Engedélyszám online: ISSN 2063-1693
XIV. évfolyam
12. szám
2014.
december

Szeretettel meghívok minden dabasi polgárt szilveszter éjszakáján
1.00 órakor tartandó tűzijátékunkra a Szent István térre
és az ezt követő pezsgős koccintásra.

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt
kívánok a magam és a Dabasi Újság
szerkesztősége nevében!
Kőszegi Zoltán polgármester
Fotó: Karlik Dóra
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A Tusák-Bragyova Ház,

Térségi Holokauszt Emlékpont
avatóünnepsége Felsõdabason

November 28-án tartottuk a Tusák-Bragyova Ház, Térségi Holokauszt Emlékpont avatóünnepségét. A korábban bérlakásként funkcionáló, rossz állapotú, elhanyagolt környezetû épület a Holokauszt Emlékévben, az események 70. évfordulóján a Civil Alap 2014. pályázati
forrás támogatásával újult meg. A munkálatok – amelyek dabasi mesteremberek keze munkáját dicsérik – néhány hónap alatt valósultak meg. A ház teljes, korhû rekonstrukciója a Fiatal Mûemlékvédõk Egyesületének javaslatai, Ligetvári István építész szakmai felügyelete
mellett, Kosiba Tibor építõmester, generálkivitelezõ gondos, jól szervezett munkájának eredményeként jött létre. Az épület, amelyben történeti kiállítás kapott helyet, Felsõdabas és a
város újabb megmentett épített öröksége, amely a Fõ út arculatát nagymértékben formálja.

Fotók: Karlik Dóra

Az avatóeseményre ellátogattak Izraelből Bragyova György, dabasi
holokauszt-túlélő, városunk díszpolgára családtagjai. Tiszteletét
tette Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete, a EMMI
Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Államtitkársága részéről
dr. Latorcai Csaba helyettes államtitkár képviseletében Gyurináné
dr. Pesti Györgyi, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Zoltai
Gusztáv miniszteri főtanácsos és dr. Róna Tamás, az Alföldi Régió
vezető rabbija.
Az épület termei zsúfolásig megteltek az ünnepségre, amely a
magyar és az izraeli himnusz eléneklésével vette kezdetét. Róna
Tamás rabbi megáldotta a házat, ennek jeleként elhelyezte az izraeli
vendégek ajándékát, egy úgynevezett mezuzát (tórai részletet) a főbejáraton. Az ünnepség elején Kőszegi Zoltán polgármester köszöntő-
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jében kiemelte, hogy pontosan 91 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot
a ház falai között Bragyova György. Felidézte, hogy a szódaüzemet és
szatócsboltot működtető Tusák-Bragyova család a felsődabasi közösség megbecsült iparos famíliája volt, békében, szeretetben élt és a
faluközösség szerves részét képezte. Majd a második világháború
idején, a német megszállást követően egyik napról a másikra hullott
szét a családi közösség és veszített el mindenkit Bragyova György, aki
a háborút követően egyéves várakozás után Izraelt választotta új
hazájának. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 70 évvel ezelőtt elszakított család tagjai Bragyova György, édesanyja és egyik testvére az
átadó napján, fényképeikben visszatérhettek otthonukba.
Az esemény ünnepi szónoka, Ilan Mor nagykövet kiemelte, hogy
az áldozatok emlékfalán olvasható mintegy háromszáz név mögött
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egy-egy külön családregény van. Hozzátette, hogy a dabasi közösség
és személy szerint Kőszegi Zoltán is a maximumot teljesítette az
antiszemitizmus elleni küzdelemben azzal, hogy létrehozott egy
olyan központot, amelyben a felnövekvő fiatalok, gyerekek elmélyíthetik történelmi ismereteiket. Beszédét követően a polgármester úr,
a Bragyova leányok, Tusák Frida és Kosiba Tibor közreműködésével
a nagykövet átvágta a nemzeti színű szalagokat, ezzel szimbolikusan
átadta az intézményt. Majd Zoltai Gusztáv miniszteri főtanácsadó
beszélt személyes érintettségéről, hangot adva elismerésének. Végül
az izraeli családtagok, Tusák Frida és Gyuri bácsi leánya, Judith
köszönő szavai hangoztak el. A beszédek között Gerendás Péter énekes, előadóművész magas színvonalú produkcióival tette még emelkedettebbé az esemény hangulatát.
A rendezvény záró mozzanataként bemutatásra került a Bragyova
György életéről szóló portréfilm, amelyet a polgármester úr közreműködésével a MAG Televízió készített.
Az épület termeiben
négy téma szerint rendezett kiállítás látható a
dabasi és térségi zsidóság történetéről, a helybeli zsidó iparosságról, a
zsidó vallási szokásokról, valamint Bragyova
Györgyről. A tárlat történeti anyagának összeállításában pótolhatatlan segítséget nyújtott
Czagányi László helytörténész és Valentyik Ferenc. Az épület két
különlegességének ötlete Ligetvári István nevéhez fűződik. Az egyik
a ház utcai homlokzatán elhelyezett háromnyelvű üvegtábla, valamint a közösségi teremben létesített, az áldozatok neveit tartalmazó
drámai megjelenésű emlékfal, amelyen az egykori Alsódabasi járás
holokauszt-áldozatainak teljes névsora olvasható.
Emlékük legyen áldott!
Feldman

Meghívó
Dabas Város Önkormányzata
és a Kossuth Művelődési Központ
tisztelettel meghívja Önt,
családját és barátait

ÚJÉVI KONCERTJÉRE,

Bragyova György
átvette díszpolgári kitüntetését

Bragyova György dabasi holokauszt-túlélő lapzártánk idején vehette át Kőszegi Zoltán polgármestertől Izraelben, a magyar külképviseleten, Nagy Andor nagykövet úr jelenlétében a számára már
korábban odaítélt díszpolgári kitüntetést. A 91 éves Gyuri bácsi
életkoránál fogva nem vállalkozik nagyobb utazásra, így nem tudta
márciusban személyesen átvenni a díjat. Idős kora ellenére jó egészségnek, szellemi frissességnek örvend. A látogatás alkalmával a róla
szóló portréfilm tiszteletpéldánya mellett a Tusák-Bragyova Ház
átadójáról készült filmet és a felújításról szóló fotóalbumot is átvehetett. 				
F. L.

Városunk vendége:

Verő Tamás

Dabas Város Önkormányzata és a dabasi Református Egyház
közös szervezésében tartott előadás dr. Verő Tamás budai főrabbi városunkban, november 9-én a Radnóti Miklós-emléknap és a
Holokauszt Emlékév alkalmából. Az előadás tematikája a zsidó
vallás, a judaizmus, és a vallási ünnepek köré épült. A rendezvény
fő célközönsége a fiatalabb korosztály volt, mivel fontosnak tartjuk, hogy már iskolás korban objektív és valós képet kapjanak
ezekről a témákról a gyermekek.		
E. Zs.

amelyre 2015. január 7-én,
szerdán 18.00 órakor kerül sor
a Kossuth Művelődési Központ
nagytermében (Szent István út 58.).
Köszöntőt mond:
Kőszegi Zoltán polgármester
Az este sztárvendége:
Pitti Katalin operaénekes
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Adventi Városházi Este
a Szent István téren

csony motívumvilágát idéző fényfestéstől
átlényegült Városháza falfelülete. A színpadon egymást követték a fellépő csoportok.
A Pilinke Énekegyüttes, a Bazsalicska és a
Mákvirág Citeracsoport, majd a Szent
János Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa zengte be a várakozás, a készülődés
időszakának első délutánját. A rendezvény
egyik legszebb momentuma a budapesti
énekművészekből álló kvartett, a VocArt
Énekegyüttes acapella produkciója volt. A
program zárásaként Kocsis Tibor állt a

színpadra, aki az óvodásokkal együtt énekelte el a Száncsengő című karácsonyi dalt.
Az énekes koncertje alatt tele volt a tér
emberrel, senki nem riadt vissza az egyre
sűrűbb esőtől.
A rendezvény alternatív programokat is
kínált a gyerekeknek. Nagy sikere volt az
állatsimogatónak, de a kézműves foglalkozáson is akadt dolguk a gyóni óvoda pedagógusainak, és a megújult betlehemi jászol
előtt is mindig volt nézelődő.
Köszönjük minden művészeti csoportnak, kicsiknek és nagyoknak,
hogy a rossz idő ellenére is vállalták a színpadi fellépést.
Külön köszönjük a Gyóni Géza
Nyugdíjasklub tagjainak, hogy
töretlen lendülettel sütötték a
kürtőskalácsot, amelyre az est
folyamán mindig volt igény.
Végezetül köszönet illet minden segítőt, aki részt vett a tér
berendezésében, a betlehem
restaurálásában, a fizikai és
kreatív tevékenységekben egyaránt.
Kapui

Fotók: Karlik Dóra

November 30-án, advent első vasárnapján
sátrakkal népesült be a Szent István tér.
Reggeltől tartott a készülődés, a színpadépítés, a betlehemkészítés, a fellépő csoportok fogadásának megalapozása. Az ünnepi
programok 16.00 órakor kezdődtek a
dabasi óvodások műsorával. Mintegy nyolcvan gyerek énekelt a színpadon, szülők,
rokonok kameráinak kereszttüzében. A
gyerekek műsorát követően Kőszegi Zoltán
polgármester meggyújtotta az adventi
koszorú első gyertyáját, majd köszöntötte a
nagy létszámú közönséget. A
köszöntő szavakat követően
kigyúltak az ünnep fényei a
téren és a Városháza homlokzatán. A rossz idő ellenére
mintegy 500 ember látogatott
ki a helyszínre, a kürtőskalács
illata, a forralt bor és forró tea
melengető párája meghitté tette
a hangulatot, így a lassan eleredő esőről senki sem vett tudomást. A zord november végi
időjárást enyhítette, a telet, a
szállingózó hópihéket, a kará-
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A Szociális Munka Napja
Dabas Város Önkormányzata november 13-án, csütörtökön köszöntötte a település szociális dolgozóit a Városházán megrendezett ünnepségen. A rendezvény elején a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és a Bazsalicska Citerazenekar tagjai adtak ünnepi műsort, majd
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester üdvözölte az egybegyűlteket. Az esemény végén az alpolgármester asszony, Zelenák András
alpolgármester és Sós Gábor képviselő, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke átadta a Rászorultakért és Elesettekért Díjat, amelyet idén a Képviselő-testület döntése alapján Erdős Csilla, a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonának dolgozója vehetett át.

