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1956. október 23.
„Ady kérdezte sorsa éjjelén:
Lehet-e az ember, ember és magyar?
Feleltek ti bátor, szent fiúk
Lássuk: A világ most velünk mit akar?
Vagyunk egy szálig elszánt emberek
Kiket tiporni tovább nem lehet
Ha kell még én is veletek halok
Ha engedtek Ti szent fiatalok.”
(Dutka Ákos: Ember és Magyar)

Tisztelettel meghívok minden dabasi
polgárt az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékére
megrendezendő városi ünnepségünkre
Kőszegi Zoltán
polgármester,
országgyűlési képviselő

Helyszín: a gyóni városrészközpont
Időpont: 2013. október 23. (szerda), 16.00

Program:

– Köszöntőt mond Kőszegi Zoltán
polgármester
– Ünnepi műsor a Múzsák AMI volt és
jelenlegi színjátszóinak előadásában
– Ünnepi beszédet mond
Pánczél Károly országgyűlési képviselő,
az Országgyűlés Oktatási, tudományos
és kutatási bizottságának tagja
– Koszorúzás az ötvenhatosok
emlékművénél

Koszorúzási szándékát jelezze
a kapui.agota@dabas.hu e-mail címen
vagy a 06-70/319-2886-os telefonszámon.

rendezvényeink

Lazajlott a XV. Dabasi Napok
rendezvénysorozat

Flúgos futam a Kossuth Lajos Általános Iskola előtt

Murányi László és Kondor Katalin a Sors-kiáltó című
könyv bemutatóján, a Halász Móricz-kúriában

Dr. Bagdy Emőke előadása a Táncsics Mihály
Gimnáziumban

Jegyzői értekezlet a Városházán
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Szeptember 14–22. között lezajlottak a városnapok Dabason. A bő
egy hét alatt számos programot kínáltak a szervezők minden generá
ciónak. Az érdeklődők kulturális rendezvényeken, kiállításmegnyi
tókon, koncerteken, könyvbemutatón, szoboravatón, egészségügyi
szűréseken és tájékoztató programokon, pszichopedagógiai előadáson,
könyvtárátadón, sporteseményeken vehettek részt, ki-ki érdeklődési
körének megfelelően szemezgethetett a programkínálatból. A rendez
vénysorozat minden részeseménye egyformán fontos és kiemelkedő
volt egy-egy célcsoport számára, így a szervezők számíthattak kisebbnagyobb városi közösségek segítségére is a programok létrehozásában.
– szerk. –
A XV. Dabasi Napok programjait képekben mutatjuk be a
Dabasi Újság olvasóinak.

Dabasi műkedvelő képzőművészek a Kossuth Ház Galériában

Épített táj a Szent István téren - a Trafik Kör kiállítása

A megújult könyvtárat Pánczél Károly országgyűlési
képviselő nyitotta meg

rendezvényeink

A városi könyvtár átadásán a legtöbb könyvet kölcsönző
Pásztor testvérek díszoklevelet kaptak

A Korszerű vízkezelés, egészséges ivóvízszolgáltatás
Dabason - projektismertető a Halász Olivér-kúriában

A Balkan Fanatik

Fotó: Karlik Dóra

A Kisdabasért Egyesület hangulatos dekorációja
a Nemes-kúriában

A kecskeméti Aurin lánykar a Nemes-kúria udvarán

A felsődabasi fénykereszt
megszentelése

A Szent Jakab-szobor avatóünnepsége Sáriban
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Dabas 3

Gyóni Napok
2013

október 12. (szombat)

14.00 Most cirkuszolj!
– vidám programok kisgyermekes családoknak
– ABRAKADABRA – kézműves műhely,
ARTISTAKÉPZŐ – ügyességi akadálypálya,
BOHÓKÁS arcfestés, ATTRAKCIÓÓÓ – cirkuszi
vetélkedők, CIRKUSZI MESESÁTOR, CSIRIBIRI
játékvásár, KEREK-PEREC büfé, PRODUKCIÓÓÓÓ –
tiéd a porond!
– 15.00 „Jancsi bohóc a nevem…” – zenei foglalkozás
– 15.30–17.30 Zsonglőrképző – játszóház
a Tűzfészek Társulattal
– 16.00–17.30 Zene-bona cirkuszvonat indul a gyóni
városrészbe énekszóval, ritmushangszerekkel
A programokat eső esetén is megtartjuk!
A program szervezői: a Halász Móricz-kúria munkatársai és a
Kölyöksziget Játéktár
Helyszín: a Halász Móricz-kúria
14.00 Ökumenikus kézműves délután – felnőtteknek
A program szervezője: Feketéné Rubes Ildikó
Helyszín: a gyóni református gyülekezeti terem
16.30 Patchwork-kiállítás
– a budapesti testvérkerületünk (XV. ker.) „FOLTLELKES
CSOPORT”-jának foltvarró munkáiból
Helyszín: a Gyóni Géza Nyugdíjasház

október 13. (vasárnap)

15.00 Mi lakik a bélrendszerben?
– Tóth Gábor étrendkutató, élelmiszeripari mérnök, élelmiszer
fejlesztő, táplálkozástudományi előadó, szakíró előadása, étel
kóstolója és személyes tanácsadása
Helyszín: a gyóni református templom és gyülekezeti terem
17.00 Jó estét, jó étvágyat! – gyóni vacsoraest
– asztalra kerülnek a gyóni élelmiszeripari vállalkozások termé
kei, gyóni szőlőtermesztők boritalai
– a jó hangulatról Csík János és népzenész barátai, a Dabasi dal
kör, valamint a vacsoravendégek gondoskodnak
Belépő: 1000 Ft
Helyszín: a Halász Móricz-kúria

október 15–16. (kedd–szerda)

9.30 Kiállítások az ovigalériákban
„Régi korok faeszközei” – a Mesevár Óvoda ovigalériájában
„Népi fazekasság” – a Lurkó Óvoda ovigalériájában
Ismerkedés a fazekasmesterséggel, hagyományőrző délelőtt, népi
játékok, mondókák, közös éneklés kedden a sári óvodásokkal,
szerdán pedig a dabasi ovisokkal. Nyitott ovi-program
minden érdeklődőnek!
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október 16. (szerda)

13.00–17.00 Egészségügyi szűrővizsgálatok
Dr. Klemencz Hajnalka háziorvos rendelőjében
– aktív munkavállalókat várnak vércukorszint-, prosztataantigén-,
pulzusszámmérésekre, arteriográfos vizsgálatra

október 17. (csütörtök)

17.30 Filmvetítés Assisi Szent Ferencről
Szent Ferencet mindhárom történelmi felekezet közösen tiszteli,
a Tudás és Tudatosság Évében a természettel való közismert kap
csolata különösen aktuális.
Helyszín: a gyóni katolikus plébánia hittanterme

október 18. (péntek)

18.00 „Értékek magunktól, magunknak”
– a kerekasztal-beszélgetés
– fórum témája: Az önellátás jelentősége és lehetőségei a vidéki
térségek újjáélesztésében
előadók:
– Szabadkai Andrea (MNVH – Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat)
– Kajner Péter (SZÖVET – Szövetség az élő Tiszáért)
– Dr. Zlinszky János
Helyszín: a Zlinszky-kúria

október 19. (szombat)

16.00 „…egyszer volt, s újra lesz…”
– Zsírosné Kraicsovszki Katalin varrónő kiállításának
megnyitója
Helyszín: a Halász Móricz-kúria

október 20. (vasárnap)

16.00 A Sonore Zenei Kulturális Egyesület
Vegyeskarának koncertje
vezényel: Mohai Tibor György karnagy, fagott kamaraművész
közreműködik: Mohai Lajos orgonaművész
Helyszín: a gyóni evangélikus templom

október 22. (kedd)

17.00 óra LAPOZGATÓ – irodalmi felolvasóest
az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja és Éjszakája kapcsán
– a SZŐJÜNK MESÉT! pályázat eredményhirdetése
– könyvjelző- és iniciálékészítés,
– könyvklub „A Szent Johanna gimi” rajongóinak
– HOZZ EGY KÖNYVET, VIGYÉL EGY KÖNYVET!
– könyvcsere a vendégek között
A program szervezője: Balázsné Hábli Ágnes
Helyszín: a Gyóni Géza Általános Iskola (Gyón, Szőlő utca 2.)

