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„Ahány levél lengedez
szélringatta ágon,
ahány harmatcsepp ragyog
fűszálon, virágon
Édesanyám, fejedre
annyi áldás szálljon.”
Móra Ferenc

Köszöntjük az édesanyákat!
Fotó: Karlik Dóra

Újszülöttek Köszöntése és Ligete
rendezvényeink

Dabas Város Önkormányzata április 13-án délelőtt tartotta az Újszülöttek Köszöntését az új Bóbita Óvodában.
A szervezők a 2012 második félévében született gyerekeket várták a rendezvényre. Annak ellenére, hogy mind
a 78 csecsemő nem volt jelen, megtelt az intézmény aulája az ünnepeltekkel és családtagjaikkal, a nagyobb testvérek, sőt még a nagyszülők is elkísérték őket.
A z ü n nepség a Tá ncsics út i óvod a Dongócsoportjának kedves kis műsorával kezdődött, majd
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a családokat.

Ezt követően az anyukák átvehették az önkormányzat
ajándékát: az oklevelet, a vásárlási utalványt és az egy
szál fehér rózsát. A Kölyöksziget Játéktár felajánlásából
minden baba egy kis játékkal térhetett haza. A rendezvény közös fényképezkedéssel zárult az óvodaudvaron.
A közös program délután az Újszülöttek Ligetében, a
sári Csati-parton folytatódott. A kellemes áprilisi időjárás kicsalogatta a családokat a szabadba, így közösen
ültették el azokat a facsemetéket, amelyek gyerekük
világra jöttét jelképezik. 			
K. Á.
Fotók: Karlik Dóra

Fernihough-emlékkör a gyóni betonon

Április 20-án a motorostársadalom
ismét lerótta kegyeletét a fiatalon,
balesetben elhunyt Eric Fernihough
emléke előtt. A motoros emlékkör a
Motel parkolójából indult a London
étteremhez, ahol a Fóti Motorbará
tok Köre, Dabas Város Önkormány
zata és a Dabasi Motorosok együtt
emlékeztek a tragikus sorsú versenyző domborművénél. Az önkormányzat részétől Zelenák András tiszteletbeli alpolgármester mondott
beszédet, majd a jelenlévők megkoszorúzták az emléktáblát. Az emlék2körDabas
májusfolytatóÚjlengyel2013.
érintésével
dott.
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Városi Majális és Gyermeknap a Jubileumi parkban
Május 1-jén, szerdán lezajlott a városi majális a Jubileumi parkban.
A rendezvény főként a gyerekek szórakoztatására koncentrált, ezért
főként számukra nyújtott különböző kikapcsolódási lehetőségeket.
Valóságos kis vidámpark várta őket, amely kiegészült a Talmácsi
Motorsport Egyesület felfújható motoros pályájával, de népi fakör-

hinta,
kézműves
fogla l koz á s o k
egész tárháza, lovaglási lehetőség
is adott volt számukra. A rendezvény különleges színfoltja
a Dabas S.A.S katonai
hagyományőrzők brit katonai szimulációja és hagyományőrző
bemutatója volt, amelynek elsődleges célja a honvédelmi ismeretek
tudatosítása a fiatalokban. A sátorban az érdeklődők megtekinthették a hidegháborús múzeum anyagát. Az óvodások izgalmas vándormaci-vetélkedőn mérhették össze ügyességüket, sőt testvérkerületünk, Újpalota óvodásai is részt vettek a megmérettetésben. A
dabasi iskolák csapatai a délelőtt folyamán sportvetélkedőn küzdöttek egymás ellen az OBO Arénában, a verseny a sári II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola csapatának győzelmével végződött.

A Városi Majális és Gyermeknap támogatói

A színpadon közben zajlottak a társszervező TOP FITNESS
Sportegyesület bemutatói, minden sportoló bemutatkozott a legkisebbektől a legnagyobbig, csoportosan és egyénileg egyaránt.
Mindvégig érezhető volt a sportág közösségteremtő, csapatszellemet erősítő adottsága. A Kossuth Művelődési Központ néptánc-

csopotjai,
a sári Kis
Borove n k a né pt á nc
csoport, valamint a sári
és dabasi citeracsoportok a népzene és néptánc színes világát elevenítették meg a színpadon.
Az OBO Aréna parkolójában hatalmas szurkolótábor hajrázása
közepett lezajlott az Ország Legerősebb Rendőrpárosa verseny,
amely változatos versenyszámokkal kápráztatta el a közönséget.
A megmérettetés eredménye a következő:
I.
Tolnai Lajos (Dabas) és Lukács Krisztián
II.
Majoros Árpád és Német Szabolcs
III.
Balogh Ferenc és Gere Szabolcs
IV.
Varga Dániel és Balogh Gábor (Dabas)
V.
Vendlóczki Richárd és Farkas Bence
VI.
Lengyel Zoltán (Dabas) és Csepregi László (Dabas)
A nyerteseknek gratulálunk!
A rendezvénynek számos támogatója és segítője volt. Köszönjük
támogatóinknak és mindenkinek, aki munkájával, eszközökkel
vagy anyagiakkal hozzájárult a rendezvény megvalósulásához.
– szerk–

Sallai Ferenc, Vitafort Kft., Bor cukrászat, Králl Ildikó, Kincstár, Gémesi Andrea, Cigleher lovaspark, Piciknek és Tiniknek bababolt, Enter
nyelvstúdió, Negyelszki Erika fotós, Talmácsi Motorsport Egyesület, DASZOFE Nonprofit Kft., Főnix masszázs, Dubsi Ferenc, Bese italbolt, Gombár Vincéné Sári Gazdabolt, Corner Café, Aquamarin Illatház, Kőszegi Judit, Beauty fodrászat, Beauty kozmetika, Virág
Mindenkinek, Újvári kertészet, Szomjas Beáta, Pentameter könyvesbolt, Hideghéti Judit fodrászat, GV Bt., Oriflame, Simon fotó, Biobolt
Dabas, Dr. Bábel-Tunyogi Gyöngyvér fogászat, Bizsu Varázs, Péli Katalin, Benkovics József, Gecserné Varró Erika, Vörös József és a Gyóni
Polgárőrség
2013. május Dabas 3
A TOP FITNESS Sportegyesület és Dabas Város Önkormányzata köszöni a támogatást.
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Fotók: Feldman László

Április 25-én közel 370 érdeklődő
várta Szabó Gyuri bácsi előadását
a Kossuth Művelődési Központban.
A bükki füvesember végtelen tudása
és egyszerűsége magával ragadta az
embereket, akiknek személyes tanácsadást is nyújtott. Bízunk benne, hogy
akik eljöttek, lélekben és tudásban is
gyarapodva távoztak és továbbadják,
esetleg el is mélyítik megszerzett
ismereteiket.		
Bábel Antónia

Gyermeknap Mekk Mesterrel
,,Gyermekeknek, meg felcseperedett embereknek”
2013. május 26. (vasárnap)
A Halász Móricz-kúria és a Kölyöksziget Játéktár szervezésében

Programok:
14.00–18.00 óráig:
– R EMEK-ELEK – kézműves műhely
– EZERMESTER-NEVELDE – kovács, asztalos,
cipész, szabó, kőműves…
– MEG-VESZ-LEK – játék-kecske-áruda
– MEG-ESZ-LEK – káposztás és kecskesajtból készült
finomságok
– MEG-LES-LEK – mesevetítés
– MEKEGDE – kecske-játszó-házikó,
– kecskesimogató, káposztaszobrászat és
káposztás vetélkedők
– kecske-arcfestés
15.00: ,,Volt nekem egy kecském, tudod-e?…”
– zenei foglalkozás „kiskecskéknek”
16.00 óra Vitamintorna – mesés tornafoglalkozás:
– „A titokzatos ház”
– „Kelep Elek”
17.00: Gryllus Vilmos szabadtéri koncertje
A délután minden programja ingyenesen látogatható!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Baráti összefogás a gyógyulásért
Szeretnénk ismét köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik
részt vettek a második Baráti Összefogáson, és ezáltal hozzájárultak
Roland gyógyulásához. Az est ismét jól sikerült, ugyanannyi fiatal
mozdult meg a rendezvényen, mint decemberben. Roland néhány
héten belül reményeink szerint felkerül a nemzetközi transzplantá
ciós listára. Ezt követően bármelyik pillanatban érkezhet a riasztás,
és azonnal indulunk Bécsbe, ahol a műtétet elvégzik.

