási feladatok ellátását új rakodógép
beszerzésével biztosítják.
A hulladékgyűjtés és -kezelés korszerű informatikai hátterét a rendszer fejlesztésével és gyűjtőjárat-optimalizálással
kívánják biztosítani.
A hulladékkeletkezés megelőzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés tudatosítása érdekében a projekt keretében
átfogó ismeretterjesztő, tudatformáló kampány zajlik a lakosság körében.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A JÓ CSELEKEDETEK ÉVÉNEK HÍREI

A mustgáz veszélyei

Gyakran szembesülünk azzal, hogy egy-egy hírműsorban zömmel
negatív történésekről hallunk, mintha a hírszerkesztők „szűrője” a
pozitív események cenzúrázását végezné. Ez a rovat azt a célt szolgál
ja, hogy a szűkebb közösségünkkel, a dabasiakkal jó híreket osszunk
meg, felhívjuk a figyelmet azokra az önzetlen cselekedetekre, ame
lyek a helyi kisközösség összetartó erejét adják.
Bizonyára hallottak már Holecz Dominikról, arról a négyéves dabasiszőlősi kisfiúról, aki lyukas szívvel született és érrendszeri problémái
miatt már több életmentő műtéti beavatkozáson esett át. A szőlősi és a
gyóni templomban többször buzdította imára a híveket, őérte és családjáért, Balázs atya. A szűkebb–tágabb közösség is folyamatosan igyekszik átvállalni a család terheiből. Hosszú várakozás után, október 15-én
került sor Dominik ötödik műtétjére, amelynek során egy, a szívhez
közeli műér cseréjét is elvégezték. Az orvosok ez alkalommal sem biztatták a családot sok jóval, a beavatkozás sikerének mindössze 10% esélyt
adtak, sőt hétórás beavatkozást jósoltak. A legrosszabbra felkészülve, a
jó Isten kegyelmében bízva várta a műtét napját a család, amelyre elkísérte őket a lelkipásztoruk is, hogy támaszt nyújtson.
A beavatkozás hét óra helyett csak négyet vett igénybe, Dominik a
műtét utáni hetekben a várakozásokhoz képest gyorsan felerősödött.
Október végén szerencsésen hazaérkezett, reméljük, gyorsan felépül családja körében, és a következő kontrollvizsgálat is biztató eredménnyel
zárul. A család ezúton is köszöni azt a sok-sok segítséget, gondoskodó
figyelmet, amelyet eddig kaptak. 			
Feldman László

A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét az év ezen
időszakára jellemző veszélyforrásra, a mustgáz mérgezésre.
A gondatlanság és figyelmetlenség miatt minden évben több
baleset vagy haláleset következik be országszerte.
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid,
színtelen és szagtalan gáz, amely a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. Otthonunkban elsősorban a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik.
A keletkező szén-dioxid belégzése, az oxigénhiányos állapot
hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger,
illetve mentális zavar. Ha fizikailag képes is lenne a mustgázt
belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadályozza ebben.
Megelőzésként javasolt a pincék megfelelő szellőztetése, a
hordók nagy térben való elhelyezése, gázérzékelő riasztóbe
rendezés használata. Tanácsos úgy lemenni a pincébe, hogy
magunk előtt botra erősített, égő gyertyát tartunk legfeljebb a
derék magasságában. Ha a gyertya elalszik, azonnal el kell
hagyni a helyiséget!
A balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülékben
lehet kimenteni. A segítségére siető személy az oxigénhiányos
helyiségbe lépve maga is áldozattá válhat. Veszély esetén hívja
a katasztrófavédelmet a 105-ös számon!
Forrás: http://pest.katasztrofavedelem.hu/mustgaz-veszelyei
2015. november
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Ménesi Milán
Kis Csenge
Szabó István
Mann Balázs
Péli Panna
Lakatos Dorina
Strupka Levente
Dusek Lajos Gergő
Tokai Dalma
Frim Martin
Simon Hanna Laura
Kocsis Kincső
Bozsik Kinga
Bukovszki Jázmin
Kovács Regina Renáta

Anyuka neve
Ondrejka Anita
Szatmári Emese
Demeter Gabriella
Fridrich Andrea
Karcsay Zsófia
Lakatos Szilvia
Heleszta Kitti
Debreceni Orsolya
Rizmajer Éva
Szőcs Adrienn
Kupai Brigitta
Kovács Ivett
Balog Diána
Varga Mária
Végh Renáta

Születési idô
2015. 04. 22
2015. 09. 22.
2015. 09. 30.
2015. 10. 01
2015. 10. 06
2015. 10. 09
2015. 10. 09
2015. 10. 13
2015. 10. 15.
2015. 10. 19
2015. 10. 19
2015. 10. 20
2015. 10. 22.
2015. 10. 30.
2015. 10. 31.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Bujáki Jánosné Kovács Irén
Kozma Gyuláné Lengyel Irén
Kovács Istvánné Slezák Rozália
Barta Bertalanné Fajka Piroska
Lutter Jánosné Endrődi Julianna

Születési idô
1925. 11. 27.
1924. 11. 10.
1923. 11. 05.
1923. 11. 27.
1920. 11. 14.

Életkor
90 éves
91 éves
92 éves
92 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
november 10. Laja Lénárd–Márton Mária
november 13. Havasi József–Szaller Erzsébet
november 19. Volentér Péter–Ujvári Etelka
november 20. Garajszki Balázs–Szabados Margit
november 26. Bózsik István–Sikari Mária
november 27.
Ecker János–Lakos Julianna
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
november 8.
Pál János–Fabók Anna
november 14. Laja Lénárd–Surman Ilona
Malecz László–Szmetana Erzsébet
november 21. Danyis József–Jurácsik Julianna

november 21. Gogolák Bálint–Mráz Terézia
november 28. Görgicze Tibor–Szabados Margit
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Magyar Sándor–Pelikán Erzsébet
november 8.
Horváth László–Volenszki Teréz Ilona
november 15. Kéri György László–Szabados Terézia
Durai József–Süveges Katalin
Durai István–Süveges Edit
november 22. Kálvin László–Garajszki Éva
Kopasz János–Félix Csilla
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
November 11. Kuli Imre Károly–Bozsik Erzsébet
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
november 5.
Sipos Bálint–Strupka Anita
november 11.
Jarábik Gábor–Rutterschmidt Tímea
2015. október hónapban kötöttek házasságot:
október 3.
Kovácsvölgyi Sándor–Szarka Krisztina
október 10.
Irmics Balázs–Cserháti Ibolya
Hadi Tamás–Kozma Lilla
október 22.
Durai Gyula Krisztián–Petra Éva
október 24.
Hornyák György–Fórián Eszter
október 26.
Valentyik Miklós–Kreisz Enikő

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Szilágyi Sándorné (Rontó Terézia)
1929. 04. 14.
Dr. Mucsi József
1954. 04. 29.
Pintér Péterné (Majeczki Margit)
1933. 10. 12.
Dori Árpád
1945. 03. 22.
Szabó Györgyné (Janicsák Juliánna)
1931. 04. 28.
Sztavridisz Sztavroszné (Jaloveczki Rozália) 1932. 08. 29.
Gácsi Varga Jánosné (Provits Franciska) 1925. 09. 02.
Batta Jánosné (Szelei Terézia)
1934. 11. 02.
Jurácsik Ferencné (Udvari Veronika)
1919. 07. 22.
Bartos József
1931. 05. 26.
Precsinszki Istvánné (Szeidenléder Mária) 1944. 05. 01.
Szaller Jánosné (Majeczki Erzsébet)
1932. 02. 20.
Klan Jánosé (Kiss Erzsébet Margit)
1943. 10. 21.
Rusznyák Lajosné (Fodor Magdolna)
1947. 06. 26.