október 23. (szerda)

16.00 óra – 1956-os ünnepi megemlékezés
Helyszín: a gyóni városrészközpont

önkormányzati hírek

Megújuló dabasi kúriák
Örömmel tölt el, hogy beszámolhatok öt dabasi kúriát érintő előrelé
pésről. Elsősorban a Halász Olivér-kúriát (Ravasz László u. 2.) sze
retném kiemelni , ahol a háromlépcsős rekonstrukció és korszerűsí
tésből az első ütem már lezárult, hiszen az épület falai közé költözött
a Halász Boldizsár Városi Könyvtár. Jelentős áldozatvállalás, hiszen a
felújítás önerőből valósult meg.
A munkát az elavult, korszerűtlen anyagok és szerkezeti megoldá
sok bontásával kezdtük. A műemléképület belső terei teljesen újjászü
lettek, hiszen új villamos-, vízvezeték- és fűtésrendszer-hálózat (rej
tett) épült ki. Továbbá az épület helyiségei új tégla-, kerámia- és hajó
padló-burkolatokat kaptak. A belső fal- és mennyezetfelületek tisztí
tó meszelésével újra igényes felületek születtek. Visszaépítettük az
ablakok parapetfalainak kibontásait is, így az ablakok visszanyerték
belső esztétikai megjelenésüket. Rekonstruáltuk, pótoltuk, javítottuk
és működőképessé tettük az épület váztáblázatos ajtótokjait, ajtószár
nyait, ablakait és spalettáit. A korábbi festékrétegektől megtisztítot
tuk a zsanérokat, pántokat, reteszeket és a réz ablaknyitó kilincseket.
Az ajtókra egyedi gyártású rézkilincseket szereltünk. A nyílászárók
felületei a külső oldalon zöld, míg a belső felületeken lakkréteget kap
tak, amely lehetővé teszi a faerezetek láthatóságát. A nyílászárók fel
újítása jelentette a legnagyobb munkát, hiszen a legaprólékosabb és
legspeciálisabb megoldásokra, munkafolyamatokra volt szükség.
Nagy előrelépés a korszerű és modern vizesblokk kiépítése, ahol sze
mélyzeti, női, férfi és mozgássérült WC is helyet kapott, sőt egy pelen
kázó részt is kialakítottunk. A könyvtár új helyre való költözésével
egy időben, a meglévő bútorhoz igazodva új és megfelelő polcok is
készültek. Számos új berendezési tárggyal sikerült egy családias kör
nyezetet kialakítani. Az épületben elhelyezett, a kúria történetét, fel
újítását és az előkerült pincét bemutató tablókat is érdemes megtekin
teni. A második ütemet (homlokzat, télikert) a Nemzeti Kulturális
Alaphoz (NKA) benyújtott és nyertes pályázatnak köszönhetően
2014-ben folytatjuk. A harmadik felújítási ütem (pihenőpark) a
következő évek kihívása lesz.
A könyvtár elköltözésével megüresedett a Gombay–Dinnyés-kúria
(Bajcsy-Zsilinszky út 14.), amely Alsódabas egyik legöregebb kisne
mesi épülete. Az épületbe helytörténeti dokumentumtár (tablók,
makettek, archív fotók stb.) berendezése a cél, amelyet a Fiatal
Műemlékvédők Egyesületével (FME) közös erővel és együttműködve
szeretnénk megvalósítani. Az FME ennek a célnak az elérése érdeké
ben az épület felújítására egy pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, hiszen közös célunk az épület rekonst
rukciója és korszerűsítése.
A könyvtár elköltözésével érintetté vált egy másik épület is, a
Halász Antal (Jenő)-kúria (Bajcsy-Zsilinszky út 11.), amelybe a

A Halász Olivér-kúria

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete költö
zött. A könyvtár átköltöztetése ebből a szempontból is szerencsésnek
mondható, hiszen lehetőségként adódott, hogy szinte azonnal funk
ciót kapjon az 1820-ban épült klasszicista műemléképület. A műem
léképületek funkcionáltatása a legnehezebb feladat, amelyet jelen
esetben szerencsés módon sikerült megoldani. Az épület felújítása
még várat magára, de a város és az intézmény vezetője elkötelezett
híve annak, hogy ez a szép kúria is megfelelő állapotba kerüljön.
A város másik jelentős jelképes beruházása a Nemes-kúria
(Bercsényi utca 1.), amely a Halász-program második kivitelezési
eredménye lesz. A 18. század vége felé épült késő barokk és klasszicista
vonásokkal rendelkező kisnemesi kúria részbeni rekonstrukción és tel
jes korszerűsítésen fog átesni. A homlokzatot rekonstruáljuk (nyílás
zárók, díszítés), míg a belső kialakítás a hármas funkcióhoz igazodik.
Továbbra is itt marad az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó, illetve
egy közösségi tér kialakítása is megtörténik. Az épület teljes mérték
ben ki fogja elégíteni a beköltöző funkcióhoz szükséges feltételeket és
igényeket. Az épület tervezése során ügyeltünk arra, hogy babakocsis
anyukák és a mozgásukban korlátozott polgárok is könnyen meg tud
ják majd közelíteni, amire eddig nem volt lehetőség. Az épület életében
jelentős előrelépés az egykori tornác kinyitása, valamint az épülethez
illő és külön legyártatott nyílászárók, amelyek lehetővé teszik a megfe
lelő arányrendszer érvényesülését. A kúriát műemléki védelemre fel
terjesztettük a Belügyminisztériumba, hiszen értékes nemzeti kin
csünk, amely jelenleg helyi védelem alatt áll. A beruházás szép példája
egy műemlék funkcióval való megtöltésének oly módon, hogy az épület
visszakapja eredeti hangulatát, kinézetét.
Végezetül, de nem utolsósorban említésre méltó a Halász Móriczkúria alagsorában található vizesblokk fejlesztése, amelyben női, férfi
és mozgássérült WC, valamint zuhanyzók kialakítása is megtörtént.
A városunk szimbólumát jelentő kúria lépésről-lépésre újul meg.
A Halász Olivér- és Nemes-kúriákat a Dabasi Napok keretében
igényes és érdekes rendezvények alkalmával szép számmal látogatták.
Jó érzés volt látni, hogy a jelenlévő városi polgárok és az ide látogatók
szinte egy családként ünnepeltek a megújult helyszíneken.
Végszó
A meghirdetett Halász-program (Dabas város örökségvédelmi irány
elve) keretében jelentős előrelépés történt, amit a cikkben szereplő
beruházások is bizonyítanak. Már születőben vannak elképzelések a
funkció nélküli műemlék- és helyi védettségű épületek hasznosítására
is, valamint egyeztetünk több magántulajdonossal annak érdekében,
hogy a város történelmi épületei megfelelő módon legyenek felújítva.
Úgy hiszem, hogy Dabas Város Önkormányzata szellemi és fizikai
szinten is méltó módon kezeli történelmi épületeit, emlékeit.
Kecskeméti Norbert,
az épített örökségért felelős megbízott

A Nemes-kúria
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Klement Zoé
Bartos Terézia
2013. 08. 23.
Újvári Dániel
Mile Krisztina
2013. 08. 24.
Lakatos Dániel Rómeó
Kala Andrea
2013. 08. 28.
Jávor Petra
Pelsőczi Annamária
2013. 08. 28.
Apagyi Lilla
Szenyics Enikő
2013. 08. 31.
Garajszki Péter István
Majoros Mariann
2013. 09. 03.
Prokopecz Benjámin
Langó Katalin
2013. 09. 04.
Csinos Léna
Ujvári Viktória
2013. 09. 08.
Boér Vivien
Pityó Alexandra
2013. 09. 12.
Janicsák Fruzsina
Dehtyareva Natalilya
2013. 09. 12.
Mráz Viktória
Sós Bettina
2013. 09. 17.
Erős István Benett
Józsa Edina
2013. 09. 18.
Alstedter Vivien
Koller Tünde
2013. 09. 20.
Volenszki Mira
Márton Magdolna
2013. 09. 20.
Karlik Jázmin Lilian
Kis Ibolya
2013. 09. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Hornyák Józsefné Szabó Erzsébet
1920. 10. 20.
Szepesváry Dezső Istvánné
1921. 10. 22.
Mihály Ilona Mária
Takács István
1923. 10. 08.
Nagy Péter Sándorné
1923. 10. 14.

