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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
Szent István-napi ünnepségünkre.
Helyszín: Dabas-Sári, a Sári Közösségi Ház udvara
Idôpont: 2012. augusztus 20., hétfô, 18.00 óra

Fotó: Karlik Dóra

Kôszegi Zoltán
polgármester

Elbúcsúztunk Tokai László képviselőtől
rendezvényeink

Dabas város közössége július 6-án, pénteken
búcsúzott Tokai László képviselőtől a Szent
István téren. Családja és rokonai, választókörzetének polgárai, ismerősei, barátai, lovas- és
vadásztársai, a dabasi Képviselő-testület tagjai, a Városháza és az önkormányzati intézmények munkaközösségei vettek végső búcsút az
elhunyttól, aki döntéshozója és megbecsült
tagja volt a város közösségének.
A részvétet nyilvánítók egész sora járult az
urnakoporsóhoz, hogy lerója kegyeletét Tokai
László emléke előtt, és részvétét nyilvánítsa a
gyászoló családnak. Az elhunytat Dabas Város
Önkormányzata részéről Kőszegi Zoltán polgármester, a Lantos Mihály Lovas Sport
egyesület részéről Szilágyi Zsolt elnök búcsúztatta.
Tokai László, néhai DAFI-s képviselő, a
Szociális és Népjóléti Bizottság volt tagja, mindig szívén viselte az elesettek, rászorultak,
fogyatékkal élők sorsát. Halála előtt az volt a
kérése, hogy a koszorúkra szánt összeget
gyászszertartásán egy pénzgyűjtő urnába
helyezzék el, és az így összegyűlt összeg a
Reménysugár Fogyatékkal Élők Nappali
Intézet gondozottjai életkörülményeinek javítását szolgálja.
Tokai László képviselő halálával Dabas
város közössége szegényebb lett, mert mindannyian elvesztettük egy szociálisan érzékeny,
aktív, derűs embertársunkat.
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otók: Karlik Balázs

Emléke legyen áldott,
nyugodjon békében!
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Testvérvárosunk, Kalinkovó

A dabasi önkormányzat delegációja július
7-én Kalinkovóba, Szlovákiába utazott,
hogy ünnepélyes keretek között megkössék
a két település testvérvárosi szerződését. Az
aláírt dokumentumokat kétnyelvű szentmisén is megáldották.
Ami pedig a Borovenka Hagyományőrző
Néptánccsoportot illeti, nos, mi már július
6-án útnak indultunk. Szlovák barátaink
ugyanis ragaszkodtak hozzá, hogy minél

több időt töltsünk el Kalinkovóban. Így
háromnapos utazássá nőtte ki magát a fellépés.
Hihetetlenül barátságos fogadtatásban
és bánásmódban volt részünk. Mi pedig
mindezt jó hangulatú, rögtönzött utcabállal, másnap pedig harmonikás nótaesttel
köszöntük meg. A színpadot sajnos sikerült
a lendületes sári tánc első lépéseivel leamortizálni (amiért ezúton is elnézést kérünk), a

,,Építsünk hidat tiszta szavakból határok fölé,
S elindulhatunk egymás felé!”
Ismerős Arcok

Nagy várakozás előzte meg a július 7-én megtartott szemeti (szlovák
nevén Kalinkovo) falunapot. Ünnepi keretek között kötöttünk
testvértelepülési szerződést az anyaországi Dabas városával –
Magyarország szívével.
Dabas-Sári és Szemet baráti kapcsolata 1947-ben kezdődött az
akkori lakosságcsere kapcsán.
Akkor települtek át Sáriból szlovák családok községünkbe. Ma az ő
leszármazottjaik alkotják településünk szlovák magját. Számukra szintén nagy örömöt szerzett az esemény, hiszen ez a megállapodás is elősegíti a rokoni kapcsolatok ápolását Sáriban maradt hozzátartozóikkal,
egykori barátaikkal. Nekünk, ún. őslakosoknak, pedig megtiszteltetés,
hogy olyan várossal működhetünk együtt, ahol példaértékű a kisebbségek iránti tisztelet és megbecsülés. Reméljük, hogy sikerül meggyőzni
néhány falubeli barátunkat is, hogy a kétnyelvűség nem hátrányt, de
előrelépést jelent a etnikailag vegyes közösség számára. Ne csak a templom homlokzatán lévő imarészlet legyen az egyetlen magyar felirat szép
kis községünkben! Bízunk abban, hogy a magyar szó nem veszik ki
településünkről, és anyanyelvünk ismét szerves részévé válik falunk életének, nem csak nagyanyáink konyhájának!
A két polgármester: Štefan Božík és Kőszegi Zoltán örömét fejezte

