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„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
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A trianoni döntésre emlékeztünk

Június 2-án, szombat délután lezajlott az önkormányzat trianoni
megemlékezése a sári országzászlónál. A rendezvényen több mint
százan gyűltek össze, idősek és fiatalok, intézmények és civilszervezetek képviselői. A Himnusz eléneklése után a Dabasi Honvédtüzér
Alapítvány hagyományőrzői félárbocra eresztették a trianoni zászlót. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi köszöntőjében a Kárpátmedence benépesítésének fontosságát hangsúlyozta, arra buzdítva a
fiatal családokat, hogy vállaljanak minél több gyermeket, hiszen azé
az ország, aki teleszüli. A rendezvény a Múzsák Alapfokú Művé
szetoktatási Intézmény diákjainak műsorával folytatódott. Az
érzelmi húrokat pengető irodalmi zenés összeállítást olyan tehetséges fiatalok adták elő, mint Weisz Annabella, Hornyák András,
Kukk Luca, Krász Mónika, Mész Adrienn, Pádár Sára és Bera
Márk. Ők a Dabasi Talentumok és más tehetségkutató versenyek
élmezőnyét képviselik évek óta. Felkészítő tanáruk Kotán Sándorné
tanárnő.

Az ünnepi műsor után Murányi László, Dabas város díszpolgára
mondott ünnepi beszédet, majd a trianoni emlékmű megkoszorúzása következett. A közel húsz koszorút az intézmények, szervezetek
képviselői a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kis hagyományőrzőinek felvezetésével helyezték el az országzászló talapzatán. A rendezvény a Szózat közös eléneklésével zárult.
A program a Sári Közösségi Házban folytatódott, ahol Péter
László grafikus–illusztrátor képeit tekinthették meg az érdeklődők.
A művész egy kevéssé ismert, hányatott sorsú népcsoportot képviselt körünkben, az al-dunai székelységet. Történetüket, Bukovinából
való áttelepülésüket, nehéz sorsukat a Vándorfecske hazatalál? című
kötetében írja meg, a sajátos humorukból, csalafinta észjárásukból
származó anekdotákat pedig a Keresztapám nadrágja című gyűjteményben foglalja össze. Az al-dunai székelyek életfilozófiája és megmaradásuk kulcsmondata: „Megélni a jég hátán es!" A köteteket
Fábián Margit érdi magyartanár–néprajzos mutatta be.
–ui–

Leemelték a Lakrovics-kápolna tornyának tetejét

Fotó: Feldman László

Május 8-án leemelték a Lakrovics-kápolna tornyának tetejét, és ezzel
elkezdődött Felsődabas egyik legszebb szakrális helyének rekonstrukciója. Az évtizedek óta pusztuló, kifosztott és feldúlt Lakrovicskápolna sorsa megpecsételődni látszott, az épület a teljes megsemmisülés felé tartott. A vandálok keze munkája megtette hatását, és a
nagy múltú De la Croix család síremléke a származásuk legendájával
együtt kezdett semmivé válni. A Dabasi Újság 2008. szeptemberi
számában már beszámoltunk arról, hogy a Lakrovicsok arisztokrata
ősei a francia forradalom terrorja elől menekültek Magyarországra,
és itt nevet változtatva osztályt cseréltek, elpolgárosodtak és így,
mintegy inkognitóban élték tovább életüket. A franciás ízléssel kifes-
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tett kápolnácska fogadta magába az ősök csontjait, akik halálukban
sem nyughattak, mert vandál kezek dúlták fel végső nyugalmukat.
A kápolna rekonstrukcióját már évekkel ezelőtt Major Attila vállalkozó kezdeményezte, aki a gyóni Mária-kegyhely felújítását és a
II. világháborús emlékmű létrejöttét is a szívén viselte. Több évtizedes álma megvalósulni látszik, mert a kápolnatorony tetejének leemelésével elkezdődött a kegyhely feltámasztásának, felújításának folyamata. A május 8-i munkát Lakos Zoltán, a Lindab Patina Bt. vezetője, Virbling Attila vállalkozó és a Daköv Kft. segítette és támogatta,
de jelentős lakossági adomány és önkormányzati segítség is hozzájárult a folyamat lebonyolításához. A toronytető eltávolítását a kápolnaépület tetejének bontása, majd a hajó rekonstrukciója követi,
ezután kerül sor a belső helyreállításra és az eredeti állapotot felidéző
festésre, amelyet Orci József dabasi képzőművész vállalt el.
A rekonstrukciós folyamathoz nagy anyagi háttér szükséges, ezért
továbbra is várjuk a segítő szándékú támogatók, magánemberek,
cégek jelentkezését, mert bármilyen kis összeg jól jöhet a megvalósításhoz.
Kérjük az adakozni vágyókat, hogy adományukat fizessék be a
DABASÉRT KÖZALAPÍTVÁNY számlaszámára: 6440008230079948-61100015 (Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet).
Csekk igényelhető Major Attilánál a 06-20/356-3777-es telefonszámon.
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Dabas Város Önkormányzata idén május 25-én ünnepelte a város
pedagógusait a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte azt a közel kétszáz tanárt, tanítót és óvodapedagógust, akik elfogadták az önkormányzat meghívását. A polgármester beszédében kiemelte a szakma megbecsülésének fontosságát, az elkötelezettséget, a keresztény-nemzeti értékrend követésének jelentőségét, valamint a minőségi és eredményes oktató-nevelői munkát.
Az ünnepségen Timár Lászlóné, korábban már kitüntetett nyugalmazott pedagógus vehette át aranydiplomáját a pedagógusközösség előtt. Kollégái vastapssal ismerték el életpályáját. A rendezvény további díj átadásával folytatódott. Idén Jámbor Éva gyóni
óvónő érdemelte ki a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjat, amelyet Kőszegi Zoltán polgármester és Pásztor Gergely képviselő, a
Humánerőforrás Bizottság elnöke adott át.
A Pedagógusnap ünnepélyes része az idei Dabasi Talentumok
győzteseinek műsorával ért véget. Mész Adrienn, a Kereplő néptánccsoport, Plutzer Zsófia, Weisz Annabella, Pásztor Bendegúz

Fotók: Molnár Balázs

Pedagógusnap a Táncsics Mihály Gimnáziumban

és a ConcorDance táncegyüttes produkciója meggyőzte az ünnepelteket arról, hogy a tehetséggondozás fontos része a pedagógusok
munkájának.
A rendezvény végén a résztvevők megtekinthették a tavalyi év
őszére megújult épület termeit, közösségi helyiségeit.
K. Á.

Jámbor Éva pedagógusi életpályája

Jámbor Éva a Kecskeméti Felsőfokú Óvó
nőképző elvégzése után a gyóni óvodában
kezdett el dolgozni.
Pedagógiai elhivatottsága, gyermekszeretete pozitívan hat a szülőkre és munkatársi kapcsolataira. Élete középpontjában
az óvoda áll, gyakran helyezi előtérbe az
óvoda érdekeit magánéletével szemben.

A rábízott gyermekeket „tyúkanyó módjára” óvja, védi. Egész lényéből odaadás,
önzetlen szeretet sugárzik. Gyermekc so
portj ába, ha belép egy kívülálló, rögtön
megérzi azt a felszabadult, alkotó légkört,
amelyet a biztonságot adó, bizalommal teli
környezet megteremtésével ér el.
Nyitott és érzékeny mások problémáira,
elsőként veszi észre, ha valakit gondok nyomasztanak. Néhány kedves szóval, egy
bátorító mosollyal és szállóigévé vált biztatásával, miszerint „Sebaj, szép az Élet!”,
valóban elhiteti felnőtt társaival is, hogy
csupán ennyi az egész.
A szülők is bizalommal fordulnak hozzá
tanácsait kérve és megfogadva. Régi óvodásai, most szülői szerepben kérik együttműködő segítségét gyermekeik nevelésében.
Szívén viseli a jövő óvodapedagógusainak
szakmai felkészítését is. A hátrányos helyzetű gyermekek problémáját mély empátiá-

val és szeretettel kezeli. Munkáját egy speciális gyermekvédelmi tanfolyam elvégzésének segítségével teszi még eredményesebbé.
2008 tavaszától ő „gondozza” óvodájában az „Ölelj át!” programot, amelyet azoknak a gyermekeknek szervez, akik még nem
járnak óvodába. A szülők szívesen vesznek
részt gyermekeikkel ezeken az összejöveteleken, mert nemcsak ölbeli játékokat tanulhatnak Évikétől, hanem tanácsot, segítséget
is kapnak különböző nevelési helyzetek
megoldására.
Elkötelezett a néphagyományok ápolása,
a népi kultúra értékeinek közvetítése, valamint a természetvédelem iránt. Önzetlenül
teszi közkinccsé gyönyörű csuhébabáit, tárgyait, népi motívumokkal díszített hímes
tojásait.
A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíjhoz gratulálunk!
–szerk.–
2012. június
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A dabasi nagy kaland
Májusban először látogatott Dabasra az Uniqa Magyar Kalandrally
Bajnokság, amely több mint terepjárózás, több mint verseny, egy
izgalmas és magas színvonalú kalandozás a 454 világában, nem csak
versenyzőknek. A május 19-i Kalandnapon benzingőz járta át a
Szent István teret, ahol veterán autókban és motorokban, különböző versenyautókban, quadokban és Dakart megjárt kamionokban
gyönyörködhettek az autósport szerelmesei. Dabason hívtuk életre a
nagysikerű Bringarally-t, amelyre közel száz lelkes kerékpáros
regisztrált és teljesítette a több mint 50 kilométeres távot, felhívva
ezzel is a figyelmet az alternatív közlekedés fontosságára. A délután
folyamán a Top Fitness tehetséges fiataljai mutatták meg tudásukat
a színpadon és mozgatták át a kilátogatókat. A színpadi programok
mellett profik és amatőrök is próbára tehették ügyességüket a kerékcsere-versenyen, a szerencsések pedig beülhettek Korda Erik
tereprally-versenyző mellé vagy éppen Somfai Matyi quados mögé
és egy hatalmas gázfröccs után jó adag adrenalindózissal térhettek
vissza. A nap egyik csúcspontja Erdős Csaba motoros kaszkadőrshowja volt, aki először gyulladáspontig hevítette a hangulatot, majd
lángra is lobbantotta a teret. Ekkorra már igencsak megszaporodott
az egy négyzetméterre eső réteskóstolók száma, és végül több mint
ezer regisztrált rekorder harapott bele a híres sári rétesbe,
ezzel beették magu-
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kat a Rekordok Könyvébe. A tömegben ott voltak a Pető Intézet
növendékei is, akik nemcsak a rétesbe kóstolhattak bele, hanem a
Kalandrallyba is, és megismerkedhettek a várossal is. Dabas, jövőre
újra jövünk!
Köszönjük támogatóink és segítőink önzetlen munkáját:
Főtámogató: Uniqa Biztosító Támogatók: Taubenreuther Kft., OBO
Betterman Kft., Dabas Város Önkormányzata, Human Labor Selfness
Központ, Remondis K f t., DAKÖV K f t., Huf bau-Witzing
Barkácsáruház, Sebestéyn Kft., Hyundai Holding Hungary, Top
Fitness, Sári Rétesház, Bosch Car Service – Vadkeri Autójavító Kft.,
Vill-Szer-Ker Kft., Raptor Security, Yamaha Surman – Multi Bringa,
Rézangyal Étterem, Dabas-Diego Sportcsarnok, AkkuDabas, Dabas
Tej Kft., Kőszegi Pékség, Oktán Gépjárművezető Kft., Bagolyvár
Étterem és Vendégház, Badbone Bt. Paintball pálya, Fresh Time kávézó
Médiatámogatók: Blikk, RTL Klub, 454 magazin, 93.4 Rádió Dabas,
Dabasi Újság, Mag Televízió, Dabas Televízió.
sandlander.com

Kaland-fitnesz
A Magyar Kalandrally Bajnokság programját a Top Fitness S.E.
jelenléte is színesítette.
A főtéren felállított színpadon a versenyeken előadott gyakorlatok, csoportos és egyéni előadások váltogatták egymást. A lányok
– az egyéb fellépők sorát megtoldva – több ízben részt vállaltak a
főtér hangulatának alakításában a sokszínű zenei hangzásvilággal
és az élénk ruhák forgatagával a délután folyamán.
A legkisebbek is részesei voltak a Kalandnap történéseinek.
A baba-mama torna apróságai „háromkerekű motoros” kategóriában szálltak versenybe csokinyereményeikért. Miközben kismo
torokra pattanva koptatták cipőiket a főtér kövein, mosolyt csaltak
a nekik szurkoló közönség arcára. 		
Gula Andi
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2012. május 30-án
ülést tartott.
A testület az ülésen elfogadta a 2012. évi költségvetési rendelet módosításait.
A testület megalkotta a közigazgatási bírsággal
sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának
szabályairól szóló rendeletet, melynek elfogadására az új szabálysértési törvény miatt volt
szükség. E rendeletben a testület az alábbi
tényállások vonatkozásában határozott meg
szankciót:
– közterület engedély nélküli használata,
– közterület rendeltetéstől eltérő használata,
– közutak fenntartására vonatkozó szabályok
megszegése,
– hirdetményekkel kapcsolatos szabályok
megszegése,
– szeszesital-fogyasztással kapcsolatos szabályok megszegése,
– közterületen történő dohányzás szabályainak
megszegése,
– játszóterek rendeltetéstől eltérő használata,
– zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől
eltérő használata,
– közterület tisztántartásával kapcsolatos
mulasztás,
– üzletek nyitva tartási rendjének megszegése,
– állattartási szabályok megszegése,
– az önkormányzat jelképeinek, nevének jogosulatlan használata,
– köztemetők igénybevételére vonatkozó szabályok megszegése,
– helyi védettségre vonatkozó szabályok megszegése.
A testület elfogadta a közterület-használat
rendjéről szóló rendeletet, mely részletesen
szabályozza a közterület-használati engedély
kérdéseit, a közterület-használat díját, a köz
területen való dohányzással, szeszesitalfogyaszt ással, koldulással kapcsolatos tilalmakat. A rendelet meghatározza a reklámozással, fizető-parkolóhellyel, ponyvagarázzsal,
ebek közterületen való tartózkodásával, állattartással, terek, parkok használatával, zöldfelületek, játszóterek védelmével, helyi utak
védelmével, vásári, piaci rendszabályok betartásával, mutatványos és művészeti tevékenység végzésével kapcsolatos szabályokat.
A testület módosította a hulladékgyűjtési,
-szállítási díjáról szóló rendeletét. A módosí-