Életkor
93 éves
92 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
október 4.
Pardi Zsolt–Angyal Tímea
október 11.
Szmrek Pál–Magyar Viktória Jurijivna
október 25.
Baski Lajos–Karlik Erika
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
október 8.
Zsolnai Péter–Juhász Ilona
október 9.
Buzás Zsigmond–dr. Masznyik Ildikó
október 16.
Mráz István–Mráz Zsuzsanna
október 22.
Danyis Miklós–Kohan Andrea Ágnes
október 23.
Kálmán Zsolt–Molitor Anikó
Botka János–Horváth Borbála Erika
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
október 7.
Nagy Zoltán–Fiedler Ilka
október 8.
Horváth Balázs–Krigel Anikó
Zelen János–Magyar Erzsébet
október 22.
Faragó Tibor–Zsákai Ildikó
október 28.
Fekete Attila–Gogolák Mária
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
október 1.
Balogh Lajos –Kovács Erzsébet
október 7.
Volenszki József–Sztancsik Gizella
Bukovszki József–Szlomonyeczki Magdolna
október 15.
Majeczki Gábor–Korcz Ildikó
Majeczki József–Harsányi Margit
október 21.
Lacza János–Egerszegi Erika
Farkas Mátyás–Szabó Mária
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október 22.
október 28.

Pataki József–Pogány Piroska Mária
Nyúl Gyula–Forczek Terézia
Szabados László Gábor–Puskás Erika
Kancsár István–Liska Edit Mária
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
október 6.
Gáspár Pál–Csorba Ilona
október 12.
Ámon Károly–Bózsik Ilona
október 13.
Réti József László–Lovistyek Julianna
Zsiros József–Pelikán Teréz
Kosztolányi Balázs–Prigyeni Ilona
Dori Sándor Ferenc–Gácsi Éva
október 18.
Magyar Ferenc–Udvari Magdolna
október 19.
Weisz József–Szabados Erzsébet
október 20.
Kecskés Péter–Bózsik Ilona
október 27.
Nagy Lajos–Vereckei Mária
Karlik István János–Kovács Rozália
Mráz János–Némethy Terézia
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
október 12.
Pelikán János–Kancsár Erzsébet
Dari István–Opoczki Éva
Hugyecz Ferenc–Petrányi Julianna
október 19.
Fabók Pál–Bakos Éva
október 26.
Buncsák Pál–Suhajda Teréz
60 éve (1953-ban) kötöttek házasságot:
október 24.
Delinesev János–Bukovszki Mária
október 31.
Petrányi Péter–Prigyeni Terézia
2013. augusztus–szeptember hónapban kötöttek házasságot
augusztus 30.
Zlinszky Péter–Futár Fanni Ágnes
augusztus 31.
Balázs Gergely–Kurucz Judit
Csaba Richárd–Szarvas Kata
Kecskés Péter–Kosztolányi Judit
Bárdos Szabolcs–Jolsvai Alexandra
szeptember 7.
Mráz Tibor–Konkoly Tímea
Benkovics Gábor–Vitvindics Anikó
Fajt Gábor–Harminc Dóra
szeptember 13. Rostás Tivadar–Nagy Marianna
szeptember 14. Burik Attila–Albert Enikő
szeptember 20. Kovács Gábor–Katona Éva
Máté Zoltán–Petrányi Ágnes
szeptember 21. Buncsák Zoltán–Gombor Viktória
Karsza János–Szalay Zsófia
szeptember 27. Janicsák Zsolt–Durai Nikolett

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Simonics Ferenc
1940. 08. 02. 2013. 08. 10.
Bögi Mihályné (Kalecz Ilona)
1933. 05. 25. 2013. 08. 23.
Bennárik Jánosné Faldina Mária
1943. 02. 23. 2013. 08. 23.
Huszár Sándor
1958. 04. 11.
2013. 08. 26.
Kovács Gáborné (Neubrandt Erzsébet) 1927. 12. 27.
2013. 08. 28.
Adamcsik Ferenc
1945. 04. 25. 2013. 09. 01.
Antal Jánosné (Oláh Julianna)
1952. 02. 18.
2013. 09. 02.
Kakucsi Gáborné (Horváth Róza)
1919. 11. 03.
2013. 09. 06.

önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Gattyán János
Boglárné Bálint Zsuzsanna
Csernus Lajosné (Bojás Julianna)
Molnár Péter
Csiki László
Sz.Szabó Pál
Bozsik Istvánné (Mráz Margit)
Kuti Károlyné (Artner Ibolyka Terézia)
Pintér Lászlóné (Majoros Mária)
Diósi Kálmán
Halengár Györgyné (Udvari Erzsébet)
Kókai Dánielné (Hájas Anna Irén)
Jávorszki Ferencné (Halápi Ilona)
Vadkerti-Tóth Sándorné (Markos Ilona)
Károlyi János

1930. 11. 11.
1972. 03. 15.
1925. 04. 2.
1958. 01. 12.
1928. 10. 07.
1949. 10. 08.
1943. 08. 21.
1931. 08. 12.
1943. 08. 12.
1931. 01. 30.
1930. 08. 12.
1934. 01. 20.
1927. 10. 04.
1936. 06. 22.
1936. 02. 05.

2013. 09. 08.
2013. 09. 08.
2013. 09. 10.
2013. 09. 10.
2013. 09. 15.
2013. 09. 15.
2013. 09. 19.
2013. 09. 21.
2013. 09. 23.
2013. 09. 25.
2013. 09. 25.
2013. 09. 27.
2013. 09. 27.
2013. 09. 27.
2013. 09. 30.

Osztozunk a családok gyászában.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik Balázs
Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyez
tek, bánatunkban osztoztak.
Nővérei

Nekrológ
Szeretett kollégánk, Boglárné Bálint Zsuzsanna halála mélységes
fájdalommal tölt el a mai napig is mindannyiunkat, akik munka
társként mindennap együtt dolgozhattunk vele, hiszen megosztot
ta velünk a tudását, magas szintű szakmai tapasztalatát és része
sülhettünk támogatásából mind szakmailag, mind emberileg.
1993-ban végzett az esztergomi Tanítóképző Főiskolán.
Pályafutását a Szent János Katolikus Általános Iskolában kezdte,
ahol 2003-ig tanított. 2003 szeptemberétől a Kossuth Lajos
Általános Iskola dolgozója lett. 10 évig tanította azokat a kisdiá
kokat, akiket a szüleik az ő gondoskodó, szeretetteljes személyisé
gére bíztak.
Nagyon készült arra a megtisztelő feladatra, hogy az elsős kis
diákoknak erkölcstan tantárgyat is tanítson ebben a tanévben.
Sajnos ezt már nem tehette meg.
Szeptember 12-én, csütörtökön 11.00 órakor kísértük utolsó
útjára a sári temetőben. Szeretett kollégánkat az önkormányzat
saját halottjának tekinti.
Farkas Józsefné
intézményvezető

Gabona TELEPHELY

MAGOCSKA Kft., Táborfalva, Tarcsay u. 48/B
SZÁRÍTÁS, TároláS, TISZTÍTÁS,
Nagykereskedelem
Somogyi István 06-30/97-91-884