2015. 07. 14.
2015. 09. 22.
2015. 09. 27.
2015. 09. 29
2015. 10. 06.
2015. 10. 08.
2015. 10. 10.
2015. 10. 10.
2015. 10. 13.
2015. 10. 15.
2015. 10. 17.
2015. 10. 25.
2015. 10. 30.
2015. 11. 01.

Osztozunk a családok gyászában.

Egy szál cigaretta ára életet menthet!!!
A nemzetközi „Ne gyújts rá”- mozgalom világnapját minden év november harmadik csütörtökén rendezik meg. Célja, hogy legyen az évben
egy olyan nap, amikor a cigarettázók nem gyújtanak rá és az emberek
figyelme irányuljon rá a dohányzás és a passzív dohányzás veszélyeire.
Az idei esztendőben meghirdetett „ Jó Cselekedetek Éve” a végéhez
közeledik. Ilyenkor gyakran végzünk számadást tetteinkkel kapcsolatban. Sokszor, sokféleképpen segíthettünk másokon, de a saját egészségünkkel törődni az egyik legfontosabb dolog a világon.
Ezért november 3. csütörtökén arra szólítanánk fel a dohányzás rabjait, hogy legalább 1 napig függesszék fel káros szenvedélyüket! Sőt ezál-
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tal nemcsak saját egészségükért tehetnek,
hanem az aznapi cigarettaadagjuk árát
(akár egy szálét, akár egy dobozét) lehetőségük lenne felajánlani a Mentős zol
gálat részére.
Kérnénk minden olyan iskolát, munkahelyi
közösséget, egyesületet, szervezetet, akik szeretnének tenni saját és
mások egészsége érdekében, jelentkezzenek a juracsik.andrea@dabas.
hu e-mail címen. Közös erővel egy jobb, egészségesebb életért!
Számítunk Önökre! 			
Jurácsik A.
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Szén-monoxid,

a láthatatlan gyilkos

A szén-monoxid (CO) igen veszélyes mérgező gáz, ami éghető anyagok tökéletlen égésekor keletkezik. A fő veszélyt a gáz felismerhetetlensége, érzékelhetetlensége okozza, ugyanis színtelen, szagtalan, az
emberi érzékszerveknek teljesen „láthatatlan”.
A gáz belélegzésekor CO-hemoglobin (COHb) képződik, ezzel
párhuzamosan az oxigénszállító kapacitás csökken, így a szervezet
lassan megfullad. Sajnos, még enyhe mérgezés esetén is hosszú a
szervezet regenerálódása, több órát is igénybe vevő folyamat.
Szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben
A veszélyt a lakásba a mindennapi életünket megkönnyítő használati tárgyakkal, berendezésekkel visszük be. Az eltömődött kémény, a
nem megfelelő körülmények között zajló tüzelés fával, szénnel, gázzal, a személyautó „járatása” a garázsban, a hordozható grillező zárt
térben való üzemeltetése, a hordozható gázos vagy parafinos melegítő, a konyhai gáztűzhely mind-mind veszélyesek lehetnek. Mivel a
szén monoxid a tökéletlen égés végterméke, ezért nincs mitől tartanunk, ha a tüzelő/fűtő berendezéseink karbantartása rendszeres és a
szellőzésük (kémény) megfelelő.
Kit veszélyeztet leginkább a CO?
Az összes ember és háziállat ki van téve a szén-monoxid-mérgezés
veszélyének. Senki sem immunis rá. A mérgezés, a CO és a hemoglobin kölcsönhatása azonban az egyén fizikai állapotának és a terhelésnek függvénye, ezért a legveszélyeztetettebbek a kisgyerekek,
a kismamák és az idős vagy beteg emberek.
Hogyan kerülhetõ el a szén-monoxid-mérgezés?
Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a szén-monoxidtól, az alábbiakat kell betartania:
– Tüzelő/fűtő berendezéseit megfelelő szakképesítéssel rendelkező
szakember telepítse és rendszeresen tartsa karban (fontos: a fűtő
berendezéseket ellenőrizzük a fűtési szezon kezdetén!).

Dohányzás nélkül

egy hosszabb életért!

A 2015. évtől az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a gyerekek
egészséges életmódra történő nevelésére. Az első félévben az óvodások és a kisiskolások vehettek részt az önkormányzat által szervezett
D-alma egészségnevelő programban. Júniusban, a program végeztével a gyermekek a sok hasznos tudnivaló mellett értékes ajándékokkal is gazdagodtak. Az év második felében a város általános iskoláinak felső tagozatait céloznánk meg egy dohányzás megelőzési programmal.
Magyarországon a dohányzás súlyos egészségügyi probléma,
amelynek következtében több mint 30 000 ember hal meg évente.
Bár a megbetegedések és a halálesetek túlnyomó többsége a középko-

– Soha ne járassa a motort zárt garázsban!
– Zárt térben soha ne használjon hordozható benzines kemping felszereléseket!
– Kémény nélküli tüzelő/fűtő berendezést csak jól szellőztetett
helyen használjon, soha nem zárt ablakok/ajtók mellett!
– Gázolajjal üzemelő szerszámokat, motorokat soha ne használjon
házon belül!
– A nagyobb biztonság érdekében használjon gázérzékelőt a potenciális CO kibocsátó berendezés környezetében! Az érzékelő használatkor tartsa be a gyártói előírásokat!
A CO érzékelõ
A szén-monoxid-érzékelő feladata, hogy telepítési helyén érzékelje,
és megfelelő módon jelezze, ha a szén-monoxid az emberi életre
veszélyes koncentrációban van jelen.
Ha CO érzékelő vásárlása mellett döntünk, akkor mindenképpen
minősített érzékelőt vásároljunk, megbízható szakmai hátérrel rendelkező cégtől. (Európában jelenleg az EN50291:2001-es szabvány
alapján minősítik az érzékelőket. Amelyik érzékelő ennek megfelel,
azt bátran megvásárolhatjuk.)
Ezen érzékelők élettartama általában 2-5 év. Ezután vagy az érzékelő cellát vagy az egész érzékelőt ki kell cserélni. Minden érzékelőt
a gyárban kalibrálnak a megfelelő riasztási szintre, ezért a tisztításon kívül egyéb karbantartást nem igényelnek. Az érzékelők tisztítása enyhén nedves, tisztítószertől mentes ronggyal történhet.
Mit tegyen, ha jelez az érzékelõ?
– Nyissa ki az összes ablakot és ajtót a helyiségben, hogy a mérges
gáz kiszellőzhessen!
– Ahol lehet, azonnal kapcsolja ki a tüzelő berendezést!
– Hagyja el az épületet, de hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat!
– Addig ne menjen vissza, amíg a riasztás-jelzés meg nem szűnik!
– Azonnal kérjen orvosi segítséget, ha valakin a CO mérgezés tünetei (fejfájás, szédülés, émelygés, hirtelen fáradtság) jelentkeznek!
– Addig ne használja újra a tüzelő/fűtő berendezést, amíg azt szakember át nem vizsgálta és meg nem javította!
Forrás: Decsi György (Villanyszerelők lapja és www.vedelem.hu)