Mindenki Doktor nénije

80 éves

Az orvosokon kívül kevesen ismerik az úgynevezett hippokratészi eskü,
vagyis orvosi eskü szövegét: „Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom. A hozzám fordulók bizalmával, kiszolgáltatott helyzetével visszaélni nem fogok, titkaikat fel nem fedem.
Egyenlő figyelemmel és gondossággal gyógyítok minden embert.”
Dr. Farkas Annamária hű maradt 54 évvel ezelőtti esküjéhez, amit mi sem
bizonyít jobban, mint az a rengeteg üzenet, hozzászólás és gratuláció, amit a
város felhívására a lakosság osztott meg a legnépszerűbb közösségi hálózaton
keresztül. Mindenki „Doktor nénije” immár 50 esztendeje gyógyítja a kicsiket
és nagyokat egyaránt városunkban. Igen, jelen időben, hiszen bár már nem
praktizál, de kedvessége, embersége, vidám természete pozitív élményekkel
tölti meg az ember lelkét, és ennél ősibb és hatékonyabb gyógyír nem nagyon
létezik. Nagyszülők mondhatják el magukról, hogy nemcsak az ő és gyere
keik, de akár unokáik gyermekorvosa is volt, ezért Dabason talán nincs is
olyan család, amely ne kötődne hozzá. Önzetlenség jellemzi betegeivel, barátaival, munkatárasaival és családtagjaival ápolt kapcsolataiban. Az elutasításnak még a gondolatát sem ismeri. Hazájának és szűkebb pátriájának,
Dabasnak egyik leghűségesebb polgára. Dabas város önkormányzata a városban és a térségben végzett fáradhatatlan munkáját 2002-ben Dr. Halász
Géza-díjjal, majd idén a város legrangosabb díjával, a PRO URBE Dabas díjjal
ismerte el.
November 15-én, néhány nappal a 80. születésnapja előtt, Farkas doktornőt a rokonok, barátok, kollégák egy igazi meglepetésbulival várták a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben, ahol felidézték a közös emlékeket, megelevenedtek a doktornő életének legfontosabb pillanatai és fellépők
szeretet-bonbonjai édesítették meg a délutánt.
Drága Doktor néni, a jó Isten éltesse egészségben, boldogságban, és legyen
része sok-sok tartalmas utazásban még nagyon sokáig!
Puszilja egy régi kisbetege,
Karlik Dóra

Köszönet a megemlékezésért
Egy Goethe-idézettel szeretném megköszönni a
Dr. Halász Géz Szakorvosi Rendelőintézet és az
önkormányzat vezetőinek, valamint munkatársaimnak, barátaimnak a november 15-i meglepetésköszöntést:
„Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb szerencse a
világon.”
Dr. Farkas Annamária
2014. december
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Õshonos gyümölcsfákat

ültettünk
November 8-án a Zlinszky család
meghívására többtucatnyian
érkeztek a családi kúria kertjébe,
ahol az önkormányzati képviselők, civilszervezeti tagok, intézményi dolgozók őshonos gyümölcsfákat ültettek. A közel kétszáz csemetéből álló ültetvény
annak az együttműködésnek a szép példája, amely a táji adottságokhoz
alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzését tűzte ki céljául. A kezdeményezéshez több egyházmegye mellett városunk is csatlakozott.
Az eseményen városunk díszpolgára, dr. Zlinszky János köszöntötte
az egybegyűlteket, majd fia ifj. Zlinszky János beszélt a Jövő
Nemzedékek Országgyűlési Biztosától elindult kezdeményezés küldetéséről és az ültetvény céljáról. Ezt követően a gyóni történelmi keresztény, keresztyén egyházak vezetői megáldották a gyümölcsfákat és az
ültetésben résztvevőket.
A faültetés jó hangulatú közösségi eseményén minden résztvevő
magáévá tette a megállapodás fő mottóját: „Ha tudnám, hogy holnap lesz
a világvége, azért ma még ültetnék egy almafácskát.”
A Zlinszky család a birtokon mezőgazdasági termelésbe kezdett az
elmúlt évben, a terményeket, remélhetőleg néhány év múlva az őshonos
gyümölcsöket is, a „Gyóni Major” védjeggyel ellátva fogják értékesíteni,
ezzel is öregbítve településünk és azon belül Gyón hírnevét.
Feldman László

Újszülöttek köszöntése
a Mesevárban

Dabas Város Önkormányzata november 8-án tartotta a 2014. év első félévében született babák köszöntését. A rendezvénynek a gyóni Mesevár
óvoda adott otthont, ahol mintegy 70 család jelent meg. A szülőkön
kívül a nagyobb testvérek, sőt a nagyszülők is eljöttek az eseménye. Az
ünnepelteket az óvoda növendékei köszöntötték kedves kis műsorukkal,
majd Kőszegi Zoltán polgármester üdvözölte a szülőket és a babákat.
Az ünnepségen a szülők átvehették az önkormányzat ajándékát, majd
egy közös csoportkép készítésével zárult a délelőtt.
A program délután faültetéssel folytatódott a sári csati-parton, ahol a
szülők facsemetéket ültettek újszülött gyermeküknek.
– szerk.–
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SPORTGÁLA
Ezúton szeretnék meghívni
minden sportkedvelő dabasi polgárt,
aktív sportolót és sportegyesületet
idei SPORTGÁLÁNKRA,
amelyre december 19-én, pénteken
18.00 órakor kerül sor az OBO ARÉNÁBAN.
A rendezvényen átadásra kerülnek
az ÉV SPORTOLÓJA díjak, valamint a
DABAS VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető cím.
Kőszegi Zoltán
polgármester

önkormányzati hírek

TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 27-én
ülést tartott, amelyen a napirendi pontok megtárgyalása előtt a kompenzációs listáról bekerült Mátyus Csaba települési képviselő és
Kecskés Annamária külsős bizottsági tag letette az esküt, így a
Képviselő-testület teljes létszámban kezdte meg működését.
A Képviselő-testület első napirendi pontként elfogadta a Dabas Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet, majd a negyedik mezőőr kinevezése okán
módosította a mezőőri rendeletét. Ezt követően a testület módosította a
vagyonrendeletet, majd a Táncsics úti óvoda elnevezése, annak kiváltása miatt, közösségi házra változott.
Negyedik napirendi pontként Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadta az önkormányzat 2014. III. negyedévi
gazdálkodásáról készült tájékoztatót és a 2015. évi belső ellenőrzési
tervet.
A Képviselő-testület módosította a Kossuth Művelődési Központ és
Halász Boldizsár Városi Könyvtár alapító okiratát.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatta Stégner
Péternek a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumra
vonatkozó pályázati kiírás nélküli, újabb 5 évre szóló igazgatói megbízását.
A testület a Volánbusz Zrt. 12 db autóbuszának parkolására az SZ+S
Trans Kft. (Örkényi út) telephelyét elfogadta és vállalta a parkolási költségek 25 %-át 2015. június 30-ig. Ezt követően elbírálta a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kérelmét önkormányzati
kezességvállalás témában. Majd az FC Dabas és egyéb kérelmek, alapítványi támogatások elbírálásában és ingatlanvásárlási ügyekben döntött, visszatérítendő tagi kölcsön nyújtását fogadta el a Kognitiv Kft.
kérésére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint tulajdonos
hozzájárult, hogy a Passage Társasház első emeletén lévő 18. albetét
számú ingatlant három önálló lakássá alakíthassa a tulajdonosa.

Tisztelt Adózó!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben foglaltak szerint a társasági adóelőlegnek az
adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét az adóév
december 22. napjáig kell kiegészítenie, és az adózónak a helyi
iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, ugyanezen
napig kell bevallást tennie.
Az iparűzési adó mértéke 2014-ben: az adóalap 2%-a.
A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénz-befizetési csekken
az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségein
lehet befizetni vagy átutalni hivatalunk
64400099-10980264-00000000 számú helyi iparűzési adó
számlájára.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található, a
Gazdasági Iroda dokumentumai között.
Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Dabas Város Polgármesteri Hivatala
Adócsoport

Dabas Város Önkormányzatának
december havi rendezvényei
December: 11–12., (csütörtök–péntek); 15–16. (hétfő–kedd)
Idősek karácsonyi ünnepségei négy helyszínen
– december 11., csütörtök, 15.00: Dabas-Gyón,
a Gyóni Géza Általános Iskola aulája
– december 12., péntek, 15.00 óra: Dabasi-szőlők,
Közösségi Ház

A Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Wellis Kft. az önkormányzat
tulajdonában lévő 0417-es hrsz-ú földutat az ingatlan kapubejárójától
az 52106-os jelű út a 3+509 km szelvényéig szilárd burkolattal kiépítse.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozott, hogy
a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tornaterem építéséhez szükséges
154 737 776 Ft saját forrást a 2015. évi költségvetésében biztosítja.
A testület Zlinszky Ferenc részére engedélyezte, hogy a tevékenység
folytatásának időtartama alatt használhassa a Gyóni nevet a családi
gazdaságból értékesíteni kívánt termékek címkéin, logóján, reklámanyagokon, Gyóni Major elnevezéssel.
A Képviselő-testület a Dabas és Környéke Mentőorvosi – Mentőtiszti
Kocsi Nonprofit Kft. részére 1 200 000 Ft támogatást biztosít az általános tartalék terhére, defibrillátor vásárlása céljából.
Ezt követően, zárt ülésen, a Képviselő-testület kitüntetések adományozásáról döntött.
Rigóné dr. Roicsik Renáta

– december 15., hétfő, 15.00 óra: Dabas-Sári,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János
Katolikus Általános Iskola közös tornaterme
– december 16., kedd, 15.00 óra: Dabas,
a Kossuth Művelődési Központ nagyterme
***
December 18., csütörtök, 18.00 óra:
Évzáró Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
a Városháza nagytermében (csak meghívottaknak)
December 19., péntek, 18.00 óra: Sportgála az OBO Arénában
December 31., éjfél után 1 órakor: szilveszteri tűzijáték
a Szent István téren
2014. december
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Ünnepek körüli
munkarend-változások
a Dabasi Polgármesteri Hivatalban
2014. december 13-án (szombat)
a Dabasi Polgármesteri Hivatal nyitva tart.
Ügyfélfogadás NINCS!
2014. december 24. pihenőnap
a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA lesz!

A Polgármesteri Hivatal ÜGYELETET TART:
2014. december 29.
2014. december 30.
2014. december 31.
2015. január 2. munkaszüneti nap!
2015. január 5-től az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul (hétfő 13.00–16.00-ig, szerda 8.00–12.00-ig és
13.00–16.00-ig, pénteken 8.00–12.00-ig).