Dabas Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy rendezi a
város utcáinak sokszor logikátlan és elavult házszámozását.
Ennek érdekében a 2011–2012-es évben házszámrendezést tartottunk, melynek eredményeképpen mind a Földhivatalban,
mind az Okmányirodában rögzítésre kerültek az új címek. A
változás kb. 54 utca lakosait érinti. A módosítás átvezetéséről a
Földhivatal határozatot, a dabasi Polgármesteri Hivatal
Építéshatósága értesítést küldött az érintetteknek. Sajnos azonban csak a lakosság kis része tett eleget az erre vonatkozó felhívásnak, és ment el az Okmányirodába a lakcímkártyáját kicseréltetni. A lakcím javítása nélkül azonban a lakcímkártya nem
érvényes.
Mindenképpen meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy nem
egyezik a nyilvántartásban és a lakcímkártyán szereplő házszám, ebből ugyanis sok probléma adódhat, pl.:
– nem tudja felvenni a károsult a biztosító által fizetett kártérítést,
– nem tud hitelt felvenni,
– nem szavazhat a közelgő választásokon,
– t ámogatások szűnhetnek meg az adatok helytelensége
miatt.
A fentiekre tekintettel kérjük az érintett utcák lakosait, minden
képpen jelenjenek meg az Okmányirodában, a lakcímkártya cseréje céljából, amivel sok további kellemetlenségtől kímélik meg
magukat.
Az Okmányirodába az alábbi időpontokban van lehetőségük a
lakcímkártya cseréjre:
Hétfő–péntek 8.00–20.00 óráig
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 29/564-211
Tájékoztatom továbbá T. Lakosságot, hogy egy lakásban élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az Okmányirodában a család
személyi igazolványaival és lakcímkártyáival. Kiskorúak esetén (ha
nem rendelkezik személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy, ha nem okoz nehézséget, vigye
magával a Földhivataltól kapott határozatot is (a gyorsabb ügyintézés miatt).
Az érintett utcák az alábbiak:
Alkotmány utca, Ady Endre köz, Ág utca, Árpád utca, Bajcsy-köz,
Balassi Bálint utca, Bartók Béla út, Batsányi János utca, Batsányi János
köz, Csepp utca, Deák Ferenc utca, Dér utca, Dinnyés Lajos utca, Dobó
Katica utca, Esze Tamás utca, Falu Tamás utca, Fehérakác utca, Gólya
utca, Gróf Vay Sándor utca, Gyöngyvirág köz, Íves utca, Kálvin utca,
Kastély köz, Kinizsi utca, Kodály Zoltán utca, Kör utca, Köztársaság
utca, Láp utca, Lindmajer utca, Lindmajer köz, Május 1. utca, Mánteleki
út, Móra Ferenc utca, Nyár utca, Nyárfasor utca, Patak utca, Patak köz,
Pálya utca, Petőfi Sándor utca, Pipacs utca, Rózsa utca, Rövid utca,
Szamos utca, Sziráki Pál utca, Szőlő utca, Tabáni út, Toldi Miklós utca,
Vajda utca, Vak Bottyán, Virág utca, Vörösmarty út, Zápor utca, Zengő
utca, Zsák utca, Zöldmező utca, Zlinszky utca
Rigóné dr. Roicsik Renáta,
jegyző
2013. október
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A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR
és FEJLESZTÔKÖZPONT
állandó programjai

• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdán 9.30–11.00 óra között
30 perc foglalkozás + 60 perc kötetlen játék
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 óra között
60 perc foglalkozás + 30 perc kötetlen játék
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak, kéthetente, szombaton
9.30–10.00 óra, a 3–5 éveseknek (szülővel) 11.00–12.00 óra között
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK
(4–12 éveseknek) szombaton 14.00–18.00 óra között
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Egyéni felmérés és torna: szerdán 11.30–15.00 és csütörtökön
12.00–15.00 óra között
• Csoportos torna:
– szerdán: 16.00–17.00 óra (középsősöknek); 17.00–18.00 óra:
(nagycsoportosoknak); 18.00–19.00 óra (iskolásoknak)
– csütörtökön: 16.00–17.00 óra (nagycsoportosoknak);
17.00–18.00 (kiscsoportosoknak); 18.00–19.00 óra (iskolásoknak)
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
hétfőn és pénteken 14.00–16.00 óra között
• „KICSI BUKSI, OKOS BUKSI”
– ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM 1. (kezdő)
(5–7 éveseknek) hétfőn 16.00–17.00 és pénteken 17.00–18.00
óra között (időtartama 45 perc)

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és
középvállalkozások, civil szervezetek és
társasházak is rendezhetik termékkel
vagy szolgáltatással kapcsolatos
fogyasztói panaszaikat, a
Pest Megyei
Békéltető Testület
segítségével.
Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.
Pest Megyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Kossuth L. tér 6–8.
III. em. 331.
Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
8 Dabas 2013. október

• „KICSI BUKSI, OKOS BUKSI”
– ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM 2. (haladó)
Az előző, 1. tanfolyamainkon már részt vett, valamint az első
osztályos gyermekeknek, pénteken 16.00–17.00 óra között.
• VITAMINTORNA – hétfőn 17.00–18.00 óra között
• LÚDTALP- és GERINCTORNA
kéthetente szombaton 9.00–12.00 óra között
ŐSZI PROGRAMJAINK:
Október 12. 14.00–18.00 óra: MOST CIRKUSZOLJ!
– családi délután a Halász Móricz-kúriában
Október 28–29. 10.00–16.00 óra: JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM 9–13 éves gyerekeknek (kezdő)
Október 30. 15.00–19.00 óra: HALLOWEEN-PARTY óvodásoknak
Október 31. 15.00–19.00 óra: HALLOWEEN-PARTY iskolásoknak
November 9. MÁRTON-NAPI LIBANAP
10.30–12.00 óra: 3–5 éveseknek szülővel
14.00–18.00 óra: 5–10 éveseknek
November 16–17. 10.00–16.00 óra: JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM 9–13 éves gyerekeknek (haladó)
November 22–23–24. 10.00–18.00 óra: JOBB AGYFÉLTEKÉS
RAJZTANFOLYAM felnőtteknek
November 30. 14.00–18.00 óra: Adventi készülődés
(10 éves kortól gyerekeknek és felnőtteknek)
December 1. 14.00–18.00 óra: MIKULÁS-PARTY (4–10 éveseknek)
A Játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
A rajztanfolyamokra október 15-ig lehet jelentkezni, a létszám kor
látozott!
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06 20/577-8548-as, telefonszámon, illetve személyesen a Játéktárban, a Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu-n, a
Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt, valamint a
facebook oldalunkon.

Bursa Hungarica
Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának kiírása.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása.

A pályázat a www.dabas.hu és a www.emet.gov.hu oldalakon
érhető el.
A pályá zati űrlapok elek tronikus kitöltésének és a z
önkormányzatokhoz történő benyújtása 2013.október 14.–
november 15. között lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2013.
november 15.
További információk: a Dabasi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2370 Dabas, Szent István tér 1/B)

Telefon: 29/561-200.

önkormányzati hírek
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Felhívás!
Kérjük, hogy a PICI 09 rendszámú önkormányzati
tulajdonú gyermekszállító kerékpár-utánfutó jelenlegi
használója haladéktalanul jelentkezzen a Polgár
mesteri Hivatalban vagy a 29/561-249 telefonszámon. Köszönjük.
Polgármesteri hivatal

Mezôôri hírek
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységé
ről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést
biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény értelmé
ben városunk mezőőrei rendészeti feladatokat ellátó személyek.
Ők intézkedéseik során, amennyiben feltétlenül szükséges, testi
kényszert és kényszerítő eszközöket használhatnak. Így a jogel
lenes cselekmény elkövetőjét feltartóztathatják, igazoltathatják,
a járművet átvizsgálhatják. Hamarosan gumibotot, valamit a
tetten ért személy szökésének megakadályozására bilincset is
fognak kapni. Mindezeket a kényszerítő eszközöket a mezőőrök
mostantól használhatják, hiszen 2013 szeptemberében mind
annyian sikeres vizsgát tettek az ORFK Dunakeszi Oktatási
Központ mint vizsgaszervező előtt, a rendészeti feladatokat
ellátó személy- és vagyonőrök képzésén.
A mezőőrök a rendőrség és a polgárőrség munkatársaival és a
halőrrel együtt rendszeresen járőröztek Dabas város külterüle
tein, mezőgazdasági földterületein, és az erdőkben.