tás szerint a települési szilárdhulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás
körébe tartozó háztartási hulladék gyűjtésére
rendszeresített gyűjtő edények havi ürítési
díjai az alábbiak szerint alakulnak:
120 literes edény esetén nettó 1680 Ft/ingatlan/hó,
240 literes edény esetén nettó 3360 Ft/ingatlan/hó,
1100 literes edény esetén nettó 16 800 Ft/
ingatlan/hó,
egyedülálló lakos a 120 literes edény esetén
nettó 1380 Ft /ingatlan/hó díjat fizet.
A testület jóváhagyta:
– a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodást, mely részletesen szabályozza a referensi feladatokat, s
ezzel összefüggésben módosította a Polgár
mesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát;
– a Közbeszerzési Szabályzatot;
– Dabas Város Local Agenda 21. programját; a
2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A testület nevelési-oktatási intézményeivel kapcsolatban:
– jóváhagyta a Kossuth Lajos Általános Iskola,
a Múzsák Alapfokú Művészetok tatási
Intézmény, és a Kossuth Zsuzsanna Szak
képző Iskola és Kollégium alapító okiratának
módosítását;
– elfogadta az egyes intézményi költségvetések felülvizsgálatát, mely során részben
figyelembe vette az intézményekben korábban lezajlott feladatfinanszírozási vizsgálat
eredményeit;
– jóváhagyta, hogy a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium 3 szakm ai
előkészítő osz tály t indíthasson a
2012/2013-as tanévtől;
– jóváhagyta, hogy a Gyóni Géza Általános
Iskolában betöltésre kerüljön 1 fő fejlesztő
pedagógusi, 1 fő ének–történelem vagy
ének–magyar szakos tanári, 1 fő angol–
matematika szakos tanári, illetve egy részmunkaidős gazdasági alkalmazotti állás.
A testület elfogadta:
– a DASZOFE Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját,
– a Sportcsarnok Kft. 2011. évi beszámolóját,
– a Szakképző Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját,
– a Pantheon Kft. 2011. évi beszámolóját, egyben meghatározta az adatszolgáltatási fel-

adatokat, illetve a Kft. által alkalmazható díjtételeket. (szállás, étkezés díjai a Derzs panzióban).
A testület ingatlanokkal kapcsolatos döntései
között hozzájárult, hogy a DASZOFE Nonprofit
Kft. tulajdonát képező 4398 hrsz.-ú, Kisüzem
megnevezésű, 1645 m² nagyságú ingatlan –
adásvétel jogcímén, 6 millió Ft vételárért
Dabas Város Önkormányzatának tulajdonába
kerüljön.
A testület döntött arról is, hogy a Daszofe
Nonprofit Kft. 2011. évi 2 105 000 Ft-os és
4 000 000 Ft-os fejlesztési támogatását átminősíti működési támogatássá és hozzájárul a
2011. felhasználásához.
A testület pályázatokkal kapcsolatosan döntött
arról, hogy a STARFISCH Gyermekakadémia
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködési
megállapodást köt, és az önkormányzat támogatja a családi napközi létrejöttét, ill. szándéknyilatkozatban fejezi ki, hogy sikeres pályázat
esetén a működési költségek 22%-át átvállalja
az önkormányzat. A TÁMOP-2.4.5-12/2 kódszámú – Alternatív nappali gyermekellátási
szolgáltatások létrehozásának támogatása c.
pályázat pozitív elbírálása esetén az önkor
mányzat határozott arról is, hogy bérbe adja a
családi napközi helyszínéül szolgáló 2370
Dabas, Bajcsy-Zsilinszky Endre köz 5. sz. alatti, 2224/3 hrs.z-ú, 138 m 2 lakás, valamint a
hozzá tartozó 3403 m 2 telek ingatlant a
projektfenntartási kötelezettség idejéig.
A testület a forgalmi rendet a Bartók Béla
úton az alábbiak szerint határozta meg:
Dabas, Bartók Béla út Szent István téri szakasza 2012. június 15. és 2012. szeptember 1-jéig szombaton 14.00 órától hétfő
6.00 óráig a forgalom elől lezárásra kerül.
A lezárt útszakaszon a megkülönböztető
jelzést használó járművek és a menetrend
szerinti buszjáratok áthaladhatnak.
A testület zár t ülésen döntött a Dabas
Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj adományozásáról.		
K. B.

A mezőőrök elérhetőségei
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.
2012. június
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Az alábbiakért is büntet a közterület-felügyelõ
2012. április 15-én lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény. Ez alapján Dabas
Polgármesteri Hivatalának közterület-
felügyelői az alábbi jogkörben járhatnak el és
bírságolhatnak városunk területén:
Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés
Aki a polgári felhasználású robbanóanyagok
előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására és megsemmisítésére
vonatkozó előírásokat megszegi, továbbá
robbanóa nyagot vagy robbanó szerkezetet
talál, vagy annak hollétéről tudomást szerez,
és ezt a tényt haladéktalanul a rendőrségnek
nem jelenti be, illetve engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, szabálysértést
követ el. Szabálysértést követ el az is, aki a
pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonat
kozó előírásokat megszegi (pl. petárdázás).
Koldulás
Aki gyermekkorú személy társaságában koldul, vagy aki közterületen vagy nyilvános
helyen olyan módon koldul, hogy a járókelőket, illetve a nyilvános helyen jelenlévőket
pénz átadása céljából leszólítja, továbbá az is,
aki házról házra, illetve lakásról lakásra
járva kéreget, szabálysértést követ el.
Közterületen életvitelszerű
lakhatás tilalmának megszegése
Aki a közterület belterületét rendeltetésétől
eltérő módon, életvitelszerű lakhatás céljára
használja, illetve életvitelszerű lakhatáshoz
használt ingóságokat közterületen tárol,
szabálysértést követ el. E szabálysértés nem
állapítható meg, ha a feladat ellátására kötelezett önkormányzat a hajléktalan-ellátás
feltételeit nem biztosítja.
Tiltott szerencsejáték
Aki közterületen vagy nyilvános helyen tiltott szerencsejátékot szervez, vagy abban
részt vesz, szabálysértést követ el.
Közerkölcs megsértése
Aki a közterületen vagy nyilvános helyen
vagy közforgalmú közlekedési eszközön a
közerkölcsbe ütköző magatartást tanúsít,
aki szexuális árut mások számára észlelhető
módon, közterületen vagy kirakatban elhelyez, vagy a szexuális áruk forgalmazására
vonatkozó előírásokat egyéb módon megszegi, szabálysértést követ el.
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Veszélyeztetés kutyával
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre vagy kóborolni
hagyja,
b) természeti és védett természeti területen
vagy vadászterületen – a vadászkutya
kivételével – póráz nélkül elengedi vagy
kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön – vakvezető, illetve
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre – vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő
kutya kivételével – beenged, illetőleg
bevisz, szabálysértést követ el.
Aki harapós kutyáját nem zárt helyen
tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelő
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
Csendháborítás
Aki lakott területen, az ott levő épületben
vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett
természeti területen indokolatlanul zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát,
illetve a természeti vagy a védett természeti
értéket zavarja, szabálysértést követ el.
Köztisztasági szabálysértés
Aki a közterületen, a közforgalom céljait
szolgáló épületben vagy közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket beszen�nyezi, és a szennyezés megszüntetéséről nem
gondoskodik, illetve az, aki települési szilárd- vagy folyékonyhulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem
a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el,
szabálysértést követ el.
Veszélyeztetés tárgyak
elhelyezésével, eldobásával
Aki épületen, építményen tárgyat másokat
veszélyeztető módon helyez el, tárgyat másokat veszélyeztető módon dob el, szabálysértést követ el.
Szeszesital-árusítás, -kiszolgálás,
-fogyasztás tilalmának megszegése
Aki a szeszes ital árusítására vagy a közterületen történő fogyasztására vonatkozó tilalmat megszegi, vendéglátó üzletben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
részére szeszes italt szolgál ki, a szeszes ital
eladása során közterületen vagy nyilvános
helyen szemmel láthatóan részeg állapotban

lévő személynek szeszes italt szolgál ki, illetve közterületen vagy nyilvános helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít, szabálysértést
követ el.
Jégen tartózkodás szabályainak megszegése; Tiltott fürdés
Személyazonosság igazolásával
kapcsolatos kötelességek
megszegése
Aki személyazonosító igazolványra vonatkozó jogszabályban előírt kötelezettségét megszegi, az igazoltatásra feljogosított személy
felszólítására személyi adatainak bemondását vagy a személyazonosság igazolására
alkalmas hatósági igazolvány átadását megtagadja vagy az említett adatokra vonatkozólag az intézkedés során valótlant állít, szabálysértést követ el.
Közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése
Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés
nem valósul meg, szabálysértést követ el.
A KRESZ 40–41. §-ának, valamint más
megállási, várakozási vagy táblával jelzett
behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése
esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki
helyszíni bírságot. A helyszíni bírság összege 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig, hat hónapon
belüli ismételt elkövetés estén 70 000 Ft-ig
terjedhet. A kiszabott helyszíni bírságot
30 napon belül kell befizetni.
A helyszíni bírság a tudomásulvétele napján jogerős, azaz ha valaki a cselekményt elismeri, azzal a bírság összegét elfogadja, az
többé nem fellebbezhető meg. Ha valaki a
szabálysértést nem ismeri el, a közterület-felügyelő feljelenti, és az elkövető a kiszabandó
bírság duplájára számíthat. A bírság – meg
nem fizetése esetén – 5000 Ft-onként egynapi közérdekű munkával ledolgozható az eljárás alá vont személy kérésére. A bírság megfizetésének vagy ledolgozásának meghiúsulása
esetén a kiszabott pénzbírságot a bíróság
elzárásra változtatja át, melynek mértéke
5000 Ft-onként egynapi elzárás. Megszűnt
az adók módjára történő végrehajtás szabálysértési és helyszíni bírságok esetében.
Kérem a fenti rendelkezések tudomásul
vételét és szem előtt tartását!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
főosztályvezető-helyettes
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Megszûnô mentesség
a hulladékszállításban
Április 29-én Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
új rendeletet fogadott el a települési szilárdhulladék kezeléséről.
E rendelet újraszabályozta a helyi hulladékszállítás szabályait, mind
a szolgáltató, mind az igénybe vevő kötelezettségeit stb..
Többek között a rendelet újraszabályozta a hulladékszállítási díj
alóli mentesség és kedvezmények rendszerét is a következőképpen:
Megmarad a hulladékszállítási díj alóli mentessége, azaz a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben részesül az a 70. életévét betöltött egyedül élő személy, aki e
rendelet hatálybalépését, azaz 2012. július 1-jét megelőzően benyújtott/benyújt kérelmet, és a mentesség megállapításra kerül, amen�nyiben
a) a számla a kérelmező nevére szól,
b) a kérelmező egyedül él,
c) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
d) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik, tehát a 2012. július 1-jéig megállapított mentesség egyedül
élők esetében megmarad.
A kérelmet továbbra is a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Igaz
gatási Főosztályán kell benyújtani a szükséges mellékletekkel
együtt. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését követő hónap
1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első
napja. A mentesség megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát
követő hó 1. napjával.
Új elem a szabályozásban a kedvezményes díjfizetés. 2012. július
1-jét követően a városban a 70. életévüket betöltött, családban élő
személyek, valamint a 2012. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében a 70 éven felüli egyedülállóak is, amennyiben:
e) a számla a kérelmező nevére szól,

ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!
A kellemes időjárás beköszöntével egyre többen kirándulunk, szeretnénk élvezni a természet csendjét, a madárcsicsergést, esetleg
összekötve egy kis piknikezéssel. Azonban számos helyen szemétkupacokba ütközünk, néhány polgártársunk ugyanis hulladéklerakónak használja erdeinket, mezeinket. Bizonyára tudatában sincsenek annak a ténynek, hogy a talajt, vizet és levegőt szennyező források közül az egyik legkomolyabb a hulladékok illegális lerakására
vezethető vissza. Az illegálisan lerakott hulladék – akár a zöldhulladék – szennyezése több környezeti elemet (víz, levegő, talaj), ezáltal
nagy népességet érint, és hatása sok esetben csak évtizedek múlva
jelentkezik. Az illegális lerakók esetében az egyik legfőbb gondot a
hulladékhalmot átmosó víz és a keletkező gázok jelentik. A hulladékok bomlása során keletkező gázok a talajban a pórusokon keresztül
nagy távolságokra jutnak el. A hulladék egyes alkotórészei beépülnek az állati, növényi szervezetekbe és a táplálékláncon keresztül
végül az embert is károsítják. Egyes termelési, illetve települési hulladékok fertőző betegségek okozói lehetnek, melyek illegális hulladéklerakóra kerülve fokozott veszélyforrást jelentenek. Többek
között a rágcsálók elszaporodását is maga után vonhatja.

f) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük (a kérelmező) a 70. évét betöltötte, párja 62 éven felüli, vagy
egyedül él
g) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
h) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak,
a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól 50%-os
kedvezményben részesülnek.
Tehát a 2012. július 1-jét megelőzően benyújtott és a korábban
megállapított mentességek közül az a kérelmező, aki házastársával,
párjával él, valamint a 2012. július 1-jét követő új kérelmezők mindegyike, függetlenül attól, hogy egyedül él-e vagy sem, a második félévet követően – október hónapban a teljes díj 50%-át tartalmazó
számlát fognak kapni a Remondis Kft.-től, melyet szíveskedjenek
befizetni –, a teljes mentesség megszűnik.
A kérelmezés részletszabályai a korábbival azonosak. Annyi
különbséggel, hogy az 50%-os kedvezmény megszűnik a kérelmező
halála esetén, a halálát követő hó 1. napjával. A feltételeknek megfelelő házastárs/élettárs a számla nevére történő átírása után az 50%-os
kedvezményt újra kérelmezheti.
A Polgármesteri Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei fennállnak-e.
Az egyedül élő 62 év feletti lakosok 300 Ft-os kedvezménye
továbbra is megmarad.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentebb megállapított rendelkezéseknek megfelelően fizesse a hulladékszállítási díjat, továbbá
kérem, hogy a változásokat haladéktalanul jelezzék. Ezen intézkedésekre a jelenlegi költségvetési és pénzügyi helyzet miatt van szükség,
a korábbi mentességek teljes körűen már nem fenntarthatóak.
A meglévő források újra és újra történő átcsoportosítására, és megtakarításokra van szükség azért, hogy a városban mindenki számára
valamilyen szintű könnyítést és lehetőségeket teremtsünk a boldoguláshoz napjainkban.
Megértésüket köszönjük. 				
Rigóné
Embertársaim! Ugye nem szeretnénk, hogy gyermekeink fertőzött vizet, zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak? Akkor tegyünk ellene! Kérjük, jelezzék ha bárhol illegális hulladéklerakást látnak,
amennyiben lehetséges, készítsenek róla fotót, jegyezzék fel a gépjármű rendszámát.
Szintén a lakosság segítségét szeretnénk kérni a nagyszámú rongálások okozóinak felderítésében. Sajnos gyakran esnek a vandálok
áldozatául a közterületi hulladékgyűjtők, padok, különböző jelzőtáblák, nem egy esetben fordult elő, hogy erős polgártársaink kitörik
a facsemetéket, kitépkedik a cserjéket, virágokat, de játszótereinket
sem kímélik. Azon túl, hogy ezek a jelenségek nagymértékben rontják a városképet, javításuk, pótlásuk tetemes költséget okoz a városnak.
Dabas Város Önkormányzata pénzjutalomban részesíti azt az
állampolgárt, aki konkrét bizonyítékkal szolgál a környezetszennyezők, rongálók kilétéről. A tetten ért elkövető jelentős
pénzbírságra számíthat.
Bejelentéseiket a Városüzemeltetési Iroda munkatársai fogadják
a 06/29-561-255-ös telefonszámon.
Balogh Gyöngyvér
Városüzemeltetési Iroda
2012. június

Dabas 7

önkormányzati hírek

Hirdetések szabályozása

Pályázati hírek
A „Dabas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése” (KMOP-4.5.3-10-11-2011-0065) tárgyú pályázat keretében 2012. május hónapban elkezdődtek a kiviteli munkálatok. A
lifttorony építése miatt a díszterem lezárásra került, későbbiekben
pedig a lépcsőházban, illetve a hátsó (udvar felőli) bejáratnál is
elkezdődnek a munkálatok. Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük.