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A városban tartott ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy több
utcában az ebek szabadon kóboroltak.
Szerencsére a kutyák embert nem támadtak meg, de annak a lehetősége
fennáll, vagyis bármikor bekövetkezhet.
Az állattartási törvény, valamint az eb tartására vonatkozó helyi rendelet
értelmében, az állat tulajdonosa köteles ebét úgy tartani, hogy az ingatlan területéről felügyelet nélkül ne juthasson ki.
Ezen jogszabályok alapján az állattartó a szabálysértés esetén felelősségre vonható, illetőleg a közterületen felügyelet nélkül található eb
gyepmester közreműködésével elszállítható, melynek minden költségét
az ebtartó köteles állni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében:
147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy
kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a
vadászkutya kivételével – póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz,
szabálysértést követ el.
Szabálysértési eljárás alkalmával a törvény értelmében 50 000 Ft helyszíni pénzbírsággal sújtható az, aki ebét felügyelet nélkül kóborolni
hagyja. Feljelentés esetén a bírság 150 000 Ft-ig terjedhet.
Felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, hogy a fentiekben szabályozott módon tartsa ebét, vagyis sem éjszaka, sem pedig nappal a kutyák
az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak és a lakók
testi épségét, valamint egészségét ne veszélyeztessék. TARTSÁK
ELZÁRVA KUTYÁIKAT!
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
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A Földhivatal tájékoztatója
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatja az érintetteket, hogy „a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és
átmeneti szabályokról” szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (1)
bekezdése értelmében a 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók között szerződéssel alapított
haszonélvezeti jog, továbbá használat joga 2014. május 1-jén a
törvény erejénél fogva megszűnik.
Leírtakra tekintettel, „az ingatlan-nyilvántartásról” szóló 1997. évi
CXLI. törvény 94. §-ában, valamint „az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról” szóló 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet 126/D. §-ában foglaltaknak meg felelően a
Földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-ig törölnie kell az ingatlannyilvántartásból valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tartozó haszonélvezeti és használati jogot.
A törlési kötelezettség nem terjed ki a közeli hozzátartozók
között alapított haszonélvezeti és használati jogra, ezért a törvény
alapján a bejegyzett haszonélvezeti, használati jogosultnak nyilatkozatot kell tennie arról, hogy a közte és a haszonélvezetet, használatot engedő személy között a szerződéskötés időpontjában a közeli
hozzátartozói jogviszony fennállt-e, vagy sem.
A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. október
hónapban a haszonélvezet és használat jogosultjai részére értesítést küldött a nyilatkozattételi kötelezettségről, illetve az
irányadó eljárásrendről.
A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon
belül, de legkésőbb 2014. december 31-ig tehetik meg az érintettek. Ezt követően a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélvezeti,
használati joga az ingatlannyilvántartásból törlésre fog kerülni.
A nyilatkozattétel során egy általunk kiküldött, rendszeresített
formanyomtatványt kell a jogosultnak kitöltenie, illetve személyesen, vagy postai úton visszajuttatnia a felhívást kibocsátó járási
földhivatalhoz.
A felhívásban jeleztük, hogy az ügyintézést nagyban megkönnyítené, és a Polgármesteri Hivatalt is tehermentesítené, ha a közeli
hozzátartozói viszonyt igazoló anyakönyvi kivonat /egyenesági
rokonok és testvérek esetén születési anyakönyvi kivonatok, házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, más közeli hozzátartozói viszony – nevelőszülő, örökbefogadás – esetén gyámhivatali
határozat/eredeti vagy hiteles másolati példányát is mellékelnék az
ügyfeleink a kitöltött formanyomtatványhoz.
Az eredeti anyakönyvi kivonat és a gyámhivatali határozat személyes benyújtás esetén azonnal, postai előterjesztés esetén az eljárás lezárultát követően minden esetben visszajuttatásra kerül a nyilatkozatot tevő részére.
Igazolást nélkülöző nyilatkozattétel esetén a formanyomtatvány-nyilatkozat másolati példányával a Földhivatal köteles
megkeresni az illetékes anyakönyvi hivatalt az ügyféli nyilatkozat valóságtartalmának alátámasztása végett.
A Földhivatal előtti eljárás jelen ügykörben díjmentes.
Dr. Kiss Balázs
hivatalvezető
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Átadták a megújult dabasi
Gyóni Géza Általános Iskolát
Megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva épületenergetikai fejlesztésû beruházás valósult meg a Dabas, Gyóni Géza Általános Iskolában, mely a KEOP-5.5.0/B/12-2013-0093 azonosító számú, 136 701 539 Ft támogatási összegbõl
megvalósuló projekt keretében valósult meg.
Dabas Város Önkormányzata 2013. február 13-án pályázatot
nyújtott be a „Dabas, Gyóni Géza Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” projekt címmel, a Szőlő u. 1 sz., hrsz.: 3865/50 alatti
iskola tekintetében. A sikeres pályázat támogatási szerződése
2014. január 13-án került aláírásra. Az iskola fejlesztéséhez a
136 701 539 Ft támogatási összeg mellé Dabas város 24 123 801
Ft önerő biztosítását vállalta. A kivitelezési munkálatok április
második felében kezdődtek el és 2014. november 20-án fejeződött be a kivitelezés.
A magyarországi önkormányzatok és intézményüzemeltetők
általános problémája az intézmények energiaköltségeinek folyamatos növekedése, mely az intézmények jelentős része esetében
az üzemeltetés megszüntetésével fenyeget.
Jelen beruházásban az ellátandó intézmény energetikai korszerűsítésének vágya nem csupán ötlet, hanem jól átgondolt
jövőkoncepció része volt. Az önkormányzat a megvalósult fejlesztésben a meglévő létesítmények energiaellátását átstrukturálta és megfelelő állami támogatással a létesítmények energiaköltségeit minimalizálta.
A tárgyi létesítmény 1984–85-ben épült. Az épületegyüttes
három lineárisan egymásra fűzött épületből áll, amelyeket
nyaktagok kötnek össze. Az iskola éves kihasználtsága körül-

belül évi 200 nap. Ez a
181 napos tanítási időn
kívül a tanárok további bentlétét is
jelenti. Ezen kívül nyáron sportesemények zajlanak, napközi
üzemel, illetve az épületben található melegítőkonyha sem áll
le a nyári hónapokban. A projekt célkitűzése az volt, hogy az
iskola fogyasztása és energiafüggősége csökkenjen. A koncepció lényege első körben az épület veszteségeinek csökkentése
volt. Ezt a külső falak hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével
és a világítási rendszer korszerűsítésével valósították meg. A
következő lépesben szükséges volt az elavult hőtermelési folyamat lecserélése egy bivalensen működő talajhő/víz rendszerű
hőszivattyúra és kondenzációs kazán telepítésére. Mivel a
hőleadó radiátorok alkalmasak az 50/40 fokos fűtési hőmérsékleten való üzemelésre, ezért ezt a rendszert csak a szabályozás kiépítésével, termosztatikus szelepek elhelyezésével lehetett megoldani. A bivalencia pontot az optimális fűtési görbe
figyelembevételével –4 fokon határozták meg, így a hőszivat�tyú 40 fokos előremenő hőmérsékletig működik, efölött átadva
a feladatot a kazánnak. Az épület tetejére napelemeket telepítettek, kihasználva a lapostető adta lehetőségeket és megteremtve a hőszivattyú számára szükséges energiát. Természe
tesen csak a gázigények kiváltása, csökkentése nem jelent jelentős megtakarításokat, ehhez volt szükséges a hőszivattyúk
elektromos áram igényének ellátását is megoldani, lehetőleg
ugyancsak megújuló energiaforrásból. Ezen igények kiszolgálására valamint az elektromos energia ellátás költségeinek csökkentésére fotovoltaikus napelemek kerültek elhelyezésre a tetőszerkezetre.
A projekt elsődleges hosszútávú és közvetlen célja az, hogy a
rendszer kiépítése és üzembe helyezése után az üzemeltetési
költségek drasztikusan csökkenjenek, valamint a jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések is mérséklődjenek.
Ezen beruházás hatására az éves költségek kb. 6 millió forinttal
fognak csökkenni.
A beruházás hatására egy korszerűbb, alacsony fogyasztású,
jól működő épületet kapott a város, amely válaszol a kor legaktuálisabb kihívására, a fogyasztásracionalizálásra és a környezetünk minél hatékonyabb megóvására.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
További információk: www. dabas.hu

Napelemek a Gyóni Géza Általános Iskola tetőszerkezetén
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Szőke Adél
Fajta-Széles Mira
Zsolnai Donát
Laczkó Berta
Lovasi Zsófia
Gavló Nándor Gábor
Volenszki Mirkó
Révész Aliz Katalin
Kovács Sándor Balázs
Fazekas Robin
Szmrek Péter
Balog Izabella
Sikari Szófia Izabella
Takács Viktor
Szabó Sándor Áron
Balázs Regina Dalma
Bereczki Áron Csanád
Vatai Lotti Szofi
Laczkó Lilla

Anyuka neve
Kis Éva Ilona
Széles Tímea
Gattyán Diána
Adorján Liza
Lovasi Zsuzsanna
Lőrik Szilvia
Sztanisics Zsuzsanna
Révész Szandra
Bátorfi Tímea
Somogyi Erzsébet
Magyar Viktória
Juhász Márta
Endrődi Irén
Takács Mariann
Bábel Márta
Szabó Ibolya
Gémesi Tímea Tünde
Seregély Tünde
Bozsik Erzsébet

Születési idô
2014. 07. 03.
2014. 10. 06.
2014. 10. 12.
2014. 11. 08.
2014. 10. 13.
2014. 10. 20.
2014. 10. 21.
2014. 10. 24.
2014. 11. 01.
2014. 11. 03.
2014. 11. 04.
2014. 11. 08.
2014. 11. 11.
2014. 11. 11.
2014. 11. 11.
2014. 11. 15.
2014. 11. 17.
2014. 11. 20.
2014. 11. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Hefler István
1924. 12. 08.
Molnár Gyuláné Sós Mária
1924. 12. 08.
Bábel Istvánné Dobos Mária
1923. 13. 30.
Faragó Éva
1923. 12. 31.
Erdélyi Sándorné Császár Erzsébet
1922. 12. 15.
Péli Lajosné Kovács Julianna
1922. 12. 24.
Pazsitka István
1921. 12. 07.
Szikora Ferencné Horváth Eszter
1920. 12. 02.
Veszteg Pálné Dori Rozália
1919. 12. 19.

Életkor
90 éves
90 éves
91 éves
91 éves
92 éves
92 éves
93 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
december 10.
Gogolák Jenő–Bedő Margit
december 11.
Dr. Minárcsik András–Nagy Kinga
december 18.
Kovács László–Tóth Brigitta
december 29.
Torzsa Tamás–Pap Csilla
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
december 17.
Balog Péter–Buzás Krisztina
Farkas Ferenc–Molnár Zsuzsanna
Gáspár Gáspár–Hermann Ilona
Péter Artur–Páll Gizella
25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
december 22.
Wachsmuth Klaus Peter–Tóth Klára Katalin
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
december 15.
Szabó Zoltán–Kökény Mária Magdolna
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
december 10.
Farkas Balázs–Niklesz Margit
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december 14.
december 16.
december 24.
december 28.

Gergelyfi József–Gubányi Katalin
Forczek Ferenc–Kupai Mária Terézia
Havasi Ferenc–Berecz Zsuzsanna
Berki István György–Jávorszki Mária
Jurászik László–Barta Zsuzsanna
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
november 14.
Bodnár Gábor–Köpe Mária
december 20.
Bócsi Sándor–Lázár Erzsébet
70 éve (1944-ben) kötöttek házasságot:
december 15.
Balog Vince–Gombár Ilona
2014. október hónapban kötöttek házasságot:
november 11.
Tóth Gábor–Zsigó Ágnes
Pásztor Zoltán Endre–Ecser Nikol
november 14.
Gattyán György–Tunner Anett
november 15.
Simári Zsolt–Surman Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Bíró Edith
Szmetana János
Fabók Mihály
Balázs Lászlóné (Farkas Ilona)
Malecz Bálint
Guttyán János
Faraga György
Vancskó Pálné (Kalocsai Mária)
Buják Józsefné (Tuba Magdolna)
Nagy Károlyné (Kiss Etelka)
Willisitzné Zoltai Györgyi Erzsébet
(Zoltai Györgyi Erzsébet)
Kolozsi Sándor
Greman Istvánné (Hajdú Erzsébet)
Dr. Papp Lajos
Nagy Lajosné (Volentér Ilona)
Beck Andrásné
Kmetyó Istvánné (Zsolnai Terézia)
Kucsák Miklósné (Bozsik Erzsébet)
Jurácsik Ferenc
Kaldenecker Ferencné (Szaller Julianna)
Gubicza Sándorné (Berényi Éva)
Mráz Lénárd
Surman Pálné (Keindl Julianna)

1918. 08. 14.
1964. 10. 18.
1934. 06. 03.
1922. 05. 28.
1957. 02. 12.
1934. 02. 03.
1924. 01. 28.
1929. 03. 11.
1933. 02. 08.
1935. 03. 15.