Köszönettel tartozom a következő cégeknek, intézményeknek,
magánszemélyeknek: Partyface, Dabas Város Önkormányzata, OBO
Aréna Dabas, Rádió Dabas, Dabas Tv, MAG Tv, Dabasi Polgárőrség,
Hetényi Ferenc, Bera Márk, Újvári Tibor, Raptor Security, Benkovics
József, Kerekes István, Tóth Attila, Sylver Együttes, Samba TSE,
Flamand pékség, Center For Credit Kft., Zelovics Attila, Kosztolányi
húsbolt, D-Meat Kft., Haly-WOOD.
Külön köszönet a gyóni katolikus és evangélikus egyháznak, valamint a barátainknak, akik mindig mellettünk állnak.
Kollárik Tímea

Orci József a Fugában
Április 24-én került sor a Trafik Kör kiállításának záró mozzanatára a budapesti Fuga Építészeti Központban. Orci József
dabasi festőművész rendhagyó módon nem festményeivel,
hanem verseivel mutatkozott be a közönségnek. Életről, halálról,
hitről és ihletről szóló költeményeiből egy panteisztikus világszemléletű alkotó, egy szerepjátékoktól, maníroktól mentes,
tiszta személyiség bontakozott ki azok előtt, akik tisztelik és
szeretik emberként és művészként.

Fotó: Ligetvári Dorottya

Dabason járt
a bükki füvesember

Az eseményről bővebben Tóth Ronny cikkében olvashatnak a
Dabasi Újság Pluszban, a www.dabas.hu-n.
– szerk –
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TESTÜLETI HÍREK
Dabas Vár o s Ö nkormány z a t ának
Képviselő-testülete 2013. április 30-i
ülésén az alábbi döntéseket hozta:
· módosította Dabas Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
27/2011. (IV. 28), az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
16/2013. (V. 01.), az épített és természeti környezet védelméről 33/2010. (VII. 29.), 2012.
évi költségvetés végrehajtásáról 11/2012. (II.
14.) szóló önkormányzati rendeleteit
· 5 8/2013. (IV. 30.) számú határozatában
Csontos József református lelkész 2013. 02.
25-én keltezett kérelmét, a református temetővel (hrsz.: 2523/3, Dabas, Zlinszky utca – a
benyújtott vázrajz szerint) kapcsolatosan nem
támogatja a védelem módosítását. A közös
megegyezés szerint esetlegesen lecsatolható
rész a Dinnyés-obeliszk oldala mellett található két sírtól a Dinnyés Lajos utca irányába
1 m-re létesülhetne, melyet telekalakítással
célszerű kialakítani. Így a védelem az újonnan
kialakuló területről a megosztással egy időben törölhető. A vázrajz költségeinek átvállalását az önkormányzat közös megegyezés
estén vállalja. A ravatalépület és a kegyeleti
dísz-szórószökőkút építésével kapcsolatban
a képviselő-testület további egyeztetést tart
szükségesnek.
· 59/2013. (IV. 30.) számú határozatában az
önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
és egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, 60/2013. (IV. 30.) számú határozatában a
lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról készült jelentést fogadta el.
· beszámolókat fogadott el intézmények, társulások, bizottságok és civil szervezetek 2012.
évi tevékenységére vonatkozóan (Dabasi
Rendőrkapitányság 61/2013., a Dabas Hiva
tásos Tűzoltósága 62/2013., a Dabas-Gyón
Polgárőr Egyesület 63/2013., a DAKE 64/2013.,
a Dabasi-szőlősi Polgárőr Egyesület 65/2013.,
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
67/2013., a Kossuth Művel ődési Központ
69/2013., a Halász Móricz-kúria 70/2013., a
Dabasi-szőlősi Civil Közösségi és Művelődési
Ház 71/2013., a Sári Közösségi Ház 72/2013.,
az OKISZI 73/2013., a Polgár mesteri Hivatal
74/2013, az önkormámyzati bizottságok
75/2013., a Társult Önkormányzatok „Együtt”
Segítőszolgálatai 68/2013., a családi napközi
77/2013.)
· 6 6/2013. (IV. 30.) sz. határozatában a Pilisi
Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdészete által készí-

tett 2007–2012. évig tartó időszakot átölelő
szakmai beszámolót, 76/2013. (IV. 30) sz.
határozatában a 2012. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
átfogó értékelést, 78/2013. (IV. 30.) sz. hatá
rozatában a Dabas Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2012. évi ellenőrzési
jelentést fogadta el.
· a dabasi 2362/9 hrsz.-on az Áldos Hagyo
mányő rző Egyesület által megvalósítandó
Jézus-szobor létesítéséhez megadja a településképi hozzájárulást. (79/2013.)
· a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 9. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alap
törvénybe, valamint a nemzeti vagyonról
szóló törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából
rövid és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadta (80/2013.)
· Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete fel kívánja számolni a SERPICO Köz
biztonsági Közalapítványt és a Reménysugár
Dabas és Kistérsége Fogyatékosokat Támo
gató Közalapítványt. A két alapítvány feladatát
a Dabasért Közalapítvány veszi át. 881/2013.)
· a testület az óvodákban foglalkoztatottak számát 2013. július 1-jétől a Köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően állapítja
meg. (82/2013.), 2013. július 1-jétől a logopédusok és a gyógypedagógus foglalkoztatásának finanszírozását nem biztosítja, a jogviszonyok megszüntetéséhez pótelőirányzatot
biztosít. (83/2013.), az Intézményfenntartó
Irodától 2013. július 1-jei hatállyal visszahelyezi az óvodákba a nevelő munkát segítők
létszámába tartozó 4 fő takarítót, a normatív
támogatás igénylése végett (84/2013.)
· a Halász Boldizsár Városi Könyvtár gyermek
és felnőtt szolgáltatása egyesítve a Ravasz L.
u. 2. szám alatt található Halász Olivér-kúriá
ban 2013. május 31-én nyisson (85/2013.)
· javasolja, a megüresedő Gombay–Dinnyéskúriába (Gyerekkönyvtár) helytörténeti kiállítótér és a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME)
beköltözését, és az azonnali állagmegóvó intézkedések (tető, vízelvezetés, vakolatpótlás)
elvégzését. Az esztétikai kép (kerítésbontás,
vakolás, meszelés) és az épület rekonstrukciós
tervének elkészítését a 2014. évi költségvetésben biztosítsa az önkormányzat. A terv és a
munkálatok időszakos felügyeletére Kecskeméti
Norbertet jelöli ki. (86/2013)
· 86/2013. (IV. 30.) sz. határozatában elfogadja Dabas város készülő örökségvédelmi
irányelvét, amely minden örökségvédelem-

mel kapcsolatos elemet tartalmazni fog,
Halász-program néven
· Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a Belügyminisz
térium 8/2013. (III. 29.) számú rendeletének
2. pontja szerint kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása. A pályázat megnevezése: „Dabas, Tán
csics M. utcai óvoda áthelyezése. Fejlesztés
megvalósítási helye: 2370 Dabas, Szent
István út 34. (87/2013), pályázat elnyerése
esetén a 2. sz. Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglaltan
fogadja el (88/2013)
– a z Országos Mentőszolgálat Alapítvány
Dabasi Mentőállomás mentőautójába
légzésfigyelő-monitor megvásárlásához
30 000 Ft támogatást nyújt a szociális keret
terhére. Felhívja az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány figyelmét arra, hogy a beszerzésről t ájékoz t a s s a a z önkor m á ny z atot
(89/2013.)
– e n g e d é l y e z e t t i n g a t l a n é r t é k e s í t é s t
(90/2013.) meghosszabbított ingatlanbeépítési határidőt (91/2013), fizetési haladékot biztosított (92/2013)
– 93/2013. (IV. 30.) sz. határozatában a SZOCFP-13 szociális földprogramok megvalósításának támogatására kiírt pályázatra vonatkozóan, a földterületek biztosítására vonatkozó
együttműködési megállapodást megköti
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkor
mányzatával, Roma Oktatási és Kulturális
Központ Roma Közösségi Ház megépítésére
benyújtandó LEADER-pályázathoz szükséges 25 millió forintot nem előlegezi meg
(94/2013), a Roma Nemzetiségi Önkor
mányz at részére a költségvetésben biztosított 350 000 Ft önkormányzati támogatást,
mezőgazdasági felhasználásra egy összegben átutalja (95/2013.)
– a 2013-as költségvetésében a Daszofe
Nonprofit Kft. részére 1 500 000 Ft fejlesztési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére (96/2013), a 2013-as költségvetésében a strand felújítására 7 000 000 Ft-ot
különít el a 2012. évi pénzmaradvány terhére
(97/2013)