Dabas Város Önkormányzata a „Dabas ivóvízminőség javítását
célzó derogációs víziközmű projekt előkészítése” (KEOP-7.1.0/112011-0035) tárgyú pályázatával kapcsolatban 2012. április 19-én
lakossági fórumot és közmeghallgatást tartott.
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy Dabas város ivóvize alapvetően jó minőségű, azonban az európai uniós csatlakozásunkkal
csökkentek a vízminőségi paraméterek határértékei, ezért néhány
paraméter esetén határérték-túllépés tapasztalható. A projekt alapvető célkitűzése, hogy Dabas város minden paraméter esetén teljesítse az érvényes ivóvíz-minőségi határértékeket, s a településen
megoldódjon az egészséges ivóvíz-szolgáltatás biztosítása a vízkezelés fejlesztésével. További cél a részleges hálózatrekonstrukció keretében az ágvezetékek körvezetékekké alakítása, mely jelentősen
csökkenti a pangó víz kialakulásának lehetőségét. Ez a pályázat
nem támogatja ugyan a hálózatbővítést, azonban a körvezetékesítés
révén sikerül számos, ma még a vezetékes ivóvízellátásba be nem
kapcsolt terület ellátása is, így például az Öregországút melletti
ingatlanoké.
Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg az beruházást előkészítő
nyertes pályázat megvalósítása van folyamatban, azaz tervezés,
engedélyeztetés, illetve a megvalósítást támogató pályázat előkészítése, mely várhatóan 2012 júliusában kerül benyújtásra. A megvalósítás nyertes beruházási pályázat esetén kezdődhet el, tervek szerint 2013-ban. A közmeghallgatás bemutatóanyagát a www.dabas.
hu honlapon, a pályázat aloldalán tekinthetik meg, ahol a részletesebb műszaki tartalom is elolvasható mind a vízkezelésről, mind a
hálózatrekonstrukcióról.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nemrégiben hatályba lépett reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú
berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól
szóló 224/2011. (X. 21.) Kormányrendelet 3. §. (2) bekezdése értelmében közvilágítási, villany- és telefonoszlopon tilos hirdetés elhelyezése. Szintén jogellenes az a hirdetés, amit a közút területén, a
közút felett, az út műtárgyán vagy az út tartozékán helyeznek el, az
úttesten kívüli burkolatlan terület kivételével. Az önkormányzat
helyi rendelete szerint plakátot csak a kihelyezett hirdetőtáblákra
lehet elhelyezni. Reklámtábla (cég- és címtábla) csak az önkormányzat által előírt kivitelben, közterület-használati díj lerovását
követően helyezhető el közterületen.
Amennyiben a jogellenes hirdetést annak kihelyezője, illetve
tulajdonosa felszólítás ellenére nem távolítja el, a közút kezelője
(azaz a jegyző) a közlekedési hatóságnál eljárást kezdeményez,
melyben a hatóság bírságot szab ki.
Kérem a hirdetésékre vonatkozó szabályozás maradéktalan
betartását.
Garajszki Gábor
jegyző

Értesítés gázvételezés
szüneteltetésérõl
A FGZS Zrt. Az Újhartyán átadó-állomáson karbantartási munkálatokat fog végezni. Ennek következtében augusztus 29-én reggel 8.00 és délután 16.00 óra között a gázszolgáltatás szünetel
Dabas, Dabasi-szőlők, Újhartyán, Újlengyel Inárcs, Kakucs,
Hernád településeken.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében szakembereinknek meg kell győződniük ezen elzárók zárt
állapotáról, amit ellenőrizni fognak.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük, a szolgáltatás újraindításához nyújtott segítségüket megköszönjük.
Rendellenesség esetén hibabejelentését a TIGÁZ-DSO Kft.
Diszpécserszolgálat 06/80-300-300-as, ingyenesen hívható telefonszámán teheti meg.
TIGÁZ-DSO Kft.

Eladó
Dabasi-szőlőkben eladó 2500 m2-es telken egy 110 m2-es, újépítésű, alakítható, befejezendő, szigetelt összközműves családi ház,
valamint ugyanezen az ingatlanon egy régi, 70 m 2-es vályogépület thermopan ablakokkal.

A kivitelező készre jelentette a Kossuth Lajos Általános Iskola tornatermének, illetve a tornatermi blokknak a felújítását.
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Érdeklődni lehet: a +36-30/578-4967 vagy a
+36-70/946-9200 telefonszámokon

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô
Söveg Réka
04. 29.
Lipkovics Levente
04. 30.
Laczkó Csanád
05. 04.
Acsai Laura
05. 09.
Borcsa Alícia
05. 12.

május 19.
Anyuka neve
Szőnyi Zsuzsanna
Szijártó Tünde
Laczkó Márta
Fabók Tímea
Borcsa Erzsébet

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
június 8.
Kosztolányi Ferenc–Ujlaki Hajnalka
Rácz István Zoltán–Balog Tünde
június 15.
Petrányi Zoltán–Kovács Beatrix
június 29.
Balázs Gábor–Dénes Andrea
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
június 6.
Sághi Tibor–Horváth Márta
június 19.
Majer Gábor–Garajszki Zsuzsanna
		
Sinkó László–Kozma Judit
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
június 6.
Csatári Lajos–Varga Katalin
június 19.
Kmetyó József–Furi Anikó
június 26.
Balogh Lénárd–Stróbl Erzsébet
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
június 18.
Dabasi Károly–Pucsinszki Margit
június 26.
Surman Pál–Forczek Ilona
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Kucsera Antal–Virág Ilona
		
Tóth Gábor–Serfőző Margit
május 6.
Dóri Lajos–Hegóczki Aranka
június 17.
Szabó János–Kovács Erzsébet
2012 május hónapban kötöttek házasságot:
május 5.
Bognár Károly–Kollai Emese Piroska
május 10.
Bukovszki István–Kollár Ágnes

Felhívás
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ismételten csalók járják Dabas város utcáit, akik az Önkor
mányzatra hivatkozva ajánlanak fel különféle szolgáltatásokat. Felhívom figyelmüket, hogy Dabas Város
Polgármesteri Hivatala senki számára nem adott megbízást a nyílászárók felmérésére, illetve azok cseréjének lebonyolítására. Kérem a lakosokat, hogy ne fizessenek pénzt és ne adjanak meg személyes adatokat senkinek, míg meg nem győződnek állítása valóságtartalmáról. Amennyiben bármikor azt tapasztalják, hogy
valaki(k) a Polgármesteri Hivatalra hivatkozva keresik
fel Önöket, kérjük, haladéktalanul jelezzék a
Polgármesteri Hivatal telefonszámán 06-29/561-200.
Kérjük, fokozottan figyeljenek!
Dabas város jegyzője

május 26.

Borgula Norbert–Lénárt Judit
Fojta András–Prígyeni Judit
Nagy János György–Szántó Bernadett
Helik Miklós–Szekeres Zsuzsanna
Harsányi Gábor–Gula Mónika
Kelemen Csaba Zsolt–Gogolák Anett

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Michnya Ilona
1922. 06. 07.
90 éves
Csatai Mihályné (Babucsik Margit)
1920. 06. 18.
92 éves
Mráz Ferencné (Kovács Julianna)
1917. 06. 19.
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Rózsavölgyi János
1930. 04. 10.
2012. 04. 15.
Keindl Jánosné (Lang Verona)
1935. 01. 15.
2012. 04. 17.
Farkas Miklósné (Guba Anna)
1920. 07. 29.
2012. 04. 28.
Fekete Mihály
1969. 06. 28. 2012. 04. 30.
Dömök Antalné (Istváne Magdolna)
1927. 07. 04.
2012. 04. 30.
Turcsán Károlyné (Szabados Erzsébet) 1950. 10. 02.
2012. 05. 05.
Petrik Dezsőné (Csorba Éva)
1959. 10. 18.
2012. 05. 07.
Kovács Pál
1932. 05. 11.
2012. 05. 09.
Győri Mihályné (Kránitz Ilona)
1926. 06. 17.
2012. 05. 10.
Havasi Péter László
1951. 04. 09. 2012. 05. 22.

Osztozunk a családok gyászában.

A Halász Móricz-kúria
júniusi programjai
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

18.00–19.30 INGYENES angol szakkör
18.30–20.00 Hatha jóga
16.00–18.00 Baba-mama klub
17.00–18.00 Pilinke népdalkör próbái

– Június 10. (vasárnap) 15.00–21.00 óráig a Dinnyés Lajos
Nyugdíjas Klub Egyesület programja
– Június 11. (hétfő) 16.00–18.00 Horgoló Klub
– Június 18. (hétfő) 16.00–18.00 Kezdő Horgoló Klub
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Céges rendezvények, családi, illetve közösségi események
megrendezésére helyszínt biztosítunk.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget nyújtunk
a városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet személyesen,
illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon!
2012. június
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
június havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

CSOPORTOK, klubok FOGLALKOZÁSAI
Az évzáró után a csoportok nyári szünetet tartanak.

INTÉZMÉNYI ÉVZÁRÓ

Június 8. péntek, 18.00 óra
Fellépnek a Művelődési Központ állandó csoportjai
Népdal–citera–néptánc: óvodástól a nyugdíjas korosztályig
A programot élő zenekaros TÁNCHÁZ zárja.
Szeretettel várunk mindenkit!

KÉZMŰVES NYÁRI TÁBOR

Téma: Játékgyár – Mesevilág
Időpont: 2012. június 25–29. (naponta 8.00–16.00 óráig)
Részvételi díj: 10 000 Ft/fő/hét
(tízórai, ebéd, uzsonna + kézműves kellékek)
Ízelítő: játékkészítés, bábok, origami.
Délutáni szabadfoglalkozás: moziterem, hagyományos szabadtéri
játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: 2012. június 15.
Tel.: 29/360-237; e-mail: szervezes@kmkdabas.hu

A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

A Városi Könyvtár Hírei
(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.)

JÚNIUSI könyvajánló
Leiner Laura: Irány „A Szent Johanna gimi”!
Leiner Laura tiniknek szóló sorozata üdítő színfolt az ifjúsági irodalmi palettán. Az olvasónak szinte azonnal ismerős: itt és most
játszódik, nincs benne sem mágia, sem természetfeletti lény, mégis
élvezetes, mégis rajong érte, aki a kezébe veszi. De miért is?
Mert „A Szent Johanna gimi”:
– Egy sorozat a való életről.
– Egy sorozat, amely itt és most játszódik.
– Egy gimi, ahová mindenki szívesen járna.
– A srácok olyanok, mint te és mégis mások.
–A történet pedig rólad is szól!
Naplóregény, amelynek minden kötete egy-egy középiskolai félévet
ölel fel: az első rész elején az elbeszélő-főszereplő, Reni, a kilencedik
osztályt kezdi el egy kéttannyelvű elit gimnáziumban. A nyolcköte-

Kossuth Ház Galéria (2370 Dabas, Kossuth László u. 19.)

k i á llí tás
Építészeti értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene,
Dabas a nyolc torony városa – templomaink.
A kiállítás 2012. június 18-tól augusztus 3-ig tekinthető meg
H.–P.: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét csütörtök 15.00 órától, oktató: Kerekes László
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
havonta, első péntek 16.00 óra

tesre tervezett sorozat különlegessége, hogy a történet tökéletesen
egyszerű: minden, amiről olvasunk benne, megeshetne a legtöbb
középiskolás lánnyal. És ebben rejlik a sorozat ereje is. Leiner Laura
könyve bizonyítja, hogy különleges képességek, szupererő és hatalmas drámák nélkül is élvezetes lehet egy ifjúsági regény – és mindez
a már megjelent hat köteten keresztül. Reni, a főszereplő az olvasó
számára szinte baráttá válik, akinek a hétköznapi élete érdekes,
akiért izgulunk, akivel együtt örülünk vagy szomorkodunk. Várunk
az újabb beszámolójára, és örömmel tölt el, amikor megint hallunk
róla.

Városi könyvtárak nyitva tartása és elérhetőségei:
Felnőtt: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
Gyerek: hétfő, péntek: 12.00–18.00 óráig
kedd, szerda, csütörtök: 12.00–17.00 óráig
Tel.: 29/363-079

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
– Ha belekerült az adósságcsapdába,
– ha nem tudja fizetni hiteleit,
– ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen
– ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
– ha jogi képviseletre van szüksége:
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Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat
az új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről
és az adósságmérséklési lehetőségekről.
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
Információk +36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu

intézményeink hírei

Általános iskolai ballagások
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
A június számotokra valaminek a végét és egyben valami újnak a
kezdetét jelenti. Ez a váltás, változás a ti esetetekben több, mint a
tanév vége és a nyári szünidő eljövetele. Valami alapjaiban új, valami
teljesen más vár rátok a szeptemberi becsöngetéskor.
Sokan közületek nyolc, mások négy évet töltöttek az iskolában,
amelynek közössége befogadott, támogatott, irányított titeket, szerepet játszott a helyes értékrend kialakításában. Ez az értékrend
segített benneteket az új iskolátok kiválasztásában, ez vezérelt
abban, hogy megkeressétek a számotokra legmegfelelőbb továbbtanulási lehetőséget, legyen az elméleti képzés vagy valamilyen szakirány. A gimnázium, szakközépiskola, szakképző iskola, akár
Dabason, Budapesten vagy más településen, a tudásnak egy újabb
lépcsőfokát jelenti az életetekben, ahol egy másik diák- és pedagógusközösség fogad be, alakít, formál majd titeket.