A mezôôrök elérhetôségei

Az égetés és tûzgyújtás
szabályairól
Dabas város területén 2014. május 1-jéig hétfőn és pénteken 8.00 és
18.00 óra között kizárólag szélmentes időben megengedett a kerti
zöldhulladék égetése. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és kerülni
kell a tartós füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres
körzetén belül, valamint a közutak mentén, a közúttól számított 20
méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás.
Kérjük, hogy tüzet csak a megengedett helyen és időben, egymás és
az anyagi javak védelmét szem előtt tartva, fokozott odafigyeléssel,
gondossággal rakjunk.
Soha ne feledjük, az égetést követően a tűzrakó helyet mindig el
kell oltani, le kell locsolni!
Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó helyen szabad tüzet rakni, őri
zetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs,
a tüzet azonnal el kell oltani. Égő gyufát, dohánynemű egyéb gyújtó
forrást tilos ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat. Tilos
tüzet gyújtani erdőben, annak 200 méteres körzetében lévő külterüle
ti ingatlanon a fokozott tűzveszély időszakában.
Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt eloltani, illetve elhárí
tani nem tudja, köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot hala
déktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzésére, a tűzoltás feltéte
leinek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve a felhaszná
ló 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 annak szabályait!
Jegyző

· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható

A hulladékszállítási díj
befizetésének lehetõségei

a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr

Dabas Város Önkormányzata és a Remondis Kft. között

a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

létrejött megállapodás alapján Dabas városban a hulladékszállítási díj befizetése díjbeszedéssel működik.

Nincs már mód zöldhulladék
elhelyezésére
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Luther utcai
telephelyen működő Tipo Boksz Kft. több zöldhulladékot a
városból már nem tud fogadni. Az őszi-téli időjárás miatt
ugyanis nincs lehetőség kiszárítani, így feldolgozásra nem
alkalmas. A zöldhulladék elhelyezésére a Remondis Kft. által
üzemeltetett hulladékgyűjtő telepen térítés ellenében van
lehetőség. Megértésüket kérem!
Rigóné
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Azoknak az ügyfeleknek, akiknek ez a mód nem felel meg
számláik kiegyenlítésére, lehetőségük van csoportos beszedési megbízást adniuk pénzintézetük felé, így az aktuális
számlaösszeg minden hónapban leemelésre kerül.
Ha az ügyfél nem találkozik a díjbeszedővel és csoportos
beszedési megbízást sem szeretne adni a pénzintézetében,
lehetősége van számláját kiegyenlíteni a fizetési határidőt
követő hónap 7–18-ig a Remondis Kft. ügyfélszolgálati irodájában (Dabas, Szent István u. 133.) ügyfélfogadási időben.

intézményeink hírei

Termékenyen indult az ôsz az
Átrium Idôsek Otthonában

Kőrösi Géza és felesége Magdika néni a 65. házassági évfordulóju
kat erősítették meg Szalka Mihály atya áldásával. Az Úr adjon
nekik egészséget a boldogságukhoz.

Beszédes angol nyelvtan
egy dabasi szerzôtôl

Nemrégiben jelent meg a Talabér János Beszédes Angol nyelvtan
című tankönyve, amely érettségire, nyelvvizsgára és „a NAGY
BETŰS ÉLETRE” készíti fel a diákokat. A szerző a Táncsics
Mihály Gimnázium angoltanára, aki nemcsak itthon, hanem
külföldön, különböző angol nyelvterületeken tett szert tudására,
és ezt a tudást szeretné átadni diákjainak szellemes, olvasmányos
stílusban, ami nagyban megkönnyíti a nyelvi anyag befogadását.
Ezzel a megközelítéssel sikeresen oldja a nyelvtantanulással kap
csolatos feszültséget és lehetővé teszi a vizsgadrukk enyhítését.
A tankönyv méltatója, dr. Dávid Gyula PhD, egyetemi adjunk
tus szerint „A szerző az amerikai nyelvészet területén egyedit
alkot, munkássága elismert, ugyanakkor nem fél az újításoktól, és
nem fél felvállalni és megoldást keresni napjaink nyelvi problé
máira, ami az általános és középiskolai oktatást illeti.”
A könyv megrendelhető a www.beszedesangol.5mp.eu
www.facebook.com/beszedes.angol honlapokról
Kapható még: a Táncsics Mihály Gimnáziumban és a
Laguna Könyvesboltban
K. Á.

Óvodások a tiszta Dabasért

Szeptember első hetében immár a kilencedik hagyományos nyílt
napunkat tartottuk. A vidám délután jó hangulatát megalapozta az
Örkényi Nyugdíjasklub és intézetünk lakóinak műsora.

RUHABÖRZE a Piaccsarnokban
Baba-, gyermek- és felnőttruhabörzét tartunk
október 12-én 14.00–18.00 óráig
a dabasi PIACCSARNOKBAN.
Árusítás asztalonként 500 Ft.
Érdeklődni a 06-70/624-3706-os
telefonszámon lehet.

Dabas összes óvodájából csatlakoztak gyerekek a szeptember 14-re
meghirdetett, országos TeSzedd, környezetvédelmi naphoz. A
gyerekek egy pénteki napon vették fel a kesztyűt az utcán heverő
szeméttel, amellyel sok-sok TeSzedd-es zsákot megtöltöttek. A
közel kétszáz kisgyermek büszkén vállalta a feladatot, hogy a fele
lőtlen, szemetelő embereknek példát mutasson. A dabasi óvodák
ban nem ismeretlen a szemétszedés, hiszen az intézmények nagy
hangsúlyt fektetnek a gyermekek környezeti nevelésére. Ez a nap
azonban remek alkalom volt arra, hogy a gyerekek egyszerre tegye
nek városunk tisztaságáért, amelyben mindannyian élünk.
Köszönjük nekik és az őket kísérő pedagógusoknak.
Bábel Antónia

Fiatalok Éjszakája
Október 26-án ismét vár téged a GYIÖK csapata az OBO
Arénában! Vetélkedőkön, kosárlabda- és focibajnokságokon
vehetsz részt, este 8.00 órától pedig diszkóval pörgetjük fel a
hangulatod. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött,
melyet október 24-ig iskolád GYIÖK képviselőinél jelezhetsz.
A belépés 500 forint.
Bővebb infó: a GYIÖK-képviselőknél, illetve a www.facebook.
hu-n.

Csomagolói munka október 14–31-ig és hosszú távú adminisztratív munka alsónémedi cég központjában, 16 év feletti
nappalis diákoknak! Heti 1–3 nap vállalással.
Jelentkezés: kuti.veronika@biztospont.hu Jelige: „Dél-Pest”
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
október 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: 8.00–23.00 óra • szerda–péntek: 8.00–20.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

Felhívás:
Szeptembertől KEZDŐ citera- és néptáncoktatás indul
a Kossuth Művelődési Központban!
Gyerekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk.
Info: 360-237
Pezsgő latintáncos tornával várjuk a mozogni vágyókat!
Minden korosztály számára ajánlott!
Kedd: 19.00–20.00 óráig • Oktató: Tóth Andrea
Ár: 500 Ft/alkalom • Info: 360-237

rendezvény
Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: október 18. péntek,
18.30 órától kézműves foglalkozás, 19.00 órától táncház.
A táncházat vezeti: Farkas Gábor

Jogpont+mini ingyenes
jogsegélyszolgálat

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 egyikén előre egyeztetett időpontban.

KIÁLLÍTÁS
A dabasi térség műkedvelő alkotóinak
4. képző- és iparművészeti kiállítása
A kiállítás megtekinthető szeptember 14.–október 25. között .

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Új helyre költözött!
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 10.00–18.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu

Országos Könyvtári Napok
Október 7–13. között kerül sor az Országos Könyvtári
Napok eseményeire, melynek középpontjába az emberi
kapcsolatok kerülnek. A hét programjairól bővebb információkat személyesen a városi könyvtár munkatársaitól,
telefonon (360-529), e-mailen (dabasikonyvtar@gmail.
com), illetve az intézmény facebook oldalán kaphatnak
az érdeklődők.