Nyári táborok
az önkormányzat szervezésében
Dabas Város Önkormányzata az idei évben is
megszervezi a gyermekek nyári táboroztatását. A táborokról Dabas Város Honlapján, a
www.dabas.hu oldalon, az iskolákban, a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatainál tájékozódhatnak.
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Kedves Ballagó Diákok!

mindig emlékezni fogunk, előjönnek a színek, az illatok, a napsütötte
iskolaudvar, a felvirágozott lépcsősor és tanterem, a sok-sok ember. A
könnyes szemű, de mosolygó szülők, barátok, hozzátartozók képét
fel-felvillantja bennünk az emlékezés. Ha ballagó nótát hallunk, ha
majd más énekli helyettünk a Gaudeamust, mindig a saját ballagásunk elevenedik fel bennünk megszokott, szeretett közegünkben.
A ballagás az ember életének egyik legfontosabb mérföldköve, és
az emlékek között is mindig az elsők közt marad. Ez az ünnep össze-

elveitekben mindig táncsicsos, Kossuth Zsuzsá-s diákok maradtok,
mert az itt töltött évek formáltak benneteket felnőtté, emberré.
Kívánom, hogy az előttetek lévő megmérettetéseket akadálymentesen küzdjétek le, és találjátok meg helyeteket az életben, az új
közösségekben, egyetemeken, főiskolákon, a munka világában vagy
egy felsőbb képzésformában iskolátok falai között.
Beteljesülő vágyakat, sok sikert, boldog életet kívánok nektek!
Kőszegi Zoltán polgármester

Fotók: Karlik Dóra

Az ünnepnapok mindig megmaradnak az emlékezetünkben, még
akkor is, ha az évek, évtizedek múlásával néhány részlet megkopik,
feledésbe merül. Az ünnep hangulatára, a bennünk keltett érzésekre

köt minket egymással, közösségünkkel, tanárainkkal, szeretett iskolánkkal, de el is választ örökre, mert új utakon folytatódik a jövőnk.
Ami eddig egy volt, az ezentúl szerteágazik, és csak a tízévenként
megszervezett osztálytalálkozókon fonódik újra össze néhány órára.
Bárhogy is legyen, a ti szívetekben, értékrendetekben, tetteitekben és

velünk Tündérország kapuját! Utolsó nap a szülőknek „tündéri” bemutatót tartunk.
IDŐPONT: 2013. 08. 05–09., 9.00–13.00 óra között

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR NYÁRI TÁBORAI:
FEDEZD FEL EURÓPÁT!-tábor: (7–12 éveseknek)
A hét folyamán megismerhetitek Európát, tudást szerezhettek országainak kultúrájáról, művészetéről, történelméről és természeti kincseiről.
A tábor ismeretterjesztő kirándulással zárul, ahol még jobban elmélyíthetitek ismereteiteket.
IDŐPONT: 2013. 06. 24–28., 13.00–17.00 óra között

INDIÁN-tábor: (4–10 éves kisfiúknak)
Táborunkban te is indiánná válhatsz, megismerkedhetsz életükkel,
történeteikkel, saját indián-nevet kaphatsz. Igazi indiántáncot tanulhatsz, melyet a hét végén előadhatsz szüleidnek. Uff.
IDŐPONT: 2013. 08. 12–16., 9.00–13.00 óra között

ÖKO-tábor: (7–12 éveseknek)
Mai világunkban egyre nagyobb jelentősége van környezetünk védelmének, a környezettudatos életmódnak. Ötnapos játék és kalandozás a
környezetvédelem és az ökológia jegyében!
IDŐPONT: 2013. 07. 22–26., 13.00–17.00 óra között.

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM GYEREKEKNEK
Szeretsz rajzolni és szeretnél még ügyesebb lenni? Gyere el !
KÉPESSÉGFEJLESZTÉS SZÓRAKOZVA!
Olyan technikákat tanulunk, amelynek segítségével gyermeked
könnyedén elsajátítja az arányos és élethű rajzolást lépésről-lépésre.
Várunk minden 9–13 éves gyermeket, aki fejlesztené kreativitását, rajzkészségét, koncentrációs és megfigyelési képességét.
IDŐPONT: 2013. 07. 15–16., 10.00–16.00 óra között.

VITAMIN-tábor: (4–10 éveseknek)
Gyere, és indulj útnak T-vitaminnal, Okos bagollyal és Breki békával a
mesés tornafoglalkozások világába! A mesék és a hozzájuk kapcsolódó
játékos tornagyakorlatok közepette megismerkedhetsz mesehőseinkkel. A szülőknek a hét végén torna-bemutatót tartunk.
IDŐPONT: 2013. 07. 08–12., 9.00–13.00 óra között.

„KICSI BUKSI, OKOS BUKSI” – ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM (5–7 éveseknek)
Szolgáltatásunk: képességfelmérés, írás-olvasás előkészítés, figyelemés emlékezetfejlesztés; diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia-szűrés;
finommotorika-fejlesztés; beszédészlelés, beszédértés-fejlesztés.
IDŐPONT: 2013. 08. 26–30., 16.00–18.00 óra között.

TÜNDÉR-tábor: ( 4–10 éves kislányoknak)
Minden kislány álma, hogy egyszer „tündérré” változzon.
Nálunk ezt megteheted: bújj bele a meseszép tündérruhába, és lépd át

További információ és jelentkezés: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/5778548-as telefonszámon, személyesen a Játéktárban, a Zlinszky u. 6. szám
alatt, e-mailben a kolyoksziget@freemail.hu-n, valamint facebook oldalunkon.
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Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményrôl
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
14961997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt,
annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve
nagykorú jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Kérem a tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a
korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék
figyelemmel, és a lejárat előtt legalább 1 hónappal korábban
nyújtsák be ismételten a kérelmüket, mivel az ügyintézési határidő 30 nap.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél, vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal, I. emelet 104-es hivatali helyiségében.
Hatósági Iroda

Részleges gázszünet városunkban
A Tigáz-DSO Kft. Területi Üzemeltetési Egysége tájékoztatja az
érintetteket, hogy május 21-én 8.00 órától 16.00 óráig Dabason
részleges gázszolgáltatási szünet lesz az FGSZ Zrt. karbantartási
munkái miatt.
A településen, a gázszállító társaság karbantartási munkái miatt,
a 20 m3/h feletti fogyasztók gázszolgáltatását a jelzett időpontban
szüneteltetik. Az érintett fogyasztókat külön kiértesítették, és lehetőség szerint a karbantartási munkák befejezését követően, azonnal
visszakapcsolják a gázszolgáltatásba.
Szeretnék külön felhívni a figyelmet arra, hogy a lakossági gázszolgáltatást ezen időpontban nem korlátozzák. A meglévő hálózati
kapacitás a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatást, a háztartási
és 20 m3/h alatti fogyasztók esetében biztosítja.

A közterület-felügyelet hírei
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. évtől robogó
helyett egy Suzuki Swift gépjárművel közlekednek és járőröznek
a Dabasi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelői a város
utcáin. A jármű teljesen fehér, oldalán Közterület-felügyelet felirat, a motorháztetőn Dabas címere látható, rendszáma: HDL344. A közterület-felügyelők közterületet vagy közbiztonságot
érintő problémákkal, emberi életet, vagyontárgyat közvetlenül
veszélyeztető helyzet esetén közvetlenül is megkereshetők munkaidőben az alábbi telefonszámokon.
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022

Rigóné

ISMÉT A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2012. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és megfizetési határideje 2013. április 2. volt.
A tavalyi március havi DABASI ÚJSÁGBAN tájékoztattuk a
lakosságot, hogy a 2012. évtől jelentősen változik a talajterhelési díj
mértéke. A 2011. évi bevallási nyomtatványok mellé külön figyelemfelkeltő levelet csatoltunk a megemelkedett díjról.
„A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a módosította a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 12. § (3) bekezdésében
foglaltakat, mely a talajterhelési díj egységdíjának mértékét a korábbi
120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 összegben határozza meg. A megváltozott mérték 2012. február 1-jétől már hatályos, így az ettől az időponttól keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni.”
A talajterhelési díj mértékét a fogyasztott víz mennyisége a meghatározott egységdíj (1200 Ft), valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó (1,5) határozza meg.
Tisztelt Fogyasztók!
Minden igyekezetünk ellenére maradtak, akik nem éltek a rákötés
lehetőségével és a magas díj megfizetési kötelezettségével 2013 márciusában szembesültek, ezért javasoljuk, hogy az idei év folyamán
kössenek rá a közcsatornára!