rúakat és az időseket érinti, mégis a dohányzási szokások kialakulásában a serdülőkor játssza a legfontosabb szerepet, hiszen a felnőttek
túlnyomó többsége 18–20 éves kora előtt rászokik a dohányzásra.
Ezért tartjuk fontosnak, hogy a dohányzás prevenciója elég határozott legyen már jóval a rászokás várható ideje, a kamaszodás előtt.
A programot megelőzően felmérést készítünk a 13–18 éves diákok
káros szenvedélyekkel kapcsolatos fogyasztási szokásairól, életmódjukat érintő kérdésekről. A iskolai egészségnevelő munkát a Védőnői
Szolgálattal együttműködve végezzük. Célunk, hogy az elkövetkezendő hónapban a város minden felső tagozatos diákja részt vegyen
benne. A program záróeseménye egy, a 7-es , 8-os diákok részére
megrendezett vetélkedő lesz, melyet november 20-án, péntek délután
rendezünk meg az önkormányzat épületében. A versenyen a gyerekek próbára tehetik tudásukat és csatlakozhatnak egy mindannyiunk számára fontos ügyhöz, a dohányzás megelőzéséhez. Az osztályok, a megszerzett tudás mellett, komoly nyereményekkel is gazdagodhatnak.			
Jurácsik Andrea
egészségügyi referens
2015. november
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A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• A téli időszámítás idején esti szentmiséink
(minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton) 17.00 órakor kezdődnek.
• Hétfő esténként 18.00 órától tartja összejövetelét katekumen csoportunk, amelybe
azokat is szeretettel várjuk, akik nem szentségfelvételre készülnek, hanem hitbeli tudásukat szeretnék elmélyíteni.
• 14-én, szombaton és 20-án, pénteken nem
tartunk szentmisét.
• A 15-én, vasárnap 8.30-kor kezdődő szentmisét a Szőlőkben a 10 éven belül novemberben elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk
fel.
• 28-án, szombaton este az adventtel kezdetét veszi az új egyházi év.
• 29-én, vasárnap 7.45-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért a szőlősi szentmise
előtt.
Adventben:
• Hétfőnként (így november 30-án és december 7-én is) 16.30-tól gyóntatás, 17.00 órától szentmise.
• 2-án, szerdán 17.00 órától szentmise, utána
gyóntatás 18.15-ig; 9-étől szerdánként
17.00-18.00 h adventi lelkigyakorlat, utána
gyóntatás 18.30-ig.
• Péntekenként (így december 4-én és 11-én
is) 6.30-tól roráte, utána gyóntatás.
• December 5-én, szombaton 18.15-től 2 havi
gitáros/csendes dicsőítő szentségimádás.
• December 6-án, a hónap 1. vasárnapján
10.30-tól gitáros gyerekmise Gyónon.
• December 8-án, kedden megkezdődik a
Ferenc pápa által meghirdetett Irgalmasság
Jubileumi Éve. (Ezt ismertető prédikáció:
november 21-22-én és 28-29-én.)
Mindenkit szeretettel várunk!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, diákmisét november 28-án szombaton 17.00-kor.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• November 22-én vasárnap 9.30-kor tartjuk
a jubiláns házaspárok miséjét. Akik idén
ünnepelték házasságuk 5, 10, 15, 20, 25 stb.
évfordulóját, kérjük, jelentkezzenek a plébánián vagy a sekrestyében!
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• November 28-án, advent 1. vasárnapjának
előestéjén 17.00-kor ünnepélyes gyertyagyújtás lesz templomunkban, diákmisével,
valamint Juhász Márton akolitusnál.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái péntek esténként 18.00–19.30 között a
hernádi általános iskolában.
Alkalmaink
• November 22-én vasárnap vendég igehirdető
Morva Ákos
• November 29-én vasárnap advent első
vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet
• December 19-én a Gyülekezeti Házban gyerekek karácsonyi készülődése
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet! Csontos József lelkip á s z t o r ; w w w. p a r o k i a . h u / l a p /d a b a s i reformatus-egyhazkozseg
Köszönjük az 5. alkalommal megrendezett bál
szervezőinek, a segítőknek, támogatóknak,
résztvevőknek, a süteményt és tombola ajándékokat felajánlóknak, a résztvevőknek, hogy
segítették, támogatták a bál sikeres létrejöttét.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• November 13. péntek, 18.00 órakor bibliatanulmányozás, imaközösség
• November 15. vasárnap, 15.00 órakor szeretetvendégség a gyülekezeti házban, tombola
• December 09-11-ig 18.00 órakor adventi
evangelizáció vendég igehirdetők szolgálatával
• December 13. 10.00 órakor advent 3. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő 7. osztályosok részére
• 10.00 óra – istentisztelet a templomban
(november 8-tól a gyülekezeti házban)
• 10.00 óra – gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben

• hétfő 9.30 – istentisztelet a Zárdakert Idősek
Otthonában úrvacsoraosztással (minden
hónap negyedik hétfő), 11.00 óra – istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában úrvacsoraosztással (minden hónap 4. hétfő)
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmációelőkészítő
• szerda:
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra
– 16.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
6. osztály részére
• péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség (minden hónap 2. péntekén)
Szeretettel hívunk és várunk minden hittanos és
konfirmandus gyermeket!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Rendszeres alkalmaink
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Konfirmációs óra: csütörtök 15.30 óra
• Ifjúsági óra: péntek, 15.30 (Szabó Adrienn
teológushallgató vezetésével)
• Kóruspróba: péntek 17.00 óra
• CSALÁDI KÖR: november 14., szombat,
17.30. Vendég előadó: Tóth Erika Katalin
tanár. Előadás címe: A nagyszülőkben rejlő
kincs. Kérjük a kedves nagyszülőket, hogy az
alkalomra lehetőség szerint gyermekükkel
(gyermekeikkel) együtt jöjjenek el. Helyszín:
gyülekezeti ház (Dabas-Gyón, Luther u.14.)
Nagy szeretettel hívjuk és várjuk!

„A nagyszülők együtt születnek az unokával.”
Az alkalmat az önkormányzat támogatja.
• Megemlékező áhítat Örök élet vasárnapján:
november 22-én, vasárnap, 16.00 órakor
áhítat keretében emlékezünk meg az elmúlt
egyházi esztendőben előrement testvéreinkről (2014. nov. 22 óta). Szeretettel hívjuk a
gyászoló családokat, hogy az áhítaton sze-
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rettük nevének elhangzásakor egy mécsest
gyújtsanak meg.
• Ádventkoszorú készítés (gyermekfoglalkozás): november 28-án szombaton, 10.00
órától, Kerekes Istvánné Marika vezetésével,
a gyülekezeti házban.
• Templomunk 232. évfordulójának megünneplése: ádvent első vasárnapján, november
29-én, a 10.00 órakor kezdődő istentiszteleten emlékezünk meg gyülekezetünk fennállásának 232. évfordulójáról, kültéri betlehem felállításával.
• Istentisztelet úrvacsoravétellel: december
6-án,10.00 órakor. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik szeretnének erőt meríteni életük
terheinek hordozásához az úr vacsorai
közösség által.
Ádventi estek a Gyóni Evangélikus
Gyülekezetben:
• dec. 3. csütörtök, 17.00: Ádvent a kórházban – Vendég: Hazay Tímea (pedagógus, a
SOTE koraszülött osztályának önkéntese)
• dec. 10. csütörtök, 17.00: Ádvent és teológia – Ádvent a Teológián – Vendég: Varga
Gyöngyi (lelkész, Evangélikus Hittudományi
Egyetem)
• dec. 17. csütörtök, 17.00: Ádvent a börtönben – Vendég: Erdélyi Csaba (börtönlelkész)
Az alkalmakat a gyülekezeti házban tartjuk.
Szeretettel hívjuk és várjuk!
• Ádventi barkácsolás (gyermekfoglalkozás): December 11-én, pénteken, 14.00
órától karácsonyi díszek, egyéb dekorációk
készítése. A foglalkozást vezeti: Kecskésné
Harmincz Jolán óvodavezető.
• Ádventi orgonakoncert: dec.13-án,
vasárnap, 17.00 órakor. Orgonál: Thiering
Etelka (a Bp., Deák téri evangélikus gyülekezetből). Az alkalmon ádventi és karácsonyi
orgonaművek csendülnek fel, az áhítat szolgálatát Balog Eszter lelkész végzi. Az alkalom ingyenes, adományokat köszönettel
elfogadunk.
• Gyermekkarácsony: december 19-én,
szombaton, 15.00 órakor karácsonyi istentisztelet a gyermekek részére.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat!
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00. Az egyházfenntartói járulék:
3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló
esetében. Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebook
old alunkon is: Gyóni Evangélikus Egyház
község.