Időpontok: október 10., 24. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Baba-mama klub: minden hó második csütörtökén 10.00 óra
Fotóklub Egyesület: október 31. 17.45–20.00 óráig
vezető: Forgács István
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig,
oktató: Szlama László
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:
október 5. szombat, 15.00 óra
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
Forgatós néptánccsoport: kedd, 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
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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 18.00–19.00 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, sári, szatmári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport:
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
(sári, zempléni, horehroni, magyarbődi, szatmári, raslavicei,
rábaközi)
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba
Aerobik: kedd, csütörtök 19.45–20.45
oktató: Walter Annamária
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör: szerda 17.30–19.00 óráig
Pilates: hétfő 18.30–19.30
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Aerobik: szerda, péntek 18.30–19.30 óráig
oktató: Mrázné Gogolák Éva

intézményeink hírei

A Halász Móricz-kúria októberi programjai
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
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
FOTÓKÖR – október 8. kedd, 18.00–19.30 óráig
vezeti: Péli László
FELNŐTT NÉPDALKÖR – csütörtök, 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
somogyi, szentiváni, szatmári népdalok, tisztaforrásból
PILINKE NÉPI ÉNEKegyüttes
– csütörtök, 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
PILINKE NÉPI ÉNEKegyüttes
utánpótló csoport
– csütörtök, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB – október 14. hétfő, 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR szerda, 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra

„To je Ona!”
Az Országos Szlovák Önkormányzat Szlovák Közművelődési
Központja kétévente rendezi meg a Vo Víre Tanca/Táncforgatag
országos szlovák néptáncminősítőt Szarvason, amelyen idén első
alkalommal a sári hagyományőrző csoportok is részt vettek. Bár a
Rétes-utca után alig három hetünk maradt a felkészülésre, több sze
mélyi és technikai akadályon kellett áttáncolnunk, végül 42 fővel a
– helyben már többször előadott –Sári Lakodalmas produkció újra
koreografált változatát vittük színpadra. A fellépések után az első
napot gálaműsor és táncház zárta, majd másnap került sor a nyílt
eredményhirdetésre. A szakmai zsűri értékelő beszédében kiemelte
többek között a nagy létszámú közösségi munkát, az autentikus nép
viseletet, az ún. okolo očesano eredeti sári hajviseletet, a vőfélyszöve
get és a táncfolklorisztika, ill. előadásmód hitelességét, továbbá fel
hívta a figyelmet a javítanivaló dolgokra is. Végül díjátadás követke
zett, a Borovenka és KisBorovenka Néptánccsoportok, a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör és a Bazsalicska Citerazenekar hagyo
mányőrző kategóriában ezüstminősítést kaptak.
Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét, aki a csapatok
sikeréhez bármilyen formában hozzájárult és természetesen külön
köszönet minden csoporttagnak és kísérőinknek!
Gogolák Mariann
Borovenka Néptánccsoport

BABA–MAMA KLUB – szerda, 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓ KÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál
dinamikus HAT-HA JÓGA – kedd, 18.30–20.00 óráig
oktató: Faragó Éva
Stresszoldó HAT-HA JÓGA – péntek, 18.30–20.00 óráig
oktató: Faragó Éva
LÉLEKTÁNC – hétfő 18.00–19.30 óráig
oktató: Guba Nikoletta
ASSZONYTORNA – szerda, 9.30–11.00 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja – október 20. vasárnap
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: H. M.-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra
és 2 fős szálláshelyként is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!
Réteskészítés – október 11. péntek, 15.00–18.00

DABASI-SZõLõSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
októberi programjai

Hétfő:

9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
19.00–20.00 Zumba (Konczik Kitti)
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett táncpróba
Szerda:	17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör
Vasárnap:	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna

Szőlősi Szüreti Felvonulás
október 19. (szombat)

Program:
11.00 – gyülekező a Művelődési Háznál
12.00 – a felvonulás indulása, táncol
a Bátki János Nyugdíjas Klub Mamorettcsoportja
17.00 – visszaérkezés, vendéglátás
20.00 – Szüreti mulatság a Művelődési Házban
Zene: Öregfiúk Zenekar és a Hawer Band
Ruhakölcsönzés, bővebb információk:
Feldman László
E-mail: feldman.laszlo@gmail.com
feldman.laszlo@dabas.hu
www.dabas.hu
2013. október
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egészség

Egészségnapi összefoglaló
Az idei egészségnapon is, mint a korábbi években, valamennyi munkatársam felkészülten várta a szûrésre
jelentkezôket. Az idén kevesebben keresték meg a szakrendeléseket, mint az elôzô években. Összesen 255 betegbehívó számot adtunk ki. A nem túl intenzív munka
azonban lehetôséget teremtett arra, hogy egymás társaságában, kellemesen töltsünk el egy napot.
A szemészeti szakrendelésen összesen 36 beteg jelentkezett. Látás- és
fundusvizsgálatot végeztek, szemnyomást mértek 34 betegnél, 18
beteg részére pedig szemüveget írtak fel.
A pszichiátriai szakrendelés munkáját 10 fő vette igénybe, a gondo
zó munkatársai a szűrések és gondozás mellett egy három részből álló
interaktív előadást tartottak. Az előadás a stressz életünkre és min
dennapjainkra gyakorolt hatását és a stressz leküzdésével kapcsolatos
lehetőségeket ismertette.
Igen sokan, 35 fő látogatta meg a kardiológiánkat, voltak, akik csak
kérdésekkel, mások viszont szakorvosi vizsgálat céljából keresték fel a
szakorvost.
Nőgyógyászati szakrendelésünket 21 fő vette igénybe.
Igen nagy volt az érdeklődés a csontsűrűségmérés iránt, ahol 28 fő
jelent meg. A csontsűrűségmérés más időpontokban a reumatológus
által megírt beutaló alapján és a betegség mértékétől függően egy,
kettő vagy három évente végezhető csak el OEP által finanszírozott
formában.
20 fő jelentkezett a gasztroenterológián, részben fizikális vizsgá
latra, részben pedig betegséggel kapcsolatos személyes megbeszélés
céljából.
A bőrgyógyászaton az UV-sugárzás okozta daganatos megbetege
dések megelőzése céljából a szűrésre 25 fő jelentkezett.
Az urológiai szűrésen mindössze 12 fő vett részt.
A tüdőgondozó munkatársai légzésfunkciós vizsgálatot végeztek 8
főnél, kérdőívek kitöltésével pedig allergiás megbetegedésekre utaló
szűrések történtek.
Az intézet fogászatán stomato-onkológiai szűrést végeztek 8 fő
részére. Laboratóriumunkat vizsgálat céljából 16 fő kereste fel.
Arteriográffal végzett érvizsgálaton, melyet két géppel két szakor
vos készített, összesen 108 fő jelent meg.
Az egészségnapi szűrést térségünk betegjogi képviselője is meglá
togatta, azzal a céllal, hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsön intéze
tünk működéséről, és lehetőséget teremtsen az érdeklődők számára
arra vonatkozóan, hogy megismerjék a betegjogi képviselő feladatát.
A betegek részéről az intézet működésével kapcsolatos esetleges pana
szokat meghallgatta, és a későbbiekben is – személyesen, e-mailen
vagy telefonon történő kérdésekre – jogorvoslati eljárást biztosít.
A betegjogi képviselő elérhetősége a betegirányítóban kifüggesztett
tájékoztatón látható.
A szombati egészségnap különösen azok számára volt hasznos,
akiknek így nem kellett munkából való távolmaradást igényelni egyegy szűrés elérése érdekében. Az elkövetkezendő időben az idei
tapasztalatok figyelembevételével az egészségnapot térségünk egészé
re tervezzük kiterjeszteni.
Köszönöm kollégáimnak az egészségnapon végzett önzetlen
munkájukat.
Klemencz Györgyné, intézetvezető
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A védôoltásokkal kapcsolatos
alaptalan félelmekrôl
A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy a védőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat,
csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható
élettartamot. Magyarországon a több évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási rendszernek köszönhetően számos, korábban
halálos betegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más
betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert
alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran saját sikereik áldozatává
válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan
kikopik az adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a
védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint magának a betegségnek
az átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyakran
több tízezer emberen vizsgálják, a minőség biztosításáért pedig a gyártóktól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül szigorúak. Hazánkban az aktuális védőoltási rendet szakmai bizottság állítja
össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati eredmény, valamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembevételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni,
az eredmények összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B vírus fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb betegség. A világon 350
millióra becsülik a fertőzöttek számát és évente egymillió ember hal meg
a fertőzés következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzéstől – az
esetek kétharmadánál jellemző – a májgyulladáson át a májrákig terjed.
A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás általában gyógyul,
utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár, 10%-ában krónikussá válik.
A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség,
10–30%-ban májcirózisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat.
A vírust a vér és testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyak
ran szexuális úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések, közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás, akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést, nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy a
védőoltással 95–100%-os védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések előfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes
szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával olvassanak
minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.
Összeállította: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Járványügyi Osztály
Felhasznált irodalom: Dr. Kaló Z. és mtsai: „Value of vaccine – A védőoltás
érték” program Fehér Könyve. IME IX. évfolyam 1. szám, 2010.
Dr. Telegdy L.: A vírushepatitisek epidemiológiája, diagnosztikája és kezelési
lehetősége. Hippocrates VII. évf. 2. szám, 2005.
Ferenci T.: Védőoltásokról a tények alapján. http://vedooltas.blog.hu/

