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„Aki nem hisz abban,
hogy mennyi jó ember van,
az kezdjen el valami jót tenni,
és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.”
Böjte atya

Legyünk a jótevő emberek városa!

rendezvényeink

Lezajlott a Gyóni Napok
rendezvénysorozat

Október 12–23. között lezajlott a gyóni városrész legkiemelkedőbb
rendezvénysorozata, a Gyóni Napok. A városrészi közösségek évek
óta példamutató összefogással valósítják meg a rendezvény programjait, egyesületek, egyházak, iskola és óvoda egyaránt kiveszi a
részét a szervezésből. A Gyóni Napok részrendezvényei bőven
kínáltak kikapcsolódási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak – gyermekprogramok, egészségügyi előadások és szűrések, kiállítások,
zenés programok, koncertek tarkították a lehetőségek palettáját.
– szerk. –
A rendezvény egyes eseményeit képekben mutatjuk be olva
sóinknak.

Most cirkuszolj! – gyermekprogramok a Halász Móricz-kúriában

Jó estét, jó étvágyat – nótaest a kúriában.
Csík János és zenekara kísérte a dalolókat

Fotók: Karlik Dóra

A budapesti Foltlelekes Csoport patchwork-kiállítása
a Gyóni Géza Nyugdíjasházban

Kézműves délután a református gyülekezeti teremben

Értékek magunkról, magunknak

– kerekasztal-beszélgetés a Zlinszky-kúriában
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A Dabasi Dalkör
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„ …egyszer volt, s újra lesz” – Zsírosné Kraicsovszki Katalin
kiállítása a Halász Móricz-kúriában

A Sonore Zenei Kulturális Egyesület vegyeskarának
hangversenye az evangélikus templomban

Lapozgató – irodalmi felolvasó délután
a Gyóni Géza Általános Iskolában

Október 23. Gyónon

Koszorúzás az obeliszknél

Pánczél Károly, a rendezvény szónoka
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A Múzsák AMI diákjainak ünnepi műsora
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Dabas Város Önkormányzata október 23-án emlékezett az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire a gyóni városrészközpontban, az 56-osok obeliszkjénél. A rendezvényt Kőszegi
Zoltán polgármester nyitotta meg, majd Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának tagja tartott ünnepi beszédet. A rendezvény a
Múzsák AMI volt és jelenlegi diákjainak műsorával folytatódott,
amelyet Kotán Sándorné tanárnő állított össze.
Az ünnepség végén az intézmények, a pártok és egyesületek, valamint a gyóni mártírok leszármazottjai koszorút helyeztek el az
obeliszknél.
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Legyünk a jótevő emberek városa!
Kedves Dabasiak!
Dabas Város Önkormányzata november 24-én, vasárnap 15.00 órától tartja nagyszabású jótékonysági rendezvényét a Szent István téren.
Ilyenkor, az év végén felerősödik mindenkiben az a vágy,
hogy jót cselekedjen, hogy segítsen embertársain, rászoruló testvérein. A Tudás és Tudatosság Évének utolsó hónapjában tudatosan irányíthatjuk jócselekedeteinket. Ebben segít nekünk ez a rendezvény és annak fővédnöke,
a ferencesrendi Böjte Csaba atya, aki a jótékonysági
program kapcsán ellátogat városunkba, és 18.00 órától
közösségünkhöz intézi szavait a Szent István tér színpadán (rossz idő esetén az OBO Arénában).
A programban részt vesz a Caritas dabasi szervezete, a
Magyar Vöröskereszt dabasi szervezete, a Családsegítő
Szolgálat, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
Tomor László, a Budapest-Bamakó rali résztvevője, az
INVÁZIÓ Franchise Központ dabasi
fiókja, a 2. számú Óvoda, a Dabasi
Újság és a Rádió Dabas.
Adományaikat a téren felállított sátrakban várják a segítőszervezetek a következő módon:
– Ruha, játék, tartós élelmiszer, tanszer (füzet, ceruza, toll, stb.) adományaikat lezárható műanyagzsákokban vagy dobozokban adják le a sátraknál, pénzadományaikat a
gyűjtőpontokon felállított urnákban helyezzék el.

A rendezvény kedvezményezettjei a dabasi közösségek
rászorulói, a Gróf Vay Péter Alap által támogatott családok, az afrikai gyerekek és a dévai árvák.
Az év hátralévő időszakában más módon is cselekedhetünk jót. Hallgassák a Rádió Dabas híradásait, amelyekből megtudhatják, hogyan juttathatják el egy-egy jócselekedet hírét embertársaikhoz az éter hullámain keresztül!
A Legyünk a jótevő emberek városa! rendezvény részle
teiről a www.dabas.hu-n, a Rádió Dabas híradásaiból, plakátjainkról, a Dabas tévé képernyőjéről tájékozódhatnak.
Kőszegi Zoltán
polgármester, országgyűlési képviselő

A rendezvény kiegészítő programjai:
15.00 órától:Forgó Morgó meséi – interaktív játékok a
színpadon és a standnál
16.00 órától: 10 éves a Múzsák Alapfokú Művészetok
tatási Intézmény – koncert, kiállítás, a színjátszók előadása a Városháza nagytermében, aulájában és előterében
– Környezettudatos foglalkozások óvodásoknak
– kézműves foglalkozás a sátorban
– Lim-lom mese – környezetóvó bábjáték óvodásoknak
és kisiskolásoknak – élő, interaktív, zenés előadás

Újszülöttek köszöntése Sáriban
Október 26-án került sor az újszülöttek köszöntésére a sári
Mánteleki úti óvodában.
A 2013-as év első félévében 90 csecsemő született városunkban, őket és szüleiket köszöntötte Dabas Város Önkormányzata
ezen a rendezvényen. Kezdésként az óvodások rövid műsorral

mutatkoztak be, majd Kőszegi Zoltán polgármester üdvözölte a
megjelent családokat és átadta a kicsik ajándékait.
A rendezvény faültetéssel folytatódott az Újszülöttek Lige
tében, a sári Csati-parton.
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Idôsek Világnapja az OBO Arénában

Fotók: Karlik Dóra

Október 4-én lezajlott a szépkorú dabasi polgárok köszöntése az OBO Arénában. A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta
meg, majd a Tihanyi Vándorszínpad művészei verses-dalos ünnepi műsorral örvendeztették meg a közönséget.

Önkormányzati rendezvények

Átadták a Caritas-Hungarica díjat

november–december

November 23. (szombat)
50–60 éves házassági évfordulósok köszöntése a Városházán
November 24. (vasárnap) 15.00 óra, Szent István tér
Legyünk a jótevő emberek városa! Jótékonysági rendezvény a
Tudás és Tudatosság Évében
December 6. (péntek)
Városi Mikulás – 8.00 órától lovaskocsi szállítja
a mikulásokat és krampuszokat a város minden óvodájába
December 10–13. között
Nyugdíjasok Karácsonya a négy városrészben
november 10. kedd, 15.00 óra – Dabasi Szőlők
november 11. szerda, 15.00 óra – Sári
november 12. csütörtök, 15.00 óra – Kossuth Műv. Központ
november 13. péntek, 15.00 óra – Gyón
Dacember 19. (csütörtök) 18.00 óra
Évzáró Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
a Városháza nagytermében
December 20. (péntek) 18.00 óra
Sportgála az OBO Arénában

A tavaly alapított díjat azok a plébániai önkéntes Caritasmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek a rászorulókért, a társadalom peremére sodródottakért. Úgy tűnik, egyházközségünk
Caritas-csoportja jól működik, és ezt az egyházmegyénk Caritasvezetői is észrevették. Ez a segítség nem jött volna létre, ha nincs a
csoportunknak ilyen talpraesett elnökasszonya, mint Fojta Péterné
Gizike. Október 5-én 11.00 órakor Budapesten, a Magyar Szentek
Templomában tízen vettünk részt hálaadó szentmisén, Misi atyával együtt. A kitüntetettek között ott volt Gizike is. Spányi Antal
püspök úr és Écsy Gábor, a Katolikus Caritas országos igazgatója
adta át a díjat. Büszkék voltunk, hogy ott lehettünk. Szívszorító
percek voltak ezek mindnyájunk számára.
Gogolák Jánosné, Caritas-tag