„A segítség kézzel fogható – segíts, hogy segíthessünk!”
Mint az ismeretes, a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet 2015. június 1-jétől a lakosság szolgálatára, az Országos
Mentőszolgálat irányítása alatt, velük együttműködve.
Önkormányzatok, cégek, magánszemélyek nagylelkű adományából a mai napig 190 kivonulásunk volt, az esetek 65 százalékában orvosi beavatkozásra volt szükség, 18%-ban pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
Számos esetünk volt már, amikor közvetlen életveszélyt hárítottunk el:
– Június elején egy ismert orvosnő lett rosszul, a mi gondos beavatkozásunknak köszönheti az életét.
– Rendszeresen látunk el cukorbetegeket, akik eszméletlenné válnak az alacsony cukor miatt
(hypoglückémia), amit a helyszínen infúziós kezeléssel rendezni tudunk.
– Többször riasztottak minket darázscsípés okozta allergiás betegekhez, akik a gondos beavatkozás következtében menekültek meg a súlyosabb szövődményektől.
– Rendszeres az M5-ös autópályán a baleset, ahova szintén minket is (az OMSZ-szal együtt)
riasztani szoktak.
– Leggyakrabban szívinfarktushoz, STROKE-hoz (agyi történés) megyünk, de nem egy ízben láttunk el gyermeket (baleset, lázgörcs) is.
– Két esetben sikeres újraélesztést hajtottunk végre az OMSZ munkatársaival együtt.
– Augusztus 22-én Magyarországon is egyedi esetnek tekinthető mentésben vettünk részt, és egy
25 hetes várandós kismamát és magzatát sikerült megmenteni, rajtuk segítettünk.
– Egy súlyosan allergiás középiskolás lány életét is sikerült megmentenünk szeptemberben.
A mentőorvosi kocsi fenntartása nem kis anyagi áldozattal jár. Örömünkre szolgál, hogy polgármesteri hivatalok, cégek és magánszemélyek is segítenek benne, hogy fenntartsuk és üzemeltessük a lakosság betegellátására.
ÚJDONSÁG! – Őrzött betegszállítás
Az egyik német alapítvány segítségével egy mentőgépkocsit is felszereltünk, amivel költségtérítéses őrzött betegszállítást is vállalunk!
A betegszállításból eredő bevételünket TELJES EGÉSZÉBEN a MENTŐORVOSI kocsi
fenntartására fog juk fordítani. A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a
www.dabasmok.hu honlapon vagy a 06-30/857-9000 mobilszámon. A betegszállítás nem
életmentő sürgősségi ellátás, ezért kérjük, sürgős, életveszélyes esetben továbbra is a 104-es
vagy 112-es számot hívja!
Továbbra is számítunk az önök nagylelkű támogatására. Támogatóink nélkül ez a kocsi
nem üzemelhetne, és nem tudnánk ennyi emberen segíteni!
Aki úgy érzi, hogy lehetősége van anyagilag támogatni a DKMK Nonprofit Kft.
keretein belül működő, az Országos Mentőszolgálattal szoros szakmai együttműködéssel dolgozó dabasi mentőorvosi-mentőtiszti kocsi munkáját, az alábbi számlaszámon megteheti:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Bővebb információ: www.dabasmok.hu

Köszönet a segítségért
Köszönöm MINDANNYIUKNAK, akik önzetlenül fáradtak, hogy segítsenek az október
22-i esti ködben árokba csúszott autósnak (a Wesselényi és a Kossuth u. kereszteződése).
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Magyar világrekord a Gyóni Betonon
Nyolcvan évvel ezelőtt, 1935. október 17-én hajnalban hűvös szél
süvített végig a gyóni rekordpályán. Az ősz visszavonhatatlanul nyomatékosította, hogy vége a verőfényes, meleg napoknak. A reggel
közeledtével mindinkább kétségessé vált a magyar Grand Prix-menő,
Hartmann László nagy titokban előkészített világrekord-kísérletének végrehajtása.

Az egyre erősödő szélben az újságírók fázósan, mogorván húzták
össze magukat a meleg felöltők védelmében. Megérkezett a teherautó, melyről féltő gonddal csomagolták ki a 2.3 literes, nemzeti színeket viselő Maseratit. Hartmann megdöbbenve észlelte, hogy szállítás
közben eltört a kocsi szélvédőüvege. Végül úgy oldotta meg a helyzetet, hogy egy celluloid arcvédőt vett fel, bár láthatóan kényelmetlenül
érezte magát alatta. Az újabb heves szélrohamok hatására bizonytalan percek következtek, míg végül meghozta a döntést: nekiindul a
kísérletnek, bemelegítik a motort.
Nyitásként repülőstarthoz készülődött segítőivel a 43-as kilométerkő tájékán. Az újságírók türelmét még néhány várakozással teli
perc tette próbára, majd egyszerre csak döbbenetes sebességgel száguldott el előttük a versenyautó. Utána tekintve pillanatok múlva
már csak kis pontnak látszott, majd rövid idő múlva az hallatszott,
hogy visszafelé jön. A tempó biztató eredményt sejtetett, amit az időmérők számítása is igazolt, mert az 1 kilométeren mért középarányos
16,78 másodperces eredmény 214,544 km/h-s átlagsebességet jelentett. Magyar rekord és a legjobb eredmény, amit valaha is magyar
versenyző futott. Hartmann több mint 11 kilométerrel szárnyalta túl
Eszterházy Antal herceg néhány éve Bugattival elért 203 km/h-s
átlagsebességét. Az újságírók ettől valósággal lázba jöttek, és senki
nem foglalkozott tovább az ősz viszontagságaival.
– Kecskemét felé jóval túlléptem a 220-as tempót, visszafelé persze ez az őrült szél alaposan lefogta a kocsit. Ha nincs szél, még jobb
időt futottam volna – mondta nekik Hartmann, majd gyorsan visszament a szerelőihez. Ezúttal állóstartos kategória-világrekordkísérlethez készültek. Ez volt Hartmann specialitása, 1929 decemberében a
táti pályán ő honosította meg Magyarországon a gyorsasági versenyzésnek ezt a kevéssé ismert és kevésbé látványos formáját. Most a
45-ös kilométertől, a startvonalról fülrepesztő zúgással lőtt ki.
A kocsi szédületesen jól gyorsult és ez mindenkit izgalomba hozott.
Az ellenirányú futam után az idő kiszámításának elhúzódása borzolta tovább az idegeket. Megérte azonban a várakozás, mert az 1 mérföldön mért 37,84 másodperces időeredmény 153,108 km/h sebességgel kategória világrekordot jelentett. Az újságírók elégedetten
nyugtázták és röpítették világgá, hogy a gyóni betonon újra világrekord szü letet t, méghozzá e zút ta l mag yar versenyzővel.
Tudósításaikban meghátrált az ősz, és ha csak egyetlen napra is, de
visszatért a nyár.
Valentyik Ferenc
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Hartmann László
(*1901 †1938)