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Októberben minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton közösen imádkozzuk a
rózsafüzért a gyóni templomban az esti
szentmise előtt, 17.00 órától. A hó végi óraállítás után, azaz október 28-tól az esti
szentmiséink 18.00 helyett 17.00 órakor kezdődnek. A rózsafüzért 28-án 16.00 órakor
kezdjük, 30-án pedig elmarad.
• Előadássorozatunk következő részei: október
7-én 19.00 órától (Az imádság kinyilatkoztatása), október 21-én 19.00 órától (Az imádság hagyománya), november 4-én 18.00 (!)
órától (Az imaélet).
• Október 27-én vasárnap Dabasi-szőlőkben
megemlékezünk a tíz éven belül elhunytakról.
• Idéntől a püspöki kar rendelkezése szerint
Mindenszentek (nov. 1., péntek) kötelező
ünnep, melyet szentmisével és munkaszünettel szentelünk meg. Ennek megfelelően
aznap mindkét templomunkban vasárnapi
miserendet tartunk. A sírszenteléseket
Halottak napján (nov. 2., szombat) Szőlőkben
11.00, Gyónon 15.00 órakor kezdjük. Az igényeket a két sekrestyében előre kérjük jelezni.
• Előre hirdetjük, hogy egyházközségeink
meghívására novemberben a gyóni templomunkban fog előadást tartani a rászorulók
gondozása nyomán Európa-szerte ismertté vált, 16 különféle elismerő díjban részesült Kozma Imre atya, irgalmasrendi szerzetes. Rövid ismertetőt olvashatunk az életéről
a http://hu.wikipedia.org/wiki/Kozma _
Imre oldalon. Újságunk következő számában pedig egy-két gyóni katolikus testvérünk
a vele való személyes élményeiről fog tanúságtételt közölni. Az előadás konkrét időpontját a következő szám megjelenéséig
még pontosítjuk.
• Kérjük, hogy ki-ki előre szíveskedjék lefoglalni a naptárában a gyóni és a szőlősi egyházközségeink közös jótékonysági báljának
időpontját: február 22-én este, a Táncsics
Mihály Gimnáziumban fogjuk tartani. A tavalyihoz hasonló vagy még azt is felülmúló,
fergeteges farsangolásra számítsunk!
Az alsódabasi KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Miserend: az esti misék 17.00-kor kezdődnek
• csütörtök–péntek–szombat este: 17.00,
• vasárnap 9.30 és 11.00 órakor

• október 26-án, szombaton katolikus bál lesz
a Teréz étteremben.
Bővebben: www.alsodabasplebania.5mp.eu
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• október 9. szerda 17.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• október 12. szombat 14.00 óra a Gyóni
Napok keretében: felnőtt kézműves foglalkozás, patchwork, képeslapok, gyöngyékszerek, ajándéktárgyak készítése.
Helyszín: a gyóni gyülekezeti ház
• október 13. vasárnap 15.00 óra Mi lakik a
bélrendszerben? címmel tart előadást Tóth
Gábor okl. élelemiszeripari mérnök.
Helyszín a gyóni református templom
• október 30. szerda, 18.00 óra reformációelőkészítő istentisztelet
• október 31. csütörtök, 18.00 óra reformációünnepi istentisztelet
• november 1. péntek, 10.00 óra ökumenikus
temető istentisztelet
• november 10. vasárnap 10.00 óra hálaadó
istentisztelet a templomban
A gyülekezet fennállásának 260. évfordulóján,
hálaadás a gyülekezeti ház felújításáért. Igét
hirdet: Nt. Takaró András, a Délpesti Egyház
megye esperese
Állandó alkalmaink:
• vasárnap 10.00 óra, istentisztelet a templomban és gyermek-istentisztelet a gyülekezeti házban
• kedd: 16.00 óra konfirmáció-előkészítő
7. osztály
• szerda: 16.00 óra konfirmáció-előkészítő
8. osztály; 17.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
6–8. osztálynak, gyülekezeti ház
18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség
A meghirdetett alkalmainkra minden kedves
testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei

• október 27-én vasárnap 10.00 óra, új bor
úrvacsorai istentisztelet
• október 31-én 17.00 órakor, istentisztelet a
reformáció ünnepén
A Dabasi Református Egyházközség
szeretettel meghívja Önt az
október 12-én, szombaton
megrendezésre kerülõ Református Bálra.
A bál helyszíne: Lazí-Tó Liget
Dabas, Dr. Halász Mihály út. 24.
A jó hangulatról a Party Band
gondoskodik.
Belépõjegyeket és támogatói jegyeket
gyülekezetünk presbitereinél vásárolhat.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Október 20-án (vasárnap) 10.00 órától
istentisztelet keretében hálát adunk a betakarított terményekért. Utána felügyelő
választó közgyűlést tartunk.
• Október 20-án (vasárnap) 16.00 órakor
templomunkban koncertet ad a budapesti
Sonore Zenei Kulturális Egyesület Vegyes
kara.
• Október 31-én (csütörtök) 17.00 órakor
reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk.
• November 1-jén (péntek) 10.00 órakor a
gyóni temetőben ökumenikus istentiszteleten emlékezünk elhunyt szeretteinkre.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától,
amely alkalom ideje alatt gyermekfoglalkoztatást tartunk.
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától.
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától.
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 20/824-3379).
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!

Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Konfirmandusóra vasárnap 8.30-tól a parókián
Alkalmaink
• október 13-a vasárnap 10.00 óra vendég
igehirdető Morva Ákos
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Dabas Duatlon

Diákolimpia megyei döntő

Szeptember 22-én a Dabasi Napok keretében városunkban rendezték
meg a Diákolimpia megyei döntőjét duatlon sportágban. A verseny futás
részét a Szőlő utcában több körön, míg a kerékpáros részét a Vörösmarty
utcában több körön rendeztük meg a különböző korcsoportokban. A versenyt megtekintette Oroszi Zsuzsanna a Pest megyei Diáksport
Szövetség elnöke is, aki az eredményhirdetésen átadta az érmeket a
helyezetteknek. A legfiatalabb induló Farkas Vince ötéves kisóvodás
volt, aki több I. korcsoportos fiút is megelőzött a futamában.
A Dabasi Szabadidős SE versenyzői ezen a megmérettetésen iskolájukat
képviselték, a megyei döntőről 8 versenyző a Diákolimpia országos döntőjébe
jutott, amit Lakitelken rendeznek meg október 6-án.
Eredmények
II. korcsoport fiúk: 8. Balázs Gábor, Gyóni Géza Ált. Isk.
10. Mécs Marcell, Gyóni Géza Ált. Isk.
II. korcsoport lányok: 2. Szegfi Csenge, Szent János Kat. Ált. Isk.
3. Nagy Ágnes, Német Nezetiségi Ált. Isk., Újhartyán
5. Kecskés Noémi, Gyóni Géza Ált. Isk.
III. korcsoport fiúk:
1. Fajth Ádám, Német Nemzetiségi Ált. Isk., Újhartyán
3. Farkas Zsolt, Szent János Kat. Ált. Isk.
5. Farkas Csaba, Szent János Kat. Ált. Isk.
8. Kecskés Bence, Gyóni Géza Ált. Isk.
IV. korcsoport fiúk: 1. Kanyik András, Gyóni Géza Ált. Isk.
IV. korcsoport lányok: 2. Bukovszki Tünde, Gyóni Géza Ált. Isk.
6. Petrányi Petra, Táncsics Mihály Gimnázium
8. Szegfi Zsanett, Táncsics Mihály Gimnázium
10. Fekete Fanni, Gyóni Géza Ált. Isk.
V. korcsoport fiúk: 2. Kovács Marcell, Táncsics Mihály Gimnázium
V. korcsoport lányok: 1. Bukovszki Boglárka, Táncsics Mihály Gimnázium
5. Bennárik Csilla, Kossuth Lajos Ált. Isk.