2014. 09. 30.
2014. 09. 30.
2014. 10. 09.
2014. 10. 20.
2014. 10. 20.
2014. 10. 25.
2014. 10. 28.
2014. 10. 31.
2014. 10. 31.
2014. 11. 08.

1955. 09. 17.

2014. 11. 08.

1941. 09. 24.
1939. 06. 14.
1960. 04. 24.
1957. 01. 24.
1951. 05. 27.
1925.05. 22.
1922. 05. 4.
1941. 04. 20.
1920. 05. 30.
1940. 01. 17.
1949. 12. 10.
1931. 07. 04.

2014. 11. 08.
2014. 11. 10.
2014. 11. 13.
2014. 11. 14.
2014. 11. 14.
2014. 11. 17.
2014. 11. 18.
2014. 11. 22.
2014. 11. 23.
2014. 11. 23.
2014. 11. 24.
2014. 11. 27.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak,
akik a szeretett gyermeket, testvért és édesanyát, Szász
Erzsébetet utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút helyeztek,
emlékét szívükben megőrzik.

A gyászoló család

intézményeink hírei

Kedves Támogatóink,
kedves Barátaink!
Örömmel számolhatunk be róla, hogy az Önök eddigi nagylelkű
támogatásának köszönhetően a Dabas és Környéke Mentőorvosi-
Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. megvásárolta a mentőorvosi
(mentőtiszti) autót. Jelenleg a gépkocsi felszerelésének beszerzése
folyik. Reméljük, minél előbb megkezdi a lakosság szolgálatát!

Mónika, Harsányi Éva (MikroKem Kft.), Szabó István, Szandhofer
János, Révész Károly, Turán Klára, Kiss Péter, Bozsik József e.v., Nagy
Roland, Jámbor Éva, Woy-Bau Kft., Chemität Kft., Pelu-Ker Kft.,
Iródeák Üzletház, Fer-Ker Kft., Tusák Bt., Gebura Mihály.
SZPONZORAINK – akik 20 000 Ft/hó támogatással a mentőorvosi kocsi fenntartását fogják támogatni:
Metál-99 Kft., Wellis Magyarország Kft., Tesz-97 Kft., Kancsár
Transz Kft., Trendcoop Kft., Petrányi József Kft., Schön-Bau Kft.

Ahhoz, hogy a mentőorvosi kocsit zökkenőmentesen
tudjuk majd üzemeltetni, további szponzorok és támogatók jelentkezésére van nagy szükségünk!

Adománygyűjtő pontokat is kihelyeztünk
a város több pontján:
Vadkerti Autójavító Kft., Kaszpi Computer, Béres Gumi Kft.,
Íródeák 2000 Bt., Pumi-Ker Kft. (sári Abc), Kosztolányi Imre
húsbolt, Bor Imréné, Nora-Erisz Kft. (albán pékség), Faház
Presszó, Biba-Shop Kft. (Dani bolt), Kamka Bt. (József Attila
u., zöldséges), Bódi barkácsüzlet, Dallos söröző.

HOGYAN TARTJUK FENT AZ AUTÓT?
A mentőorvosi-mentőtiszti kocsit adományokból szeretnénk fenntartani, valamint a kocsi dabasi és Dabas környéki rendezvényeken
látna el egészségügyi biztosítást, illetve SZPONZOROK segítségével.
Eddigi támogatóink: Dabas Város Önkormányzata
– A Képviselő-testület november 27-i ülésén megszavazta számunkra a legfontosabb gép, egy használt, de újszerű LIFEPAK12-es kombi defibrillátor beszerzésére nyújtott anyagi támogatást! Nagyon köszönjük!
Anyagi Támogatást nyújtottak:
Gogolák Gábor, Vadkerti Miklósné, Gacsal Antal és neje, Horváth
Sándor, Vadkerti Zsolt, Csontos József, Valentyik Ferenc, Bánkiné,
Gogolák Lajosné, Murárik István, Debreceni Menyhért, id. Talabér
János, Zsolnai István, Németh László, Szlovák Miklós, Kubik Pálné,
Kiss József, Veres József, Birizdó Imre, Gudmon Zsolt, dr.Talabér
János, Talabér Johanna, Talabér Bertold, Bálint Tamás és Bálint-Liga

Szeretettel várjuk adományaikat! További gyűjtőpontok kihelyezését is tervezzük!
Médiatámogatóink:
Dabasi Újság, Rádió Dabas , Dabas TV, MAG TV, 5 MP weblap
Egyéb támogatóink:
Jako Rescue Kft., Hungary Ambulance Kft.,Vadkerti Autójavító Kft.,
Polgárőrség Dabas (fényhíd), Go Visual Studio (reklámanyag készítése), Csiszi Autóhifi (fényhidak felszerelése), Rim ügyvédi iroda (ingyenes cégalapítás), Jakab Tax (könyvelés).
Bővebb információ érdekében várjuk szeretettel honlapunkon is:
www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Tel.: 06-20/9-820-767
Számlaszámunk:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Köszönettel:
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor

„Hulladék-mûvészet”
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából a Pest Megyei Kormányhivatal
„Hulladék-művészet” címmel versenyt hirdetett Pest megyei általános iskolás diákok számára. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola fő feladatai közé tartozik a környezettudatos nevelés, ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés. A pályázati kiírás után tudtuk, hogy
részt szeretnénk venni ezen a versenyen Az 5. b osztály Bütykölde csapata neki is látott a
feladatnak. Célunk az volt, hogy olyan újrahasznosítható alkotás szülessen, ami széles
körben alkalmazható, egyszerűen elkészíthető használati tárgy legyen. Különböző formájú flakonok felhasználásával született meg a PET-sakk. A Pest Megyei Kormányhivatal
Kossuth-termében, a verseny fővédnöke, dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntötte a díjazottakat. Színvonalas műsor keretében Baranyi Béla tankerületi igazgató és
Tamás Roland intézményvezető jelenlétében vehettük át az I. helyezésért járó díjat.
Köszönjük segítségüket, támogatásukat, hogy részt vehettünk e számunkra nagyon fontos eseményen.
Morva Ágnes
2014. december
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
December havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–23.00 óra • szombat–vasárnap: rendezvény szerint
A művelődési ház december 20-tól január 4-ig zárva.

rendezvények
Mindenki Karácsonya

– Karácsonyi ünnepség a művelődési házban
Időpont: december 13. szombat 16.00
Program:
16.00 órától kirakodó vásár és kézműves foglalkozás
17.00 órától színpadi műsor
18.00 órától táncház
A táncházat vezeti: Farkas Gábor és barátai

A Zeneiskola évzáró koncertje

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
Tilinkó gyereknéptánc: kedd, 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
Szabad Evangélisták Szövetsége: kedd 18.00–19.30 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu, www.kmkdabas.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

Időpont: december 11., 16.00–19.00 óráig

rendezvény

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
évzáró koncertje

Garajszki József képző- és iparművész
Tükörkép című kiállításának megnyitója

Időpont: december 15., 17.00 órától

Nyugdíjasok karácsonya

– Dabas Város Önkormányzatának rendezvénye
Időpont: december 16., 15.00 órától

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 20.00–23.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
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 Ildikó

Jót tenni jó
A szőlősi Közösségi Ház a felsődabasi Katolikus Karitásszal
ruhaosztást szervezett Dabasi-szőlőkben november 8-án. A félnapos akció keretében tizenöt helybeli családon tudtunk segíteni,
mindennapjaikat megkönnyíteni a Közösségi Házban elhelyezett ruhaadományokkal.
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Időpont: 2014. december 12. péntek 17 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja: Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
Közreműködik: a Rozmaring Hagyományőrző Asszonykórus

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

A könyvtár 2015. március 27-ig
téli nyitva tartás
szerint várja látogatóit
hétfőtől péntekig 09.00 –17.00 óra között.
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

A gyermekruháktól kezdve, lakástextilen, cipőkön, felnőtt ruhákon és kiegészítőkön át, bőséges választékból válogathattak a
látogatók.
Ezúton is köszönöm az adományozók és a Karitász tagjainak a
szervezésben nyújtott segítségét!
Bábel Antónia
szervező, Karitász-tag

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria – decemberi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné, Pál Ilona
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj

Program
December 20-án, szombaton a Vargyasi Dávid Ferenc
Ifjúsági Egylet (Erdővidék) bemutatja
Gilbert le Mouël: Isten a metrón című darabját.
Helyszín: a kúria díszterme
A testvérvárosunk, Barót vonzáskörzetébe tartozó település
fiatal amatőr színjátszói szeretettel várnak előadásukra
minden érdeklődőt!
MI MÉG OLVASUNK KÖR

december 16. (kedd) 18.00 órától,
vezeti: Bakkai Éva

John Steinbeck Egerek és emberek című könyvről
beszélgetünk.
KreÁlom

december 15. (hétfő) 16.30–19.00 óráig
vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
december 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

HORGOLÓKLUB
december 8. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

Bõvül a mezõõrök létszáma
A Képviselő-testület döntése értelmében december 1-jétől Vörös József
erősíti a mezőőrök tevékenységét. A betanulási időt követően mezőőreink az alábbi, újra felosztott területeken látják el feladataikat.
Elérhetőségeik:
I. körzet: Dabas-Gyón, 5 számú főúttól, Bercsényi utcáig
– VÖRÖS JÓZSEF 06-70/330-7668
II. körzet: Bercsényi utcától a Duna–Tisza-csatorna, Mánteleki út, és a
Szent János utca vonaláig
– CZENE JÓZSEF 06-70/332-1456
III. körzet: Duna–Tisza-csatorna, Mánteleki út, és a Szent János utca
vonalától a Szőlőhelyi útig
– HOMOKI IVÁN 06-70/332-1455
IV. körzet: Dabas Szőlőhegyi úttól, 5 számú főútig.
– JÓZSA ZOLTÁN 06-70/452-0869
Kérem a Tisztelt Lakosságot, probléma, felvetés, segítségkérés esetén
bártan hívják mezőőreinket!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

INGYENES ANGOLKÖR – szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.00–20.00 óráig; oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
Asszonytorna szerda: 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
A HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig

A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB
EGYESÜLET programja – december 13. (szombat)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

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

December 12. (péntek)
Szalmadísz készítés
15.00–18.00 óráig

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
decemberi 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
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc
hétfő, csütörtök 18.00–19.30 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Hétfő: 18.30–19.30 – Pilates (Mrázné Gogolák Éva)
Kedd: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

december 23. (kedd), 14.00–17.00 Véradás
2014. december
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Jubileumi bál

a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és Kollégiumban

November 15-én a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
és Kollégium fennállásának 25. évfordulójára rendezett jubileumi
bálon közel 200 vendég mulathatott fergeteges hangulatban.
Sztancsik Magdolna, az iskola alapító igazgatónője kedves szavakkal biztatta az iskola dolgozóit, diákjait és sok sikert kívánt az
elkövetkezendő évekhez. Kosztolányi Gyula nyugalmazott igazgató egy rövid prezentációban bemutatta az iskola első 20 évét és fejlesztéseit. A bált Stégner Péter igazgató nyitotta meg.
A színvonalas műsort a bálozók nagy tapssal jutalmazták. A
remek zenéről a Jerzsele Family zenekar gondoskodott. Fellépett
iskolánk erre az alkalomra életre hívott KZS Dance 25 csapata,
mely az iskola dolgozóiból áll.
Éjfél körül került sor a tombolahúzásra, melyre sok, értékes felajánlás érkezett.
Hála és köszönet illeti az adminisztrációs munkakörben dolgozóinkat, mert idén, szakítva az eddigi hagyományokkal, a fő szervezést a gazdasági-adminisztrációs munkakörben dolgozók végezték.
Egerszegi Erika gazdasági koordinátor és csapata mellett természetesen minden pedagógus, dolgozó is kivette a részét a munkában.