Ballagók névsora
Gyóni Géza Általános Iskola
8. a osztály:
Vargáné Kovács Éva osztályfőnök
Ardelean Tifani; Barta Tamás; Czeróczki
Món i k a ; C s i no s G e r g ő; D or m á ny
Bendegúz; Farkas Tibor; Forczek Dániel;
Forgács Daniella; Gula István; Hóra
Krisztina; Incze Józsué; Kovács Dóra;
Ludányi Roland; Mátyus Attila; Nagy
Laura; Pataki Attila; Péter Emőke; Petrik
Izabella; Szabó Virág Erzsébet; Szamonek
Attila; Szűcs Tivadar; Tóth Renáta;
Virbling Bence; Zsiga Attila Gábor
8. b osztály:
Abonyi Csaba osztályfőnök
Barta Viktória; Czene Kinga; Czeróczki
Tamás; Darvai Richárd Attila; Fehér
Tibor; Frics Milán Renátó; Holecz Brigitta;
Huja Zsolt; Kalman Cintia Vivien; Karlik
Klaudia; Madarász Dániel; Matolcsi Jákob;
Méhes Márk Olivér; Ötvös Eliza; Petrik
Georgina; Petrovics Norbert; Pusztai
Klaudia; Rumó Szabina; Sponga Miklós;
Tresó Richárd; Tresó Tamás; Zsolnai
Krisztina
8. c osztály:
Katonáné Ábrahám Alice osztályfőnök
Bukovszki Boglárka; Danyis Mátyás;
Dormány József; Fajt Alexandra; Friedreich
Nándor; Füzy Endre; Horváth Bálint

Köszönjétek meg volt tanáraitoknak, hogy biztos felkészültséget, megbízható tudást, és bármilyen közösségben használható
útravalót biztosítottak nektek. Legyetek nyitottak, befogadóak és
alkalmazkodóak, ha majd az új környezet normáihoz kell igazodnotok.
Az a legfontosabb, hogy régi iskolátok jó hírét vigyétek tovább,
mert tőletek függ az alma materetek megítélése, rajtatok múlik,
hogy milyen kép rajzolódik ki új tanáraitokban, diáktársaitokban
az általános iskola színvonaláról, az abban folyó oktató-nevelő munkáról.
Kívánom nektek, hogy választásotok helyessége beigazolódjon,
hogy az új iskolátokban versenyképes tudást és életpályátokat meghatározó nevelést kapjatok!
Kőszegi Zoltán
polgármester

Zoltán; Kocsis Gabriella; Kucsák Boglárka;
Lajó Brigitta; Lajó Tamás; Lakos Barbara;
Majer Borbála; Misek Gábor; Miták
László; Petyus Péter Tamás; Sebestyén
Péter; Szabó Evelin; Szűcs Diana Eszter;
Takács Ferenc; Tímár Nikolett Zsuzsanna;
Várady Zalán István

Szent János
Katolikus Általános Iskola
8. osztály:
Tóth Tivadarné osztályfőnök
Balázs Ivett; 2. Balázs Olivér; Bukovszki
Jenő; Czető Dávid Henrik; Czifra Gábor;
Erdész Kristóf Eduárd; Farkas Dániel
László; Jurácsik István; Jurácsik Viktória;
Kálmán János; Kis-Szabó Gábor; Kucsván
István Ádám; Kukucska Ildikó; Mészáros Bera Dorina; Monori Judit; Mráz Bence;
Oláh Zsófia; Sponga Bence; Suhajda Attila

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
8. osztály:
Söveg Péter osztályfőnök
Bálint Bence; Bennárik Márk Tibor; Borbély
Csaba József; Csernák Zsolt; Deli Nóra;
Fazekas Imre Róbert; Fekete Alexandra;
Fekete Attila Rudolf; Fojta Orsolya; Furák
Petra; Katry Gábor; Ladányi Lajos; Majoros
Annamária; Maris Erika; Nagy Eszter; Nyíri
András Zoltán; Pokornyik Sándor; Prigyeni
Gábor; Pucsinszki Péter; Raffael István;
Szabados Mónika; Szabados Szabolcs;

Szandmann Viktória Henriett; Szedlacsek
Tamás; Talapka Tamás; Újvári Csilla Eliza;
Varga Bianka Boglárka

Kossuth Lajos Általános Iskola
8. a osztály: Lauterné Surman Hermina
osztályfőnök
Christov Karolina; Czang Ádám; Csernai
Ákos János; Cserna Dominik; Demeter
Csaba; Harmati Ferenc; Hegyi Alexandra;
Jenei Krisztián; Kalmár Vanessza; Kis
Alexandra; Kosiba Kristóf; Nagy Milán;
Palay Bettina; Pelikán József; Szántó
Karolina; Szilágyi Anna; Szluka Attila;
Turcsán Tamás; Virág István Martin
8. b osztály:
Kotán Sándorné osztályfőnök
Bennárik Bianka; Béres Bálint; Boros
Loretta Rebeka; Dóczi Roland; Helik
Gergő; Hirth Norbert; Horváth András;
Kardos Sándor; Kerekes Máté; Kondics
Csaba; Kovács Angéla; Mekes Gergő
Bálint; Nyakas Dániel; Pajor Dávid; Papp
István; Révész Ferenc; Tamás Evelin; Vágó
Péter; Zsolnai Beatrix

Igazgyöngy Általános Iskola
8. osztály:
Kovács Levente osztályfőnök
Csizmadíja Géza; Fodor Attila; Kui
Barbara Renáta; Lajó Miklós; Nagy Bence;
Nagy Krisztina Nicoll
2012. június
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Elballagtak középiskolásaink
Május 4-én elballagtak a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és a Táncsics Mihály Gimnázium végzős diákjai

Nemzetközi klímakonferencia a Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskolában
CLIMES-Project (510553-LLP-1-2010-1-DE- COMENIUS-CMP)

A klímaváltozás a bolygónkat fenyegető egyik legnagyobb környezeti, társadalmi és gazdasági probléma. A „CLIMES” az
Európai Bizottság által támogatott projekt, amelynek célja a klímaváltozás témakör és a környezetbarát gondolkodásmód bevezetése
az európai iskolákban. Ez a folyamat egy környezetbarát gazdálkodási rendszer létrehozásával és annak használatával valósul meg. Remé
nyeink és elvárásaink szerint, a rendszer használatával mind több
diákot, szülőt és pedagógust sikerül majd rávennünk a környezet
tudatos életmódra.
A CLIMES projekt negyedik nemzetközi projekttalálkozóját
iskolánk rendezte április 26–27-én. A konferencia helyszíne az
Országközepe TISZK épülete volt. Több nemzetközi partnerintézmény vett részt a konferencián Németországból, Ausztriából,
Olaszországból, Svédországból és Törökországból érkeztek a vendégek. Újdonság, hogy a projekt során most először nyílt lehetőség arra,
hogy az iskolák diákcsoportjai is eljöjjenek a találkozóra és beszámoljanak az eddig végzett tevékenységükről.
A konferencia első napján a tanulók bemutatták az általuk képviselt intézményeket és beszámoltak a projekten belül végzett tevékenységeikről. Iskolánk Klíma-csoportja (Nagy Nikolett, Csicsa Anna,
Szabó-Galiba Judit, Nagy Ervin, Máté Kristóf, Nagy Levente) beszámolt az ökológiai kalkulátor alkalmazásáról, értékelte az eredményeket. A projekt munkanyelve az angol volt, de büszkék lehetünk tanulóink német nyelvtudására is. A projektmenedzsment délutáni konferenciájával párhuzamosan a diákok interaktív feladatok segítségével
térképezték fel iskolánk ökológiai tevékenységeit (szélgenerátor, napelemek, szelektív hulladékgyűjtők, stb.), vegyes nemzetközi csoportokba szerveződve bejárták iskolánkat, hogy összegyűjtsék azokat a
lehetőségeket, technikákat, melyek már a klímaváltozás elleni harcban bevetésre kerültek. A dabasi városnézést követően gazdag program várta a résztvevőket az iskola hátsó udvarán. A jurtában a klíma-
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változás témájához kapcsolódó plakátkiállítás mellet a vendégek sári
rétest készíthettek, melyeket a helyszínen felállított kemencékben
meg is sütöttünk. A rendezvény egyik leglátványosabb színfoltja a
hagyományőrző Ősrege Egyesület íjászbemutatója volt, melynek
során egy csatajelenetnek is szemtanúi lehettünk. A bemutatót követően az egyesület tagjai lehetőséget biztosítottak a nézők számára az
íjászat tudományának kipróbálására egyénileg is. A bográcsban
készült vacsora elfogyasztása előtt iskolánk tanulói és tanárai rövid
kulturális műsorral köszöntötték a vendégeket. A második napon
kerültek bemutatásra az általunk a témában kifejlesztett, 2 és
3-dimenz ióban is megtekinthető interaktív tananyag-objektumok.
Ezek az objektumok olyan tananyagelemek, melyek az oktatásban
önmagában is felhasználhatóak mindenki számára, és a környezettudatos nevelést szemléltetik. Minden intézmény felállított egy standot,
ahol bemutatták az általuk képviselt ország jellegzetességeit, környezetvédelmi tevékenységeit. A menedzsment a szakmai tartalmak értékelésével töltötte a délutánt. A kétnapos konferencia lezárásaként a
partnerek összegezték és kérdőívek formájában értékelték az eddigi
munkát és annak hatékonyságát. Minden intézmény lezárja a továb
biakban az „ökokalkulátoron” (felmérés, amely az egyes intézmények
energiafelhasználását térképezi fel és ezáltal megmutatja, milyen
mértékben szennyezzük környezetünket, azaz mekkora az ökológiai
lábnyomunk) végzett munkát. Az így nyert eredmények segíthetnek
még környezetbarátabbá tenni életünket és az európai partnerek lakóhelyét. A számos adminisztratív feladat mellett meghatározásra
kerültek az előttünk álló feladatok és a svédországi zárórendezvény
előkészítése. Ezen a rendezvényen egy nemzetközi verseny keretében
a legjobb csapat jut ki a döntőre.
Zárásként a Forster Kastélyban vettünk részt egy közös vacsorán,
ahol tovább erősítettük a baráti kapcsolatokat a nemzetközi partnerintézmények képviselőivel és diákjaival.
CLIMES menedzsment
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HATÁRTALANUL! a szakképzõ iskolában
„Díszszökőkút – ezúttal Dabason”
A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. támogatásával (1 212 250 Ft) újabb HATÁRTALANUL! programot valósítunk meg a
szerbiai Politechnikai Iskola tanáraival,
diákjaival közösen. Az elsô utazás március 12–16. között volt, amelyen iskolánk 15 kômûves,
villanyszerelô és számítógép-szerelô diákja vett részt
két kísérôtanárral.

Készítsünk együtt társasjátékot „Vállalkozó
leszek” címmel
Szintén a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. támogatásával valósult meg egy újabb HATÁRTALANUL! programunk. Az 1 156 800 Ft összegû támogatás jóvoltából
egy szlovákiai szórványtelepülés, Alsóbodok magyar
tannyelvû oktatási intézményének vendéglátás–idegenforgalom szakmacsoportos diákjaival és taná
raival ismerkedhettünk meg és köthettünk barátságot.

A partnerintézménnyel a 2010-es HATÁRTALANUL! pályázati
program során kerültünk először kapcsolatba. A megvalósított
közös projekt keretében a szabadkai iskola udvarán egy „díszszökőkutat” építettek a két iskola diákjai. Az első találkozás, a közös
programok nagyon jól sikerültek, már akkor tervezgettük a további
együttműködést. Így nem volt kérdés, hogy élve az új lehetőséggel,
megkeressük a szabadkai iskolát egy újabb közös projekt megvalósítására. Örömmel vették felkérésünket, és közösen úgy döntöttünk,
hogy most a dabasi iskola udvarát gazdagítjuk egy „díszszökőkút”
elkészítésével. Az együttműködés során mindenki – a saját szakmájának megfelelő tevékenységek mellett – betekintést nyerhet más
szakmákba is. A „termék” előállítása közben megismerkedtek a
munkafolyamat egyes lépéseivel, a tevékenységek egymásra épülésével. Így szerezhettek tapasztalatot a több szakmára vonatkozó
együttműködésben.
Az első utazás alkalmával Szabadkán megterveztük a csobogót,
az elkészült tervek alapján a diákok maketteket készítettek, melyekből a diákok, tanárok közösen választották ki az elkészítendő
remekművet. A tényleges elkészítésre a második utazás alkalmával
került sor május 6–11. között, amikor iskolánk látta vendégül a szabadkai diákokat.

A projekt szakmai célja egy közösen elkészített társasjáték, mely
módszertani segédanyagként szolgálhat a tanórákon. A játék természetesen két példányban készült el, figyelembe véve a helyi
specialitásokat. Az első utazáson március 26–30. között iskolánk
16 kereskedelem–marketing szakmacsoportos 11. és 12. évfolyamos szakközépiskolás diákja vett részt, két kísérőtanárral. A vendéglátóink tartalmas és emlékezetes programokat szerveztek számunkra. Megismerhettük a szórványtelepülések helyzetét, nehézségeit, a zoboraljai népviseletet. „Felküzdöttük ” magunkat a
Zobor-hegyre, Alsócsitár község közelében elénekeltük a jól ismert
népdalt. Jártunk a koloni tájházban és Nyitra nevezetességeit is
megtekinthettük.
Külhoni barátainkat május 1–4. között láttuk vendégül. Az
Alsóbodokon elkezdett szakmai projekt folytatása és befejezése
mellett egy budapesti szakmai napot is szerveztünk. Meglátogattuk
a Magyar Nemzeti Bankot és a gazdasági főiskolát. A pesti rakparton sétálva megtekintettük a környék nevezetességeit (Szent István
Bazilika, Országház). A dabasi kisvonatos körutazás nagyon tetszett vendégeinknek. Rövid megállókat iktattunk be, többek között
a dabasi új óvodát, a Halász Móricz-kúriát, a városközpontot és a
sportcsarnokot néztük meg közelebbről. Reméljük, hogy vendé

A díszszökőkút a bejárathoz, az ökoszobor helyére került, így a
tanárok, diákok nap mint nap gyönyörködhetnek benne. Az elkészült csobogó átadására ünnepi avatást szerveztünk.
A két iskola kapcsolatát tovább erősíti az immár mindkét iskola
udvarán elkészült „díszcsobogó”.
Rudas Anita

geink is éppen olyan jól érezték magukat, mint mi az első utazás
során.
A projektet egy értékelő, majd egy bemutató órával zártuk, ahol
közösen megtekintettük az összes összegyűjtött fotót, felelevenítve
az utazás és a vendéglátás élményeit.
Valentyikné Szakál Márta
2012. június
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A Kossuth Lajos Általános Iskola Hírei

Fotó: Molnár Balázs

I. helyezés a Pest megyei gyermek
vers- és prózamondó versenyen
Büszke tanító néniként mutatom be egyik
tehetséges tanítványomat, Plutzer Zsófia
Juditot, iskolánk 2. b osztályos tanulóját.
Nevét már olvashattuk az idei Dabasi
Talentumok győzteseinek névsorában az
első helyen. Ezt követte a XXII. Dabasi kistérségi vers-, mese- és prózamondó találkozó, amelyen szintén az 1–2. osztályos kategória I. helyezettje lett. Ennek következtében továbbjutott a Pest megyei gyermek
vers- és prózamondó versenyre.
A Pest Megyei Közművelődési Intézet
idén hatodik alkalommal rendezte meg az
általános iskolás korú gyermekek számára
ezt a döntőt május 11-én, ahol a megyéből
összesen 79 tanuló vett részt az alsó és felső
tagozatosok közül az előzetes kiváló eredményüknek köszönhetően.
Az alsó tagozatosokat Lipták Ildikó, színész–drámatanár és
Nyári Arnold színész–drámatanár bírálta el.
Mind a zsűri, mind a közönség szívébe hamar belopta magát
Zsófi azzal a székely népmesével, melynek stílusa, nyelvezete egyaránt illet személyiségéhez, s ezáltal életre keltette a mesét.
Sok segítséget kaptam a felkészítés során a szülőktől, amelyért
ezúton is szeretnék köszönetet mondani.
Pecsenyi Gizella