Védekezzünk a parlagfû ellen!
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4)
bekezdése alapján minden földtulajdonos, földhasználó, kül- és
belterületen egyaránt az adott év június 30-ig köteles a parlagfű
elleni védekezésre, ezt követően pedig a virágzásnak és a pollen
levegőbe jutásának folyamatos megakadályozására.
A megjelölt időpont után:
– külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága,
– belterületen a települési önkormányzat jegyzője elrendeli a
parlagfű elleni közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó.
A védekezési kötelezettség elmulasztóival szemben a
megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága
növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek legkisebb – a
hivatkozott törvény 59. § (3) bekezdés alapján – 15 000 Ft,
legmagasabb összege 15 000 000 Ft.
A bírság, illetve meg nem fizetése esetén az azt terhelő kamat,
adók módjára behajtható.
Kérem, minden földtulajdonos tegyen
eleget a parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének. Tartsa rendben ingatlanát, az ingatlana előtti
közterületet gazmentesítse,
mert a hatóság ellenőrzi
annak végrehajtását!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
2013. május
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A tûzgyújtás szabályai
Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntésével egyre többen
választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek
során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzveszélyre!
Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó helyen szabad tüzet
rakni. A tüzet őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Égő gyufát,
dohányzáshoz használatos egyéb gyújtóforrást tilos ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Tilos tüzet gyújtani erdőben, annak 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanon a
fokozott tűzveszély időszakában.
Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt eloltani, illetve
elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot haladéktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás felté
teleinek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve a
felhasználó feladata.
Aki a tűzeset megelőzéséről nem gondoskodik, illetve tüzet
idéz elő, vagy közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt okoz, részére
100 000 Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság. Szándékos tűzokozás esetén a bírság mellett a
tűzoltóság kiszállását is meg kell téríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a saját érdekükben figyeljenek
oda a tűzgyújtásra, tartsák be a tűzgyújtás szabályait.

Mezõõri hírek
Dabas város mezőőrei április hónapban rendszeresen járőröztek
a település külterületein, mezőgazdasági és erdőterületein.
Rendszeresen, hetente többször vettek részt rendőrséggel, polgárőrséggel közös ellenőrzéseken. A rendszeres jelenlét hatására szerencsére nyugodt hónapot tudhatunk magunk mögött, rendkívüli
esemény, intézkedés nem történt.

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Dabas Város Önkormányzatának
megbízásából május 25-én szombaton gyűjtőpontos lomtalanítást végzünk Dabas város területén.
Kérjük, hogy a – veszélyes anyagokat nem tartalmazó – különböző darabos hulladékokat május 25-én, reggel 8.00 órától délután
17.00 óráig, az alább felsorolt helyszínek valamelyikére elszállítani
szíveskedjenek, ahol az Önök által odaszállított lomhulladékot kollégáink díjmentesen átveszik:
· Dabas-Sári városrész: Madách utca–Páskom utca sarok (játszótér mellett)
· Dabas városrész: vásártér (Vásártér út)
· Dabas-Gyón városrész: (búcsútér, Kossuth Lajos út–Kórház
utca sarok)
LOMHULLADÉK: A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített
gyűjtőedényzetben nem helyezhető el, és a rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
NEM VESSZÜK ÁT: a zöldhulladékot, építési törmeléket,
vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradt olajat, növényvédő
szert és ezek göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes
hulladékok listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres
szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.
Bővebb információért keresse meg a Szent István út 133. szám
alatt található ügyfélszolgálati irodánkat vagy hívja a 29/560-290
telefonszámot.
Remondis Dabas Kft.

Nyílt horgászverseny
2013. május 11-én
a Malév Dabasi Horgászegyesület
nyílt horgászversenyt rendez
a MÁNTELEKI HORGÁSZTAVON.

Mindenkit szeretettel várunk,
akinek érvényes horgászengedélye van.

M EGHÍ VÓ
Május 18-án, szombaton ismét megrendezik
az Orbán-napi PINCENAPOT
az ócsai öreg pincéknél
A szervezők szeretettel várnak
mindenkit rendezvényükre!
8 Dabas 2013. május

Nevezés a helyszínen reggel 6 órától
További információ a
malevhe.dabasnet.hu honlapon olvasható
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
május 3.
Janicsák József–Opóczki Ilona
május 10.
Tuska István–Lajó Györgyi
május 24.
Szegfi Róbert–Vitáris Katalin
Bárány Máriusz András–Benkovics Edina
Pamuk István–Mráz Mónika
május 31.
Slezák István–Szmirnova Natalija Olekszandrivna
Mari Zoltán–Pekker Judit
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
május 8.
Fabók Ferenc–Majeczki Judit
május 14.
Sebestyén Ferenc–Janicsák Annamária
Rizmajer József–Faldina Erika
május 28.
Domján Lajos János–Pál Lídia
Gogolák József–Pucsinszki Anikó
Gogolák Gábor Zoltán–Vajda Ildikó
május 29.
Dormány Ferenc–Miloszerni Edit Katalin
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
május 6.
Bennárik Jenő–Bádoki Veronika
Buzás István–Kocsis Zsuzsanna
május 13.
Bozsik Gábor–Jakab Ágnes
Zsigmond Imre–Gebura Irén
május 20.
Grósz János–Suhajda Anna
május 21.
Petrik Péter Pál–Oláh Márta Ildikó
Újvári Ferenc–Márton Mária
május 27.
Nyiri András Gyula–Csernák Éva
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
május 14.
Bodnár László–Drozdik Katalin
május 20.
Erős István György–Kovács Terézia
május 27.
Balázs Gyula–Sinkó Mária
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
május 4.
Buncsák Pál Jenő–Laja Terézia
május 5.
Sinkó Pál- Kancsár Mária Margit
Máté István–Gódor Verona
május 9.
Hefler Ferenc–Pál Anna
május 12.
Kovács Ferenc–Gattyán Erzsébet
május 18.
Garajszki Péter–Prigyeni Anna
május 25.
Simári Mihály–Fokk Irén
Fazekas Mátyás József–Simári Anna
Csernák Péter–Halengár Erzsébet
május 26.
Kosztolányi Vince–Kis Mária Irén
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
május 25.
Dunavölgyi István–Mácsi Piroska
Kansár István–Horváth Julianna
60 éve (1953-ban) kötöttek házasságot:
május 30.
Kiss János–Kancsár Klára
2013 áprilisában kötöttek házasságot
április 20.
Czinege Gábor–Zsolnai Zsuzsanna
április 26.
Krajecz Zoltán Norbert–Gubicza Éva
április 30.
Kozma László–Berényi Melinda

Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Jászai Gábor
Gula Emese
Szepesi Alex
Boros Máté Ferenc
Strupka Lora
Kalmár Orsolya
Magdó Máté
Fojta Anna
Lengyel Dániel
Repka Dorottya
Suhajda Csenge
Suhajda Jázmin
Demeter Hanna

2013. 03. 28.
2013. 04. 01.
2013. 04. 03.
2013. 04. 07.
2013. 04. 09.
2013. 04. 12.
2013. 04. 12.
2013. 04. 16.
2013. 04. 16.
2013. 04. 17.
2013. 04. 25.
2013. 04. 25.
2013. 04. 28.

Jurinka Katalin
Madarász Nikolett
Bogdán Izabella
Péli Beatrix
Jeszenszki Anna
Szép Katalin
Sitka Cristina
Prigyeni Judit
Kollár Mónika
Madarász Mária
Kosztolányi Judit
Kosztolányi Judit
Hornyák Brigitta

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Babós Ferencné Borbás Mária
Kucsák Miklósné Bozsik Erzsébet
Farkas Elemérné Juhász Ilona
Balázs Lászlóné Farkas Ilona
Dr. Horváth Károlyné

1923. 05. 11.
1922. 05. 04.
1922. 05. 08.
1922. 05. 28.
1921. 05. 02.