A hazai autósport kétszeres bajnoka,
az 1945 előtti korszak nemzetközileg
legismertebb magyar versenyzője
1901. augusztus 17-én született
Budapesten. Sports zeretete gyermekkortól tetten érhető: úszott, futballozott, bokszolt, túrázott, de az
autóvezetői engedélyét meglehetősen későn, 25 évesen szerezte meg.
Először 1928-ban állt starthoz, kezdetben a család amerikai gyártmányú Hupmobile-jával versenyzett.
A nehézkes járművel elért eredményei nem keltettek különösebb feltűnést. A fürgébb versenyautó szükségességét felismerve 1929 decemberében, árverésen megvásárolta Zichy Tivadar gróf 2263 köbcentis
Bugattiját. Még ebben a hónapban, december 23-án hivatalos rekordkísérletet hajtott végre a táti lanszé-pályán. Repülőstarttal 195,408
km/h átlagsebességet, az 1929. évi leggyorsabb magyar eredményt
futotta. Ugyanakkor az elsőként végrehajtott állóstartos kísérlete, a
123,984 km/h átlagsebesség kategória világrekordot jelentett. A biztató kezdet után a futamokon is mind előrébb végzett, versenyprogramjának fókuszába pedig a Grand Prix futamok kerültek.
Tát után a gyóni rekordpályára is szívesen és gyakran járt, összesen 5
magyar rekordot és egy világrekordot ért el, 1934-ben még
Bugattival, majd 1935-től már a Maseratival. Főként a rekordnapok
résztvevője volt (1934, 1935, 1936), de a legemlékezetesebbnek az
1935. október 17-i egyéni rekordkísérlete bizonyult.
A nemzetközi autósport világában a versenyzők és a szervezők egyaránt kedvelték. Eredményei alapján 1937-ben a német „Deutsche
Sport Illustrierte” szaklap az európai ranglista 13. helyére rangsorolta. Külföldi elismerést két alkalommal kapott, a német és osztrák
autóklubok tüntették ki. A magyar autósport fejlesztéséért végzett
tevékenységét Horthy Miklós kormányzó Signum Laudis adományozásával ismerte el 1933-ban. Az autóversenyzés lett a végzete: tragikus utolsó versenye 1938. május 15-én volt Tripoliban. Végső nyughelye Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben van.
V. F.

kitekintô

Közel Afrikához

„…A lelkem egy darabja ott maradt és vissza kell mennem megkeresni. ”
A Gyóni Napok rendezvénysorozat egyik leglátogatottabb eseménye Karlik Dóra Közel Afrikához címû fotókiállítása volt. Dórát eddigi életútjáról, a vizuális mûvészetek iránti szenvedélyérôl, az utazások adta kihívásokról, barátságról, hitvallásról Kapui Ágota kérdezte.
K. Á.: Középiskolás korodból úgy emlékszem
rád, mint egy rövid hajú, fiús, örökmozgó,
érdeklődő gyerekre, aki mindig elöl ült, nem
bújt el a hátsó sorban, mint sokan mások.
Mindenről volt véleményed, kíváncsi derűvel
fordultál a tanárod felé, és magától értetődő természetességgel kérdeztél, és bátran megszólaltál
ezen a nehéz idegen nyelven. Sokszor ajánlottál
nekem filmeket, hoztál videokazettákat (főleg
Geena Davis filmjei érdekeltek akkortájt), és
megkérdezted a véleményemet. Később francia
filmeket is ajánlottál, és főiskolásként interjút
készítettél Sophie Marceau-val, hoztál tőle
nekem egy dedikált fotót, amit most is a vitrinemben őrzök. Mikor kezdődött nálad a vizuális művészetek iránti szerelem?
K. D.: Érdekes, hogy pont Geena Davis
nevét hoztad fel. Épp a napokban láttam tőle
újra a Mondvacsinált hős című filmet, amiben egy riporternőt alakít, és egy olyan
embert emelnek piedesztálra, aki nem
érdemli meg. Ő rájön, hogy a valódi hős egy
piti kis csaló, mégis az életét kockáztatta.
A film a riporternő saját felismerésén keresztül mutatja be, hogy egy mennyire torz és
előítéletekkel teli világban élünk, és nagyon
bártornak kell lennie annak, aki ki mer állni
az igaz ügy mellett. A film üzenete így 20 év
távlatból is aktuális.
Gyerekként sokat kellett engem orvoshoz
hordani a „nagyfaluba”, ilyenkor mindig
kihasználtuk a lehetőséget édesanyámmal és

Fotó: Paul Kollar

múzeumokba, kiállításokra, színházba jártunk, vagy csak egyszerűen sétálgattunk a
belvárosban. Ezek az impressziók nagy
hatással voltak rám, valamint Anyu, aki gyönyörűen rajzolt – néha papírra szénnel, néha
pedig egyszerűen csak az újság szélére skiccelt fel valamit. Ő biztatott, hogy találjam
meg azt a dolgot, amiben ki tudok teljesedni.
Akik ismernek, tudják, hogy szeretem a
határaimat feszegetni, fontos, hogy sikert
érjek el abban, amit csinálok, hogy adhassak
mások na k és magamna k is va lam it.
Szerencsés vagyok, hogy a családom soha
nem gátolt meg ezekben a próbálkozásaimban, még akkor sem, ha épp az ő határaikat
feszegettem. Így lett a fotózás az egyik olyan
dolog, amiben ki tudok teljesedni.
K. Á.: Nem sok fiatal lány mondhatja el
magáról, hogy lovagol, repülőgépről fotózza a
várost, Afrikába vágyik, és vadállatok közelségében érzi jól magát. Tagadhatatlanul bátor
vagy, és ez a bátorság sok élményhez juttatott
már az életben. Miért keresed folyton a kihívásokat?
K. D.: Mert az élet szép és nem tudhatjuk, mennnyi perc adatik meg nekünk ezen a
bolygón, de azt érdemes úgy beosztani, hogy
a végső számadásnál a boldog pillanatok
legyenek túlsúlyban. Szeretem és tisztelem
azokat az embereket, akik meglátják a hétköznapok szépségeit, mindegy, hogy az illető
képzőművész-e, vagy csak egy kisgyerek, aki

lehajol egy szál virághoz; a lényeg, hogy meglátta a virágot. El lehet menni Fokföldre vagy
a messzi Ázsiába, de ha valaki otthon nem
értékeli a szépséget, az nem biztos, hogy a
világ másik felén fogja. Amikor repülőgépből lógva fotóztam a várost, akkor jöttem rá,
hogy csak a létra tetején félek a magasságtól.
Nem a körülményeink eredménye vagyunk,
hanem a döntéseinké.
K. Á.:Ugyancsak a bátorságodnak és
kalandvágyó természetednek köszönheted,
hogy Dél-Afrikában egy másik családot és szerető barátokat találtál magadnak, akik meghatározzák az életedet? Mit jelent számodra ez a
kötődés a világ másik felén?
K. D.: Dabas és Johannesburg között
közel 8500 kilométer van légvonalban és egy
napnyi replülőút, mégis olyan közel vannak
hozzám az ottani barátaim, mint az itthoniak. Tudom, hogy rájuk is bármikor számíthatok és ez fordítva is így van. A barátságunk itthon, Dabason kezdődött 1994-ben.
Ez az év nemcsak a dél-afrikai emberek életét változtatta meg, de az enyémet is. Ekkor
ismerkedtem meg Piroskával és Palival, akiket épp a szülők küldtek „haza” a nagyszülők
biztonságos gyóni otthonába. Közel egy
hónapig elválaszthatalanok voltunk és az
akkor még erősnek nem mondható angol
tudásommal próbáltunk kommunikálni.
Balázs öcsém és Pali egyidősek és rögtön
nagy cimborák lettek, pedig köztük a nyelvi
szakadék nagyobb volt. Piroskáék is többször ellátogattak már az „apaföldre” és
együtt fedezhettük fel magyar gyökereiket.
Hála az égnek, én is többször is eljutottam
hozzájuk, a hazájukba és már a legelső alka-
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lommal úgy éreztem: hazaértem. Minden
alkalommal, amikor elhagyom a fekete kontinenst, nem tudok attól a gondolattól és
érzéstől szabadulni, hogy a lelkem egy
darabja ott maradt és vissza kell mennem
megkeresni.
K. Á.:Fotós lettél, lényeglátó személyiség,
aki megragadja a pillanatot, és olyan közel
hozza a veszélyt a szemlélőhöz, amennyire csak
lehet. Ezen kívül kitűnően írsz is. Jó stílusod
van, és az írásaid tele vannak fordulatokkal,
kreatív, frappáns megoldásokkal. Mi az ars
poétikád, az a „vezérhangya”, amely elindít
minden kalandos útra?
K. D.: Ami elindította Columbust,
Magellánt, Neil Armstrongot is, a felfedezés, a megismerés vágya. Nem akarom
magam ezekhez a nagyszerű és valóban
bátor emberekhez mérni, és ha szétnézünk
a környéken, szerencsére sok, jó értelemben
vett őrülttel találkozhatunk. Vallom, hogy
azzal, ha megismerünk egy másik kultúrát,