Tisztelt Szülõk!
Támogató segítségüket kérném a 2012/2013-as tanévben a
Tanuszoda működtetéséhez.
Dabas város általános iskolás korú gyermekei a testnevelés órák
keretein belül továbbra is lehetőséget kapnának arra, hogy megta-
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Új vizsgarendszer iskolánkban
Április 26-tól május 4-ig iskolánkban nagy volt az izgalom, ugyanis
a 6. osztályos tanulóink szintvizsga keretében adtak számot az eddig
megszerzett tudásukról. Ilyen esemény még nem volt az iskola történetében, így nem volt meglepő, hogy nemcsak a diákjaink, hanem a
szüleik és a tanáraik is kíváncsian, nagy várakozással tekintettek
erre a próbatételre.
Kollégáim előzetesen kidolgozták a vizsgakövetelményeket, majd
a tételek kidolgozása és a felkészülés következett. A szóbeli vizsgát
egy írásbeli előzte meg matematikából, magyarból és angol nyelvből.
A szóbeli vizsgán azoknak a diákoknak is volt esélyük a javításra,
akik sikertelenül vették az akadályokat az írásbeli erőpróbán.
A vizsga több helyszínen zajlott, és matematikából nem kellett felel
niük a diákoknak. A magyar irodalmi és az angol nyelvi tételek az 5.
és 6. osztályban tanultakat rendszerezték. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a délutáni órákban került sor, ahova a szülőket is
meghívtuk. Együtt örültünk a sikereknek, és biztattuk azokat is,
akiknek most nem sikerült a szintet elérniük.
Úgy gondolom, hogy ezzel az új vizsgarendszerrel sikerült felmérnünk diákjaink időarányos felkészültségét, és még időben kiderülhettek a hiányosságok is, amiket a tanév végéig pótolni lehet. Az
itt elért eredmények azért is fontosak, mert a szerzett osztályzatok
befolyásolják az év végi jegyeket.
Jövőre is megszervezzük a szintvizsgát, így a mostani ötödike
seinknek átadhatjuk tapasztalatainkat erről új típusú vizsgarendszerről, amelynek bevezetése további feladatok elvégzésére sarkall
bennünket.
Farkas Józsefné igazgató
nuljanak úszni. Az eddig ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást a
következő tanévtől már nem tudjuk fenntartani, így támogatásukat
abban kérném, hogy félévenként 1000 Ft-tal szíveskedjenek hozzájárulni a működtetéshez.
Megértésüket és segítő együttműködésüket kérem!
Farkas Józsefné
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A szent jános katolikus Általános Iskola Hírei
Versenyeredményeink
A Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú
Alapítvány, a MTT Művészeti szekciója, valamint a MTT kémia és
környezetvédelmi szekciója országos rajzpályázatot hirdetett,
amelynek címe Él-elem volt. Április 21-én Szolnokon a kémia
országos verseny helyszínén volt az eredményhirdetés. Általános
iskola felsős kategóriában Kucsván István a Szent János Katolikus
Általános Iskola 8. osztályos tanulója pasztellrajzával I. helyezést
ért el.
Az Aradi Jenő megyei rajzversenyt 26. alkalommal rendezték
meg május 12-én Pátyon. Előzetes rajzbeadás után három tanulót
hívtak be iskolánkból. Tanulóink csendélet és fejrajz kategóriában
indultak. Tóth Bianka (6. o.) és Laja Luca (6. o.) holtversenyben
I. helyezést ért el, Kucsván István (8. o.) fejrajzban, élő modell alapján V. helyezett lett. Gratulálunk és büszkék vagyunk rájuk!
Dr. Kissné Jankovics Rozália rajztanár

Névadónk, Szent János ünnepe

Iskolánk idén is megrendezte a Szent János-hetet, május 14–18-ig.
Ez idő alatt számos érdekes programot szerveztünk tanulóinknak,
hiszen nemsokára itt a gyereknap is. A hetet virág- és faültetéssel
kezdtük, hogy még szebbé varázsoljuk iskolánkat. Az osztályok
zöldség- és gyümölcsnapot tartottak, ahol a gyerekek saját kezűleg
készítettek salátákat, gyümölcs- zöldségleveket, gyümölcsjoghurtot,
turmixokat és bátran kóstolták meg a számukra új ízeket. Kucsera
Andrásné Margitka védőnő minden osztályba ellátogatott és a korosztályokat érintő, általuk érdekes témákról beszélgetett a gyerekekkel, például az egészségmegőrzésről, táplálkozásról, dohányzásról.
Szerdán, május 16-án, iskolánk névadójának ünnepén a reggeli
közös szentmise után koszorúzáson vett részt az iskola összes diákja
és pedagógusa, hogy együtt ünnepelhessük Nepumuki Szent Jánost.
A hét második fele is sok izgalmat, érdekességet tartogatott,
nyomkereső kutyák tartottak bemutatót, zsibvásárt rendeztünk,
volt sakkbajnokság, hogy csak a legnépszerűbbeket említsük.
A hetet a természettudományi verseny zárta.

Városi, egyházmegyei és kistérségi természettudományi verseny – 2012
„A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte
attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire
érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára.”
Szent-Györgyi Albert e fontos gondolata lett az idei év természettudományi versenyének mottója. Hét iskola részvételével zajlott
a vetélkedés iskolánkban. A diákok a szokásos átfogó tantárgyi
tudásuk mellett Magyarország nemzeti parkjairól, világhíres tudósairól, feltalálóiról kaptak kérdéseket, feladatokat.
Amíg a zsűri javított, értékelt, megvendégeltük a versenyzőket és
a kísérő felnőtteket. Ezután kisvonatos természetjárással kedveskedtünk vendégeinknek miközben megszülettek az eredmények.
Minden résztvevőt könyvjelzővel és az ez alkalomra készített csokival leptünk meg.
Könyvjutalomban részesültek az alábbi csapatok:
5–6. osztály
I. Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, Gödöllő
II. Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas
III. Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, Cegléd

7–8. osztály
I. Karolina Katolikus Általános Iskola, Vác
II. Szent János Katolikus Általános Iskola, Dabas
III. Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Óvoda, Gödöllő
Különdíjak: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dabas
Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
Gratulálunk az eredményekhez, és természettudatos hétköznapokat kívánunk!
2012. június
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A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. Határtalanul!
Progr amigazgatósága pályázati támogatásának
köszönhetôen áprilisban és májusban lezajlottak a határon túli tanulmányi kirándulások, amelyekben a város
hetedikes diákjai vehettek részt. A három önkormányzati fenntartású iskola és a gimnázium egy-egy osztálya Erdôvidék szívébe, testvérvárosunkba, Barótra látogatott. Szállásuk a Derzs panzióban volt, innen indultak minden reggel a Székelyföld nevezetes helyeinek
felfedezésére, a mesebeli és legendás vidék feltérképezésére. Reméljük, hogy ez a látogatás maradandó
élmény lesz számukra, és megerôsíti bennük bimbózó
magyarságtudatukat, az összetartozás mély, biztonságot nyújtó érzését.
Az ô benyomásaikból, tapasztalataikból, élményeikbôl
idézünk az alábbiakban.

Tapasztalhatták, hogy több száz kilométerre Magyarország
határától magyarul beszélnek, román szót gyakorlatilag nem is hallottunk. Magyarul beszéltek az utcán, a kisboltban, a múzeumokban. Mindenhol azt láttuk, hogy az ott élők büszkék magyarságukra, és örülnek, hogy meglátogatjuk őket, érdeklődünk közös múltunk iránt, érdekelnek minket mindennapjaik.
Fontos, meghatározó élmény volt a kint töltött egy hét, a gyerekek egyöntetűen azt nyilatkozták, szeretnének még visszatérni
Erdővidékre, sőt akár már holnap szívesen visszaindulnának.

*****
A Kossuth Lajos Általános Iskola 28 hetedik évfolyamos diákja
és három pedagógusa április 22–28-ig vehetett részt egy erdélyi
tanulmányúton. Farkas Józsefné intézményvezető benyomásait
idézzük az alábbiakban.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hetedik osztályos tanulóival május 13. és 19. között látogatott el Erdővidékre. Az aláb
biakban Gál Zsófia tanárnő gondolatait olvashatják az ott töltött napokról.

„Szembesültünk a magyar nyelv sokszínűségével. Hallhattuk a
székely nyelvjárás sajátos ízét, jellegzetes szófordulatait, melyek
Tamási Áron írói nyelvét is meghatározták.
A kedvesség és a vendégszeretet jellemezte egész hetünket.
Mindenhol szívesen láttak minket, úgy fogadtak bennünket mint
régi kedves ismerősöket. Jó érzés volt látni és tapasztalni azt a büszkeséget és tiszteletet, amellyel Erdélyben ápolják a magyar hagyományokat, gondozzák a hatalmas kulturális örökséget, amely ott
található.
A gyerekek szembesültek azzal a ténnyel, hogy a mai Magyar
ország területén kívül is élnek magyar közösségek, láthatták,
hogyan élik mindennapi életüket, milyen hatással van rájuk a trianoni békediktátum.
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„Életreszóló élményekben volt részünk a természeti szépségek és
a történelmi emlékhelyek megismerése által.
Dabas és Barót testvérvárosi kapcsolatának köszönhetően a
baróti Gaál Mózes Általános Iskolában a közös tanórákon rendkívül szíves fogadtatásban részesültünk. Megismerkedtünk
Erdővidék településeivel, földrajzával, lakosaival, vallási felekezeteivel. Az Erdővidék Múzeumban helytörténeti kiállítást és a masztodont tekinthettük meg. Igényelték a gyerekek, hogy a tanórákon túl,
az esti programokat is együtt töltsék a két iskola tanulói. Voltak
közös városnézések, beszélgetések, játékok, éneklések és táncmulatság a búcsúesten.
Üzemlátogatáson voltunk Bibarcfalván a borvízüzemben.
Működő vízimalmot láttunk Kisbaconban, ugyanitt tekinthettük
meg Benedek Elek szülőházát. A bodvaji Vashámornál és a
kézdivásárhelyi Gábor Áron szobornál tisztelettel emlékeztünk az
1948-as hősökre.
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban a népviselet
mellett Székelyföld növény- és állatvilágát ismerhettük meg.
A vargyasi kézművesműhelyekben (bútorfestő és fafaragó) maradandó élményben volt részünk. Máté Feri bácsi fafaragó művész
gyerekeinket a munkavégzés örömére biztatta személyes példájával.
Megtekinthettük a nemzetközi jelentőségű kovásznai Pokolsárt,
a torjai büdösbarlangot, a Szent Anna-tavat. A bálványosi hegyi
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túra, szekerezés a Vargyas völgyében, az Orbán Balázs barlang
megtekintése maradandó élményt nyújtott.
Nagyvárad, Csucsa, Kolozsvár, Segesvár nem szerepelt a pályázati programban, de megnéztük ezeket a történelmi jelentőségű
helyeket is.
Köszönetemet fejezem ki a megvalósult tanulmányi kirándulás,
erdei iskola lehetőségéért a pályázat megteremtőinek.”

*****
A Gyóni Géza Általános Iskola május elején vett részt a
Határtalanul! program keretében egy egyhetes erdélyi kiránduláson. A hetedik évfolyamról több mint harminc diák jelentkezett, és kapott lehetőséget arra, hogy megismerkedhessen a
határon túli magyarlakta vidékkel. Kovács Pálné igazgatóhelyettes így értékelte a látottakat.

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR állandó programjai:
– ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6–20 hónapos korig)
szerdánként 9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapostól–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– ZENE-BONA nyári szünetet tartunk
– ZENEOVI a nyári szünetben a szombati foglalkozások elmaradnak, illetve igény esetén helyettük hétfőnként, 10.00–11.30
óra között tartunk ZENEOVI-t a 3–7 éveseknek.
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as
és Dömők Virágnál a 06-20/955-7450-es telefonszámon, illetve
személyesen a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt
További információ weboldalunkon:
www.kolyokszigetjatektar.hu a Gyermekprogramok és az
Eseménynaptár menüpont alatt.

S TRAND S POR T T Á, BOR
úszás • gumiasztal • tájfutás • népi játékok
sportjátékok
A tábor helye: a dabasi Városi Strand
„A gazdag, sokszínű programokon nemcsak megcsodálhattuk
Erdővidék szemet gyönyörködtető tájait, történelmi emlékhelyeit,
építészeti emlékeit, hanem bepillantást nyertünk a helybéliek életébe, régi kézműves foglalkozásokkal ismerkedtünk meg, és időutazást tettünk egy legendákkal átszőtt mesevilágba is. Feledhetetlen
élményeket, életre szóló emlékeket kaptunk ettől a kirándulástól.
Közös programokat szerveztünk a baróti Gaál Mózes Általános
Iskola diákjaival: részt vehettünk több tanítási órájukon, szemetet
gyűjtöttünk a Barót-patak mentén, vidám népdalokat tanultunk,
facsemetét ültettünk és a jó hangulatú búcsúestén táncra is perdültünk.
Szívet melengető volt az a kedvesség, szeretet és segítőkészség,
amellyel akár a szálláson, az iskolában vagy a meglátogatott helyeken fogadtak bennünket. Barátokra leltünk, nagyszerű embereket
ismerhettünk meg és diákjainknak talán sikerült jobban megérte
niük, mit jelent magyarnak lenni.
Köszönettel tartozunk Szandhofer János alpolgármester úrnak
az utazás és a programok szervezésért, a támogatásért.”

A tábor ideje:
I. turnus: 2012. július 2–6.
II. turnus: 2012. július 16–20.
A tábor költsége: 12 000 Ft
(mely tartalmazza a napi kétszeri étkezést – ebéd,
uzsonna – és a strandhasználatot is.)

Részvétel: 6–12 éves korig
Jelentkezés: 2012. június 20-ig, telefonon egyeztetett idôpontban, 6000 Ft elôleg befizetésével.
Jelentkezéssel kapcsolatos és egyéb információ az
alábbi telefonszámokon, a táborvezetôknél:
Gogolák Pál: +36-30/558-7161
Vámos Éva: +36-70/592-7052
(Mindkét turnuson való részvétel esetén,
illetve testvéreknek 10% kedvezmény!)
2012. június
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Megmutathattuk magunkat
A Dabas-Sáriban működő óvodai intézményünk szlovák nemzetiségi óvoda, minden gyermek a magyar mellet szlovák nyelvi fejlesztésben is részesül. A kisebbség nyelvén folyó óvodai nevelés nagy kihívás
a nemzetiségi óvodapedagógusoknak, mivel évről-évre a kicsik, szlovák nyelv ismerete nélkül kezdik meg óvodai életük mindennapjait. A
családi nyelvi háttér hiánya jelenleg nagy feladat elé állít minket.
Célunk a szlovák nyelv ápolása, megőrzése, tanulása, hiszen óvodásaink megszakítás nélkül folytathatják az általános iskolákban a
szlovák nyelv tanulását, bővítését.
Feladatunk szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő,
komplex módon érvényesülő tevékenységek szervezése, melyek átszövik az óvodai nevelésünk teljes rendszerét.
Mindezt természetesen a gyermekek életkori sajátosságainak és
egyéni képességeinek és ez óvodánkat választó szülők igényének
figyelembe vételével történik. Az Országos Szlovák Önkormányzat
Szlovák Óvodai Módszertani Központ léte (Békéscsaba) nagy segítséget nyújt fejlesztő munkákban. Megalakulása óta (2003) aktív tevékenységet folytat a magyarországi szlovák nyelvi nevelést végző óvodák körében. Főbb tevékenységei: módszertani füzetek összeállítása,
hanganyag készítése, szakmai napok, konferenciák szervezése.
Célkitűzésük a terület gondozása, a kapcsolattartás segítése, nyelvi,
módszertani segítségnyújtás, az óvónők önképzésének motiválása. A
központ aktív tevékenységet folytat a magyarországi szlovák nyelvi
nevelést végző óvodák körében.
Intézményünk óvodapedagógusai folyamatosan részt vesznek az
OSZÖ Szlovák Pedagógiai Módszertani központja által szervezett
és finanszírozott módszertani napokon, ahol bemutatkozik egy - egy
nemzetiségi óvoda (Békéscsaba, Tótkomlós, Pilisszántó), és bemutató foglalkozáson veszünk részt, megfigyelhetjük az óvoda mindennapi tevékenységét, nyelvi fejlesztő munkáját.
Április 27-én pénteken, a soron következő módszertani nap házigazdája a mi szlovák nemzetiségi óvodánk volt. 29 nemzetiségi óvodapedagógus látogatott el hozzánk az ország szlovák óvodáiból.