90 éves
91 éves
91 éves
91 éves
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Nagy Sándor
Talapka Istvánné (Bozsik Ilona)
Fúri László
Zsolnai Istvánné (Sikari Magdona)
Takács Istvánné (Szűcs Margit)
Nagy Istvánné (Koch Margit)
Kovács László
Karlik László
Körmendi Gézáné (Zelovics Margit)
Vigh Péter Pál
Hefler Sándorné (Karlik Etelka)
Gyenes Istvánné (Kovács Etel)

1966. 02. 19.
1926. 07. 09
1953. 05. 12.
1979. 12. 04.
1932. 07. 23.
1928. 06. 23.
1963. 09. 27
1943. 03. 20.
1924. 05. 06.
1929. 01. 24.
1948. 07. 08.
1917. 03. 16.

2013. 03. 15.
2013. 03. 18.
2013. 03. 19.
2013. 03. 22.
2013. 04. 01.
2013. 04. 01.
2013. 04. 03.
2013. 04. 05.
2013. 04. 06.
2013. 04. 10.
2013. 04. 11.
2013. 04. 13.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Kerekes
Lászlót utolsó útjára elkísérték, és fájdalmunkban
osztoztak.
Köszönjük a Polgármesteri Hivatal segítségét,
amellyel biztosították a temetésre való eljutást.
A gyászoló család

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
2013. május
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Az Egyházak hírei
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Gyónon, májusban minden hétfőn, szerdán,
pénteken és szombaton 17.30-tól Loretói
litánia. 17.45-től gyóntatás, 18.00-tól szentmise.
• Május 18-án, szombaton 19.30–20.30-ig
pünkösdi „virrasztás”: a gyóni katolikus ifjú
sági közösség tagjainak vezetésével, gitáros
énekekkel hívjuk a Szentlelket. Mivel idén
pünkösd ünnepére esik a hónap 3. vasárnapja, gyermekeink keresztelését a hónap 4.
vasárnapján, 26-án tartjuk, a 10.30-as szentmisén. Mivel úrnapja június 2-ára, a hónap 1.
vasárnapjára esik, a gitáros gyerekmisénket
is egy héttel később tartjuk. Június 9-én a
10.30-as szentmisén tartjuk az elsőáldozást,
és a tanévzáró hálaadást, a Te Deum-ot.
Előadássorozatunk nyári szünet előtti
utolsó alkalmai hétfőnként 19.00 órakor
kezdődnek:
• május 20. – Isten üdvössége
• június 3. – A Tízparancs első kőtáblája
Az alsódabasi KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Május 12-én elsőáldozás, 10.00-kor szentmise
• Május 19. pünkösd vasárnap: 9.30-kor
nagymise, 11.00-kor diákmise
• Május 20. pünkösd hétfő: 19.00-kor szentmise
• Május 26. felsődabasi búcsú, ezért a szentmise 9.30-kor kezdődik
• Június 1. szombat este 19.00: elő-úrnapi
körmenet a mise után
• június 2. vasárnap: úrnapja, 9.30-kor nagymise, 11.00-kor beat-diákmise
• június 16-án: TE DEUM hálaadó diákmise
• Július 8–13-ig ismételten lesz plébániánkon
gyermektábor, várjuk a jelentkezőket!
Elérhetőségünk továbbra is:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Kóruspróba minden pénteken a hernádi általános iskola ebédlőjében 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Május 9. áldozócsütörtök – 10.00 órakor
ünnepi istentisztelet
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• Május 19. pünkösd – 10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
• Május 20. pünkösd – 10.00 órakor pünkösd
hétfői ünnepi istentisztelet
• Május 25. – szombat reggel 8.00 órától az
öreg temetőnk nagytakarítását szervezzük.
Kérjük, aki tenni szeretne és tud a temető
rendbetételéért, szerszámokkal felszerelkezve jöjjön a Zlinszky utcai bejárathoz a délelőtt folyamán bármikor.
• Június 1. – református gyülekezetek találkozója Inárcson a pótharaszti tábor területén. A
részvételi szándékot kérjük jelezni a templomban található jelentkezési lapon.
• Június 9. – tanévzáró istentisztelet délelőtt
10.00 órakor
• Június 14. – virágkötő-délután Kossuth
László emlékére
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Május 9. 10.00 óra: áldozócsütörtök Jézus
mennybemenetelének ünnepe, istentisztelet
a templomban
• Május 18. szombat 16.00 óra: konfirmációi
istentisztelelet és vizsga a templomban
• Május 19. 10.00 ór:a pünkösdi ünnnepi
istentisztelet, konfirmáltak fogadalomtétele,
konfirmandustalálkozó a templomban úrvacsoraosztással
• Május 20. 10.00 óra: pünkösd 2. napi ünnepi istentiszetelet úrvacsorával a templomban
• Május 25. szombat 19.00 órától református
jótékonysági bál a Táncsics M. Gimn. aulájában. Jegyek kaphatók: Kajdácsi Ferencné
Jolikánál és a lelkészi hivatalban 3000 Ft/fő,
pártolójegy 1000 Ft-os áron.
• Június 2. vasárnap 10.00 óra: tanévzáró
istentisztelet a templomban

Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órától felnőtt és gyermek
istentisztelet.
• Hittan- és konfirmációelőkészítő alkalmak a
megszokott időkben.
Kedves Szülők! Nyári tábort szervezünk július
1–5-ig 8.00–16.30 óráig a gyóni református
gyülekezeti házban, nem csak református gyermekek részére! A táborban meleg ebédet plusz
kétszeri étkezést biztosítunk. Emellett a kézműves foglalkozásokhoz eszközöket, anyagot, szabadidő eltöltéséhez játékokat. Költsége
10 000 Ft/hét/fő. Jelezzék felénk, hogy gyer-

mekükre számíthatunk-e a táborban, mivel az
ebédet meg kell rendelnünk, csak előzetes befizetés mellett fogadunk jelentkezőket! A jelentkezéseket és a befizetéseket a tanév végéig kérjük
a lelkészi hivatalban rendezni. Ha valakinek adománya van a tábor megszervezésére, azt is a lelkészi hivatalban rendezze. Kérem, ha otthon
terem hagyma, paradicsom, paprika, uborka,
saláta, ezzel járuljanak hozzá a tábor lebonyolításához! A tábor elszámolása az önkormányzat
felé történik, de bárki (szülő, gyülekezeti tag)
megnézheti a számlákat és az elszámolást!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Pünkösdi istentiszteleti rend:
• Pünkösdvasárnapi ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással – május 19. 10.00 h
• Pünkösdhétfői ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással – május 20. 10.00 h
Az idei konfirmáció rendje:
• Konfirmációi vizsga – május 19. (pünkösdvasárnap) 16.00 h
• Konfirmációi istentisztelet – május 20.
(pünkösdhétfő) 10.00 h
Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00-17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 368-174)
Kérjük azokat, akik adójuk 1%-ával a Ma
gyarországi Evangélik us Egyházat kívánják
támogatni, hogy adóbevallásukon a 0035-ös
technikai számot tüntessék fel! Köszönjük.
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KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK májusi programjai
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
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
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba,
a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
GYERMEKNAP MEKK MESTERREL:
május 26. (vasárnap) 14.00 órától
,,Gyermekeknek, meg felcseperedett embereknek”
MI MÉG OLVASUNK irodalmi kör: május 14. (kedd)
18.00–19.30 óráig; foglalkozásvezető: Bakkai Éva
Beszélgetés Szabó Magda Freskók című művéről
FELNŐTT NÉPDALKÖR: csütörtök 17.30–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
somogyi, szentiváni, szatmári népdalok tiszta forrásból
HORGOLÓKLUB: május 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR: szerda, 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA szín
játszó köre: Kedd: 15.30–17.00 óráig; vezeti: Kotán Sándorné
STRESSZOLDÓ HAT-HA JÓGA
Kedd, péntek: 18.30 – 20.00 óráig; oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA szerda 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
FOTÓKÖR: páratlan hét, kedd 18.00–19.30 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Péli László
BABA–MAMA KLUB: szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
NÉPI ÉNEKCSOPORT 6–9 ÉVES KORIG
Csütörtök 16.00–17.00 óráig
PILINKE NÉPI ÉNEKCSOPORT:
Csütörtök: 17.00–18.00 óráig; vezeti: Solymosi Borbála
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja: május 12. (vasárnap)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné
A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
Művészeti napja: május 13. (hétfő) 14.00 órától

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: HM-kúria
Csigakészítés – május 17. (péntek) 15.00–18.00
Minden dabasi vásár utáni pénteken hagyományőrző program
várja a látogatókat! Az élő tájházként működő épület családi
alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető.

SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
2371 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 18.00–19.00 óráig, csütörtök 17.00–18.00 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, készülőben: sári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 19.00–22.00 óráig
19.00–20.00 – mezőségi
20.00–22.00 – raslavicei
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató Bábel Csaba
AerobiK: kedd, csütörtök 19.45–20.45
oktató Hornyák Regina
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Step aerobik: szerda 18.30-19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva
Zsírégető aerobik: péntek 18.30–19.30 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva
Sportdélután: május 31., péntek 17.00–21.00 óráig
oktató Mrázné Gogolák Éva

FELHÍVÁS!

A Borovenka felnőtt és gyermek néptánccsoportokba
új tagok jelentkezését várjuk!
Táncos előképzettség nem feltétel.
Megfelelő számú jelentkező esetén óvodás csoport
beindítását tervezzük.
További információ: 06-70/375-9141

Jótékonysági kerékpártúra
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör 2013. május
11-én (szombaton), 14.00 órakor városi jótékonysági
kerékpár túrát rendez a település utcáiban
15–20 km-es távon.

Nevezési díj: 500 forint.

A befolyt összeget felajánljuk Tóth Roland gyógykezelésére, aki tüdõtranszplantációra vár.
Nevezni a Szent István téren lehet 12 óra 30 perctõl.
Minden sportolni és segíteni akaró embert szeretettel
várunk ezen a szombat délutánon!
Tour de Fekt KBK
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
május 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, csütörtök: 8.00–16.00 óra
kedd, szerda: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

rendezvény
INTÉZMÉNYI ÉVZÁRÓ
május 24. péntek, 16.00 óra
Fellépnek a művelődési központ állandó csoportjai
(népzene–néptánc)
A programot TÁNCHÁZ zárja. Szeretettel várunk mindenkit!
Nyári táborok várható időpontjai
(A változtatás jogát fenntartjuk!)
Kézműves nyári szaktábor július 1–5. naponta 8.00–16.00 óráig.
Örökmozgó nyári tábor július 22–26. naponta 8.00–16.00 óráig.
Jelentkezni személyesen a művelődési házban lehet.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Fotószakkör: páros hét kedd, 17.00 óra
oktató: Bese József
Kékibolya népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kerekítő: szerda 11.00–12.00 óráig
oktató: Nagy Albinné, Kata

Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
május 4. szombat 15.00 órától
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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

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: 13.00–17.00 óráig
kedd–péntek: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

KIÁLLÍTÁSok
Építészeti értékek Dabason
a klasszicista kúriák múltja és jelene
Dabas, a nyolc torony városa
templomaink építészeti és belső építészeti értékei
A kiállítás 2013. április 18.–május 17. között tekinthető meg.

rendezvény
15 ÉVES A KOSSUTH HÁZ GALÉRIA,
20 ÉVES A DABASI GALÉRIA ALAPÍTVÁNY
május 25., szombat 11.00 óra
Kiállításmegnyitó, ünnepi megemlékezés és műsor

A Halász Boldizsár Városi Könyvtár költözés miatt zárva!

XXIII. Dabas térségi vers- mese- és prózamondó találkozó
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Középiskolás kategóriában első helyezést ért el Kukk Edit Luca,
a Táncsics Mihály Gimnázium diákja.		
–szerk–

Fotó: Nyíri Margó

A Kossuth Művelődési Központban április 13-án, szombaton,
huszonharmadik alkalommal került megrendezésre a térség általános és középiskolái részvételével az a találkozó, amely egyben
továbbjutási lehetőség is a megyei megmérettetésre. A dabasi versenyre a térség 15 általános iskolájából érkeztek diákok.
Összesen 107 tanuló vett részt a találkozón, ahol a következő dabasi eredmények születtek:
1–2. osztályos kategóriában 1. helyezett lett Bánki András, a
Szent János Katolikus Általános Iskola tanulója, 3. helyezést ért el a
Gyóni Géza Általános Iskolából Pajor Zoltán.
A 3–4. osztályosok közül különdíjat kapott Plutzer Zsófia, a
Kossuth Lajos Általános Iskolából.
Az 5–6. osztályosok között megosztott 2. helyezés született
Mátyus Dániel (Gyóni Géza Ált. Isk.) és Szilágyi Izabella (Múzsák
AMI) között.
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Virágzó külkapcsolatok a Táncsics Mihály Gimnáziumban
Az amerikai kapcsolat

A Virginia állambeli Staunton és Dabas 2009 óta testvérvárosi kapcsolatot ápol, amelynek keretében a Mary Baldwin Főiskoláról több
ízben vendégül láthattunk már diákokat Dabason. A Táncsics gimnázium oroszlánrészt vállalt a diákok fogadásában, a programok szervezésében. Ennek következményeként meghívást kaptunk az Amerikai
Egyesült Államokba, ahol 16 csodálatos napot töltöttünk el március
végétől április közepéig.
A világ legnagyobb óriás repülőgépével utazhattunk New Yorkba,
ahol 4 napot töltöttünk. Ezután az USA nemzeti vonatával közel 700
km-t utaztunk Stauntonba, ahol nagy örömmel fogadtak minket.
Rengeteg hivatalos programon vettünk részt, iskolákat látogattunk meg,
előadásokat tartottunk, majd együttműködési megállapodást kötöttünk
a főiskola külkapcsolatokért felelős intézményével.
Amerikai partnereink egy 12 személyes mikrobuszt kölcsönöztek
nekünk, amivel bejárhattuk a környék nevezetességeit, így jutottunk el
Washington DC-be is, ahol egy csodás napot tölthettünk.
Ezután pedig elutaztunk Virginia Beach-re, ahol maga az Atlanti
Óceán tárult szemünk elé, és térdig gázoltunk a hideg vízbe.
Két középiskolába is ellátogattunk, ahol bekapcsolódhattunk az iskola életébe. A magyar néptánc óriási sikert aratott, egyetemes nyelvvé vált
köztünk, így az ún. „magyar est” után igazgató úr több felkérést kapott.
Utazásunk nemhogy elérte, de felül is múlta várakozásunkat, és
elmondhatjuk, hogy a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium a jelenleg futó
több európai és tengeren túli kapcsolatépítő projektjével egyedülálló lehetőségeket tudhat magáénak. Köszönetemet szeretném kifejezni a résztvevőknek, Pásztor Gergely igazgató úrnak, a szervezésben sokat segítő
Kancsár Krisztiánnak és minden kedves utazó diáknak. Képeink,
videóink a www.dagim.hu portál „international contacts” menüpontja
alatt tekinthetők meg.
Talabér János szaktanár, az USA projekt vezetője

Magas rangú állami kitüntetés
egy dabasi polgárnak
Áder János köztársasági elnök Balogh Lászlót, a SZORAKÉSZ
tagját a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének polgári tagozatával tüntette ki. Ezzel az érdemrenddel ismerte el a valós magyar
történelmi múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékű tevékenységét. Balogh Lászlót a
Szovjetuniót megjárt magyar politikai rabok és kényszermunkások
szervezete terjesztette elő a magas rangú elismerésre. A kitüntetést
Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere adta át.