Meghívó
A Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény november 24-én ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját
egy jubileumi rendezvény keretében.
A műsorban közreműködnek az iskola zenei és színjáték tanszakos diákjai,
valamint az előtérben kiállítást rendezünk be a képzőművészeti tanszak növendékeinek munkáiból.
Szeretettel várunk mindenkit november 24-én, vasárnap 16.00 órára
a Városháza nagytermében tartandó koncertünkre és ünnepségünkre!
Kovács Éva intézményvezető
2013. november

Dabas 5

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31-én tartott testületi ülésén módosította a települési hulladék
kezeléséről szóló 29/2012. (III. 30) önkormányzati rendeletét, egyúttal
visszavonta a 186/2013. (VII. 24.) számú ök. határozatát, és jóváhagyta,
hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 9. §. G.) pontja
alapján Dabas Város Önkormányzata új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kössön a REMONDIS Dabas Kft.-vel 2014. január
1-jétől kezdődő 10 éves időtartamra.
– Második napirendi pontként a Képviselő-testület megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló új rendeletét. A 29/2013.
(XI. 6) önkormányzati rendelet a helyi rendeletekben szabályozott
közösségi együttélés szabályainak megsértőivel szemben kiszabható
szankciókat szabályozza.
– A Képviselő-testület megalkotta új rendeletét az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. A két rendelet 2013. november 15-én lép hatályba. Teljes szövege a www.
dabas.hu oldalon olvasható.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
készült jelentést.
– A Képviselő-testület elfogadta a 2014. évi Költségvetési koncepciót,
valamint elfogadta a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót.
– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73 § (4) bekezdése értelmében Dabas város közoktatási intézményeiben létrehozandó intézményi tanácsba a Képviselő-testület delegáltakat választott
tagjai közül a helyi közösségek érdekeinek képviseletére.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 440 000 Ft-ot
biztosít az SNI gyermekek 2013. december havi óvodai ellátására.
Felkéri az intézményvezetőket, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletben az intézményeknél tervezzék be az SNI gyermekek ellátásának
költségeit.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az
Ország Közepe Szakképzés-szervezési Társulás megszűnésével kapcsolatos megállapodást.
– A Képviselő-testület a Reménysugár Dabas és Kistérsége Fogyatéko
sokat támogató közalapítvány Felügyelő Bizottságába új tagot választott.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról,
hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Közalapítvány kérelmét nem
támogatja, mivel a 2013. évi költségvetésben erre a célra forrás nem
biztosított.
– A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti
Kulturális Alap, az Építőművészeti és Örökségvédelem Kollégiuma
nyílt pályázati felhívásának első altémájára:
műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy
teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának
támogatására.
A fejlesztés megvalósítási helye: a Gombay–Dinnyés-kúria
Dabas Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén a saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.
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HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK
FIGYELEM!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gyermekvédelemről
és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 20/A §-a értelmében az, aki 2013. november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesült, 2013-ban és később is nem pénzben,
hanem természetbeni támogatásként – fogyasztásra kész étel,
ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható – Erzsébet
utalványban fog részesülni.
Az utalvány összege gyermekenként 5800 Ft. Ez a támogatás
évente kétszer jár annak, akinek tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. Az Erzsébet utalvány elfogadóhelyek pl: CBA, Tesco …
Az utalvány átvételére 2013. november 27-től kerül sor a Polgár
mesteri Hivatalban. Átvételre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő személyesen jogosult. A nagykorú,
saját jogán gyermekvédelmi kedvezményben részesülő helyett szülője meghatalmazással átveheti az utalványt.
Érdeklődni a 29/561-224-es telefonszámon lehet.
Rigóné

Mezôôri hírek
Szeptember 30-án az Öregországút mellett a szőlősi bekötőnél
22 órakor nyáregyházi lakosok kb. 3 mázsa káposztát loptak.
A tulajdonos a helyszínen tetten érte a tolvajokat. Értesítette a
mezőőröket, akik perceken belül a helyszínre siettek, és leszerelték a támadókat, akik bozótvágó késsel támadtak rájuk.
A Dabasi Rendőrkapitányság dolgozói is a helyszínre érkeztek,
és a tolvajokat további eljárás és bíróság elé állítás céljából elszállították. Az elkövetők a lopás mellett súlyos testi sértésért, hivatalos személy elleni erőszakért is felelnek.
Október 2-án a mezőőr és Vincze József körzeti megbízott
igazoltatás során egy örkényi lakos csomagtartójában 280 g
kábítószert talált. A tettest azonnal a Rendőrkapitányságra szállították, ahol eljárás indult ellene.
November 4-én 10.00 órakor a Dabas-Sári és Besnyő közötti
kerékpárúton egy besnyői és egy mánteleki lakos kerékpáron
frissen vágott akácfát vitt Besnyő felé. Amikor meglátták a
mezőőrt, ledobálták a zsákokat a bicikliről és Sári felé próbáltak
elmenekülni. Az utat keresztező csatorna mentén érte utol őket
üldözőjük, és egyiküket sikerült feltartóztatnia. Az ügyben a
helyszínre hívott dabasi rendőrjárőrök intézkedtek.
Rigóné R. R.

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.
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Közmunkaprogram indult
november 1-jétôl
Dabas Város Önkormányzata 2013. november 1-jétől a téli közfoglalkoztatás keretében számos, már régóta munkanélküli és
minden igyekezete ellenére elhelyezkedni nem tudó embernek
segít az egzisztenciáján javítani, illetve visszailleszkedni a társadalomba, a munka világába. Országos szinten a Kormány célul
tűzte ki 200 000 fő közfoglalkoztatását. Dabas, mint a térség legnagyobb foglalkoztatója 147 fő regisztrált munkanélküli alkalmazását kezdte meg, így 147 eddig munkanélküli jut a téli közfoglalkoztatás keretében munkához és megélhetéshez 2014. április
30-ig. Ebből a létszámból 127 fő parkgondozóként szépíti váro
sunkat, 20 fő pedig adminisztratív munka keretében szociális
gondozó, kérdőívező, ebösszeíró és irodai kisegítő munkakörben
kerül alkalmazásra. A 147 főből 104 fő lehetőséget kap új képzettség és végzettség megszerzésére a Munkaügyi Központ által
szervezett képzéseken, hogy a munka világába mihamarabb vis�szatérhessen.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat felkeresi
az idôskorúakat!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy közfoglalkoztatás keretén belül 2013. november 1. és 2014. április 30. között 8.00–17.00 óráig
9 közfoglalkoztatott járja Dabas utcáit az időskorúakkal való napi kapcsolattartás érdekében.
Feladatuk, hogy személyes felkereséssel tájékozódjanak a településen élő időskorúak fűtési, élelmezési körülményeiről, egészségügyi állapotáról. Az adatgyűjtés statisztikai célból, név nélkül történik. Ez alól
egy kivétel van : amennyiben azonnali segítségnyújtásra van szükség, az
önkormányzat megbízottjai haladéktalanul tájékoztatják a Polgár
mesteri Hivatal és a Családsegítő illetékes munkatársát, akik megteszik a szükséges intézkedéseket. Kérjük a Tisztelt Időskorú Lakosságot,
hogy 5-10 perc erejéig válaszoljanak a Dabas Város Önkormányzata
által megbízott fiataloknak. Javasoljuk, hogy kérjék el az adatgyűjtők
igazolását és személyi igazolványát, emellett nem szükséges lakásukba
behívni, a kapuban is megadhatják a szükséges tájékoztatást.
Kérjük, más személyt ne engedjenek be lakásukba, még akkor se, ha
az önkormányzatra hivatkoznak. Az adatszolgáltatás nem kötelező,
azonban azt a célt szolgálja, hogy feltérképezzük a város időskorú lakói
nak napi gondjait, ezért kérjük, az Önök érdekében válaszoljanak a feltett kérdésekre.
Türelmüket és segítő közreműködésüket köszönöm!
jegyző