más népek szokásait, mi magunk is gyarapodunk, amit a mindennapi életünkben is
hasznosítani tudunk. Egy csodálatos ember
életéről olvasok épp egy könyvet, ő Maya
Angelou, és az ő egyik gondolatával nagyon
tudok azonosulni: „Az élet nem a lélegzetvételek számával mérhető, hanem azzal,
ahányszor eláll a lélegzetünk.” Egy-egy
nehezebb napomon elég csak behunynom a
szemem egy pillanatra és visszagondolni az
utazásaimra, amikor például a „világ végén”
a Jóreménység fokánál ültem, vagy a sivatagban egy domb tetéjén a naplementét szemlélve csendesedtem el, ezek azok az emlékek,
amiket soha senki nem tud tőlem elvenni, és
bármikor erőt tudok belőlük meríteni.
K. Á.: Fotós vagy és erős, független nő:
előtted a pálya. Sokszor hivatkozol a „bakancslistádra”, amelyet terveknek is nevezhetnénk
hétköznapi nyelven. Mik vannak ezen a listán, amiket a közeljövőben meg szeretnél valósítani?

K. D.: Az újság teljes terjedelme is kevés
lenne a felsorolásukhoz. Vannak benne hétköznapibb, elérhető dolgok, de vannak
benne nagy tervek is. Annak, hogy eljussak
egy távoli országba elsősorban anyagi
korlátai vannak, de igyekszem sprórolni
ezekre a kalandokra, és ha valamilyen ok
miatt nem jön össze jövőre, akkor majd
összejön később, amikor a „fentiek” szerint
is itt van az ideje. Itt ismét Maya Angelou
jut az eszembe: „Lehet, hogy nem tudod irányítani az összes eseményt, ami veled történik, de dönthetsz úgy, hogy nem kényszerítenek téged. Próbálj meg szivárvány lenni
másvalakinek a felhőjében! Ne panaszkodj!
Tégy meg minden erőfeszítést, hogy változtass a dolgokon, ha nem tetszenek. Ha nem
tudsz rajtuk változtatni, akkor változtass
azon, ahogy gondolkodsz róluk! Lehet,
hogy találsz egy új megoldást.”
K. Á.: Kívánom, hogy minden vágyad teljesüljön!

Az FC Dabas SE rövid beszámolója az eddigi eredményekrõl
NB III középcsoport, felnõtt csapat:
Honti József csapatának eddigi mérlege három vereség, öt döntetlen, és öt győzelem. Ezzel a csapat a tabella 8. helyezését foglalja el.
Pest Megyei Bajnokság, nõi nyugati csoport:
Schilingerné Budai Zsuzsanna tanítványai nem igazán kapták el a
bajnoki rajtot. Az eddig lejátszott hét találkozó során hatszor vesztesen és csupán egyszer tudták győztesen elhagyni a játékteret. A
csapat jelenleg a bajnoki tabella 9. helyét foglalják el.
Pest Megyei Bajnokság, II. osztály, déli csoport:
Kucsák István tanítványai az eddig lejátszott tizenkét forduló alatt
kilenc alkalommal nem találtak legyőzőre, kétszer játszottak döntetlent, és egyszer szenvedtek vereséget. Mindezek ellenére a csapat jelenleg 26 ponttal rendelkezik, ez ezért van, mert az Alsónémedi ellen
lejátszott találkozó után jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt a
szövetség három pontot levont a csapattól, amelyet az ellenfél kapott
meg. Az FC Dabas II-es csapata jelenleg a bajnoki tabella 3. helyén áll.
Pest Megyei Bajnokság, III. osztály déli csoport:
Ledő László irányította 3. számú csapatnak az eddig lejátszott 11
találkozójának a mérlege öt győzelem, egy döntetlen és öt vereség.
Ezen eredmények alapján a csapat a tabella 7. helyén áll. Ebben a gárdában pallérozódnak azok az ifjúsági korú játékosok is, akik már most
készülnek a jövőbeni felnőtt csapatokban történő bemutatkozásra.
Pest Megyei Bajnokság, öregfiúk délkeleti csoport:
A szeniorok nyolc forduló után a tabella második helyét foglalják el,
azonban a listavezető Nagykáta eggyel több mérkőzést játszott.
A csapat mérlege hét győzelem és egy vereség, 34 rúgott és 11
kapott gól.
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NB II Közép-Kelet csoport, U19-es csapat:
A Farkas Roland trenírozta ifjúsági csapat a tízedik fordulóig négy
vereséget szenvedett el és hatszor aratott győzelmet az aktuális ellenféllel szemben. A csapat a bajnoki tabella 3. helyéről várja a 11. fordulót.
NB II Közép-Kelet csoport, U17-es csapat:
Farkas Krisztián csapatának eddigi mérlege a tíz forduló során hat győzelem és négy vereség, amely a bajnoki tabella 6. helyezésére elegendő.
Pest Megyei Bajnoks., U16-os koroszt., déli csoport:
Ebben a csapatban azok az ifjú labdarúgók játszanak, akik a keretszűkítések miatt kimaradnak az U15-ös, vagy az U17-es csapatokból. Ez a csapat a tabella 5. helyén áll az eddig lejátszott hat mérkőzés után.
NB II Közép-Kelet csoport, U15-ös csapat:
Az U15-ös csapat eddig nyolcszor lépett pályára és ebből hatszor
győztesen és kétszer vesztesen hagyta el a játékteret. Szőgyi Tamás
fiainak ez a teljesítménye a bajnoki tabella 4. helyére elegendő.
NB II Közép-Kelet csoport, U14-es csapat:
Az U14-es csapat az U15-öshöz hasonlóan eddig nyolcszor lépett
pályára és mind a nyolc mérkőzését megnyerte és ezzel Riesz Péter
tanítványai a bajnoki tabella 1. helyét foglalják el.
Az FC Dabas többi utánpótlás csapata a Bozsik program keretei
között és a Kölyök Ligában ismerkedik a labdarúgással. Ezen csapatok eredményeit, munkáját a Dabasi Újság következő számában
mutatjuk be.
Addig is az egyesület honlapján naprakész információkat talál a
kedves olvasó az FC Dabas SE életéről: www.fcdabas.hu
Bennárik Ferenc
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TOP FITNESS:
NAGYSZERÛ EREDMÉNYEK
A FIT KID EURÓPABAJNOKSÁGON
Ősszel új évad kezdődött a fitnesz sportágban, amely rögtön a legrangosabb Fit Kid versennyel, az Európa-bajnoksággal indult. Ezen a
megmérettetésen azok a sportolók vehettek részt, akik az előző szezonban elért eredményeik alapján kvalifikációt szereztek. Így egyesületünkből nyolc versenyző indulhatott az EB-n: egyéniben Gecser
Eszter, duóban Gecser Enikő és Salga Léna, csapatban pedig Dori
Renáta, Harmincz Lili, Radnai Réka, Radnai Zsófia és Répás
Vanda.
Az Európa-bajnokságnak október 8–12. között Spanyolország
adott otthont. A versenyt egy csodálatos tengerparti városban,
Benidormban rendezték. A spanyol szervezők mindent elkövettek
annak érdekében, hogy a résztvevők jól érezzék magukat, hiszen a
programok, a szállás és az ellátás is kitűnő volt. Bár a lányoknak kicsit
szokatlanok voltak az ottani ízek, a sok halétel, de olyan különlegességeket kóstolhattak, mint a rák, a polip, vagy a szusi.