Diákjaink Dél-Angliában
Április 2-től 8-ig a Táncsics Mihály Gimnázium tizenegy diákja, valamint Náhlik Edit és Strommer Brigitta szervezőtanárok Dél-Angliába
látogattak.
A gimnázium korábban is több ízben szervezett hasonló utat a diákoknak, amely során nemcsak Dél-Anglia leghíresebb városaival és
nevezetességeivel ismerkedhetnek meg, hanem nyelvtudásukat is fejleszthetik a tizenkét órás nyelvi tréning segítségével. A gyerekek a szállást adó Worthing város nyelviskolájában vettek részt az idegen nyelvű
foglalkozásokon, anyanyelvi nyelvtanárukkal, háromszor négy tanóra
keretében.
A diákok és kísérőtanáraik is angol családoknál kaptak szállást és
ellátást, így a mindennapi élethelyzetekben is angol nyelven kellett
kommunikálniuk a gyerekeknek.
A programban helyet kapott Hastings, Brighton és Portsmouth
város látványosságainak megismerése, de természetesen nem maradhatott ki a fővárosba, Londonba tett egynapos látogatásunk sem, melynek során a gyalogos városnézésen kívül a London Eye-ra is feljutott a
kis dabasi csoport.
A programban részt vett diákok és tanárok a zord időjárás ellenére
rengeteg emlékezetes élménnyel tértek haza. Reméljük, jövőre ismét
utazhatunk!
Strommer Brigitta kísérőtanár
A Nosseni vendégek a gimnáziumban című cikket a Dabasi Újság
Pluszban olvashatják a www.dabas.hu-n

A Múzsák áprilisi sikerei
Április 13-án immár harmadik alkalommal rendeztek regionális
gitárversenyt Szigetszentmiklóson, amelyen húsz budapesti és Pest
megyei zeneiskola 91 versenyszámmal képviselte magát.
Iskolánk, a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola Sófalvi Szabolcs
László tanár úr vezetésével három növendéket indított szóló kategó
riában, ahol nagy örömünkre mindegyikük: Szabó Ármin, Radácsi
Kristóf és Ferenci Balázs ezüstminősítést ért el.
Színjáték tanszakunk Kotán Sándorné tanárnő vezetésével is
nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. Az Országos szónoklatversenyen, Budapesten 1. helyezett lett Bera Márk, 3. helyezést ért el
Mész Adrienn. A dabasi kistérségi szavalóversenyen 1. helyezett lett
Kukk Edit Luca. A XXII. Weöres Sándor Országos Gyermek
színjátszó Találkozón, Vácon a Maszatok című darab bronzminősítés
kapott. A József Attila X. országos vers-, énekelt vers- és prózamondó
versenyen Kotán Sándorné tanárnő, a fent említett díjazottak felkészítője különdíjban részesült.
Kiváló munkájukhoz mind tanárainknak, mind diákjainknak gratulálunk és további sok sikert kívánunk.
Szabó Zoltán igazgatóhelyettes
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intézményeink hírei, egészség

Az Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny döntôje

A dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
abban a megtisztelő felkérésben részesült, hogy április 20-án otthont adhatott az OSZKTV országos döntőjének.
Az ország valamennyi pontjáról tanulók, kísérő-felkészítő tanárok
érkeztek Dabasra, így közel kétszáz főt láthattunk vendégül iskolánkban. A szervező Suliszervíz Pedagógiai Intézet (Debrecen) meghívásának eleget tevő vendégek külön köszöntötték a megjelenteket. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot Házlinger György (a
Szakképzés-szervezési Főosztály vezetője), Baranyi Béla (a Dabasi
Tankerület igazgatója) és Halász József (a Ceglédi Tankerület Szakkép

A bõrgyógyász tanácsai
A tavaszi-nyári időszakban bőrgyógyászati szempontból először a
napfényről kell beszélnünk.
Említést kell tennünk pozitív és negatív hatásairól:
A pozitív tényezők. A napfény javítja kedélyállapotunkat, elősegíti a
napi ritmus kialakulását, lehetővé teszi bőrünkben a D-vitamin előállítását, egyes bőrbetegségekben (acne,ekzema,psoriasis) a napsugár
hatására állapotjavulás áll be.
A negatív hatása az, hogy az UVB-sugárzás felelős a leégésért- ez
azonban függ az UVB-sugárzás erősségétől, a napon való tartózkodás időtartamától és a bőrtípustól. Minden leégés fokozza a bőrrák
kialakulásának kockázatát. Felléphetnek fotoallergiás és fototoxikus
reakciók pl. antibiotikumok vagy nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszerek hatására, illetve a bőrre permetezett parfüm, egyes fertőtlenítőszerek vagy színezékek indíthatnak el ilyen folyamatot. A napfény
és a mesterséges UV-lámpák (szolárium és kvarclámpa) gyorsítják a
bőr öregedését. Ebben az UVA-sugárzás játszik szerepet, ami a bőr
mélyére hatol és ott a kötőszöveti rostok feltöredezését váltja ki. A
bőr veszít rugalmasságából, gyorsabban ráncosodik, pigmentfoltok
jelennek meg rajta. Az UV-sugárzás legsúlyosabb kései következménye a bőrdaganatok kialakulása. Fokozott kockázatot jelent: a leégés
(különösen a gyermekkori), bőrrák előfordulása a családban, fényérzékeny bőrtípus, több mint 30 anyajegy.
Jó minőségű, magas faktorszámú fényvédők használata – gyermekeknél különösen fontos –, napozás előtt a bőr letisztítása és a
mértékletesség javasolt! Gyógyszertárakban kapható többféle karotin tartalmú kapszula, ami felnőtteknél segítséget nyújthat a bőrnapozásra való felkészítéséhez, az intenzív és egyenletes barnulás
eléréséhez. Segíti a melanin képződését és egyenletes eloszlását a
bőrben. Segít megelőzni a napallergia kialakulását. Napozás után
ajánlott hidratáló, bőrnyugtató ápolót használni. Ilyenből aktív
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zésért felelős vezetője) képviselték. Köszöntőt mondott Sárik Zoltán (a
Magyar Szakképzési Társaság alelnöke) is.
Iskolánk diákjai rövid ünnepi műsorral nyitották meg a versenyt. A
feladatok között voltak könnyebb-nehezebb részek is, de mindenki
megtalálta az érdeklődésének megfelelőt. Tantárgyanként 20–20
tanuló versenyzett. Amíg a diákok dolgoztak, a várakozó vendégek is
hasznosan tölthették idejüket, délelőtt Mayer József, az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet Tartalomfejlesztési és Módszertani Központjának
igazgatója tartott előadást a szakképzés tartalmi fejlesztéséről. Ezt
követte a délutáni két szekció, amely az iskola bemutatásából és a
szakképzésben, elméleti–gyakorlati képzésben használt eszközök,
3–4 dimenziós tananyagobjektumok prezentációjából állt.
A hosszú nap végén minden tanuló átvehette jutalmát az eredményhirdetés során. A díjak átadásában Kőszegi Zoltán polgármester és
Kosztolányi Gyula nyugalmazott igazgató vett részt. Iskolánk az idei
különdíjat a legjobb leányversenyzőnek ajánlotta fel, kompenzálva
ezzel azt, hogy a versenyre jelentkezettek több mint 70%-a fiú volt.
A szervezőket, Kónyáné Tóth Máriát és Molnár Csabát, valamint
az iskola Szakképző Központ Nonprofit Kft.-jét külön köszönet illeti
áldozatos munkájáért.
Stégner Péter intézményvezető

sejtvédő hatású is kapható, ami segít megelőzni az UV-sugárzás
okozta DNS-károsodást.
Nyáron gyakrabban megyünk közös fürdőkbe. Nedves környezetben többféle fertőzés veszélye áll fenn. Talpunkon, lábujjainkon,
sőt lábkörmeinken könnyen alakulhat ki gombafertőzés. Javasolt
mindig saját papucs használata, fürdőzés után ezen területek megelőző kezelése gombaellenes szerrel. Ha a körmökön elváltozást
észlelnek, minél előbb forduljanak orvoshoz. A bőrön bármilyen
okból kialakult hámhiányok, sebek könnyen felülfertőződhetnek
baktériummal. Javasolt bőrfertőtlenítő használata. Terjedő, nem
gyógyuló sebek esetén orvosi ellátás indokolt. Közös fürdőben,
illetve közvetlen érintkezéssel terjednek a különböző szemölcsvírusok. Ha bármely testtájunk bőr- vagy nyálkahártya felületén újonnan kialakult kinövést észlelünk, forduljunk bőrgyógyászhoz.
akkor is, ha az elváltozás fájdalmatlan, panaszt nem okoz. A késedelemmel a fertőzés terjedhet, ami miatt a kezelés, gyógyulás is
hosszadalmassá válhat.
A nyári időszakban gyakran szenvedünk el rovarcsípést, ami
különböző reakciókat válthat ki. A csípés helyén kellemetlen vörösség, viszketés alakul ki. Az érzékenyebbeknél hólyag, bevérzés és
fájdalom is felléphet. A szúrcsatorna baktériummal fertőződhet,
orbánc alakulhat ki, ami többtenyérnyi vörösséggel, duzzanattal,
lázzal jár. Főleg gyermekek és fiatalok között gyakori a rovarcsípési
allergia, ami már egy csípés után hetekig jelentkező, viszkető, hólyagos kiütést okoz. Allergiaellenes gyógyszerrel, külső megnyugtató
terápiával jól kezelhető, a kellemetlen viszketés szüntethető,a felülfertőződés megelőzhető. Ha rovarcsípés után szokatlan reakciót
észlelünk, forduljunk orvoshoz!
A hosszú téli hónapok után örülünk a melegnek, napfénynek, a
kikapcsolódási lehetőségeknek. Odafigyeléssel, tudatossággal a járulékos veszélyek nagy része kiküszöbölhető.
Dr. Domján Kornélia bőrgyógyász szakorvos