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
2013. november
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Henger Flóra
Nagy Nikolett
2013. 06. 27.
Sárosi Csongor Ignác
Jakab-Ács Krisztina
2013. 09. 28.
Ekrik Kira
Waldner Edit
2013. 10. 02.
Gulyás Gellért
Tóth Tímea
2013. 10. 03.
Kocsis Adél
Majeczki Anita
2013. 10. 04.
Paskó Anett
Radva Szilvia
2013. 10. 04.
Kosztolányi Dávid
Lengl Lilla
2013. 10. 10.
Balázs Bence
Valentin Adrienn
2013. 10. 13.
Gáspár Blanka
Lehoczki Anita
2013. 10. 13.
Vadász Senon Bella
Gáspár Erzsébet
2013. 10. 17.
Juhász István
Csernák Erika
2013. 10. 24.
Molnár Mátyás
Csernus Krisztina
2013. 10. 31.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
november 8.
Kucsák Miklós–Kalenyicsenko Nagyija Mikolajivna
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
november 6.
Molnár József–Balog Erika
Szolnoki Imre–Gogolák Mária
november 12.
Szeidenléder László–Tóth Irén
Vincze Attila Sándor–Kovács Mónika Hajnalka
november 19.
Lengl Dezső–Fojta Anna
november 26.
Kancsár Ferenc–Rigó Piroska
november 27.
Novák Lajos–Medve Irén
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
november 12.
Urbán János László–dr. Balogh Katalin
Bukovszki András–Krizsán Margit
november 18.
Majer Gábor–Durai Tünde
november 26.
Kővágó László–Illy Beatrix
Majer László József–Kecskés Mónika
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
november 4.
Kucsák Pál–Hefler Ilona
november 11.
Jurácsik József–Soós Éva
Csernák Ferenc–Jurácsik Ilona
november 12.
Kancsár József–Horák Margit
Strupka Pál–Klemensz Erzsébet
november 25.
Lakatos György–Rafael Aranka
november 26.
Gogolák Gábor–Majoros Mária
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
november 3.
Boglár István–Kocsir Margit
Hornyák Pál István–Kaszala Rozália
Weisz Jenő János–Kancsár Teréz
Precsinszki Pál–Gebura Anna
november 10.
Horvát Péter–Besenyő Ilona
Gacsal Antal–Fekete Erzsébet
Kecskés Gábor–Malecz Terézia
november 17.
Kmetyó Károly–Takács Rozália Margit
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
november 9.
Szlezák Mátyás–Tóth Irén
Zelenák László–Karlik Katalin
Parancs Károly–Forgó Ilona
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november 16.
Bukovszki Pál–Danyis Julianna
november 23.
Lázár Bertalan–Mocsán Julianna
november 30.
Buncsák Ferenc–Danyis Veronika
2013. október hónapban kötöttek házasságot
október 5.
Szabó Tamás–Kocsis Zsuzsanna Viktória
október 11.
Balázs Béla–Szabó Júlia
Gede Norbert–Mráz Andrea
október 25.
Bedő Gábor–Kecskés Annamária
október 26.
Lauter Csaba–Gyöngyösi Ibolya

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Fojta Péter
1922. 11. 26.
91 éves
Kovács Istvánné Slezák Rozália
1923. 11. 05.
90 éves
Barta Bertalanné Fajka Piroska
1923. 11. 27.
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Albert Attila László
1939. 09. 21.
2013. 09. 13.
Bukovszki Gábor
1961. 08. 28. 2013. 09. 18.
Murányi József
1928. 03. 12.
2013. 09. 29.
Oláh György
1949. 02. 14.
2013. 10. 01.
Pamuk Gáborné (Gyomlin Mária)
1920. 07. 25.
2013. 10. 03.
Heim Ferencné (Kovács Mária)
1944. 09. 21.
2013. 10. 07.
Komlóssy Zoltánné (Scharpf Anna)
1930. 07. 19.
2013. 10. 06.
Balázs Jánosné (Lakos Ibolyka)
1934. 01. 07.
2013. 10. 12.
Dr. Sárkány Vilmos
1915. 12. 15.
2013. 10. 13.
Horváth Péterné (Zsákai Terézia)
1925. 12. 12.
2013. 10. 18.
Kmetyó János
1936. 03. 04. 2013. 10. 20.
Zsákai Péter
1954. 06. 14.
2013. 10. 20.
Lestár Józsefné (Lajó Katalin)
1953. 08. 31.
2013. 10. 20.
Ambrózy Györgyné (Gallai Margit Katalin) 1926. 09. 01.
2013. 10. 23.
Buda Andrásné (Galvács Apollónia)
1933. 01. 20.
2013. 10. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága édesanyánk, Lestár Józsefné temetésén részt vettek, sírjára virágot
hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

„Az élet aranyló porszemcséit akárhogy szorongatjuk,
mind kevesebb lesz belőle, és eljön az a pillanat,
amikor az utolsó aranyszemcse is, az utolsó nap is,
az életünk a tenyerünkből elsodródik.
Én mindig azt mondom, az ember arra született,
hogy odaadja ezeket az értékeket valamiért,
egy nagyobb értékért.”
Böjte Csaba atya

intézményeink hírei

„Tök jó nap”
az Új Bóbita Óvodában
Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki
szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmódra nevelés, a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása,
a környezettudatos magatartás megalapozása.
Ezeket a feladatokat a szülőkkel folyamatos kapcsolattartással,
közös rendezvényekkel igyekszünk megvalósítani.
Ennek nagyon jó példája volt az óvodánkban megrendezett „Tök
jó nap”. Nemcsak egy napról volt szó, az egész hét a készülődés
jegyében zajlott le. Az óvodát belengte a tökből készült sütemények
és a sült tök illata. A dekorációk fokozták a hangulatot a pénteki
napon. Az óvónői kreativitásnak csak az idő szabott határt.

A mustgáz veszélyei
A katasztrófavédelem a szüreti időszak kezdetével felhívja a lakos
ság figyelmét az év ezen időszakára jellemző veszélyforrásra, a
mustgázmérgezésre. A gondatlanság és figyelmetlenség miatt min
den évben több baleset vagy haláleset következik be országszerte.
A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen és szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, ami a
levegőt kiszorítva a föld közelében terül el. Otthonunkban elsősorban
a cukortartalmú növények és gyümölcsök erjedése során keletkezik.
A mustgáz adott koncentrációban fontos életfolyamatokat befolyásol. A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, aminek jele a szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag
képes is lenne a mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi
funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában.
A balesetek megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetőek.
A balesetek megelőzése érdekében javasolt a pincék megfelelő
szellőztetése, a hordók lehetőség szerint nagy térben való elhelye
zése, gázérzékelő riasztóberendezés használata. Tanácsos úgy
lemenni a pincébe, hogy magunk előtt botra erősített, égő gyertyát
tartunk legfeljebb a derék magasságában. Ha a gyertya elalszik – ez
jelzi az oxigén hiányát – azonnal el kell hagyni a helyiséget!
Az ilyen balesetet szenvedő embereket csak légzőkészülék hasz
nálata mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére
siető ember az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz
áldozatává válhat. Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a
105-ös számon!
Forrás: http://pest.katasztrofavedelem.hu/mustgaz-veszelyei

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.
Péntek délután nagy izgalommal várták a gyerekek az érkező
szülőket, testvéreket, nagyszülőket. A csoportokban mindenki kedvére való tevékenységekben (mese, versenyjátékok, kézműves foglalkozások) vehetett részt. A töklámpások faragásánál a szülők kreativitása határtalan volt. A jóízűen elfogyasztott ételek, sütemények
után a lámpásokat kézbe fogva, énekelve, verselve, mondókázva körbesétáltuk az óvodát. Az óvoda bejáratánál mécsesekkel megvilágítva helyeztük el őket.
„Tök jó buli volt” ez a nap!
Dabasiné Pucsinszki Margit
óvodapedagógus