FÉRFI KÉZILABDA
Szeptember 7-én felnőtt csapatunk számára megkezdődtek a küzdelmek
a Magyar Kupában. Első mérkőzésüket a CLAAS Törökszentmiklósi
KE csapata ellen játszották idegenben, ahol 24 : 25-ös győzelmet arattak
és így továbbjutottak a következő fordulóba.
Szeptember 14-én felnőtt és juniorcsapatunk számára elkezdődött a
2013–2014-es bajnoki szezon. Az eddig lejátszott mérkőzéseken a
következő eredmények születtek:
Csapatok
Tatai AC–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–Le Beiler KK Ajka
Balatonfüredi KSE II.–Dabas Diego KC

Junior
28 : 40
39 : 16
34 : 29

Felnőtt
29 : 23
38 : 21
25 : 27

A csapatok következő hazai mérkőzése október 11-én pénteken
lesz az OBO Arénában. Ellenfelünk a SZESE Győr II. csapata
lesz. Juniorcsapatunk 17.00 órakor a felnőttek 19.00 órakor lépnek
pályára. Minden szurkolót szeretettel várunk!

UTÁNPÓTLÁS
Idén is két serdülőcsapatunk indul az Országos Serdülő
Bajnokságban. Dabas VSE KC I. néven az 1999–2000-es születésű
fiúk Kovács István edző vezetésével, míg Dabas VSE KC II. néven
a 97–98-as születésűek Kiss Attila edzővel. A fiúk első mérkőzé
seiket már le is játszották, a következő eredményekkel:
Dabas VSE KC I.–PLER Bp. II.
XVI. KER. KMSE II.–Dabas VSE KC I.
Dabas VSE KC I.–FTC II.
Dabas VSE KC I.–Vecsés SE
XVI. KER. KMSE –Dabas VSE KC II.
Dabas VSE KC II.–KSI SE II.
Óbuda–Dabas VSE KC II.
KSI SE–Dabas VSE KC II.

24 : 31
36 : 30
22 : 21
44 : 16
23 : 36
41 : 24
19 : 34
32 : 28

Nyár végén megkezdődtek a kupa- és tornaszereplések is.
Augusztus 24–25-én U-14-es (1999–2000) csapatunk Tatabányán
járt, ahol a Kanyó Antal Emléktornán vettek részt. Magyar, dán és szlo
vák ellenfelekkel játszottak és az előkelő harmadik helyen végeztek.
Augusztus 29–30-án ismét megrendezték a törökszentmiklósi
CLAAS Kupát. Négy csapattal vettünk részt a megmérettetésen. Az
U-8-as, U-11-es és serdülőcsapatunk a második, az U-9-es fiúk pedig az
első helyen végeztek.
Szeptember első hétvégéjén a 2000–2001-es csapatunk Gyöngyösre
utazott, ahol a Mátra Kupán vettek részt. A korosztály nyolc beneve
zett csapatából négyen a tavalyi országos döntős csapatok közül kerül
tek ki. Gyengébb kezdés után összeszedték magukat a fiúk és a negye
dik helyen végeztek.
Gratulálunk a fiúknak!			
Békés Anita

A világversenyeken is jól szerepelt a Hende–Karcagi páros
A tavaszi Magyar Bajnokságon elért első helyezést követően a dabasi kötődésű Hende Máté és partnere, Karcagi Dalma képviselhette
Magyarországot két versenytánc világversenyen is. Szeptember 8-án Pekingben rendezték a Latin Kűr Világbajnokságot, ahol a Hende Máté és
Karcagi Dalma páros a 14. helyezést érte el. Szeptember 16-án a TáncSport Világjátékokon a páros 9. helyezett lett, szintén Latin kűr kategóriában.
A rangos megmérettetést Tajvanon, Kaohsiungban rendezték meg.
Fiatalkora ellenére a páros első világversenyein kitűnően megállta a helyét, ők maguk is elégedettek az eredménnyel.
A helyezésekhez gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!
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Fiat Díjugrató Magyar Bajnokság

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

Szeptember 5. és 8. között Budapesten, a Nemzeti Lovardában
került megrendezésre a Fiat Díjugrató Magyar Bajnokság.
A Tattersallba kilátogatók Magyarország legjobb díjugratóinak
versengését láthatták.
Az Amatőr kategóriában (125 cm) versenyző Lovestyán Rita,
Cassis SzM nevű lovával az elődöntőben verőhiba nélkül lovagolt,
de 1 hibapontot kapott a páros az alapidő túllépése miatt.
A második napon, a középdöntőn a páros jó pályát lovagolt, ám
1 verőhibával fejezte be a pályát, így a legjobb 10 között jutottak be a
döntőbe és 5 hibaponttal várták a döntő versenyszámot.
A döntőn a Szervál Sportegyesület versenyzője hibapont nélkül
teljesítette a pályát, így az összesítésben az előkelő 7. helyen fejezte
be a bajnokságot.
A páros egész hétvégén kiválóan teljesített, Cassis SzM remek
formában volt, a döntő versenyszámban kimagasló volt ugró teljesít
ménye. Felkészülésüket a többszörös Magyar Bajnok és Olimpikon,
Göttler Vilmos segítette.
Szeptember 27. és 29. között a legjobb Pest megyei lovasok mér
kőztek meg a bajnoki címért a Pest Megyei Díjugrató Bajnok
ságon.
A klubbváltást követően immár a Dabasi Lovas Kör színeiben
versenyző Lovestyán Rita 2 kategóriában állt rajthoz. A felnőtt
kategóriában már összeszokott társával, Cassis SzM-el indult.
A döntő versenyszámban (130 cm) remek formában volt a páros, ám
1 „potya fával” (verőhibával) a bajnokságot a 19. helyen zárták.
Rita új lovával, Hérával a kezdő lovak bajnokságáért is versenybe
szállt. A döntőben a várakozásnak megfelelően teljesített. A baj
nokságot az előkelő 7. helyen zárta a páros.
–szerk.–
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BERUHÁZÁSI HITEL
rendezvényeink

Vállalkozása beruházási szándékainak
támogatására éven túli lejáratú beruházási hitelt kínálunk, mely alkalmas
tevékenység bővítésére, immateriális
javak és tárgyi eszközök vásárlására,
létesítésére, felújítására, fejlesztések
finanszírozására, saját forrás igénybevétele mellett.

Miért érdemes ezt a hitelezési formát választania?

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
• Kellő időben megvalósítható fejlesztéssel kihasz•
•
•
•

nálhatja kedvező üzleti lehetőségeit
Minden, a vállakozás tevékenységéhez kötődő fejlesztési cél finanszírozható
A hitel a beruházás megvalósulásának ütemében
vehető igénybe, törlesztése türelmi idő igénybevételével lehetséges
Beruházási tervével összhangban történik a hitel
folyósítása és terlesztési ütemezésének megállapítása, de lehetőség van előtörlesztésre
Tervezhető tőke törlesztés

Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek, az egyes feltételek a hitelbírálat
eredményétől függően változhatnak.
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