sport

A FIT KIDesek sikerei
Március 23-án kezdődött meg a 2013-as idény a Fit Kid versenyzői számára. Kecskeméten, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében Fit Kid Dance gyakorlatok zajlottak, délután pedig Fit Kid Dance
Show, azaz a csoportos produkciók álltak a pontozóbírák elé.
A Top Fitness S. E. utánpótlás-versenyzői az alábbi eredményeket
érték el: Bábel Virág 3., Szomjas Klaudia 3., Farkas Réka 4., Forgács
Fanni 5., Simon Barbara 9., Zsadányi Zsófia 9., Mihály Tünde 11., Sikari
Sára 18., Funk Ajna 24. helyezett lett.
A „Bajor tánc” című produkció csoportja (Sikari Sára, Répási Sára,
Mihály Tünde, Farkas Réka, Bábel Virág, Simon Barbara és Forgács
Fanni) aranyérmet szerzett. Nyolcadik lett a „Kánkán” című gyakorlat
(Balogh Johanna, Funk Ajna, Mráz Viki és Mráz Fanni).
Pár hét elteltével, Csongrádon versenyeztek a Fit Kid „B” kategória
egyéni versenyzői és a Fit Kid „A” kategória csoportos gyakorlatai. Ez
utóbbi csoportban a Csernus Anna és Radnai Réka alkotta „Tűz és Víz”
duó állhatott a dobogó legfelső fokára.
Egyéni versenyzőink is az élmezőnyben szerepeltek a koraesti eredményhirdetéskor: Répás Vanda 2., Mihály Dorina 2., Pelikán Petra 3.,
Harmincz Lili 3., Szilágyi Dóra 4., Radnai Zsófia 6., Pelikán Réka 6.,
Kovács Esztella 6., Garajszki Petra 7., Szilágyi Réka 9. helyezett lett.
Április 13-án Móron, a Wekerle Sándor Szabadidő Központ tornacsarnokában mutatták be gyakorlataikat a Fit Kid „A” kategória egyéni
és a „B” kategória csoportjainak versenyzői.
A legjobbak egyéni vetélkedésében a Top Fitness S. E. négy versenyzője remekül vette ki részét: Csernus Anna 1., Radnai Réka 2., Garajszki
Gréta 3., Dori Renáta 8. helyezést ért el.
Délután a csoportos gyakorlatok következtek. Ebben a kategóriában
elsők lettek az „Indiai” lányok (Weil Evelin, Répás Vanda, Pelikán Petra
és Szilágyi Dóra). Negyedik lett a „Tarantella” duó, azaz Radnai Zsófia és
Garajszki Petra. Ötödikek lettek a „Raszputyin” triót alkotó lányok:
Szilágyi Réka, Pelikán Réka és Mihály Dorina. A legkisebbek „Cow
Girls” gyakorlata kilencedik lett (Gecser Enikő,
Kozma Hanna és Zsadányi Zsófia). A lányok
töretlen szorgalommal folytatják a felkészülést
a májusi és júniusi versenyekre.
Gula A.

A Postás–HM Budapesti Erdőgazdaság
Zrt. Kupa című írást a DÚ Pluszban
olvashatják a www.dabas.hu-n.

DÍJUGRATÁS
A Szervál Lovas Klub versenyzője,
Lovestyán Rita a 2013-as szezon
első szabadtéri versenyén, melyet
április 20-án rendeztek Ócsán,
kiválóan szerepelt. A B/2 (110 cm)
versenyszámban Cassis SzM nevű
lovával, hibátlan lovaglással a 10.
helyen végeztek.
A következő hétvégén a Buda
pesti Tattersallban rendezett díjugrató versenyen, a B/3 (120 cm) kategóriában a páros ismét hibátlanul
lovagolt. Május 1-jén Dömsödön a B/3-as kategóriában Rita és Cassis egy
remek pályával az összevetésbe lovagolta be magát. Az összevetésben az
alappályát hibátlanul teljesítő lovasok mérik össze tudásukat egy rövidített, de nehezített pályán. A páros itt is a 10. helyen végzett.

FÉRFI KÉZILABDA
Áprilisban felnőtt és juniorcsapatunk mindössze egy tétmérkőzést
játszott 20-án, Balatonfüreden.
Balatonfüredi KSE II.–Dabas Diego KC: 33 : 24 (junior)
Balatonfüredi KSE II.–Dabas Diego KC: 26 : 25 (felnőtt)
UTÁNPÓTLÁS
U-14-es (98) csapatunk korosztályában az ország NYOLCADIK
LEGJOBB CSAPATA. Az országos döntőt április 26–28. között
rendezték Budapesten, a Fáy utcai sportcsarnokban. A fiúknak többek közt a Veszprémi Kézilabda Akadémia, a Budapest Honvéd, a
Pick Szeged és az FTC PLER csapatai ellen kellett helytállniuk.
U-13-as (99) csapatunk a régió döntőben harmadik helyen végzett,
így ők is az országos elődöntőbe jutottak, amit április 8-án, Alsóörsön
rendeztek. Itt a fiúk a negyedik helyet szerezték meg.
Az U-12-es (2000) fiúk Tatára látogattak, ahol a Nyugat II. csoport
országos elődöntőjét rendezték. A csapat a Csurgó, a Hosszúhetény
és az Éles Kézisuli „B” csapatának legyőzésével döntőbe jutott, és
bekerült az ország nyolc legjobb csapata közé. A korosztály országos
döntőjét május elején rendezik Gyöngyösön.
U-11-es (2001) csapatunk április 7-én Gödöllőn járt, ahol a korosztály régió döntőjét tartották. A fiúk a Vác legyőzésével az országos
elődöntőbe jutottak. Ez az elődöntő április 28-án, vasárnap a dabasi
OBO Arénában került megrendezésre, ahol a csapat végül az ötödik
lett.
U-9-es (2003) csapatunk április 13-án Salgótarjánba utazott régió
döntőre, ahol a harmadik helyen végezve, az országos elődöntőbe
jutottak, amelyet május 10-én, az OBO Arénában rendeznek meg.
U-8-as (2004) „A” és „B” csapatunk április14-én utazott Pencre,
hogy a megyei döntőben kivívják a régió döntőbe kerülést. „A” csapatunk első, „B” csapatunk harmadik helyen került be. Április 20-án,
szombaton, Salgótarjánban rendezték a korosztály régió döntőjét,
ahol „A” csapatunk az első helyen végzett és az országos elődöntőbe
jutott. „B” csapatunk ötödik lett.
Gratulálunk a fiúknak az eredményekhez!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
2013. május
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Diplomások figyelem!
Próbáld ki magad egy új területen, amit fő- vagy
mellékállásként is végezhetsz.

Az átképzésnek és támogatásunknak köszönhetően a nyár
folyamán jelentős jövedelemre tehetsz szert.
Ha van jogosítványod ne habozz,
add meg az esélyt magadnak.

Küldd el fényképes önéletrajzodat
az atkepzes2013@gmail.com e-mail címre!
BABABÖRZE és BOLHAPIAC
Május 11-én 14.00–18.00-ig baba-, gyermek- és
felnőttruha-börzét tartunk a dabasi Piaccsarnokban
(2370 Dabas Iskola u 1/A)

Árusítás asztalonként 500 Ft

A következő bolhapiac időpontja:
június 1., 7.00–13.00-ig

Asztalfoglalás mindkét időpontra szükséges
a 06-70/624-3706-os telefonszámon.
A börze és bolhapiac időpontjában igénybe vehető
a városi kisvonat!
Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó
váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik
Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától
szombat: 8.00 órától
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