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
2013. november
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Szén-monoxid – a láthatatlan gyilkos
A szén-monoxid (CO) igen veszélyes mérgezô gáz, ami éghetô anyagok tökéletlen égésekor keletkezik. A fô
veszélyt a gáz felismerhetetlensége, érzékelhetetlensége okozza, ugyanis színtelen, szagtalan, az emberi érzékszerveknek teljesen „láthatatlan”.
A belélegzett gáz csökkenti a vér oxigénszállító-képességét azáltal, hogy megköti az oxigén szállítását végzô hemoglobint. A szén-monoxid kötôdése a hemoglobinhoz sokkal nagyobb az oxigénénél, így
már igen kis mennyiségû gáz is nagyon veszélyes lehet. A gáz belélegzésekor CO-hemoglobin (COHb)
képzôdik, ezzel párhuzamosan az oxigénszállító-kapacitás csökken, így a szervezet lassan megfullad. Sajnos, még enyhe mérgezés esetén is hosszú a szervezet regenerálódása, több órát is igénybe vevô folyamat.
Szén-monoxid keletkezése veszélyes mennyiségben
A veszélyt a lakásba – tulajdonképpen a mindennapi életünket
megkönnyítő, ahhoz szorosan kötődő – használati tárgyakkal,
berendezésekkel visszük be. Az eltömődött kémény, a nem megfelelő körülmények között zajló tüzelés fával, szénnel, gázzal, a személyautó „járatása” a garázsban, a hordozható grillező zárt térben
való üzemeltetése, a hordozható gázos vagy paraffinos melegítő, a
konyhai gáztűzhely mind-mind veszélyesek lehetnek. Mivel a szénmonoxid a tökéletlen égés végterméke, ezért nincs mitől tartanunk
abban az esetben, ha a tüzelő-/fűtőberendezéseink karbantartása
rendszeres és a szellőzésük (kémény) megfelelő.
Kit veszélyeztet leginkább a CO?
Az összes ember és háziállat ki van téve a szén-monoxid-mérgezés
veszélyének. Senki sem immunis rá. A mérgezés, a CO és a hemo
globin kölcsönhatása azonban az egyén fizikai állapotának és a terhelésnek függvénye, ezért a legveszélyeztetettebbek a kisgyerekek, a
kismamák és az idős vagy beteg emberek.
Hogyan kerülhető el a szén-monoxid-mérgezés?
Ahhoz, hogy biztonságban érezze magát a szén-monoxidtól, az
alábbiakat kell betartania:
– Tüzelő-/fűtőberendezéseit megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakember telepítse és rendszeresen tartsa karban (fontos: a
fűtőberendezéseket ellenőrizzük a fűtési szezon kezdetén!).
Ezzel a meghibásodás lehetősége ugyan nem zárható ki, de a
veszély jelentősen csökkenthető.
– Soha ne járassa a motort zárt garázsban!
– Zárt térben soha ne használjon hordozható benzines kempingfelszereléseket!
– Kémény nélküli tüzelő-/fűtőberendezést csak jól szellőztetett
helyen használjon, soha ne zárt ablakok/ajtók mellett!
– Gázolajjal üzemelő szerszámokat, motorokat soha ne használjon
házon belül!
– A nagyobb biztonság érdekében használjon gázérzékelőt a potenciális CO-kibocsátó berendezés környezetében! Az érzékelő
használatkor tartsa be a gyártói előírásokat!
A CO-érzékelő
A szén-monoxid-érzékelő feladata, hogy telepítési helyén érzékelje,
és megfelelő módon jelezze, ha a szén-monoxid az emberi életre
veszélyes koncentrációban van jelen.
Ha CO-érzékelő vásárlása mellett döntünk, akkor mindenképpen minősített érzékelőt vásároljunk, megbízható szakmai hátérrel
rendelkező cégtől. Sajnos előfordult a közelmúltban is, hogy szén-
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monoxid érzékelésre alkalmatlan – így az emberi életre is veszélyes
– gázérzékelőt hoztak forgalomba szén-monoxid-érzékelő gyanánt.
(Európában jelenleg az EN50291:2001-es szabvány alapján minősítik az érzékelőket. Amelyik érzékelő ennek megfelel, azt bátran
megvásárolhatjuk.)
Az érzékelő csak akkor nyújt kellő védelmet, ha megfelelően van
bekötve és felszerelve, tekintetbe véve a használati utasításban foglaltakat.
Ezen érzékelők élettartama általában 2–5 év. Ezután vagy az
érzékelőcellát vagy az egész érzékelőt ki kell cserélni. Minden érzékelőt a gyárban kalibrálnak a megfelelő riasztási szintre, ezért a
tisztításon kívül egyéb karbantartást nem igényelnek. Az érzékelők
tisztítása enyhén nedves, tisztítószertől mentes ronggyal történhet.
Az érzékelőkön általában van egy teszt gomb, amely segítségével
magunk is ellenőrizhetjük az érzékelő helyes működését. Ezt az
ellenőrzést célszerű havonta elvégezni.
Mit tegyen, ha jelez az érzékelő?
– Nyissa ki az összes ablakot és ajtót a helyiségben, hogy a mérges
gáz kiszellőzhessen!
– Ahol lehet, azonnal kapcsolja ki a tüzelőberendezést!
– Hagyja el az épületet, de hagyja nyitva az ajtókat, ablakokat!
– Addig ne menjen vissza, amíg a riasztás-jelzés meg nem szűnik!
– A zonnal kérjen orvosi segítséget, ha valakin a CO-mérgezés
tünetei (fejfájás, szédülés, émelygés, hirtelen fáradtság) jelentkeznek!
– Addig ne használja újra a tüzelő-/fűtőberendezést, amíg a szükséges hozzáértéssel és engedélyekkel rendelkező szakember át
nem vizsgálta és meg nem javította az esetleges hibákat!
Forrás: Decsi György (Villanyszerelők lapja és www.vedelem.hu)

tájékoztató
A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. és az ELMŰ–
ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. ügyfélszolgálati irodát nyitott
Dabas városban október 15-i dátummal a 2370 Dabas, Szent
István tér 1/A szám alatt.
Az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási ideje:
· TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt.:
hétfő 8.00–12.00 óra és kedd 14.00–18.00 óra.
· ELMŰ–ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.:
hétfő 14.00–18.00 óra és szerda 8.00–12.00 óra.
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT
november 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 indult
a Kossuth Művelődési Központban!
Gyerekek és felnőttek jelentkezését egyaránt várjuk.
Info: 360-237

rendezvény

Táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: november 22. péntek,
18.00 órától kézműves foglalkozás, 18.30 órától táncház.
A táncházat vezeti: a Kéknefelejcs zenekar

Jogpont+mini ingyenes
jogsegélyszolgálat
Időpontok: november 21., 28. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Baba-mama klub: minden hó második csütörtökén 10.00 óra
Fotóklub Egyesület: november 29., 17.45–20.00 óráig
vezető: Forgács István
Kerekítő: kedd, 16.00–15.00 óráig
Látássérültek Klubja: november 23., 10.00 óra
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig,
kezdő citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Maminbaba – hordozós latin fitness:
november 12., 19., 10.00–12 .00, november 26., 10.00–13.00 óráig
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:
november 10. vasárnap, 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

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
Herman László festőművész
A Sas landolt, séta a Holdon című kiállításának megnyitója
Megnyitó: november 8., 17.00 óra
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán
A művész munkáját bemutatja: Révész Károly
Közreműködik: a Hadik Mihály Band
A kiállítás megtekinthető: november 8.–december 13-ig

Halász Boldizsár
Városi Könyvtár
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

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
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A Halász Móricz-kúria novemberi 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
A MAGYAR NYELV NAPJA
November 15. (péntek) 19.00 óra
Fiatal emléknap a sok-sok többi között, azonban érdemes
tartalommal megtölteni, annál is inkább, mert anyanyelvünk az egyik legértékesebb kincsünk, mégis gyakran
bánunk vele méltatlanul. A benne rejlő szépségre,
játékosságra kívánja felhívni a figyelmet
a Halász Móricz-kúriában szerveződött színkör.
KREÁLÓ MŰHELY
November 18. (hétfő) 16.30 – 18.30 óráig
a foglalkozást vezeti: Nyíri Kata
A legkedvesebb ékszereinket akár magunk is könnyedén elkészíthetjük. Karácsony közeledtével még ajándéknak is tökéletes lehet.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
November 25. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
a foglalkozást vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Ismerkedés az azsúrozással, amelynek díszítő jellege abban áll,
hogy az egyirányú szálak kihúzásával felfedjük a keresztirányú szálakat, amiket hurkolással különböző módon „kötegelünk”. A szálak
csoportosításából alakul ki a minta.