Az osztályfőnökök közbenjárásával az osztályok süteményeket és
tombolanyereményeket ajánlottak fel, melyhez dolgozóink is csatlakoztak.
Stégner Péter intézményvezető
és Kovács Zoltánné adminisztrációs munkatárs

Kedves Nyolcadikos Diák!

Meghívó

Gyere hozzánk, szerezz szakmát Örkényben,
a Pálócziban!

Ha érdekel a gépészet, a gépüzemeltetés, és szeretnél
biztos alapokat ahhoz, hogy sikeres gazda
vagy vállalkozó légy, akkor itt a helyed.
Négy év alatt két szakmát és
T kategóriás jogosítványt szerezhetsz ingyen!
Kedvezménnyel juthatsz B, C, C+E és D kategóriás
jogosítványhoz. Ingyenes szakmatanulásra a felnőttképzés keretein belül is van lehetőség.
Akkor is rád várunk, ha szeretnéd elsajátítani
a szakácsmesterség alapjait és legújabb fortélyait.

A Szent János Katolikus Általános Iskola
gyermek- és felnőtt kórusa szeretettel meghívja Önt
és kedves családját karácsonyi koncertjére,
december 20-án15.30 órára,
a gyóni római katolikus templomba.

Mindezt hogyan?
Látogass el honlapunkra, a www.paloczi.hu-ra,
érdeklődj személyesen vagy telefonon
a 06-29/310-015-ös telefonszámon.

A jövőd kulcsa a te kezedben van!
Várjuk jelentkezésedet!

Az Okmányiroda decemberi nyitva tartása
Tájékoztatom, hogy a Dabasi Járási Hivatal Okmányirodája
december hónapban az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:
– december 12-én szokásos pénteki munkarend, 8.00–16.00 óráig
– december 13-án (szombaton) 8.00–13.00 óráig,
– december 22-én és 23-án (hétfőn és kedden) normál nyitva tartás
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– december 29-én és 30-án szintén a hétfői és keddi nyitva tartás,
– december 31-én (szerdán) pedig 8.00–12.00 óráig van ügyfélfogadás.
2015. január 1. (csütörtök) és január 2. (péntek) munkaszüneti nap.

kultúra

SZÁZÉVES

SAJTÓSZEMLE

Napjainkban, az első világháború kitörésének centenáriumi évében
valóságos divat lett a korabeli újságok tallózásából. A történelem
tényeinek ismeretében különleges élmény az egykori események követése a megsárgult hasábokon. S hogy mi, mai dabasiak is haszonnal
forgathatjuk az archív oldalakat, arra éppen az 1914. decemberi és
1915. januári sajtótermékek szolgáltatnak jó példákat.
A két hónap időrendjében haladva az első, irodalomtörténeti jelentőséggel bíró esemény egy verscentenárium, ugyanis Gyóni Géza
„Csak egy éjszakára”című költeménye 1914. december 10-én jelent
meg először nyomtatásban a przemysli várvédők lapjában, a Tábori
Újságban. Az idő, a legnagyobb kritikus bebizonyította, hogy a „Csak
egy éjszakára” az a vers, amit minden költő szeretne megírni. A
magyar líra legismertebb műveinek egyike, melyet a világ minden
részén számon tartanak, ahol magyarok élnek. Szavalata rendezvények érzelmi csúcspontja, erőt adó, közösségformáló élmény tolmácsolóinak és befogadóinak egyaránt. Száz évvel ezelőtti háborús üzenetét már hosszú évtizedek óta kiterjesztően értelmezik és szállóigévé
vált refrénjét gyakran idézik a méltatlanul nehéz élethelyzetbe kerülők. Nekünk, dabasiaknak nemcsak büszkeségünk, de egyenesen a
„helyi himnuszunk”, magasztosult, lélekemelő pillanataival. Alkotója
1914-ben - kortársai döntő többségéhez hasonlóan - lelkes igenlőként
indult Szabadkáról a háborúba, de mintegy száz nap frontszolgálat
után ezzel a versével látványosan szembefordult az öldökléssel.
Minden sorát közvetlenül megélt-elszenvedett személyes tapasztalat,
Gyóni Géza tragikus sorsa hitelesíti, a fájdalom, a keserűség és a vád
szakaszonként fokozódik. Az egykori przemysli várvédők emlékezéseiből tudjuk, hogy a költemény az első ostrom legvadabb éjszakáján,
1914. október 6-án ágyazódott a költő lelkébe. Ő maga ízlelgette-szavalta elsőként, társai véleményét kérve a mű véglegesítéséhez. Sógora
és irodalmi hagyatékának gondozója, Gyóni (Szolár) Ferenc jegyzeteiből kiderül, hogy a lelki harag részben az egyik itthoni, hátországi
újság visszautasításából fakadt, ugyanis terjedelmi okokra hivatkozva
„Az Est” nem közölte az „Ima a lengyel dombon” című alkotását,
miközben érték és minőség tekintetében bőven akadt felróható írás a
lapban. A „Csak egy éjszakára” rendkívüli népszerűséget hozott alkotójának, hiszen a várvédők szívéből szólt. A hazai fogadtatás viszont
korántsem volt egy irányba mutató, mert – bár a lakosság békevágyát
nagyon jól kifejezte –, az üzérkedőkön kívül az irodalom berkeiben is
sokan „találva” érezték magukat. Jelesül azok, akik a legkülönfélébb
mentességek kijárásával bújtak ki a hadkötelezettség alól és az itthoni
kávéházak füstjében-melegében gyártották háborús verseiket, történeteiket a lapok megrendelésére. Az alkotás igazi elismerésére egészen 1934-ig kellett várni, amikor a brit irodalmi akadémia háborúellenes költeményekre kiírt nemzetközi pályázatán a kanadai Watson
Kirkconnell angol fordításában ez a költemény nyerte el az elsőséget.
Azóta folyamatosan kiérdemli az igényes antológiák szerkesztőinek
figyelmét, inspiráló hatásának köszönhetően a fordítók és a társművészetek alkotói is időről időre rátalálnak. Angol, holland, olasz és orosz
nyelvű adaptációk, rockzenei feldolgozás, fotóművészeti és mozgóképi alkotások bizonyítják, hogy a nemzedéki staféta a 21. században is
jól működik. Dabas Város Önkormányzata 2007-ben önálló kiadványban emlékezett meg a Gyóni Géza nevét híven őrző alkotásról.
Tallózásunk következő forrása a tíz nappal későbbi, már a karácsonyi készülődés hangulatát tükröző Szarvas és Vidéke december 20-i

száma, melynek „Halálozás” rovata adta közre a szomorú hírt: „A
szarvasi úri társadalomnak mély gyásza van. Egy általánosan nagy
tekintélynek és tiszteletnek örvendő úrnő, özvegy roglaticai Zlinszky
Istvánné született Mojsisovics Emma folyó hó 16-án 75 éves korában
elhalálozott. Az elmúlt péntek délután helyezték örök nyugalomra,
általános nagy részvét mellett. Halálát előkelő kiterjedt rokonság,
főleg a Haviár, Mojsisovics, Takács stb. családok gyászolják.”
Zlinszky Istvánné személyét köztudottan a dabasi Kossuthkultusz egyik alapozójaként tartjuk számon. Meghatározó szerepe
volt az 1880-ban felavatott Kossuth László-síremlék létesítésének
szellemi előkészítésében, az adományok gyűjtésében és a gyakorlati
végrehajtásban. Figyelme még a sír későbbi, folyamatos gondozására
és Kossuth Lajos turini koszorújának megőrzésére is kiterjedt. Az
azonban teljesen feledésbe merült, hogy a fővárosi Kossuthmauzóleum tervezési időszakában nyílt levélben ellenezte az
Alsódabason nyugvó Kossuth László hamvainak kilátásba helyezett
átszállítását a Nemzeti Sírkertbe. A Békés megyei Közlöny 1901.
december 15-i számának címoldalán egyúttal arra is javaslatot tett,
hogy a Brüsszelben, szintén exhumálni tervezett Kossuth Lászlóné
Wéber Karolina hamvait is Alsódabason temessék el újra, hogy a
házaspár közös sírban nyugodva folytathassa örök álmát. Csak sajnálhatjuk, hogy a brüsszeli exhumálás, a sírok egyesítése végül meghiúsult, de így is az idők végezetéig jár a tiszteletünk „a minden jó és szép
iránt nemesen érdeklődő Zlinszky Istvánné” emlékének.
(folytatjuk)
			