megmérettetésen. A helyzetet végül
Eszter mentette meg. Mivel az ő egyéni
versenyét délután tartották, a saját felkészülését is háttérbe szorítva vállalta, hogy betanulja a csoportos gyakorlatot, és beáll a csapatba. Délelőtt
néhány óra gyakorlás után már teljesen összeállt a koreográfia, így egy
nagyon jó produkcióval a csapat – Gecser Eszter, Harmincz Lili, Radnai
Réka, Radnai Zsófi, Répás Vanda – végül az 5. helyet szerezte meg az
EB-n. Délután Eszter egyéniben, a senior kategóriában újra elvarázsolta a közönséget, és egy igazán megindító előadással ő is 5. helyezést ért el. Nagy büszkeség számunkra, hogy egyesületünkhöz egy
ilyen nagyszerű sportember tartozik, aki nemcsak kiváló eredményeivel, hanem kivételes emberi értékeivel is példát mutat sportolóinknak.
A nap legnagyobb sikerét a kis zebráink aratták a versenyen. Ők
Gecser Enikő és Salga Léna, akik duó kategóriában, az I. korcsoportban Európa-bajnokok lettek. A lányok ebben a szezonban nemcsak a
hazai megmérettetéseken, hanem a nemzetközi mezőnyben is a legjobbak voltak. Egy nagyszerű gyakorlatot mutattak be, amelynek
koreográfiáját egy korábbi Európa-bajnok, Bennárik Dóra készítette
el, amit a lányok technikailag és művészileg is pontosan kiviteleztek, s
így magabiztosan szerezték meg az aranyérmet életük első Európabajnokságán. Gratulálunk a kiváló eredményhez!

A TOP Fitness SE sportolói ezúton is köszönik a szponzoroknak,
hogy segítették az Európa-bajnokságon való részvételüket, hozzájárultak sikeres szereplésükhöz. Támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata, Obo Bettermann Kft., Dabas
Motel, Janicsák és Társai Kft., Harmincz István és családja,
Kucsák István és családja
Radnai Laura

A gyönyörű, napsütéses időben kis csapatunk nagy sétákat tett az
óvárosban és a parton a pálmafák között. Hatalmas élményt jelentett
a tenger, hiszen többen most először láthatták és fürödhettek a hullámok között. Eljutottunk a Mundomar parkba is, ahol a különleges
élőlények mellett showműsorokat néztünk papagájokkal, fókákkal,
delfinekkel, de a legnagyobb élmény az volt, amikor a lányok meg is
simogathatták őket.
Az Európa-bajnokság döntőjét vasárnap rendezték, ami nem várt
izgalmakat hozott számunkra. Sajnos előző este Reni megbetegedett,
kórházba is került, ezért úgy tűnt, hogy a nagycsapat nem tud kiállni a
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Az egészséges élet választás kérdése
A Fiatalok Éjszakáján vendégünk volt Katus Attila, hatszoros világ- és kétszeres Európa-bajnok aerobiksportoló, életmód tanácsadó, személyi edzô, akit az egészséges életmódról, a helyes táplálkozás fontosságáról, valamint jövôbeli terveirôl kérdeztem.
– Hogyan definiálnád az egészséges életmódot? Mit jelent számodra ez a fogalom?
– Az egészséges életmód egy gondolkodásmódot jelent, az élet megbecsülését.
Az, hogy én világra jöttem és ebben a körforgásban részt vehetek, óriási ajándék.
Megb ecsülöm, hogy a sejtjeim minden
másodpercben dolgoznak értem, minden
egyes légvétel alkalmával dobban a szívem.
Próbálok a saját testemmel harmóniába
kerülni nemcsak kizsákmányolni, ezért is
vált a testmozgás a legjobb barátommá és
próbálunk együtt dolgozni, hogy kijöjjön a
legtöbb az életből, mert az élet maga az
energia. Az, akinek nincsen egészséges
energiája, nem lesz önbizalma soha, ezáltal
passzívvá, inaktívvá, frusztrálttá válik és
lemarad a többiektől.
Sokszor mondjuk, hogy a szülőktől örökölt gének, a tehetségünk határozza meg az
életmódunkat, de szerintem ez egy választás. Ha elmegyek egy étterembe, akkor olyat
választok, amiben van zöldség vagy hal.
Fontos, hogy igyekezzünk a jó minőségű
élelmiszereket kiválasztani és fogyasztani, s
legalább napi fél órát sportolni, mert hosszútávon a jó döntések kifizetődnek.
– Rengeteget hallunk arról, hogy Magyar
országon egyre nagyobb mértékben van jelen
az elhízottság. Mit gondolsz, mi lehet ennek az
oka?
– Nagyon sok tényezőből tevődik össze.
Egyrészt olyan társadalomban élünk, ahol
minden területen kiszolgálnak minket: lifte-

zünk, mozgólépcsőzünk, csak autóval
járunk. Ezek a tényezők egyre távolabb
viszik az embereket a mozgástól. A táplálkozás szintjén pedig őrületes túlkínálat van,
ami régen nem így volt. Az élelmiszerek
minősége sokkal távolabb van az egészségestől, mint 20-30 évvel ezelőtt, több bennük az
édesítőszer, tartósítószer. Ezeket a folyamatokat muszáj visszafordítani, sportolni kell,
egészségtudatosabban kell élni, egészségesebb ételeket fogyasztani. Az életvitelünkkel
van gond, az életmóddal. A mindennapos
testnevelés bevezetése, a menzareform, a
sportolás fontosságának hangsúlyozása hozzájárul a változáshoz és az újabb generáció
már egészségtudatosabban fog felnőni.
– Egyre nagyobb teret hódít az úgynevezett
paleo táplálkozás. Te, mint életmód tanácsadó
ajánlod-e az effajta étkezési rendszer követését
illetve van-e olyan élelmiszer, amit mindenképpen kivennél az emberi táplálkozásból, mivel
egészségkárosító hatású lehet?
– A paleo manapság egy nagyon nagy
divat, sokan alkalmazzák. A koncepció
téves, ugyanakkor nem véletlenül népszerű,
sok pozitív eleme van. Jobb egy nem tökéletes rendszer is a rendszertelen táplálkozásnál. Mivel az emberek többsége rendszertelen és nem tudatos étkezést folytat, nem
vagyok ellene a paleonak, de nem gondolom,
hogy csak általa lehet egészségesen étkezni.
Azokat az ételeket, amelyek nem járulnak
hozzá egészségünk megőrzéséhez, ritkán
fogyasszuk és kis adagokban. Nem monda-