Emlékérem egy amatõr régésznek
A Kulturális Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében
ez év szeptemberében Kőszegen adták át a belügyminiszter által
adományozott örökségvédelmi elismeréseket. A díjakat és emlékérmeket olyan szakmabeliek, magánemberek és szervezetek vehetik át, akik sokat tettek a műemlékek és a régészeti örökség védelméért.
Greman István dabasi fémkeresős a régészeti örökségért
Schönvisner István-emlékérmet vehetett át dr. Szaló Péter
helyettes államtitkártól, a Belügyminisztérium Területrendezési,
Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkárságának
vezetőjétől.
A díjhoz ezúton is szívből gratulálunk!
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FOTÓKÖR – november 19. kedd, 18.00–19.30 óráig
vezeti: Péli László
FELNŐTT NÉPDALKÖR – csütörtök, 17.30–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKcsoport
– csütörtök, 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB – november 11. hétfő, 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR szerda, 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
BABA–MAMA KLUB – szerda, 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál
dinamikus HAT-HA JÓGA – kedd, 18.00–19.30 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, 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE ZENEKAR próbája – péntek, 18.00–22.00 óráig
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja – november 17. 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. Minden dabasi vásár utáni pénteken
hagyományőrző program várja a látogatókat!
Gyöngyszövés – november 15. péntek, 15.00–18.00

Miniszteri elismerés
Tarnai Richárdnak
Október 22-én Hende Csaba honvédelmi miniszter a Honvéde
lemért kitüntető cím első fokozatát adományozta Tarnai
Richárd Pest megyei kormánymegbízottnak október 23-a alkalmából. Az elismerést Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisz
térium parlamenti államtitkára nyújtotta át a kitüntetettnek
Budapesten.
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Dabasi gyerekek a pákozdi csatában

Mozgalmasan indult a tanév a dabasi II. Rákóczi Ferenc és a Gyóni
Géza Általános Iskolák hadtörténelem szakkörei számára.
Szeptember 22-én (vasárnap) a Dabasi Honvédtüzér Hagyomány
őrző Alapítvány tanévnyitó paintball (festékpatronos) harcászati
játékot szervezett számukra a BADBONE Bt. pályáján. Ez a kedves
gesztus azt a célt szolgálja, hogy az iskolából kikerülő szakköri tagok
majd az alapítvány csapatában folytassák tovább a katonai hagyományőrzést.
Az alapítvány tagjaival közösen vettek részt a gyerekek szeptember 29-én, a pákozdi hagyományőrző csatában, ahol 80 huszár,

Sári szüreti felvonulás
Szeptember 14-én, szombaton reggeltől zuhogott az eső és így kétséges volt, hogy megtartjuk-e a szüreti felvonulást Sáriban. A telefonok
egyre csak csörögtek, mert a lovasok az esőben nem akartak elindulni
és a megállósok is kérdezték, hogy várjanak-e minket. 11.30-kor volt a
gyülekező a faluháznál, és ekkor még csak egy lovaskocsi, pár fölvonuló és a zenekar volt jelen. Hosszú tanakodás után 13.00 órára eldőlt,
hogy megyünk, mert jött még három lovaskocsi és megérkezett a
városi kisvonat is. Háromnegyed kettőkor elindultunk a tizenegy
megálló felé a csöpörgős időben. A harmadik megállótól elállt az eső
és egyre többen lettünk, a menethez már tizenegy lovaskocsi csatlakozott. Nagyon jó hangulatban 18.30-ra értünk vissza a faluházba, ahol
már várt minket a finomra megfőtt őz- és vaddisznópörkölt. A rossz
idő sem gátolhatta meg ezt a közösséget abban, hogy hagyományait
ápolja, megtartsa.
Az alábbi támogatóknak köszönjük a segítséget: a Szilvásdombi
Vadásztársaság (Dabas), Dabas Város Önkormányzata, a Palermo cukrászda, Jelenek Józsefék, Vatai László, Sári húsbolt, Dani bolt, a Mánteleki
úti vegyesbolt, Fojta Péterné Gizike, a Dabas-Sári Polgárőr Egyesület, a
Rozmaring asszonykórus, a megállókat biztosító vendéglátók.
Bálint Balázsné , a Rozmaring Asszonykórus vezetője

17 ágyú és több mint 250 gyalogos elevenítette fel a 165 évvel ezelőtti
eseményeket.
A szakkör hét tagja a császári oldalon, a császári gyalogosok kékfehér egyenruhájában „harcolt”, míg tizenöt tagja kaszás-lándzsás
nemzetőrként „futamította” meg az ellenséget. Mindkét oldalon
nyolcadikos tanulók voltak a parancsnokok is. A csata előtt a Magyar
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség vezetése előléptette a
Dabasi Honvédtüzér Alapítvány elnökét, Papst József hagyományőrző őrnagyot, hagyományőrző alezredessé. Szívből gratulálunk neki.
Szabó József János

Szerinted is adni jó?
KEDVES DABASI LAKOSOK!
A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben – az
országos sikereken felbuzdulva – karácsonyi „cipősdoboz”
akciót szervez.
Advent közeledtével sokan gondolkodunk azon, milyen jó
érzés, ha szeretteinket meglephetjük valamivel. Szívmelengető
látni a karácsonyfa fényében csillogó gyermekszemeket, amikor
az ajándékokat bontják ki. Szeretnénk, ha minél többen élhetnénk meg, hogy „adni jó” és minél több gyermek számára tehetnénk még boldogabbá az ünnepet. Azok számára is, akik a nagylelkű és jóérzésű emberek adományai nélkül nem találnának
semmit a fa alatt.
Kérjük, aki teheti, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez!
A Segítőszolgálatnál (2373 Dabas, Áchim u. 6., Gyóni Posta
mellett) várunk minden adományt december 6-ig.
Mi lehet a csomagban? Játék, édesség, színes ceruza, könyv,
vagy bármi, aminek egy kisgyermek örülhet. Kérjük, hogy a
dobozon tüntessék fel, hogy milyen korú és nemű gyermeknek
szánják az ajándékot.
További információt a 06-29/367-236-os telefonszámon kérhet!
A Segítőszolgálat munkatársai
2013. november
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A dabasi-szõlõsi közösség rendezvényei
Szüreti felvonulás

Búcsú és emlékmûállítás

A menetet sok helyen megvendégelték a szőlősi családok és minden sarkon és megállónál számos nézelődő várta a felvonulókat.
Ezúton is köszönjük a szervezésben közreműködők munkáját, a
vendéglátást a családoknak és az aktív, kulturált részvételt minden
felvonulónak.		
Feldman László
a Szőlősi Közösségi Ház vezetője

Dabasi-szőlőkben a Szent Őrzőangyalok Templom 15. búcsúi
szentmiséjét október 6-án, vasárnap tartottuk. A templom búcsújának alkalmából a templomkertben elhelyeztük Pintér János
Krisztus a Jó Pásztor című domborművét, amelyet néhai Bisztrai
László atya kapott 20 évvel ezelőtt, ötvenéves papi szolgálata emlékére. A jeles alkalomból a Váci egyházmegye főpásztora, Beer
Miklós püspökatya celebrálta a búcsúi szentmisét, amelyre zsúfolásig megtelt templom és a kert is. Az ünnepi szentmisét követően
püspökatya felszentelte az emlékművet, majd a Bisztrai család tagjai emlékeztek meg „Laci bácsiról”.

Ezúton is köszönj ü k a z e m lé k mű
elhelyezésében közreműködő vállalkozók felajánlását és
áldozatos munkáját,
valamint a szentmisén
közreműködő kórus szolgálatát, amely még ünnepélyesebbé tette ezt a jeles alkalmat.
Feldman László
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Fotók: Karlik Dóra

Fotó: Bábel Antónia

Október 19-én szombaton szerveztük meg a szőlősi szüreti felvonulást, amelyre ez alkalommal is nagyon sokan elfogadták meghí
vásunkat. Közel huszonöt hintó és lovaskocsi, közel harminc csikós
és összesen kétszázötven résztvevő érkezett a felvonulásra, amelyet
idén is a Bátki János Nyugdíjasklub Mamorett-csoportja nyitott
meg egy tánccal.