V. F.

Michael Nyman és

Gyóni Géza

A világháború sokkoló képeire adaptált vizuális–irodalmi–zenei freskóval, igazi 21. századi alkotással - mások mellett a mi Gyóni Gézánk
egyik versével – idézte meg a száz éve kitört első világháború borzalmait Michael Nyman angol zeneszerző War Work című produkciója
a Művészetek Palotájában november 28-án. A nemzetközi zenei életben komponistaként, zongoraművészként és zenetudósként számon
tartott művész a Petőfi Rádiónak adott interjúban így érvelt Gyóni
mellett: „Kiválasztottam nyolc verset olyan költőktől, akiket az I.
világháborúban gyilkoltak meg. Angol, francia és német költőkről van
szó, illetve fontos megemlítenem, hogy egyikük magyar: Gyóni
Gézának hívják, 1884-ben született és 1917-ben hunyt el. Sajnos nem
eredeti nyelven használtuk fel a versét, mert hát az én magyar nyelvtudásom rendkívül minimális, még a szerző nevét is nehéz kiejtenem. A
költeménynek az a címe, hogy Csak egy éjszakára, és remekműnek
tartom. Ez egy háborúellenes, magyaros himnusz. Amolyan
multikulturális jelleggel választottam ki ezt a nyolc verset, és hozzájuk raktam különböző zenéket a 17–19. századból. Angol, német,
osztrák, francia és olasz zenéket, például Beethovent és Rossinit.
Tulajdonképpen így tisztelegtem a különböző nemzetiségű költők
előtt. A Gyóni-vershez egy Chopin-darabot használtam fel, ami szerintem a létező legjobban passzol hozzá, mert nagyon erőteljes.” A
költemény Watson Kirkconnell angol fordítása alapján került a
műsorba, és a kölni premierhez hasonlóan – akárcsak a többi szerző
műve – Hilary Summers walesi operaénekesnő előadásában hangzott
el. A produkció számos más erénye mellett látványosan igazolta, hogy
Gyóni Géza költészete értékes hagyománya az európai kultúrának.
Valentyik Ferenc
2014. december
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Gyóni templomunkban adventben hétfőnként 17.00 órától szentmisét (utána gyóntatás 18.15-ig), szerdánként a szentmise
helyett 17.30–18.30-ig lelkigyakorlatot (új
műfajú megközelítésben), péntekenként
06.30-tól roráte szentmisét tartunk (utóbbi
után gyóntatás igény szerint). Ezért szerda és
péntek esténként nem tartunk szentmisét, a
hétvégi szentmisék kezdési ideje változatlan.
Mindkét templomunkban a vasárnapi szentmisék előtt 1/4 órával gyóntatás, Gyónon
pedig hétfőtől szombatig minden szentmiséhez kapcsolódóan 1/2 óra gyóntatás lesz
(hétfőnként és péntekenként a fenti, szerdánként és szombatonként változó időpontban:
10-én 18.30–19.00, 13-án 16.30–17.00,
17-én a lelkigyakorlat alatt és után igény szerint, 20-án elmarad). Karácsony előtt az utolsó gyónási lehetőség 22-én, hétfőn.
• 20-án, szombaton 15.45-től a sári Szt.
János Katolikus Általános Iskola 80 fős
Gyermek- és Nőikara ad koncertet gyóni
templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit advent utolsó szombatján egy órányi
megállásra, hogy lelkünket az ének szárnyain az Úrhoz emeljük!
• 21-én 08.30-kor a szőlősi szentmisénket a
10 éven belül decemberben elhunytjaink
üdvösségéért ajánljuk fel. Ugyanaznap
Gyónon 13.30-tól hittanosaink betlehemeznek a házaknál, az őket szívesen látó személyek, családok a sekrestyében iratkozhatnak
fel. December utolsó vasárnapja a Szt.
Család vasárnapja, a hétvége mindhárom
szentmiséjén külön-külön megáldjuk a jelenlevő családokat (egy család min. 2 fő). Aznap
a Szőlőkben 07.45-től közösen imádkozzuk a
rózsafüzért. Év végi beszámolók: Gyónon a
31-i, Szőlőkben a z 1-jei szentmisén.
Ünnepi szentmiséink Gyónon: 24-én éjfélkor,
25-én és 26-án 10.30, 27-én 17.00, 28-án
10.30, 31-én 17.00, 1-jén 10.30, 3-án 17.00,
4-én 10.30, 5-én 17.00, 6-án 10.30;
a Szőlőkben: 25-én és 28-án 08.30, 1-jén
17.00, 4-én és 6-án 08.30.
• 29-én és 2-án nem tartunk szentmisét.
Ne feledjük, hogy kötelező ünnepeinket (25-e:
karácsony, 1-je: Szűz Mária Istena nyasága,
6-a: vízkereszt) szentmisével és munkaszünettel szenteljük meg. A megelőző nap este
tartott szentmiséink már érvényesek a köte-
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lező ünnepre.
• Egyházközségünk jótékonysági bálját a gimnázium aulájában tartjuk január 17-én 19.00
órai kezdettel. Jegyek kaphatók: ifj. Berényi
Ferencnél, Feldman Lászlónál, Jarábik
Jánosnál, Kollár Lászlóné Marikánál,
Opóczki Istvánnál, Zlinszky Ferencnél és a
plébánián. Mindenkit szeretettel várunk!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk,
• csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
• pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• adventi gyertyagyújtást tartunk templomunkban december 13-án és 20-án a szombat esti szentmisék elején.
Karácsonyi és újévi ünnepi miserendünk:
• 24-én szerdán 24.00 órakor,
• 25-én csütörtökön 9.30-kor,
• 26-án pénteken 9.30-kor.
• 31-én szerdán 17.00-kor év végi hálaadás,
• január 1-jén csütörtökön 17.00-kor újévi
szentmise.
Minden katolikus hívő számára KÖTELEZŐ a
szentmisén való részvétel december 25-én (az
éjféli szentmisén vagy karácsony első napján),
valamint január 1-jén, új év első napján.
Templomunkban GYÓNÁSI LEHETŐSÉG minden héten, pénteken és szombaton az esti
szentmisék előtt van.
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
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi Általános Iskolában
• Bibliaóra szerdán 17.00 órakor a Gyülekezeti
Házban
Alkalmaink
• December 21-e vasárnap 10.00 óra
vendégigehirdető Dr. Kókai Nagy Viktor
• December 22-e hétfő 14.00 órakor a
Gyülekezeti Házban gyermekek karácsonyi
ünnepsége

• December 24-e szerda 17.00 óra szentesti
istentisztelet
• December 25-e csütörtök 10.00 óra karácsony úrvacsorai istentisztelet
• December 26-a péntek 10.00 karácsony
ünnepi istentisztelet
• December 31-e 17.00 óra óévi istentisztelet
• Január 1-je 10.00 óra újévi istentisztelet
A következő két eseményre várunk minden érdeklődőt korra, nemre, felekezetre
való tekintet nélkül:
• Január 9., gyülekezeti ház: A rendszerváltás
utánról szatirikusan; kísérőfilm: Az örökség
( Ver a Chy tilov a a c seh újhullám
emblematikus rendezőjétől)
• Január 16. Gyülekezeti Ház: Egy személyiség varázsos változása; Kísérőfilm: Good
will Hunting (Robin Williams)

MEGHÍVÓ
A december 21-én délelőtt 10.00 órakor
kezdődő istentisztelet keretében a Deo
Volente ökumenikus kórus adventi szolgálatára szeretettel várunk minden érdeklődőt
a dabasi református templomba!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 14-én 10.00 órakor advent 3.
vasárnapján hittanos és konfirmandus gyermekeink karácsonyi műsora a templomban
• December 20-án szombaton 15.00–17.00
óráig karácsonyi gyermekdélután a gyülekezeti teremben
• December 21-én, advent 4. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 22-én, hétfőn 17.00 órakor
adventi koncert fiatal előadók előadásában a
templomban
• December 24-én 16.00 órakor szentesti
istentisztelet a gyülekezeti teremben
• December 25-én 10.00 órakor karácsony
ünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
• December 26-án 10.00 órakor karácsony 2.
napi ünnepi istentisztelet a templomban
úrvacsorosztással
• December 28-án 10.00 órakor óesztendő
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utolsó vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti
házban
• December 31-én 16.00 órakor óesztendei
hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban
úrvacsorosztással
Ezen az alkalmon fogunk megemlékezni az
elmúlt esztendőben elhunyt testvéreinkre,
valamint házasságot kötöttekre és megkereszteltekre.
• 2015. január 1-jén 10.00 óra újévi istentisztelet a gyülekezeti házban
Állandó alkalmaink:
• vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
konfirmandusok részére
• 10.00 órakor istentisztelet (a téli időszakban a gyülekezeti házban)
• 10.00 órakor gyermek istentisztelet
• hétfő: 9.30 órakor a zárdakerti otthonban,
11.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában
istentisztelet (havonta egyszer)
• kedd: 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
• szerda: 15.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
18.00 órakor konfirmáció-előkészítő a 6.
osztályosok részére
• péntek: 15.00 órakor gyülekezeti hittanóra
alsós és felsős korosztály részére
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreinket az
ünnepi alkalmainkra!

Minden kedves olvasónknak áldott, békés
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kívánunk!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• december 11, csütör tök, 18.00 óra:
Advent 2014 – a teológus hallgató szemével.
Igét hirdet: Hajduch – Szmola Patrik teológushallgató.
• december 18, csütörtök, 18.00 óra
Advent 2014 – a Magyarországi Evangélikus
Egyház Missziós Osztályának közreműködésével. Vendégeink: Völgyessy Szomor Fanni
énekes, Balogh Éva lelkész, Szabó Adrienn
hittantanár szakos hallgató. Igét hirdet:
Németh Zoltán lelkész.
Adventi alkalmak gyermekeknek, családoknak:
• december 12, péntek, 14.00 óra: Kézműves
foglalkozás gyermekek részére - karácsonyi
díszek készítése. A foglalkozást vezeti:
Kecskéséné Harmincz Jolán.
• december 14, vasárnap, 16.00 óra: A Gyóni
Géza Általános Iskola kórusának hangversenye
• december 21, vasárnap, 15.00 óra: gyülekezeti gyermekkarácsony
• Inárcs: december 21, vasárnap, 17.00 óra:
gyülekezeti gyermekkarácsony

Karácsonyi gondolatok
„Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó
fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel,
megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E
módszerrel sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A hónap
közepe felé, amint közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelős dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam?
Gőzvasutat és jegylyukasztót, igazi színházat, páholyokkal, színésznőkkel, rivaldafén�nyel, sőt valószínűleg kritikusokkal és azokkal a szabónőkkel is, akik megjelennek a
főpróbákon, és rosszakat mondanak a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam,
továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze selyempapírban,
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig a világegyetemet akartam,
az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám zongorázása a sötét
társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes ellenségeim fölött.”
(Márai Sándor: A négy évszak – December)

Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben:
• december 24, szerda, 17.00 óra: istentisztelet - Gyón (úrvacsora)
• december 25, csütörtök, istentiszteletek:
8.30 Inárcs (úrvacsora), 10.00 Gyón (úrvacsora), 11.30 Újlengyel (úrvacsora)
• december 26, péntek, istentiszteletek: 8.30
Ócsa (úrvacsora), 10.00 Gyón (úrvacsora)
• december 31, szerda, 17.00: istentisztelet –
Gyón
• 2015. január 1. csütörtök, 10.00 óra: istentisztelet – Gyón (úrvacsora)
• január 6, kedd, 17.00 óra: istentisztelet –
Gyón
Istentisztelet idősotthonokban:
• december 22, hétfő, 9.30: istentisztelet –
Zárdakert Idősek Otthona
• december 22, hétfő, 10.30: istentisztelet –
Átrium Idősek Otthona
Az ünnepi alkalmainkon kívül minden vasárnap
10.00 órakor istentisztelet.
Az igehirdetés alatt a gyermekek részére minden vasárnap kistemplom-foglalkozást tartunk.
Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra!
Elérhetőségeink:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Pálfi Ildikó, tel.: 06-20/824-3379

Juhász Gyula:

Karácsonyi óda
Csöndes az éj és csöndes a világ is,
Caesar Augustus aranyos mosollyal
Zárta be Janust, Mars fegyvere rozsdás:
Béke a földön.
Hallgat a germán és hallgat a pártus,
Néma az indus és néma a hellén,
Herkules távol oszlopa se rendül,
Thule se mozdul.
Már az aranykor új eljövetének
Hírnökeit, a szomorú szibillát
S a szűzi Virgilt födi földi sír és
Hír koszorúja.
S messzi mezőkön nyájaikat őrző
Pásztori népek nézik a derengő
Új csillagot, mely aranyát elönti
Jászoli almon,
Hol mosolyogva és fázva az éjben,
Szőkehajú és szelíd anya keblén,
Most mutatod meg magad a világnak,
Isteni gyermek!
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Új zarándokkiadványok

Karácsonykor is

November végén zárult az a délalföldi fejlesztési pályázat, amely a
Magyar Zarándokút Bács-Kiskun
megyei szakaszán jelentős fejlesztések megvalósítását tette lehetővé. A
Tasstól Fajszig terjedő útvonalon
kápolnák, zarándokpihenők, kapuk,
információs táblák, új színvonalas
önkormányzati és egyházi fenntartású
szálláshelyek várják az zarándokokat.
A pályázat megvalósításában jelentős
szerepet vállalt konzorciumi partnerként az önkormányzati társulás, a projekt megvalósításának szakmai hátterét többek között a
Magyar Zarándokút Egyesület segítette.
A projektzárás idejére két igényes, az útvonalat bemutató kötet is
napvilágot látott. A Kecskeméti Katona József Múzeum gondozásában az útvonal történelmi értékeit felsorakoztató kiadvány készült.
A Magyar Zarándokút Egyesület pedig egy gyalogos és kerékpáros
turistáknak, szóló útikalauzt adott ki, amely több mint száz oldalon
mutatja be a dél-alföldi szakasz látványosságait, szakrális, kulturális
értékeit, mindezt olvasmányos formában teszi, a zarándokok számára hasznos útleírásokkal, térképekkel és gazdag képanyaggal.
A Magyar Zarándokútról, a kiadványokról és a fejlesztés eredményeiről a www.magyarzarandokut.hu oldalon bővebben is olvashat.