Achillesz-futás
A BSI (Budapest Sportiroda) futónagykövetei az Achillesznaphoz közeli hétvégén az ország minden pontján megrendezik
az „Achillesz-futásokat”. Idén másodszor Dabas is csatlakozott
ehhez a kezdeményezéshez. Október 31-én szombaton 15.00
órára hirdették meg a dabasi Achillesz-futást, ahol 16 futó vett
részt. 5 és 16 km közötti távok teljesítésével összesen 130 km-t
futottak.
Következő közös rendezvényük a Mikulás-futás
lesz, a szervezők igyekeznek egyeztetni a Rádió
Dabassal, és csatlakoznak az ő Mikulás-napi rendezvényükhöz.		
Karlik Dóra
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Fotó: katusattila.hu

nám, hogy semmit és soha. Amit én javaslok:
kevesebb gabona és több zöldség,
– Világ- és Európa-bajnok lettél, megalapítottad a KatusBody és a KatusFood franchise
rendszert, mik a terveid a jövőre nézve?
– Az elején tartok a ruházat és élelmiszer
franchise rendszer kiszélesítésének. 2016
tavaszán fogom piacra vinni a termékeket, az
országos áruházláncok segítségével. Ez nagy
kihívás, hiszen folyamatos fejlesztés jellemzi
a termékeket, közösen dolgozunk diete
tikusokkal, szakácsokkal. Fontosnak tartjuk, hogy minőségi és ízletes termékeket
dobjunk piacra, vannak ételeink például a
fogyni vágyók, az ételintoleranciában szenvedő emberek részére. Nagy izgalommal és
bizalommal várom az elkövetkezendő időszakot és a visszajelzéseket a kedves fogyasztók részéről.
– Munkádhoz, hivatásodhoz sok sikert és
kitartást kívánok!
Erdélyi Zsolt
ifjúsági referens

rendezvényeink

Gyümölcsfeldolgozás | Cefrekészítés | Pálinka bérfőzés | Pálinkakultúra

Asztalodon a sajátod…!
• Pálinka bérfőzés
(akár 100 liter cefremennyiségtől)

• Gyümölcsfeldolgozás
és értékesítés

• Cefrekészítési szaktanácsadás
TAPASZTALAT, SZAKÉRTELEM, MODERN TECHNOLÓGIA

Dabas, Szőlőhegy

Tel.: +36.20.99-99-003

KÉZILABDA

MENETRENDI VÁLTOZÁS

Október hónapban férfi és női junior- és felnőtt csapataink a
következő mérkőzéseket játszották:

Érvényes: 2015. november 1-jétől
Érintett vonalak:

Férfi junior és felnőtt

Csapatok
Dabas VSE KC – Sigetszentmiklósi KSK

junior
46 : 39

felnőtt
35 : 23

MKB Veszprém U-23–Dabas VSE KC

31 : 30

25 : 33

Dabas VSE KC – Balatonfüredi KSE

41 : 23

29 : 26

Tatai AC – Dabas VSE KC

24 : 32

28 : 25

Felnőtt csapatunk jelenleg harmadik, juniorjaink a negyedik helyen
állnak a tabellán.
Hazai pályán legközelebb november 14-én az Alba Regia KSE,
valamint november 29-én a Veszprémi KSE csapatai ellen lépnek
pályára a fiúk.
Női junior és felnőtt
Csapatok

junior

felnőtt

Dabas VSE KC–Dunakeszi Kinizsi USE
Dabas VSE KC–Csömöri SSZN Kft.
Dabas VSE KC–Rákosmenti KSK
Bugyi SE–Dabas VSE KC

6 : 35
–
23 : 13
25 : 19

28 : 26
32 : 28
–
40 : 32

Felnőtt csapatunk első, junior együttesünk hatodik helyen áll.
November 21-én szombaton 16.00 órakor juniorcsapatunk
Kossuth Zsuzsa tornacsarnokban fogadja az FSZSE csapatát.
December 12-én junior- és felnőtt csapatunk is pályára lép a
Kossuth Zsuzsa tornacsarnokban 16.00, illetve 18.00 órai kezdettel
a Martonvásári KSE és a Százhalombattai NKKSE csapatai ellen.
A mérkőzésekre minden szurkolót szeretettel várunk!

Értesítjük

tisztelt

Utasainkat,

hogy

2015.

november

1-jétől

(vasárnaptól) az iskolai előadási napokon 12:40-kor Dabas,
Segesvári út megállóhelyről a Dabasi szőlőkbe közlekedő autóbusz
útvonala és indulási helye módosul. A járat 5 perccel korábban,
12:35-kor Dabas, gimnázium megállóhelyről indul, és módosított
útvonalon

közlekedik,

eljutást

biztosítva

a

városközpontból

Dabasi szőlők településrészre. A módosítás következtében a járat
nem érinti Gyón Segesvári út és Gyón, Örkényi utca 4. megállóhelyeket.

Kellemes utazást kívánunk!

UTÁNPÓTLÁS
Az Országos Serdülő Bajnokságban korosztályos fiúcsapatunk veretlenül áll az első helyen. Fiatalabb fiúcsapatunk az ötödik helyet foglalja el. Lány OSB csapatunk, jelenleg hetedik helyen áll.
Három korosztályban befejeződtek az országos gyermekbajnokság
alapszakaszának küzdelmei.
Fiú U-14-es és fiú U-12-es csapatunk első, lány U-13-as csapatunk
második helyen jutott tovább a régió döntőbe, ahol nyolc játéknapon
összesen 16 mérkőzés vár a csapatokra. Itt dől el, hogy kik azok akik a
megyéből az országos elődöntőbe jutnak.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita
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Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások,
civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel
vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat,
a Pest Megyei Békéltető testület segítségével.
Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Pest Megyei Békéltető testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
telefon/Fax: (06-1) 269-0703
e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
Médiapartner: ECHO TV
Műsorunk címe: Jogvita és egyezség
A premieradás minden hónapban az utolsó héten,
hétfőn 22:30-kor a Híradó után.

Dabas, Zlinszky u. 6. • 29/361-708 • 20/577-8548
kolyoksziget.jatektar • kolyokszigetjatektar.hu
kolyokszigetjatektar@gmail.com
Mia Manó
Két kis manó ül a pol
con, szemlélődik cse
ndesen.
Lesz-e aki felfedezi,
s hazaviszi lelkesen?
Összebújni, vigasz taln
i, egy édes puszit bez
sebelni,
szív ük vág ya, manók
álma, nem tagadja
egyik sem.

J ÁT É K VÁ S Á R

ÜNNEPI
PROGRAMJAINK:

10-50%-os

kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Minden 5.000 Ft feletti vásárlónk ajándékot kap,
valamint részt vehet a karácsonyi ajándéksorsolásunkon,
ahol a két manócskánk: Mia és Manó talál gazdára.
Teljes választékunk a kolyokszigetjatektar.hu
weboldalon található,, ahol lehetőség
g nyílik
y
a játékok megrendelésére is.
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A kívánság
okat és a já
tékokat
2015. nove
mber 9. és
december
18. között
várjuk.

NOVEMBER 28. (szombat)

ADVENTI készülődés

• 1700 -1900 óra között
Adventi koszorú és karácsonyi ajtódísz
készítés. 12 éves kortól és felnőtteknek.
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Bronzvasárnap
Ezüstvasárnap
szombat
Aranyvasárnap
csütörtök
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-
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13 00
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2015. dec. 25-től 2016. jan. 4-ig
az üzlet ZÁRVA tart!

DECEMBER 5. (szombat)

MIKULÁS-party

• 900 -13 00 (4-12 éveseknek)

DECEMBER 19. (szombat)

KARÁCSONYI
készülődés (4-12 év)
• 1400 -18 00 óra között

A JÁTÉKTÁR PROGRAMJAIRA
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

J
JOBB
AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAMOK:
• 2016. február 20-21. gyerek tanfolyam - kezdő ( 8-13 éveknek)
• 2016. február 26-28. felnőtt tanfolyam (13 éves kortól)

Ajándékozzon szeretteinek

JOBB AGYFÉLTEKÉS

rajztanfolyam-ot!

Jelentkezési határidő:
2015 december 15.
A rajztanfolyamokon
a létszám korlátozott!