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A gyóni Református
Egyházközség hírei

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

• A téli időszámítás idején szentmiséink minden hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton
17.00 órakor kezdődnek (a decemberi kivételeket ld. alább).
• A Hit Évének lezárásával az előadássorozatunknak is a végére érünk. Két utolsó alkalmunk: 4-én 18.00 órakor (Az imaélet), 18-án
18.00 órakor (A Miatyánk).
• A Tudás és Tudatosság Évében megkezdjük
templomkertünk újrafásítását.
• 16-án, szombaton 17.00 órától szentmisénket Kozma Imre atya mutatja be, az
énekkari szolgálatot a Szent János
Katolikus Általános Iskola énekkara
látja el. A szentmise után előreláthatólag
alkalmunk lesz szabadon kérdezni Imre atyától. Részletes bemutatását ld. a külön cikkben. Hívőket (felekezettől függetlenül) és
nem hívőket egyaránt szeretettel várunk.
• 17-én 8.30-kor a szőlősi szentmisénket a 10
éven belül november hónapban elhunytakért
ajánljuk fel.
• 30-án este megkezdődik az advent és az új
egyházi év. A rászorulóknak szánt tartósélelmiszer csomagokat ekkortól december
15-ig gyűjtjük.
• December 1-jén 10.30-kor gitáros gyerekmisét tartunk.
• Advent során (december 20-ával bezárólag)
hétfőnként és szerdánként 17.00 órától
szentmise, utána lehetőség szentgyónásra
18.15-ig. Péntekenként 6.30-kor roráte
szentmise, 17.30-tól gyónási lehetőség,
18.00 órától lelkigyakorlatos előadás.
Gyónási lehetőség lesz ezeken kívül a hétvégi szentmisék előtt negyedórával, és külön
egyeztetett időpontokban is.

• November 10. vasárnap 10.00 óra hálaadó
istentisztelet a templomban a gyülekezet
fennállásának 260. évfordulójáért, a 10 éve
átadott parókiáért, a gyülekezeti ház felújításáért, valamint a gyülekezet lelkészének 25
évi lelkészi szolgálatáért.
Igét hirdet: Nagytiszteletű Takaró András a
Délpesti Egyházmegye esperese
• November 11–14-ig esténként 18.00 órakor
őszi evangelizáció a gyülekezeti házban
főtiszteletű Takaró Károly nyugd. tábori püspök szolgálataival
Mindenkit szerettettel hívunk és várunk vallásfelekezetek különbségtétele nélkül.
• November 17. vasárnap 10.00 óra, istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
• December 1. advent 1. vasárnap 10.00 óra
istentisztelet a gyülekezeti házban
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 óra felnőtt istentisztelet
(november 17-től) a gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet
• Kedd: 16.00 óra konfirmáció-előkészítő a
7. osztály számára
• Szerda: 16.00 óra konfirmáció előkészítő a
8. osztály számára
17.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra az
5–8. osztály számára
18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség a gyülekezeti házban
• havonta egyszer 18.00 óra bűnbánati istentisztelet és imaközösség – úrvacsoraelőkészítő a gyülekezeti házban.
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket
az alkalmainkra!

Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Konfirmandus óra vasárnap 8.30-tól a parókián
• Kóruspróba a hernádi általános iskola ebédlőjében minden pénteken 18.00 órától
Alkalmaink
• December 1. vasárnap, 10.00 óra adventi
úrvacsorai istentisztelet
• December 4-től minden szerdán 17.00 órai
kezdettel bibliaóra a parókián
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg

A negyedik Caritas-bál
Október 5-én rendeztük meg a 4. Caritas-bált a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolában, ahol 110-en voltunk jelen. Istennek hála az
emberek a jó cél érdekében nemcsak a szívüket, hanem a pénztárcájukat is megnyitották, így 670 ezer forint került a Caritas kasszájába. A
befolyt összeget karácsonyi, húsvéti élelmiszercsomagokra és nyári
táborra fordítjuk. Köszönetet szeretnénk mondani minden résztvevőnek, támogatónak.			
Caritas-tagok
Támogatóink: Suhajda László, Windberg Csaba, Máté Gyula, Kosztolányi
Zoltán, Urbánné Virágbolt, Bozsik József, Farkas Pál, ifj. Mráz Péter, Sponga
János, Mráz Péter, Zsolnai István, Arany Korona Kft., Bor cukrászda,

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• November 23-án (szombaton) 9.00 órától
11.00 óráig gyülekezeti termünkbe várjuk az
evangélikus hittanos gyermekeket, ahol
ádventi koszorúkat fogunk készíteni.
• November 24-én, örök élet vasárnapján
16.00 órakor emlékező istentiszteletre várjuk
azokat a gyászolókat, akik az elmúlt egyházi
esztendőben vagy korábban veszítették el
valamely szerettüket.
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.: 20/824-3379)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!

Chemität Kft., Kálvin László, Ujvári kertészet, Kölyök Sziget Játéktár, Laguna
Gold ékszer, Kosztolányi Húsbolt, Sikari Lénárdné, Gyónfalvi Adidas bolt,
Jávor cukrászda, Giovanni cukrászda, Gogolák Mária Virág, Jeszenszki
Mihály, Nautilus étterem, ifj. Bukovszki Péter, Jasin Kft., Farkas Józsefné,
Volentér Anna, Sári Posta dolgozói, Béki Imre, Baji Rajmond, Pacsirta
András, Stim Kft., Bálint István, Dabasi Károlyné, Farkas Ica, Kardos
Sándor, Sikari Balázs, Suhajda Ilona, ifj. Forczek Miklós, Kecskés Jánosné,
Forczek Miklós, Laja Lénárd, Kelme Kft., Vizer Istvánné, Zsíros Lászlóné,
Laja Józsefné, Feczesin Istvánné, Méhész János, Bozsikné Hajni, Pádár
Piroska, Dabasiné S. Éva, Kosztolányi Jenő, Majeczki Pálné, Gágány István,
Dabasiné P. Margit, Qvattro étterem, Pelinkán János, Rozmaring kórus,
Suhajda Györgyné, Zsolnai Istvánné, Kecskés Péterné, Farkas József,

Kőszegi Zoltán polgármester, valamint a bálban megjelentek.
2013. november
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Gyónra látogat Kozma Imre atya
November 16-án, szombaton Gyónra
látogat Kozma Imre atya, irgalmasrendi
szerzetes, a Magyar Máltai Szeretet
szolgálat alapítója és elnöke.
Ezen a napon 17.00 órától szentmisét mutat
be a gyóni Szent Péter Templomban, ahová
szeretettel várjuk felekezettől függetlenül a
hívőket és a nem hívőket egyaránt. A szentmisét követően előreláthatólag alkalmunk
lesz szabadon beszélgetni Imre atyával.

Kozma Imre atyáról Böjte Csaba azt
mondta: „Ő nem nyafog, nem panaszkodik,
mindig van ideje a jót cselekedni.”
Honlapján ez olvasható: a papi hivatásnak kettős ága van, Krisztus szolgálata és
az emberek szolgálata. A pap a sokszor
tanácstalan világban arra a gyermeki hitre
teszi fel az életét, hogy az evangélium át
tudja alakítani a világot.
Az alábbi írásban Zlinszky Ferenc
Kozma Imre atyával kapcsolatos élményeiről, emlékeiről olvashatnak.