KÖLYÖKSZIGET NYÁRI TÁBOROK
BOGYÓ és BABÓCA TÁBOR (4–7 éveseknek)
Ugye minden gyerkőcnek nagy kedvence Bogyó, a csigafiú, és Babóca,
a katicakislány kedves története? Most belecsöppenhetsz kis mesevilágukba, mindennap beleélheted magad történeteikbe, kalandjaikba.
Elkészítheted velünk a szereplőket, miközben bábozunk, diavetítünk,
vetélkedünk, énekelünk, és nagyon sokat játszunk!
IDŐPONT: 07. 02.–07. 06., 9.00–13.00 h között
ZENE-BONA TÁBOR (5–10 éveseknek)
Induljunk útnak a hangok segítségével a zene varázslatos világába!
Ismerkedjünk meg a különböző korok zenéjével, hangszereivel. A zene
dallamára különböző alkotásokat készítünk. Mesés, mozgásfejlesztő
játékok a zene segítségével. Megismerkedhetünk különleges hangszerekkel, hangszereket készítünk természetes anyagokból, és kipróbáljuk,
hogy milyen tárgyakkal tudunk zenét varázsolni. A hét végére zenekarrá
formálódunk.
IDŐPONT: 07. 30.– 08 .03., 9.00–13.00 h között
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Programunkon részt vett a sári városrészben működő iskola igazgatója, a Szent János Katolikus Általános Iskola két pedagógusa, valamint a városban működő óvodák vezetői.
A regisztrációt követően a Pipacs csoport (középső), Farkas Ágnes
és Jurácsik Gáborné Terike, csoportvezető óvodapedagógusok
„együttjátszását” figyelhettük meg: „Ika-tika-gimnastika…” – mindennapos mozgás. „Krúť sa, krúť sa obrúčka…” – anyanyelvi játékok
tavaszi virágnevekkel. „Úsmievaj sa na svet pekne…”, „Földapó” –
környezetünk védelme. „Mám zlatý prút, mám…” – ének-zenei fejlesztés.
Ezután szakmai megbeszélésre került sor, a résztvevők bemutatkoztak, beszélgettünk napi munkánkról. A szakmai tapasztalatcsere
Czégény Gyuláné, Marika, a Módközpont vezetőjének irányításával
történt. Elismerően nyilatkoztak munkánkról, büszkeséggel töltött
el bennünket, hogy a szakma, a nemzetiségi kollégák kimagasló színvonalúnak értékelték nemzetiségi fejlesztő munkánkat. Sok ötlettel
gazdagodva térhettek haza.
Többen most először látogattak el Dabasra, ezért úgy gondoltuk,
hogy bemutatjuk városunkat. A kisvonatozást mindenki nagyon
élvezte. Az út során Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
asszony vállalta az alkalmi idegenvezetést. Érintettük a Szent István
teret, a Halász Móricz-kúriát, templomainkat, tájházainkat és természetesen a Rétesházat is. Vendégeink elmondták, hogy érződik
településünkön a városvezetés gondoskodó munkája. A programzáró
munkaebéd a Napsugár Óvodában ért véget, ahol házilag sütött sári
rétes volt a desszert.
Nemcsak a mi óvodánk, hanem Dabas város is megmutathatta
magát ezen a napon. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden óvodai munkatársamnak, akik hozzájárultak a szakmai nap
sikeres megvalósításához, valamint mindazoknak, akik a szervezőmunkámban segítségemre voltak. A napi program illeszkedett a
„BARÁTSÁG ÉS SZOLIDARITÁS ÉVE” jegyében szervezett
városi programsorozatainkba.
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető

BARANGOLÁS MAGYARORSZÁGON TÁBOR (7–12 éveseknek)
Szeretsz túrázni a meseszép magyar tájakon? Ha igen, akkor ez a te
táborod! Játékosan megismerkedhetsz Magyarország tájaival, városaival, kultúrájával, népszokásaival. Érdekes fejtörők, vetélkedők,
kézműveskedés, pontgyűjtés vár rád, melyeket a hét végén hasznos
ajándékokra tudsz beváltani. A tábor kirándulással zárul, melyen betekintést nyerhetünk elődeink életébe.
Időpont: 07. 16.–20., 13.00–17.00 h között
TERMÉSZETKUTATÓ TÁBOR (7–12 éveseknek)
Ha szereted a természetet, meg szeretnél ismerkedni a minket körülvevő
élő környezettel, nálunk a helyed!
A hét folyamán bogarászunk, kísérletezünk, mikroszkóppal vizsgálódunk, járjuk a természetet.
Itt is érdekes fejtörők, vetélkedők, kézműveskedés, pontgyűjtés vár rád,
melyeket a hét végén hasznos ajándékokra tudsz beváltani. Az utolsó
nap kirándulni megyünk, ahol hasznos információkkal gazdagodhatunk
élővilágunkkal kapcsolatban.
Időpont: 08. 13.–17., 13.00–17.00 h között
Jelentkezés június 15-ig a 06-20/577-8548-as telefonszámon!
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MÁJUS ELSõ NAPJA

Néprajzi kiadvány bemutatója
Dabas-Sáriban

Május 1. igazából mindig április 30-án kezdődik, ugyanis aznap
éjjel állítják fel a legények csoportosan az úgynevezett májusfát, ami
a természet újjászületésének szimbóluma.

A hajadon leányokat viszont jobban érdekli az a jelentése, amely
szerint a komoly szándékú udvarlók állítanak májfát kedvesüknek,
ezzel jelezve neki, hogy bizony hamarosan eljegyzésre is sor kerülhet. Ennek a szokásnak még a mai napig nagy hagyománya van.
A sári Szlovák Udvarban viszont megint csak más miatt állítottak májusfát a Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport fiú tagjai. Ők ugyanis az egész közösség nevében hoztak nyárfát a tájház és
rétesház közé. A csoport lány tagjai színes szalagokkal és demizsonnal díszítették fel az ágakat, a legények pedig összeadva erejüket, felállították a közös májusfát.
Kevés alvás után, május 1-jén, hajnali 5 órakor gyülekeztek a fiatalok, hogy a szokásos zenés ébresztővel felkeltsék a városrész
lakóit. A lehető legtöbb utcán mentek végig lovas kocsikkal. Voltak,
akik finom falatokkal és nedűvel várták az ébresztőket, és nagyon
sokan voltak olyanok is, akik ablakból, vagy kapuból integettek és
énekeltek a zeneszóra. A májusi ébresztő a Szlovák Udvarban ért
véget, a májusfa körbetáncolásával. Sajnos nem volt vállalkozó
kedvű fiatalember, aki felmászott volna a demizsonért. Így nem
derült ki, hogy jóízű bor vagy csak víz volt-e az üvegben…
A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport szeretné mindenkinek megköszönni a részvételt és a segítséget, amely nélkül
nem jöhetett volna létre a május 1-jei ébresztő!
Mráz Adrienn

Május 22-én a Sári Közösségi Házban mutatták be azt a néprajzi
tanulmánykötetet, amely a tavalyi esztendőben megrendezett kuta
tótábor eredményeként jött létre.
Kovács Anna, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének
igazgatója ismertette a kutatótábor részleteit és a könyv tematikus
felépítését. Gyivicsán Anna, az ELTE Szláv Filológiai Tanszék
tanára történelmi előzményekről, a sáriak letelepedéséről, valamint
nyelvjárásról, családnevekről és a tipikus sári kifejezésekről tartott
előadást.
A könyvbemutatót Kustár Rozália, a kalocsai Viski Károly
Múzeum etnológus, régész munkatársa zárta egy prezentációval,
majd megköszönték az adatközlők és támogatók segítségét.
A szlovák dalokból álló műsorszámot a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola énekkara adta elő, akiknek ezúton is köszönjük a
közreműködést!
(A fotók a Dabas Televízió felvételei.)
Gogolák Mariann

A Sári Közösségi Ház programjai
Hétfő – hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 Bazsalicska citeracsoport
18.00–19.00 Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
18.00–19.00 Gyermeknéptánc
19.30–22.00 Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.45–20.45 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
Csütörtök
17.00–18.00 Szamba társastánc (vezeti: Opóczki János)
18.30–19.30 Karate (vezeti: Bábel Csaba)
19.30–20.30 Torna (vezeti: Ráczné Walter Annamária)
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Egyházak hírei
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje: hétfőn, szerdán és szom
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Május 12-én templomunk és a plébánia
udvarát a fiatalok segítségével rendbe tettük.
Köszönjük nekik a munkát és a dabasi vállalkozónak a gépi földmunkákat.
• Május 19-én sportnapot tartottunk. Köszön
jük a szervezőknek az áldozatos munkát.
• Május 20-án volt templomunkban az
Elsőáldozás, 11 új elsőáldozót köszönthettünk. Imádkozzunk értük. Köszönjük a felkészítő hitoktatóknak, a plébános úrnak, és a
segítő híveknek az áldozatos munkát.

• Június 24-én 10.00 órától tartjuk templomi búcsúi szentmisénket, amelyen megemlékezünk néhai Bisztrai László plébánosunkról, Dabas Város díszpolgáráról.
Az ezen a napon adományozott perselypénzt Bisztrai atya síremlékének elkészítésére fordítja egyházközségünk.
A búcsúi ünnepi szónok Gyón szülötte,
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye érseke lesz. Minden
hívő testvért szeretettel várunk!

közöket, anyagokat, játékokat, és az utolsó
napi kirándulás költségeit. További információk és kérések a lelkészi hivatalban.
Konfirmálás

Állandó alkalmaink
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
• Csütörtökön 17.00 órakor imaközösség
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk

• Június 17-i szentmisében TE DEUM, hálaadó diákmise lesz. Várjuk a kedves diákokat,
gyermekeket, szülőket.
• Dabas Város Önkormányzata támogatta
egyházunkat informatikai eszköz beszerzésével. Ezúton is köszönjük támogatásukat.
• TÁBORT szervezünk a gyermekeknek július
9–14-ig, részletek a honlapunkon lesznek.
Reggelente szentmisével kezdünk, utána
kézműves és egyéb programok, este tábortűz, a plébánia udvarán sátorozási lehetőség.
Várjuk a gyermekeket!
Szentmisék rendje: hétfő, péntek, szombat
19.00 órától, vasárnap 9.30 órától
Honlapunkon naprakész információkat, képeket, híreket, olvasnivalókat találnak. Kérdés
vagy észrevétel esetén bátran keressék meg
médiafelelősünket, vagy a plébános urat.
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A GyónI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmisék rendje:
Csütörtök, péntek 18.00 óra, szombat 17.00
óra, vasárnap 8.00 óra
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Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, június
17-én, a 2002–2012 között az adott hónapban elhunytakért.
• Július 1-jén, vasárnap ünnepi megemlékező
szentmisét tartunk néhai Bisztrai László atya
emlékére az Őrzőangyalok templomban.
Ezen a napon a szentmisét követően kerül
megnyitásra a Bisztrai atya életét és munkásságát bemutató fotókiállítás, amely két
hétig lesz látható a szőlősi templomban.
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118. • Plébániavezető:
Gubicza Balázs • tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Június 25–29-ig GYERMEKTÁBOR KÖL
KEDEN Várható költség: 10 000 Ft + benzinköltség Jelentkezés a lelkészi hivatalban
• Július 2–6-ig NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR a
gyülekezeti teremben és a templomkertben
Reggel 8.00 órától 16.00 óráig tartunk programokat a gyerekeknek.
Tábor költsége: 10 000 Ft, mely tartalmaz
napi háromszori étkezést, a kézműves esz-

Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a templomban
• Szerdánként 17.00 órai kezdettel lazító torna
mindenkinek a gyülekezeti házban
Alkalmaink
• Június 10. tanévzáró istentisztelet
• Június 10. délután 15.00 órától református
gyereknap – évzáró bicajtúra
• Gondnoki fogadóóra: június 11., hétfő 17.00
óra református parókia
• Június 15., péntek délután 16.00 órától
amatőr virágkötő verseny Kossuth László
emlékére a templomkertben
• Június 24-én vendégigehirdető az istentiszteleten Szemők Andrea örkényi lelkészas�szony
Táboraink
• Június 18–22. (hétfőtől péntekig) hittanosok nyári tábora Pótharaszton. Részvételi díj
6500 forint, megbeszélés a tudnivalókról
június 17-én az istentisztelet után a templomban.
• A dabasi református gyülekezet nyári
tábora: témája „A képzelet szárnyán”
Időpont: 2012. augusztus 6–10.,
8.00–16.00 óráig
Részvételi díj: 4000 Ft/fő, mely tartalmaz
háromszori étkezést és a kézművesfoglalko
zások anyagszükségletét.
Helyszín: dabasi református gyülekezeti ház
(Kossuth László u. 2.)

hitélet–egészség

Jelentkezni lehet 1000 Ft előleg befizetésével
Erdélyi Borbálánál (bori.erdelyi@gmail.com,
06-70/314-4597) és Nagyné Horváth Anitá
nál (vinazso@freemail.hu, 06-70/325-7403)
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Gyülekezetünk ifjúsága eldöntötte, hogy
nyári táborozásának anyagi hátterét saját
erejéből kívánja előteremteni. Ezúton is kérjük, hogy akinek bármilyen kidobásra szánt
fémhulladéka van, amit erre a nemes célra
felajánl, jelezze a következő telefonszámon:
+36-20/824-6181. Köszönjük.
• Kérjük közösségünk azon tagjait, akik a
2011. évre még nem rendezték egyházfenntartásukat, hogy ezt, gyülekezetünk zavartalan működése érdekében lehetőleg mielőbb
tegyék meg.
• A presbitérium kezdeményezésére adománygyűjtést hirdetünk a gyülekezeti terem konyhájának korszerűsítésére és felújítására.
Kérjük, ön is segítse közös célunk megvalósulását!

Nyári programjaink
• Napközis gyermektábor: június 25–29.
naponta 8.00–16.00 óráig. Részvételi díj
napi háromszori étkezés mellett 9000 Ft/
hét. (Gyülekezetünk egyházfenntartóinak
7000 Ft/hét) Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: +36-20/824-6181
• Konfirmandus és ifjúsági tábor Gyenes
diáson: július 9–15. Részvételi díj szállás és
teljes ellátás mellett: 17 000 Ft/hét
• Szélrózsa találkozó Fonyódligeten: július
18–22. Részvételi díj sátorral, teljes ellátás
mellett: 17 000 Ft
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 16.0017.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)

A sárI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Egyházközségünkben április 29-én volt az
elsőáldozás.