A karácsonyi előkészületek, a munka és a család mellett különösen
nehezen tudunk időt szakítani saját magunkra. Rohanunk, idegeskedünk, bevásárolunk, hogy a nagy napra minden a legtökéletesebben sikerüljön.
Fontos lenne azonban az egyensúly megtartása a táplálkozás a
mozgás és a pihenés hármasában.
Néhány karácsonyi tipp:
– Tervezzük meg előre, mit és hol szerzünk be! ( A célirányos vásárlás kevesebb idegeskedéssel jár, és talán több pénz is marad a
pénztárcánkban.)
– Tudatosan főzzünk! ( Karácsonykor hajlamosak vagyunk összevissza enni, ez alaposan megterheli a gyomrunkat. Fogyasszunk
több halat, salátát és a sütemények elkészítésnél is ügyeljünk az
egészséges hozzávalókra!)
– A sütés-főzés mellett a három nap alatt szakítsunk időt a pihenésre is! Egy-egy délutáni alvás, társasozás, meseolvasás a gyerekeknek szabályosan kicseréli az embert.
Nincs mese, el kell kezdeni mozogni! Karácsonykor persze ezt
„letudjuk” futva a sorok közötti bevásárlással, a létrán egyensúlyozva miközben a csúcsdíszt próbáljuk a helyére illeszteni és a fájós
derekunkat megtornáztatni a fa alá potyogó szaloncukrok felszedésével. De a mozgást soha nem késő elkezdeni! Viszonylag gyorsan
van eredmény, – és egy ilyen időszak után ránk is fér – feszültség
levezető, mégis pihentető, hiszen egy fárasztó edzés után sokkal
energikusabbnak érezhetjük magunkat.
– Ügyeljünk a mértéktelen alkoholfogyasztásra! A pillanatnyi
jókedv másnap kellemetlen „ macskajajjal” járhat!

láttak napvilágot

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve
tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt
bizalmasan kezelünk!
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egészségesen!

Az újévi fogadalmak között feltétlen szerepeljen, hogy a jövő
évben sokkal nagyobb figyelmet fordítunk az egészségünkre!
JÁRJUNK RENDSZERESEN SZŰRŐVIZSGÁLATOKRA!
Az időben elvégzett szűrés életet menthet. A rendszeres ellenőrzés
kiemelten fontos azok számára, akik dohányoznak (az új év a
dohányzásról való leszokásra is egy remek alkalom). Stresszes,
rohanó életet élnek, rendszertelenül étkeznek, családjukban fordult
elő cukorbetegség, szívroham vagy daganatos megbetegedés!
Figyeljünk oda magunkra, egymásra, az egészségünkre, hogy
jövőre is együtt ünnepelhessünk!
Áldott békés karácsonyi ünnepeket és boldog egészségben gazdag új évet kívánunk!
Jurácsik Andrea
egészségügyi referens

AZ OKTKT híre
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás novemberi
ülésén a térség polgármesterei egyhangúlag Kőszegi Zoltánt
választották meg a társulás elnökének. Zsírosné Pallaga Mária
hernádi polgármester asszony pedig ismét alelnökként segíti
majd a polgármester úr tevékenységét a társulási munkában.
Feldman

kitekintõ

Emlékoszlop-avató 50–60 éves

Dabasi-szõlõkben házassági évfordulósok köszöntése

November 8-án a dabasi-szőlősi parkban újabb köztéri alkotást
avattak az 1944 novemberében az oroszok által kivégzett hat szőlősi
civil áldozatnak, Dimitrov Péternek, Gazsík Sándornak, Havasi
Gyulának, Kollár Pálnak, Kolompár Istvánnak, Rizmajer Jánosnak
a tiszteletére.
Feldman László képviselő, aki régóta szorgalmazta az emlékmű
elkészítését, beszédében felidézte a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
Kiemelte, hogy a szőlősieknek emlékezniük kell az áldozatokra, mert
a múltunk és hagyományaink tiszteletével tudunk csak erős alapokon
álló közösséget építeni. Ezt követően Török Boglárka szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők. A kopjafát Kőszegi Zoltán polgármester,
Feldman László, Kovács Istvánné nyugdíjasklub-vezető, az áldozatok
leszármazottai nevében Precsinszki Józsefné és az alkotó, Varga
László fafaragó leleplezte le. Végezetül a Kovács Sámuel Tüzércsapat
tagjainak segítségével elhelyezték a megemlékezés koszorúit.

A kopjafa különlegesen drámai alkotás, hiszen a hat részre osztott
oszlop leghangsúlyosabb oldalán művészien megformált golyónyomok láthatók, mellette egy-egy név, a hátoldalon pedig a hármas
halomból kinövő életfa motívuma és nemzeti címerünk jelenik meg.
A parkban elhelyezett Dinnyés-emlékoszloppal együtt a 44-es áldozatok oszlopa a formálódó szőlősi településrész-központ egy újabb
emblematikus emlékhelye.
Köszönet az emlékmű kialakításában önzetlenül segítséget nyújtóknak, Major Attilának, Pálinkás Jánosnak és Virbling Attilának.
szerk.

Dabas Város Önkormányzata november 22-én köszöntötte az 50–60
éves házassági évfordulósokat, sőt idén először az 55–65–70 éves
jubiláló párok is csatlakoztak az ünnepeltekhez. Ezen a szombat délutánon zsúfolásig megtelt a Városháza nagyterme családtagokkal,
unokákkal, dédunokákkal, hiszen 30 jubiláló házaspár fogadta el a
meghívást és 27 pár meg is jelent a rendezvényen. Az idősek aláírásukkal erősítették meg házassági esküjüket a város anyakönyvvezetője
előtt, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte őket és átadta
az önkormányzat ajándékait. A pezsgős koccintást a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör dalcsokra követte. A rendezvény végén
az asszonykórus tagjai táncra kérték az ünnepelteket, így egy hangulatos délután emlékét vihették magukkal, amelyből remélhetőleg még
sok évig töltekezni tudnak. 			
– szerk. –

Gépkocsivezetőket keresünk!
A munkához B C E kategóriás jogosítvány,
GKJ kártya és sofőrkártya szükséges.
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: 06-20/313-5271, 06-20/588-2728
Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe.
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa.
Jelentkezni: 06-30/338-2005
2014. december

Dabas 19

sport

Labdarúgás

15. Kakucs KSE
16.Dunaharaszti MTK II.

DOBOGÓN TELEL A HONTI CSAPAT

Befejeződött a pontvadászat az FC Dabas SE csapatai számára a
2014-15-ös bajnoki szezon őszi idényében. Az NB III-as felnőtt csapat az előzetes elvárásokat felülmúlva a dobogón végzett. A csapat
mérlege 7 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség, 29 lőtt és 17 kapott gól.
A csapat házi gólkirálya Takács Kornél lett, aki 7 alkalommal talált
be az ellenfelek kapujába. Mint azt már többször olvasni lehetett a
Dabasi Újságban, a vezetés az első nyolcba várta a csapatot a szezonkezdet előtt. Honti József vezetőedző a bajnokság indulásakor ezt
vállalta, s biztosította az elnökséget, hogy az általa irányított csapat
megfelel majd a várakozásoknak. A mester nem ígért látványos játékot, azonban eredményeset igen. A csapat őszi szereplése őt igazolta.
hely csapat
M	GY
1. VÁC FC
15 10
2. KOZÁRMISLENY
15 8
3. FC DABAS
15 7
4. MONORI SE
15 7
5. ESMTK
15 7
6. DUNAHARASZTI MTK 15 6
7. TOLLE UFC SZEKSZÁRD 15 6
8. REAC
15 5
9. VIDEOTON FC
15 6
10. BÖLCSKEI SE
15 6
11. VÁRFÜRDŐ-GYULAI FC 15 5
12. SZEOL SC
15 6
13. SZENTLŐRINC SE
15 5
14. OROSHÁZA FC
15 5
15. BAJAI LABDARÚGÓ SE 15 2
16. MAGLÓDI TC
15 0

D
3
4
4
3
3
5
4
7
2
2
5
1
4
3
3
5

V
2
3
4
5
5
4
5
3
7
7
5
8
6
7
10
10

LG	
33
35
29
26
20
21
18
24
24
20
18
19
23
16
11
10

KG	GK
15 18
13 22
17 12
19
7
17
3
17
4
18
0
20
4
20
4
21 -1
27 -9
18
1
28 -5
22 -6
41 -30
34 -24

15
15

2
0

1
1

12 22 65 -43
14 12 60 -48

7
1

Az FC Dabas SE III-as csapata, amelyik a Pest Megyei
Bajnokság III osztályának Déli csoportjában játszik, a 12 helyen
zárta az őszi szezont. A csapat házi gólkirálya Fehér Sándor lett, 18
lőtt góllal.
A Pest meg yei női bajnokság ny ugati csoportjában
Schillingerné Budai Zsuzsanna lányai az utolsó, 11. helyen végeztek az őszi idényben. Az utolsó hely ellenére a lányok sokat fejlődtek, s ez biztató a tavaszi szezonra, amikor már nem teljesen újoncként, hanem tapasztalatokkal felvértezve tudnak küzdeni a bajnoki
pontokért.