Emlékképek Kozma Imre atyáról
Gimnazista voltam, amikor először találkoztam vele: a Piarista
gimnáziumba jött lelkigyakorlatot tartani, ami – ismerjük el – nem
is olyan könnyű feladat, ha a hallgatóság 40 rakoncátlan kamasz
fiúból áll… Mégis sikerült „megfognia” bennünket: lendülete, mélysége, de mindenekelőtt radikális őszintesége megérintett minket.
Nem tartozott – és ma sem tartozik – azok közé, akik relativizálják
a dolgokat, akik „elnézőek” és „megengedőek”: nála a jó – jó, a rossz
pedig rossz. „A ti beszédetek legyen: az igen: igen, a nem: nem” –
mondja Jézus az evangéliumban. Imre atya megértette és követi ezt
a tanítást.
De eltanult ő mást is Jézustól: az elvi szilárdság mellett a személyhez való irgalmas odafordulást. Budapesten sokáig volt plébános a Zugligetben. Kiváló, élő közösséget szervezett az egyházközségből, melyben kezdettől erőteljesen jelen volt a karitatív vonás: a
szegények, elesettek felkarolása, a velük való törődés. Ez a tevékenység 1989-ben hatalmasra nőtt: ekkor fogadta be a több tízezer,
hazájába visszatérni nem akaró kelet-német menekültet, és biztosította szállásukat, ellátásukat heteken-hónapokon keresztül, mígnem az emlékezetes határnyitással sorsuk megoldódott és nyugatra
távozhattak. Még ebben az évben, a decemberben kitört romániai
forradalom idején húszegynéhány kamionnyi segélyt gyűjtött és
szállított Erdélybe. Később, a délszláv háború alatt sikerült a
vukovári szerb parancsnoknál elérnie, hogy a városban rekedt
többszáz időst, beteget és gyermeket Magyarországra menekíthesse.
Életének meghatározó és talán legismertebb vonulata a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat megteremtése és vezetése. A kezdetek egészen 1987-ig nyúlnak vissza, de hivatalossá a politikai helyzet miatt

csak 1989-től válhatott a szervezet itthoni jelenléte. A „Máltaiak”
ma már az egész országban tevékenykednek: hajléktalanokat, betegeket, fogyatékosokat gondoznak, bajbajutott családokat segítenek
újra talpraállni, időseket, magányosokat gondoznak. Imre atya
szervező tehetsége mellett itt mutatkozott meg az a talán még fontosabb adottsága, hogy képes volt megteremteni és máig fenntartani azt a szellemet, ami a máltaiak ma már több száz fős közösségét
összetartja és áthatja.
Szolgálatát számos kitüntetéssel ismerték el itthon és külföldön,
a Prima Primissima díjtól a Köztársasági Érdemrendig, a Magyar
Örökség díjtól a Francia Becsületrendig. Idén ünnepelte
pappászentelésének 50 éves jubileumát, az aranymisét. Mikor hozzánk jön, olyan embert köszönthetünk benne, aki egész életével
hitelesíti az általa vallottak igazságát. Fogadjuk szeretettel, hallgassuk figyelemmel!
Z. F.

„Bízzunk mindent Istenre. Ne vetemedjünk arra, hogy egymásról ítéletet, bírálatot fogalmazzunk meg. Isten jobban ismer bennünket, mint ahogy az ember magát ismeri, vagy ahogy a másikat. Biztos, hogy ez előbbre vivő gondolat. Jobb, ha mindenki azzal foglalkozik, hogy ö maga mennyire tud megfelelni Isten elvárásainak. Isten elvárásai mindig építők és mindent ez határoz meg. Aki rombol, az életellenes, aki épít, az az életet szolgálja.
Azt várjuk egymástól, hogy jót tegyünk. A jóság, a jócselekedet épít, az embert önmaga fölé emeli, Isten világába. Az áldás ebben
akar nekünk segítséget nyújtani.”
Kozma Imre atya üzenete
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Lehet így is, lehet úgy is
E sorok írójaként, immár sokadszor foglalkozom azzal, hogy egyes, magukról elfeledkezett „szurkolók ” milyen károkat
okoznak az FC Dabasnak, s magának a
labdarúgásnak. Az elmúlt mérkőzéseken
történtek miatt ragadtam újra tollat, mert
úgy ítélem meg, hogy a történések mellett
nem lehet szó nélkül elmenni.
A Magyar Labdarúgó Szövetség irányelvei alapján a mérkőzéseket rendező kluboknak fel kell lépniük a rasszizmus, a
játékvezetőket, a játékosokat érintő verbális és minden egyéb támadás ellen. Ez nem
azt jelenti, hogy minden egyes magáról
elfeledkezett „szurkoló” mellé rendezőt
kell állítani, hanem a klubnak kell megtalálnia azokat az eszközöket, amelyekkel ezt
a célt meg lehet valósítani.
Ezeken felül el kell érni azt is, hogy a
jóérzésű és valóban szurkolni vágyó sportbarátok szívesen kijöjjenek az FC Dabas
mérkőzéseire, és ne a borgőzös HŐBÖR
GŐK ordenáré megnyilvánulásait kelljen
végigélniük. Ezek az emberek komolyan
azt hiszik, hogy azzal, hogy megvásárolják
a belépőjegyüket, azt csinálhatnak, amit
akarnak, elronthatják mások szórakozását.
Na, ebben tévednek!
Az FC Dabas mindig is szerette volna
elérni, hogy az utánpótlásban játszó gyerekek, szüleik, hozzátartozóik minél többen
kilátogatnának a felnőtt csapatok mérkőzéseire.
Az egyik hazai találkozó után többen
odajöttek hozzám és elmondták, ha nem
lépünk fel azok ellen, akik nem tudnak
viselkedni, magukról elfeledkezve szidják a

hazai játékosokat, vezetőket, edzőket,
abban az esetben ők nem fogják kiengedni
a gyerekeiket a mérkőzésekre.
A legutolsó hazai mérkőzés után mint
főrendezőt, az MLSZ által delegált mérkőzésellenőr is behívatott a játékvezetői öltözőbe. A sporik előtt, tízszemközt közölte
velem, hogy teljesen el van képedve, hogy
egyes magukat „dabasi szurkolónak” tartó
valakik, milyen nyomdafestéket nem tűrő
hangot ütöttek meg az ellenfél egyes játékosaival, a játékvezetőkkel szemben.
Azonban amin a legjobban meglepődött,
hogy a hazai vezetőket és játékosokat is
ug yanebben a hangnemben szidták.
Tényként közölte, hogy ez teljes mértékben ellenkezik az MLSZ elvárásaival, és
jelzi az illetékeseknek, hogy az FC Dabast
szólítsák fel a szükséges intézkedések megtételére annak tekintetében, hogy az
MLSZ irányelveinek megfeleljen.
Biztosan ismert a kedves olvasó előtt,
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség,
milyen szigorú pénzbüntetéseket szabott
ki az elmúlt időszakban azokra a klubokra,
amelyek nem tudták garantálni a kulturált
szurkolói magatartást. A csoportunkban
játszó Szeged 2011 a legutolsó kupamérkőzését inkább zárt kapuk mögött tartotta,
minthogy fizessen azok miatt, akik nem
valók sportpályára.
Mi nem gondolkodunk ilyen drasztikus
lépésekben, azonban intézkedéseket
teszünk annak érdekében, hogy elejét
vegyük a szankcióknak, és biztosítsuk a
jóérzésű, és valóban szurkolni vágyó sportbarátok szórakozását.

Minden fórumon, így a Dabasi Újság és
az egyesületi honlap segítségével fellépünk
a rendbontók ellen, és egyben segítünk
nekik abban, hogy hogyan lehet kulturált
ember módjára viselkedni a labdarúgómérkőzéseken.
A tavaszi szezontól a Sporttelep kerítésén belüli parkolás lehetőségét csak kártyával rendelkezők számára biztosítjuk.
Amennyiben a fenti intézkedések eredménytelennek bizonyulnak, bevezetjük a
szurkolói kártyát, és élni fogunk a sportrendezvényről való kitiltás lehetőségével.
Mindezen intézkedések bevezetése a
dabasi labdarúgást, a kulturált szórakozást, meccsnézést szolgálja és nem titkolt
célja, hogy azok, akik nem tudnak azonosulni az FC Dabas SE közösségével, annak
elképzeléseivel, inkább maradjanak távol,
és intellektuális képességeiknek megfelelő
elfoglaltságot, hétvégi szórakozási lehetőséget keressenek maguknak. Azok, akik
elrontják mások kikapcsolódását, ki kell
mondani, nem kívánatosak az FC Dabas
közösségében, rendezvényein.
Bennárik Ferenc