Mindenkit szeretettel várunk a gyóni
evangélikus gyülekezetbe!
Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával a Magyarországi Evangélikus
Egyház céljait támogatták.

Új rehabilitációs lehetõségek a dabasi szakorvosi rendelõintézet
tízágyas nappali kórházában
2011. október 28-án átadásra került, uniós támogatás
igénybevételével, a bôvült és megújult rendelôintézet.
A beruházási pályázat benyújtása elôtt kapacitásfejlesztési igényt nyújtottunk be, aminek eredményessége révén heti 127 szakorvosi óra, 60 nem szakorvosi
óra és 220 éves súlyszám fejlesztési lehetôségünk lett.
Május 1-jétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és a
Szakorvosi Rendelőintézet között új bővült finanszírozási szerződés
jött létre. Májustól a 10 ágyas nappali kórházban (a korábban térítés
ellenében) infúziós kúra térítésmentesen, OEP-finanszírozással
vehető igénybe. Így az egészségügyi szolgáltatás a rászoruló betegeknek elérhetőbbé vált. Korábban a Dél Pesti Jahn Ferenc Kórházban,
vagy a kerepestarcsai kórházban volt elérhető ez a szolgáltatás. A napi
beutazás sok időt és utazási költséget igényelt a betegektől.
A kúra meghatározott időnként és számban végzett, egymással
összefüggő kezelési sorozat. A kezelések alatt szakorvosi, illetve
asszisztensi felügyelet biztosított a betegek számára. Egy-egy kezelés
45 perctől 120 percig tart. Az infúziós kezelés mellett szükség esetén
fizikoterápiás kezelésben is részesülnek a betegek, és a kúra részeként egyéni gyógytorna is biztosított számukra. A kezelés után gépjármű vezetése vagy balesetveszélyes munka végzése nem javasolt,
hiszen az infúzióval bevitt gyógyszerek befolyásolhatják a beteg
képességeit. Azoknál a betegeknél van lehetőség kúraszerű ellátásra,

akiknek a betegsége tisztázott és általános állapotuk alapján nem igényelnek kórházi ellátását. Ilyen ellátásra beteget utalni a megfelelő
szakrendelés orvosának van joga. A kúra igénybevétele előtt a szokásos gyógyszereit beveheti a beteg, ehet, folyadékot fogyaszthat.
Szakrendelőnk lehetőségei alapján elsősorban az érbetegségek
kezelésének, gondozásának fontos eszköze a kúraszerű infúziós terápia. Az érbetegségek hátterében, sok esetben egyoldalú táplálkozás,
túlzott dohányzás, cukorbetegség, magas vérnyomás állhat. Az infúziós kúra hatékony lehet érszűkület, agyi keringési zavarok, végtagi
verőerek szűkületének kezelésében. Súlyos reumatológiai és ortopédiai kórképekben is hatékony kiegészítő terápia a kúraszerű infúziós
kezelés. Az ortopédiai műtéten átesett, illetve a súlyos mozgásszervi
károsodással élő betegek kezelésére komplex rehabilitációs lehetőséget nyújt. Biztosított a tárgyi feltétel és a szakorvosi háttér is a kúra
folytatására. Május 1-jétől dr. Csüllög Etelka személyében rehabilitációs szakorvost alkalmazunk. A tízágyas nappali részlegen az ellátást
3 egészségügyi főiskolai végzettségű szakdolgozó (Újj Mariann
gyógytornász, Jasper Kitti dietetikus, Surman Attila mentőtiszt)
végzi.
Szakmai fejlődésünk részeként ezt az előrelépést is az intézményünk bővítése tette lehetővé és az új finanszírozási szerződés
biztosítja az új szolgáltatáshoz szükséges pénzügyi fedezetet.
Klemencz Györgyné
intézetvezető
2012. június
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Élj gyorsan, légy szenvedélyes, halj meg fiatalon! 2. rész

A forgatás fő helyszínét, Döbrögi kastélyát a gyóni Halász Móriczkúriában rendezték be. Nem ment azonban könnyen a dolog. A ház
ura elsőre vonakodott az ajánlattól és más falubéli kúriákra igyekezett terelni a bérleti szándékkal jelentkező filmesek figyelmét, mint
azt Halász Mihályné „Eji néni” (*1908 †2002) megörökítette.
Másodjára viszont Halász Mihály már nagyon okosan belátta, hogy
jobb lesz, ha egyezségre jut velük. A Halászok ékkövét köztudottan
az idő tájt kezdték építeni, amikor Fazekas Mihály véglegesítette az
alapművet. „De szép!” – mondta szerepe szerint Horváth Teri az elé
táruló látványról: az impozáns épületről és a körötte zöldellő parkról,
amikor bevitte a szekér a nagykapu alatt. Ráadásul akkor még jó állapotában látszott a ma már nem létező lóistálló épülete is. A korhűségre kifejezetten ügyelő rendezőpáros a kastélyba múzeumi biedermeier bútorokat és pipatóriumot hozatott. A hajdúk fegyverzetét a
szakértők a Hadtörténeti Múzeum anyagából válogatták össze, az
oldalt varrott csizmákat viszont Mezőkövesden kellett leszabatni.
A Döbrögi kastélyában megtartott lánykéréshez a korhűségnek megfelelően 12 fogásos ebéd dukált, s mint az a filmben is látszik, ezt
helyben készítették el, a menüsorban többek között olyan, ma is jól
hangzó ínyencséggel, mint a „kakastaréj tejfölösen”. A hitelesség
jegyében viszont rögzítenünk kell, hogy Döbrögi megveretésekor
nem egy parkbeli vagy közeli erdő fáját ölelte körül, hanem egy gödöllői óriásplatánt. Soós Imre a teljes stábot elkápráztatta abban a jelenetben, amikor Matyi idős, nagy tudású orvostudornak adja ki
magát. Mindössze tizenkilenc évesen nem kevesebb mint öt változatban formálta meg a figurát és mindegyiket abszolút hihetően, rábízva
Nádasdyékra a döntést. Jól elmaszkírozták, kenderkóc bajuszt és
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szakállt kapott, de volt, aki még a hangjára is alig ismert rá. Amikor
faggatták, hogy miként lehetséges ez, kiderült, hogy valójában a két
nagyapját és három szomszédjukat játszotta el Balmazújvárosból. A
filmesek végül annyira nem fogadták meg Halász Mihály első javaslatát, hogy más gyóni úrilak fel sem tűnik az alkotásban. Alsódabason
viszont a Nemesi Kaszinó épülete megnyerte a rendezők tetszését. A
sajátos hangulatú, oszlopsorral övezett belső udvar több jelenetben,
így Lúdas Matyi deresre húzásakor is szerepet kapott. A botozáshoz
az Eszterházy-család eredeti fenyítőeszközét hozatták Dabasra.
Ezen a két erős hajdú jókora botjával valóban eltángálta Soós Imrét,
aki napokig alig bírt leülni. Felsődabas a Szőlőhegyi út környezetében Döbrögi harmadik botozását előkészítő mozgalmas üldözési
jelenetnek adott otthont. A közvetlen közeli vásártér természetesen
kínálta magát a döbrögi vásár színes forgatagának helyszínéül, azonban a hazai filmgyártás történetének minden korábbinál nagyobb
tömegjelenetéhez szűkösnek bizonyult, s így azt végül Dömsödön
vették fel. A tömegjelenetsort a rengeteg statisztával és jószággal úgy
tették átláthatóvá, hogy négy részre, kockákra osztották a területet.
Minden egységnek volt segédrendezője – „kockarendezője” –, aki
ellenőrizte a statiszták öltözékét és irányította mozgásuk összhangját. „Sokan a faluból jól kerestek mint statiszták, vagy egyéb címen is.
A filmesek mindent bőven, gavallérosan fizettek”– emlékezett Eji
néni. Valóban jó pénzt, napi 20 forintot fizettek a statisztáknak, ami
a csírás burgonya betakarításának idején komoly bérfeszültséget okozott, mert a helyi kialakult napszám ennél lényegesen alacsonyabb,
csak 12 forint volt. El lehet képzelni, hogy hányan választották a
krumpliszedést… Így aztán a ráérő fiatalja, öregje boldogan ment
statisztának, hiszen a színészek körüli nyüzsgés inkább szórakozásnak számított, mint munkának. A statisztáknak természetesen előre
megtervezett jelmezt kellett viselni. A gatyák, lajbik, parasztingek,
kendők, pörge kalapok tömegét részben kölcsönözték, részben a
filmgyárban kialakított alkalmi varrodában gyártották százával.
Arra is akadt példa, hogy valakit éppen az öltözéke miatt alkalmaztak. A tíz legfontosabb szereplő ruháit az Operaház szabóműhelyében készítették Márk Tivadar tervei alapján. Lúdas Matyi ingét különösen nagy gonddal, háziszőttes vászonból kézzel varrták és a valóságot imitálva foltosra, rongyosra alakították. A kamera azonban csúnyán kihozta a mesterkéltséget. Mit volt mit tenni, az utolsó pillanatban egy helybéli parasztemberről lekönyörögték az inget, azon már a
helyén voltak és igaziak voltak a foltok. A színes filmtechnika előnyeire Nádasdy Kálmán a forgatáson végig nagy figyelmet fordított. A
statiszta parasztasszonyok kendőit élénk színűekre cseréltette. De
még az is előfordult, hogy egy-egy már felvett jelenetet túl szürkének,
unalmasnak talált, és ilyenkor színesebb, tarkább öltözékkel, pántlikákkal, szalaggal, köcsögökkel, csizmákkal, ezernyi tárggyal dekoráltan újra felvették az egészet. Megbolydult a falvak élete, hatalmas
esemény, igazi szenzáció volt a filmforgatás, különösen, hogy ebben
az évben készültek Dabason Bán Frigyes rendezésében az „Úri muri”
felvételei is. A filmes szakemberek a statisztáló csinosabb lányok
közül többet is a színésznői pálya választására bátorítottak. Ahol
csak megjelentek a stábtagok, ott azonnal csődület támadt, mindig
rengetegen bámészkodtak a forgatási helyszíneken a statisztákon
kívül is. Minden a filmezés körül forgott, így aztán nemcsak a
krumpliszedéssel volt baj.		
(folytatjuk)
Valentyik Ferenc

kitekintô

Megkésett búcsú a gömbakácoktól
Bő két éve, 2010 kora nyarán, egy verőfényes vasárnap délelőtt történt. A nyolcvanas éveiben járó Bözsi néni a Ravasz László utcai
kaputól botjára támaszkodva elindult a templom bejárata felé.
A figyelmesen azonnal felajánlott segítséget elhárította, és a maga
tempójában haladt. Fától fáig. Úgy mondják, valaha a falu legszebb
fiatalasszonyai közé tartozott, és mindig az elsők között ért a padsorokba. Évtizedekig féltek a csípős megjegyzéseitől az utolsó pillanatban beesők, a notórius későkről már nem is szólva. Most mindenki megelőzte, de ez láthatóan nem zavarta. A távolság felénél
értem őt utol, s illendően ráköszöntem: – Áldás, békesség!
Gondolataiból felrezzenve fordult felém. Valahol az emlékei között
járhatott, talán egy esküvő, keresztelő, konfirmáció vagy éppenséggel temetés az egykori családi események közül, hiszen a férje sincs
már közöttünk régen. Botjára támaszkodva kiegyenesedett, finoman barázdált arcát, őszes haját kendő övezte, majd a szemüvege
fölött a szemembe nézett: – Istené a dicsőség! – válaszolt határozottan, ahogy máskor is szokott, és a következő fa irányába fordulva

méltóságteljes öregségükkel szépséget, sajátos hangulatot sugároztak. Időnként persze, néhány évente felvetődött a végső megoldás,
de a hívek szeretete, ragaszkodása eddig még mindig különösebb
vita nélkül legyőzte a fűrészt. Vita most sem volt, mert a mimózalelkűek esélyt sem kaptak, hiába volt május, amikor az Európai
Unióban már az erdőben is elhallgatnak és szeptemberig pihennek
a fűrészek, mert a vegetációs időben tilos a fakivágás. A verdikt
összesen öt fának adott kegyelmet a templom főbejáratának környezetében. Hogy a járda két oldalán, a földből kitépett, zöldülő
fagyalsövények mellett hány fa esett áldozatul, sajnos nem tudom.
Egyszer ugyan eszembe jutott, hogy megszámolom őket, és erre
még sokszor lett volna lehetőségem, de mégsem tettem meg. Nincs
mentségem, borzasztóan szégyellem a dolgot. Főként így, hogy már
pótolni sem tudom a mulasztást. Azaz… mégiscsak! Bözsi néni
biztosan kisegít majd, hiszen ha valaki, akkor ő számon tartotta
őket. Remélem, megadatik nekünk ez a találkozás is…
Valentyik Ferenc

újból elindult. Mostanában az egészségi állapota miatt nem jár
templomba, ráadásul május óta már gömbakácok sincsenek, mert
így döntött a FŰRÉSZES EMBER. A fák életkoruk miatt köztudottan jó ideje korhadtak voltak, odúikba befészkeltek a madarak és

„Az öreg fák – majdnem emberek. Nem történetük, sorsuk van. És
oly kevesen vannak már… Kíméljétek hát őket! Ha arra jártok, zarándokút legyen minden léptetek. Hagyjátok otthon, vagy dobjátok félre a
gyilkos fejszét!” (Kapocsy György, 2009)

Édesapám emlékére
Szeretném megköszönni nagybátyámnak, Hornyák Pálnak, aki
harmadik alkalommal rendezte meg a gyóni majorban tartott
Hornyák András-horgászversenyt, amellyel hozzájárult édesapám
emlékének megőrzéséhez.
Ebből az alkalomból sokan összejöttünk, negyvenketten neveztünk be a versenybe. Még a környező településekről is érkeztek horgászok. A szurkolótábor sem maradhatott el. Volt, aki az ebédfőzésnél, pogácsasütésnél szorgoskodott. Itt nemcsak a horgászok,
hanem a hozzátartozók is jól érezték magukat. Volt csúszda, hinta
és sok játék, de a szép környezet és a jó levegő mindennél többet ért.
Kupák és szép ajándékok vártak a győztesekre. A harmadik
helyen Janicsák János, a másodikon Lakos Zsolt végzett, az első
helyezést pedig Zsíros Martin szerezte meg. A legnagyobb halért
járó jutalmat pedig én magam vihettem haza.
Remélem, hogy ez a verseny minden évben meg fog ismétlődni.
Nagyon szeretném, ha évről évre egyre többen jönnének el a
Hornyák András-emlékversenyre!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki velünk
volt ezen a szép napon!
Hornyák Andris
2012. június
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Idén is lezajlott a Kihívás Napja
Idén május 23-án volt az országos Kihívás Napja, amelyhez Dabas
is számos sportprogrammal csatlakozott. A változékony időjárás
miatt a körülmények ez alkalommal nem voltak túl kedvezőek, de a
legelszántabbakat szerencsére ez sem tartotta vissza.
A tavalyi évhez hasonlóan most is éjszakai kocogással és egy húsz
kilométeres bringatúrával indult a Kihívás Napja. A programsorozatot Kuli Imre, a Humánerőforrás Bizottság alelnöke vezette fel.
Bár a főtéri gyülekező előtt pár órával még szakadt az eső, a hatvan-,
hetvenfős vállalkozó kedvű éjjeli baglyokhoz végül kegyes volt az
időjárás, és útközben nem esett csapadék. A távot sikeresen teljesítőket a Dabas Tej Kft. és a Vogtland Pékség által felajánlott reggeli
csomag várta a visszaérkezéskor. Akiknek az idő közben leereszkedett köd nem vette el a kedvét, ráadásként még megmászhatták a
Kapisztrán-torony lépcsőfokait is.
Amíg délután a Kölyöksziget Játéktár zenés programja alaposan
átmozgatta a kicsiket a Piaccsarnokban, addig a nagyobbak ping-

Díjugratás
Április 28-án Dömsödön az Alfonz Lovas Klubban díjugrató versenyt rendeztek, ahol 8 versenyszám került lebonyolításra.
A Szervál Sportegyesület színeiben versenyző Lovestyán Rita a
120 cm-es magasságra kiírt B/3-as versenyszámban, Dömsöd
Község díjáért lovagolt Cassis SzM nevű lovával.
A páros a pálya háromnegyedét magabiztosan, hiba nélkül teljesítette, ám a 9-es számú akadálynál Cassis hibázott, így egy verőhibával a 15. helyen végeztek.
Május 5-én és 6-án az Együtt Tatárszentgyörgyért Alapítvány
szervezésében kerültek megrendezésre a Tatárszentgyörgyi Lovas
napok. Szombaton díjugrató versenyt láthattak a kilátogatók, ahol
5 versenyszám került lebonyolításra, 54 ló és 36 lovas részvételével.
A Szervál Sportegyesületet a Lovestyán Rita–Cassis SzM páros
képviselte. A 110 cm-es magasságú C/2 es versenyszámban a páros
a 6. helyen, míg a 120 cm-es Szent György Kupában a 10. helyen
végzett.
Május 10-től 13-ig Országos Minősítő versenyt rendeztek
Budapesten a Kerepesi úti Tattersallban. Itt az Országos
Bajnokságra és a Tenyészversenyre kvalifikálódhatnak a lovak,
illetve a lovasok, melyek a nyár végén kerülnek megrendezésre.