P
33
28
25
24
24
23
22
22
20
20
20
19
19
18
9
5

Az FC Dabas SE II-es csapata az őszi szezont a 4. helyen zárta a
Pest Megyei Bajnokság II. osztályának Déli csoportjában. A Kucsák
István trenírozta gárda szintén az előzetes várakozásoknak megfelelő pozícióból várja a tavaszi rajtot. Cemmelék mérlege 8 győzelem,
három döntetlen és négy vereség, 36 lőtt és 22 kapott gól. A házi
gólkirály Farkas Krisztián, aki egymaga tízszer zörgette meg az
ellenfelek hálóját.
hely csapat
1. Halásztelek FC
2. Alsónémedi SE
3. Pereg SE
4. FC Dabas II.
5. Dömsödi SE
6. Délegyháza KSE
7. Újlengyel DSE
8. Újhartyán ISE
9. Bugyi SE
10. Felsőpakony SK
11. Hernád SE
12. Taksony SE II.
13. Gyál BKSE
14. Ráckeve VAFC

M	GY
15 12
15
9
15
9
15
8
15
8
15
8
15
8
15
7
15
7
15
5
15
6
15
4
15
3
15
3
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D
3
3
2
3
2
1
1
4
3
7
1
3
4
3

V
0
3
4
4
5
6
6
4
5
3
8
8
8
9

LG	
37
45
43
36
31
43
39
32
27
29
29
18
24
18

KG	GK
8 29
22 23
20 23
22 14
22
9
17 26
34
5
29
3
20
7
22
7
35 -6
33 -15
30 -6
46 -28

P
39
30
29
27
26
25
25
25
24
22
19
15
13
12

Az FC Dabas SE utánpótláscsapatai az őszi szezont az alábbi
pozíciókban zárták az NB II Közép-kelet csoportjában:
U21 – 13. hely, edző: Ledő László
U17 – 5. hely, edző: Farkas Roland
U15 – 9. hely, edző: Farkas Krisztián
U14 – 13. hely, edző: Körmöczy Sebastian

A bajnoki küzdelmek az őszi szezonban ezzel véget értek, azonban a csapatok a különböző teremtornákon vesznek még részt. Az
NB III-as felnőtt csapat 2015. január 7-én kezdi meg az alapozást a
tavaszi évadra, és 17-én már felkészülési meccset játszik a Vasas
SC-vel a Fáy utcai műfüvesen. Az FC többi csapata is a felkészülési
menetrendnek megfelelően kezdi el a téli alapozási időszakot a
januári hónapban.
Bennárik Ferenc

sport

Bordás Sándor ezüstérmes

FÉRFI KÉZILABDA

az Erőemelő Világbajnokságon

November hónapban felnőtt és junior csapataink a következő eredményeket érték el:
Mérkőzés
Csurgói KK U23–Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC–Balatonfüredi KSE U-23
Vecsés SE–Dabas DIEGO KC
Dabas DIEGO KC–Százhalombattai KE

junior
–
–
30 : 21
32 : 33

felnőtt
22 : 24
23 : 22
20 : 21
30 : 19

A bajnokság őszi fordulóiból már csak két mérkőzés van hátra,
mindkétszer idegenben játszanak a csapatok. December 7-én vasárnap a Pécs VSE, december 13-án szombaton pedig a Várpalotai
BSK lesznek a mieink ellenfelei.
Felnőtt csapatunk jelenleg a harmadik helyen áll a bajnokságban.
UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink novemberben négy-négy mérkőzést játszottak:
Dabas KC VSE I.–Kiskőrösi KSK
Ceglédi KKSE–Dabas KC VSE I.
KTE Kecskeméti SI–Dabas KC VSE I.
Dabas KC VSE I.–Kecel KC
Dabas KC VSE II.–Kecel KC
Csanádi-Dunakanyar–Dabas KC VSE II.
Primavera Mizse KC–Dabas KC VSE II.
Kiskőrösi KSK–Dabas KC VSE II.

Az USA-ban, Floridában rendezték meg a 2014-es WPC Erőemelő
Világbajnokságot, ahol Bordás Sándor ezüstérmet szerzett. A fiatal
magyar versenyző így értékelte teljesítményét: „A második helyet sikerült elcsípnem, amelynek nagyon örültem, mert az időeltolódás miatt
nem bírtam rendesen rápihenni a versenyre, ezért nagyon össze kellett szednem magam elsősorban fejben. Nagyon boldog vagyok, hiszen
a világ elitje jött össze ezen a versenyen, és itt sikerült ezüstérmesnek
lennem.”

24 : 21
23 : 21
33 : 19
41 : 29
45 : 27
25 : 26
19 : 34
20 : 30

II-es csapatunk jelenleg vezeti a tabellát, I-es csapatunk negyedik
helyen áll, a második és harmadik helyezettel azonos pontszámmal,
de rosszabb gólkülönbséggel. Utánpótláscsapataink is folyamatosan versenyeznek.
Eredményeikről a www.dabashandball.hu oldalon olvashatnak.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

Gépkezelő, csomagoló, operátor

munkakörökbe, gyáli kontaktlencse gyárba
nők és férfiak jelentkezését is várjuk!
Amit kínálunk:

• Bejelentett munkaviszony
• Fizetett betanulási időszak • Bejárás céges busszal

Sándor fekvenyomásban 10 kilogrammal
megjavította saját egyéni csúcsát, 290 kilogrammot teljesített.
Guggolásban 330 kilogramm lett a vége, mert
a versenybírák téves ítéletének köszönhetően
a 350 kilogrammot elvették, pedig érvényes
volt.
A felhúzásra Sándor elfáradt, így ebben a versenyszámban csak a kezdő súlyt, a 280 kilogrammot sikerült teljesítenie, így lett az
összetett eredménye 900 kilogramm.
Bordás Sándornak már megvannak a jövőre vonatkozó tervei.
Összetettben el szeretné érni az 1000 kilogrammot, most azonban egy
kis pihenő következik, és utána gőzerővel készül a tavaszi szezonra.
Bennárik Ferenc

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?

Feltételek:

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.

Előny:

Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

• 8 általános ill. szakirányú végzettség
• 3 műszak (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)
• Folyamatos munkarend (6 nap munka - 2 nap pihenő)
• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Műszaki beállítottság
Jelentkezés: Küldje önéletrajzát a jelentkezes.s@humancentrum.hu
e-mail címre, vagy érdeklődjön a 06-70/452-3172-es telefonszámon

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától
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Fit Kid verseny
a DS-ben

A „B” osztályban induló sportolók egyénileg mérettették meg
magukat. A hazai közönség szeretete, tapsa, biztatása a legjobbat
hozta ki versenyzőinkből, akik
kitűnő gyakorlatokat mutattak
be.

Eredményeink:
2/A. kcs.
2/B. kcs.

3. kcs.
4. kcs.

A szezon utolsó Fit Kid versenyét a dabasi Top Fitness
Sportegyesület rendezte november 8-án az OBO Arénában. Az
idén 10 éves városi sportcsarnok ismét színvonalas környezetet biztosított a rendezvény lebonyolításához. Nagy büszkeség számunkra, hogy a DS megnyitása óta minden évben otthont adott valamilyen Fit Kid versenynek – a Grand Prix döntők mellett sor került
már diákolimpiai döntő, sőt Európa-kupa megrendezésére is –,
hiszen a gyerekeknek mindig különleges élmény hazai közönség
előtt versenyezni.
Ezen a hétvégén Fit Kid „A” és „B” osztályú verseny is zajlott. Az
„A” osztályú sportolók csoportos gyakorlataikat mutathatták be. A
Top Fitness SE duó kategóriában indított versenyzőket, melyben a
következő eredmények születtek:
„Tarantella” (Radnai Zsófia - Garajszki Petra)
„Music” (Dori Renáta - Harmincz Lili)
„Cowgirls” (Radnai Réka - Garajszki Gréta)

3. hely
6. hely
9. hely

5. kcs.
7. kcs.
8. kcs.
9. kcs.

Gecser Enikő
Zsadányi Zsófia
Bábel Virág
Farkas Réka
Sikari Sára
Garajszki Petra
Szilágyi Réka
Forgács Fanni
Mihály Dorina
Szilágyi Dóra
Pelikán Petra
Répás Vanda

1. hely
11. hely
5. hely
10. hely
12. hely
1. hely
3. hely
11. hely
13. hely
5. hely
3. hely
1. hely

A verseny zárásaként a „B” osztály korcsoportonkénti Grand
Prix győztesei kapták meg díjaikat. Nagy örömünkre egyesületünkből három sportoló – Gecser Enikő, Garajszki Petra és Répás
Vanda – is első helyezést ért el az idei évad összesített eredményei
alapján. Gratulálunk a szép sikerekhez!
R.L.

I. Országfutás
2015. március 14. szombat
Fussunk végig az országon egyetlen nap alatt!
Vállalj te is egy szakaszt, az ország bármely területén, amit bármikor a nap folyamán lefutsz.
Célunk az, hogy ezek a vállalt szakaszok, az egész országon végigkanyargó, folytonos útvonallá álljanak össze.
Vállalásod minimum 5 km legyen, amit teljesíthetsz gyalogolva is.
Egy-egy szakaszt többen is teljesíthettek. Családok, baráti társaságok,
csapatok, munkahelyi közösségek is futhatnak/gyalogolhatnak együtt.
Az esemény védnöke: Monspart Sarolta
Az esemény linkje: https://www.facebook.com/orszagfutas,
több mint 2 300 rajongóval.
A weboldal: http://orszagfutas.hu, ahol a regisztráció hetedik
napján már mintegy 800 fő, 10000 km-t regisztrált.
Az ingyenes regisztrációra itt van lehetőség: http://orszagfutas.hu/
regisztracio/
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hirdetések

Gyors és kényelmes jeGy- és bérletvásárlás
bkk-automatákból és a bkk ÜGyfélközpontban
A mindennapi ingázás vonattal
az otthon és a munkahely között
értékes idő lehet, ha olvasással,
beszélgetéssel, munkával töltjük.
A vonatról leszállva azonban szeretnénk gyorsan célba érni, és a lehető
legrövidebb idő alatt elintézni
a hivatalos dolgainkat.
A havi Budapest-bérlet, vagy a napijegy
megváltása kényelmes és gyors is lehet.
Dabasról a Nyugati pályaudvarig utazó
ügyfeleink időt spórolnak, ha az új,
éjjel-nappal működő BKK-automatákból
váltják meg ezeket, mert így elkerülhető
a sorbaállás. A készülékekből a BKK legtöbb jegy- és bérlettípusa megvásárolható.
A készülékek érmét és bankjegyet is
elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is fizethetünk, akár érintés nélkül.
Amennyiben számlát szeretnénk a jegyés bérletvásárlásról, a BKK-automata
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kiállítja. Ehhez azonban előzetesen
a bkk.hu/automata oldalon szükséges
regisztrálni, ezután e-mailben egy kinyomtatható azonosító kártyát kapunk,
melynek segítségével gyorsan és gördülékenyen megkaphatjuk számlánkat.
Az új BKK-automatából nyomtatott
bérletekhez szükséges megadni egy
arcképes igazolvány számát. Hogy
ezt a folyamatot meggyorsítsuk,
a használni kívánt igazolvány számát
BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük.
A BKK ügyfélkártyával ráadásul
nemcsak a saját, hanem akár az egész
család bérletét is megvásárolhatjuk,
ugyanis akár négy igazolványszámot
is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát a BKK
Ügyfélközpontokban, illetve jegypénztárakban kaphatunk, vagy letölthetjük
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt
tájékozódhatunk a BKK-automaták
elhelyezkedéséről és működéséről is.
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ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
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Mi ezzel kívánunk segíteni Önnek:

Csökkentett kamat
Előkészítési díj mentes

konstrukció

Díjtalan előtörlesztés
bármikor

A részletes feltételekről érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek.
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