Köszönetnyilvánítás
Az FC Dabas SE nevében köszönetet szeretnénk mondani dr. Vágány Valériának, aki
a Szeged 2011 elleni mérkőzésen egy
összefejelés után azonnal orvosi ellátásban részesítette az FC Dabas megsérült
játékosát. Az önzetlen gyors és szakszerű
beavatkozásnak köszönhetően Electo
Wilson már felépült sérüléséből.
FC Dabas

Zentai veteránok gyôzelme
Október 26–27-én Magyarkanizsán tartották meg a hagyományos
veterán-kézilabdatornát, amelyen a helyiek a Zentát, Magyar
országról a Dabas, a Kecskemét és a budapesti MAFC csapatát látták vendégül, a kiskunhalasiak most nem jöttek el.
A tornát végül a Zenta nyerte meg, miután a döntőben 13 : 9-re
nyertek a Dabas ellen, míg a 3. helyet a vendéglátók kaparintották
meg, miután a bronzmérkőzésen 10 : 7-re nyertek a budapestiek
ellen. A legjobb játékosnak a budapesti Décsi Zoltánt választották
meg, a legjobb kapus Sipos Béla (Kecskemét) volt, míg a gólkirályi
címet 8 találattal a zentai Boris Karanjac érdemelte ki. A következő házigazda a Zenta lesz, amely november 23-án szintén Magyar
kanizsán látja vendégül a felsorolt csapatokat.
Szöveg és kép: Magyar Szó online
A dabasi és a zentai csapat

2013. november

Dabas 17

sport

FÉRFI KÉZILABDA
Október hónapban is folytatódtak az NB1/B bajnokság küzdelmei.
Felnőtt és juniorcsapataink a következő eredményeket érték el:
Csapatok
Százhalombattai KE–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–SZESE Győr II.
Vecsés SE–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–Komlói Sport KC

Junior
39 : 29
36 : 24
26 : 26
27 : 26

Felnőtt
27 : 29
37 : 19
17 : 31
27 : 25

A Győr elleni hazai mérkőzésen átadásra került az előző bajnoki szezon
Junior gólkirályának járó kupa. A tavalyi év után idén is a Dabas Diego
KC játékosa, Kiss Attila (képünkön) érdemelte ki 213 lőtt góllal.

2013. november 11.–december 24. között
10–50%-os kedvezménnyel vásárolhatnak nálunk készségfejlesztő
játékokat.
Mindenkit szeretettel várunk!
...mert játszani jó!"

ÜNNEPI MEGHOSSZABBÍTOTT NYITVA TARTÁSUNK:
Minden hétköznap:9.00–18.00 óra
Szombaton:
9.00–13.00 óra
December 8. bronzvasárnap:
9.00–13.00 óra
December 15. ezüstvasárnap:
9.00–13.00 óra
December 21. szombat:
9.00–18.00 óra
December 22. aranyvasárnap:
9.00–18.00 óra
December 24.:
9.00–13.00 óra között
December 25.–január 2-ig az üzlet ZÁRVA tart!
Nyitás: 2013. január 2-án, csütörtökön

ÜNNEPI PROGRAMJAINK

Október 15-én került megrendezésre a Magyar Kupa II. fordulója, ahol
a Vecsés csapata volt az ellenfél. Felnőtt csapatunk 29 : 21 arányban
győzött és továbbjutott a III. fordulóba, ahol az NB I-es Orosháza csapata érkezik az Obo Arénába.

UTÁNPÓTLÁS
Serdülőcsapataink eddig kilenc mérkőzésen vannak túl az Országos
Serdülő Bajnokságban. II-es csapatunk jelenleg az első, I-es csapatunk
pedig a hatodik helyen áll.
Október 5-én Kecskeméten megkezdődött az idei ERIMA versenysorozat
az 1999–2000-es korosztályban. Többfordulós kvalifikáció után van
lehetőségük a csapatoknak csatlakozni a kiemelt bajnokság 16-os keretéhez, ahová a tavalyi országos döntős 8 csapat egyenes ágon került be.
Egyesületünk két csapatot indított Dabas VSE KC I. illetve Dabas VSE KC
II. néven. I-es csapatunk 2001–2002-es gyerekekből állt, II-es csapatunkat a 1999–2000-es fiúk alkották.
A fiatalabbak a kvalifikáción a hatodik helyet szerezték meg, így számukra a „Játssz szívvel” Pest megyei bajnokságban folytatódik a verseny. Az
idősebb fiúk az első fordulóban két győzelemmel és egy döntetlennel a 3.
helyen végeztek, így továbbjutottak a második fordulóba.
A második fordulót október 20-án Tarjánban játszották, ahol egy győzelemmel és két vereséggel továbbjutottak a harmadik fordulóba.
A 2001–2002-es bajnokságban is megkezdődtek a versenyek. Október
13-án Szegeden jártak a fiúk, ahol három mérkőzést játszottak. Egy vereséggel és két győzelemmel harmadik helyen jutottak tovább a második
fordulóba, aminek november 10-én, vasárnap az OBO Aréna ad otthont.
2004-es csapatunk a tavalyi országos második helynek köszönhetően
egyenes ágon bejutott a kiemelt bajnokságba, melynek első fordulóját
Dabason rendezzük november 17-én.
Gratulálunk a fiúknak!			
Békés Anita
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November 30. szombat: Adventi készülődés
(adventi koszorú és karácsonyi ajtódísz készítés)
12 éves kortól gyerekeknek és felnőtteknek 14.00–18.00 óra között
December 1. vasárnap: MIKULÁS-PARTI
4–12 éveseknek 14.00–18.00 óra között
December 7. szombat: MIKULÁS-ZENEOVI
3-5 éveseknek szülővel 10.30–12.00 óra között
December 8. vasárnap: RÁDIÓ DABAS Mikulás-parti
14.00-18.00 óra között.
December 14. szombat: Karácsonyi készülődés
3–5 éveseknek szülővel: 10.30–12.00 óra között
4–12 éves gyerekeknek. 14.00–18.00 óra között

A játéktár programjaira előzetes bejelentkezés szükséges!

Ajándékozzon szeretteinek
jobb agyféltekés rajztanfolyamot!
Időpontok:
2014. 01. 02–03. csütörtök–péntek (téli szünet)
GYEREK RAJZTANFOLYAM I. (8–13 éveseknek) 10.00–16.00 óra között
2014. 01. 18–19. szombat–vasárnap GYEREK RAJZTANFOLYAM II.
(az I. tanfolyamon részt vett gyerekeknek) 10.00–16.00 óra között
2014. 02. 07–09. péntek–vasárnap
FELNŐTT RAJZTANFOLYAM I. 10.00–18.00 óra között.
A rajztanfolyamokon a létszám korlátozott, ezért előzetes jelentkezés
szükséges november 30-ig!
Érdeklődni lehet: 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
facebook oldalunkon.

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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Mikulás ünnepség a Rézangyal étteremben
december 6-án
Kedves Gyerekek!

Mondjátok el anyának, apának, nagymamának és nagypapának
is a jó hírt, hogy a Mikulás idén is ellátogat
a Rézangyal Étterembe.
Cím: Dabas, Iskola u 1/A, a Piaccsarnokban, a Spar mögött)
Érkezés 17.00 órától.
Vacsora: Sültes tál, savanyúság
Ár: 1800 Ft/fő (10 év alatt ingyenes)
Lesz: ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfestés,
lufihajtogatás, bohóc
VACSORA UTÁN MEGÉRKEZIK A MIKULÁS,
PUTTONYÁBAN AJÁNDÉKKOKKAL

rendezvényeink

Híd az üzleti sikerek felé!
Ön megálmodta, Mi lerakjuk a pilléreket.

Széchenyi Kártya 2 Folyószámla hitel
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
Egy lehetőség cége likviditási egyensúlyának
megteremtésére: árbevételi ﬁnanszírozás,
akár tárgyi fedezet nélkül.
A konstrukció keretén belül szabadon felhasználható hitelkeretet nyújtunk, amely bankkártyával hozzáférhető.
Rugalmas törlesztőrészletek: negyedéves
kamat és díjﬁzetés, tőke lejáratkor esedékes,
hosszabbítás igényelhető.
Állami kamat-garanciadíj támogatás.
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az egyes feltételek a
20 Dabas 2013. november
hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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