Újra KEK-döntô volt a DDS-ben
FTC-Rail Cargo Hungaria–Viborg 31 : 30 (14 : 12)
Másus 6-án már 30 perccel a kezdés előtt zsúfolásig megtelt a
sportcsarnok, s a hangulatot csak fokozta a csapatok bevonulása.
Ekkor valóságos hangorkán tört ki az arénában, illetve zöld-fehér
zászlóerdő, és az állóhelyi részen a szurkolók feje felett kifeszített
óriási drapéria fogadta Elek Gábor vezetőedző tanítványait.
A mezőny legeredményesebbje Rikke Erhardsen Skov volt 9 góllal, míg a magyaroknál Szucsánszki Zita és Tomori Zsuzsanna
talált legtöbbször, hatszor a hálóba.
A magyar együttes története ötödik KEK-fináléjában 1978 és
2011 után harmadszor is megnyerte a sorozatot, miután a dániai
visszavágón is 31 : 30-ra győzte le ellenfelét.
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pongoztak, gyorstollasoztak vagy a rendőrség bójás akadálypályáján tették próbára bringavezetési képességeiket és a trambulinon is
ugrálhattak. Aki ez idő alatt csobbanni vágyott, az a szomszédos
Tanuszodában úszhatott néhány hosszat. E programok megvalósításáért köszönet illeti Vámos Évát, Mikes Imrét, Gogolák Pált,
Kozák Imrét, és a Dabasi Rendőrkapitányság dolgozóit, akik a
biciklisek kíséretét is elvállalták.
A nap záróakkordja Körmöczy Szebasztián vezetésével ismét
egy kerékpártúra volt: akadt izgalom is bőven, mert a napsütésben
induló csapatot Sáriból visszafelé jövet egy hatalmas zápor kapta el.
Akik nem váltak le a menetről, azokat a Rézangyal étterem zsíros
kenyérrel lepte meg a befutónál. Az elázott, de jókedvű társaságot a
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői várták. Erdélyi
Zsolt ifjúsági polgármester a GYIÖK felajánlásából vásárolt sportszereket tombolahúzással sorsolta ki a résztvevők között.
Molnár Balázs

Lovestyán Rita, Cassis SzM nyergében a 6 éves lovak kategóriájában indult. A versenyszám meglehetősen izgalmasra sikerült,
hiszen mindössze 4-en tudták hibátlanul teljesíteni a pályát. Rita a
szürke kanca nyergében folyamatosan és magabiztosan lovagolt.
A versenyszám elbírálása a lovak stíluspontjai alapján zajlott. A
páros teljesítményét a versenybíróság 7,1 stíluspontra értékelte így a
14. helyen végeztek.
A lovast a pilisi Equi-Farm Áruház támogatja.
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Fitten a jég és a tûz országában is – 1. rész
A TOP Fitness egyesületet méltóképpen képviselte Harmincz Lili, Garajszki Gréta és Petra, Kovács
Esztella, Radnai Réka és Szilágyi Dóra április 27.
és május 1-je közt Izlandon, a „III. International Fit
Kid Workshop and Reykjavík Open Competition” elnevezésû eseményen.
Már a repülőgépről is láttuk, hogy Izland a mi szemünknek merőben szokatlan: amerre csak elláttunk, hepehupásra dermedt lávamezőn vastag moha világoszöld szőnyege tárult elénk. A háttérben
hósipkás vulkáni hegyek magasodtak gleccserekkel csíkozva.
A szállásra érve menten egy röpgyűlést tartottunk, készültünk az
ismerkedési est feladataira: a színpadi bemutatkozó produkcióra, a
kvízjátékra, karaoke-ra. A közös tánctanulás után jólesett elfogyasztani a tőkehalat és a hozzá köretként felszolgált párolt zöldségeket.
Desszertnek mindenki jóízűen falatozta az izlandi üvegházakban,
gejzírek meleg vizével érlelt dinnyeszeleteket.
11 óra tájban értünk vissza a szállásra, naplemente utáni nappali
világosságban. Ugyanis Izlandon ilyenkor már jóval hosszabbak a
nappalok, mint nálunk.
Ezért aztán a takarodóval nem vártuk meg, míg teljesen besötétedik, hiszen másnapra városnézést terveztünk. Ettől még az sem
riasztott vissza, hogy reggelre esőfelhők tornyosultak Reykjavík
fölé, ami itt szintén nem ritka jelenség.
A permetszerű esőben és hideg szélben pillanatok alatt átnedvesedtünk. De nem adtuk fel, kitartóan meneteltünk a házig, ahol
1986. október 11-én Gorbacsov–Reagan csúcstalálkozóra került
sor, hogy a közép-hatótávolságú nukleáris rakéták kérdését megvitassák. Az épületet a találkozó céljára építették, azóta üresen áll,
ezért a helyiek „szellemház”-ként emlegetik. Ezután célba vettük
Izland legmagasabb épületét, amely egy lávahegyhez hasonlít:
Hallgrímskirkja azaz Hallgrímur temploma. Ez egy evangélikus
templom és egyben kilátó, amely 74,5 méter magas. Láttuk még a
kikötőt, a Harpa nevet viselő „Művészetek Palotáját”, a viking hajót
és persze az Atlanti-óceánt.
Délután a verseny izgalma költözött a lányok lelkébe, hiszen
sokuk számára az esti verseny jelentette az első külföldi, nemzetközi megmérettetést. A Grótta Sportközpontban a megnyitót köve
tően a spanyol, az izlandi és a magyar lányok három korcsoportban,
Fit Kid II-es és Fit Kid I-es kategóriákban versenyeztek. A versenygyakorlatok bemutatása után a mi lányaink a Vonat című koreográ-

fiával nyerték el a helyi közönség tetszését. Az ünnepélyes eredményhirdetésen is büszkék lehettünk rájuk:
Garajszki Petra 1. hely – Fit Kid II. 1. korcsoport
Garajszki Gréta 1. hely – Fit Kid II. 2. korcsoport
Radnai Réka 2. hely – Fit Kid I. 2. korcsoport
Szilágyi Dóri 3. hely – Fit Kid II. 2. korcsoport
Harmincz Lili 4. hely – Fit Kid II. 2. korcsoport
Kovács Esztella 6. hely – Fit Kid II. 2. korcsoport
Vacsoránál elégedett megnyugvással idéztük fel a verseny nagy
pillanatait, és találgattuk a következő napi edzések mibenlétét.
– folyt. köv. –
(Kép és szöveg: Gula Andi)

FIT-KID OB Cegléden
A Fit Kid Dance Show Országos Bajnok
ság 3. fordulója zajlott május 13-án Ceg
léden, a Városi Sportcsarnokban, ahol a
Top Fitness SE eredményei a következőképpen alakultak:
2. helyezés Táncos lányok – Sikari Sára,
Répási Sára, Radnai Zsófia, Garajszki
Petra, Bábel Virág
8. helyezés Vidám táncosok – Farkas Réka,
Mihály Tünde, Simon Barbara, Szabó
Szonja

9. helyezés Méhecskék – Gecser Enikő,
Garajszki Erzsébet, Fojta Katalin, Ország
Zsófia, Márai Kata Piroska, Szarvas
Anna
A Fit Kid I. osztály Nemzetközi Open
Grand Prix és Országos Döntő is ezen a
napon volt. Az I. osztály versenyének 3.
fordulója egyben nemzetközi verseny is
volt, melyen a magyarokon kívül szerbek és
románok is részt vettek.

A Top Fitness SE eredményei:
1. helyezés – Csernus Anna
3. helyezés – Radnai Réka
Az I. osztályban az egyéni összetett Grand
Prix végeredmények is kialakultak:
1. helyezés – Csernus Anna
3. helyezés – Radnai Réka
Így korcsoportjában mindkét versenyző
kvalifikálta magát az őszi Európa-kupára.
Gratulálunk, és eredményes felkészülést
kívánunk!
Radnai Laura
2012. június
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BAJNOK az FC Dabas SE U19-es csapata
Megszerezte az FC Dabas U19-es gárdája az MLSZ által kiírt
II. osztály Közép-Kelet csoportjának bajnoki címét. Kucsák
István csapata imponáló teljesítménnyel, már a bajnokság vége előtt
két fordulóval bebiztosította az aranyérmet. Az ifjú labdarúgók
végig jól teljesítettek, hiszen a záró forduló előtt még veretlenek.
A 21 győzelem, 4 döntetlen, a 125 lőtt és a 20 kapott gól jól fémjelzi
a csapat erejét. Gratulálunk a csapatnak és felkészítőiknek!
Az utánpótlás híreihez tartozik még, hogy az U 17-es gárda valószínűleg a bajnokság hátsó harmadában végez majd, amely az elvárásoknak megfelelő teljesítmény a serdülőcsapat részéről.

A Szűcs György által irányított U15-ös csapat ezüstérmes lett a
hátralévő fordulók eredményétől függetlenül. Az U13-as csapatnak
a bronzérem már megvan, azonban még van esélye a második hely
megszerzésére, de ehhez a hátralévő találkozókon már nem hibázhatnak a fiúk. Összességében elmondható, hogy az FC Dabas utánpótlás-csapatai az UP-programban meghatározott színvonalú képzésnek köszönhetően az elvárásoknak megfelelően teljesítettek.
A csapatok közül kiemelkedik az U19-es a bajnoki cím megszerzésével, és amely csapatból öt játékos a felnőtt keret tagjaként
NB III-as bajnoki címet is szerezhet, hiszen Keresztúri András csapatának is jó esélye van a bajnokság megnyerésére.

Magyarország–Fehéroroszország – 28 : 21
Az újságíró hajlamos többször elsütni azt a frázist, hogy „Dabas
beírta magát a kézilabda történelmébe”, ez szerencsére már nemcsak közhely, hanem tény. A Dabas-Diego Sportcsarnok lelátói nem
teltek meg, ám ez a kilátogatókat még nagyobb buzdításra és lelkesedére sarkallta. A mérkőzés előtt Vetési Iván, a Magyar Kézilabda
Szövetség elnöke búcsúztatta Pálinger Katalint, aki 254 válogatott
mérkőzés után befejezi aktív pályafutását. A dabasi közönség fantasztikus és családias hangulatot teremtett és nagy szeretettel
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fogadta a KEK-győztes Frenecváros és a BL-döntős Győr válogatott
játékosait, köztük Alena Abramovicsot, Fehéroroszország első
számú hálóőrét. Pálinger Katalin utolsó mérkőzésén a közönség
vastapssal, felállva köszönte meg Gininek, hogy több mint tizenöt
évig védte a magyar kaput, hozzásegítve nemzeti csapatunkat megannyi nemzetközi sikerhez. Végül a csapat 28 : 21-es győzelemmel
tette feledhetetlenné a búcsúmérkőzést. Köszönjük csajok, köszönjük Kati! 			
Karlik Dóra

Allergia és ellenszere – avagy mire jó a homeopátia?
Ön is bizonyára tapasztalta már azt az állapotot, mikor a legszebb nyári hónapokban a százas zsebkendôcsomag kötelezô tartozéka a mindennapoknak. Az allergiások életét ilyenkor a csalánfélék, pázsitfûfélék, útifû,
kender, libatopfélék, lórom, és a parlagfû nehezítik meg.
Magyarországon az allergia mára már népbetegséggé vált. Felmérések szerint minden
tizedik ember szenved valamilyen fokú
allergiában, leggyakrabban légúti allergiában. Ezek közül is a felső légúti allergia, az
ún. „szénanátha” a leggyakoribb.
A felső és az alsó légúti allergiás betegségek tünetei közt ismert az orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés, kön�nyezés, fül- és torokviszketés.

Fontos, hogy a fenti tünetek jelentkezésekor
minél előbb forduljunk szakemberhez, aki
számos kérdés tisztázása, valamint a légzésfunkciós vizsgálat után elvégzi az allergiás
bőrpróbát, az ún. Prick-tesztet.
A vizsgálatból kiderül, hogy mire vagyunk
allergiásak, így megfelelő odafigyeléssel mi is
aktívan hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
egészségesebbek legyünk.
A betegség kezelésére hatékony megoldás a
homeopátia. Legfőbb alapelve a hasonlóságitörvény, vagyis hasonlók hasonlókkal gyógyíthatók.
Az alkalmazott gyógyszerekkel szemben a
homeopátiás készítmények nem váltanak ki
allergikus tüneteket, és nem jelentkeznek a
gyógyszer-hozzászokás jelei sem.
A homeopátiás készítmények bármely életkorban hatékonyan fejtik ki hatásukat.
Bátran ajánlható kismamáknak a terhesség
és szoptatás időszaka alatt is. Alkalm az á

sával akár akut vagy krónikus betegségek is
hatékonyan kezelhetők.
Gyerekeknél is kezelhetünk homeopátiával
akut és visszatérő betegségeket is. E betegségek lehetnek testi jellegűek, de lehetnek lelki-érzelmi problémák is.
Tegyen az egészségéért, ismerje meg a homeopátia világát és ne hagyja, hogy az allergia
uralja életét!
Bővebb tájékoztatásért keresse fel központunkat:
Human Labor Selfness Központ
Dabas, Fő út 151.
Tel.: +36 29/ 360-450
E-mail: info@selfnesskozpont.hu
Honlapunkon további információkat
talál az allergiavizsgálatról és a homeopátia
jelentőségéről: www.selfnesskozpont.hu

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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