vendéglátóink visszajelzései alapján azonban ez mit sem változtatott a csoportról és
táncainkról alkotott véleményükön.
Vasárnap, hazaindulás előtt a társaság
Pozsonyba utazott egy kis városnézésre. A
csoport minden tagja nevében mondhatom,
hog y nag yon jól éreztü k mag unk at
Kalinkovóban, és az is biztos, hogy nem
most találkoztunk utoljára…
Mráz Adrienn

ki, hogy sikerült megkötni a testvértelepülési megállapodást Dabas és
Szemet/Kalinkovó között. Kőszegi Zoltán beszédében elmondta:
,,Azt szeretném, hogy az itt élő emberek minél jobban megismerjék, hogyan
élünk Dabason. Hogyan tudnak együtt élni szlovákok és magyarok. Hogyan
lehet identitást, nyelvet megőrizni. Kultúrát, hagyományokat ápolni, úgy,
hogy az nem sérüléseket okoz, hanem mindnyájunk gazdagodását jelenti.
Ezt szeretnénk ezzel a tesvértelepülési kapcsolattal tovább erősíteni, hivatalossá tenni.”
Az ünnepi gyűlés után a helyi templomban kétnyelvű szentmisén
megáldották a szerződést. Az ünnepség gazdag kultúrműsor kíséretében zajlott. Színpadra állt a sári Borovenka Hagyományőrző
Tánccsoport, amely szlovák és magyar néptáncokkal kápráztatta el
a nagyérdemű közönséget.
Megmérkőzött egymással a két baráti község U13-as futballcsapata
is, ahol a dabasi fiatalok győztek. A két labdarúgóklub veteránjai is
összecsaptak, melyen szintén a hazaiak húzták a rövidebbet.
Az este beköszöntével megszólalt a harmonika csodálatos hangja, és
az ünnepi eseményen összegyűlt emberek együtt énekelték a szlovák és
magyar nótákat, népdalokat. Ezzel is megpecsételve a régi-új baráti
egyezséget. A júliusi szellő Pozsony felé repítette az éjszakai csendbe
simuló nótaszót, és mi csak remélhetjük, hogy ezt a gyönyörű üzenetet
az Országházban is meghallották...
Bartal Sándor
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IV. Dabasi Nyugdíjasklub Találkozó
Július utolsó szombatján tartotta a Bátki János Nyugdíjasklub a
Közösségi Házzal együtt szervezett IV. Dabasi Nyugdíjasklub
Találkozót Dabasi-szőlőkben.
Az eseményt egyrészt a Barátság és Szolidaritás Éve jegyében
szerveztük, valamint apropója volt a Bátki János Nyugdíjasklub
fennállásának 10. évfordulója is. A település valamennyi nyugdíjasklubja képviseltette magát a programon, amely így mintegy 150
dabasi időskorú részvételével zajlott. Az ünnepi köszöntést köve
tően Kovács Istváné klubvezető megemlékezett a szervezet névadójáról, Bátki János tanító, igazgató személyiségéről és munkásságáról, majd a civilszervezet és az intézmény képviseletében megkoszorúzták emléktábláját.
A forró nyári délután jó alkalmat teremtett arra is, ahogy az időskorúak alkotó csoportjai bemutatkozó műsorokkal örvendeztessék
meg a megjelenteket. A résztvevők láthattak cigánytáncot, hallgathattak betyárnótákat, alföldi és dunántúli népdalokat, verses

nyugdíjasköszöntőt, a páros énekeket követően pedig megtekinthették a szőlősi Mamorett csoport fűszoknyás táncát is.
A bográcsban főtt ebéd elfogyasztását követően mindenki táncra
perdülhetett, hiszen Lauter Antal és Tóth Antal szolgáltatta a talpalávalót, majd a program tombolasorsolással zárult. A rendezvény
nagyon jó hangulatban telt, sok régen látott kedves ismerőssel találkozhattak a résztvevők, tartalmas beszélgetések kerekedtek az asztaltársaságoknál.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a program
megvalósításában közreműködtek, a nyugdíjasklubok vezetőinek,
azoknak, akik a technikai előkészületeket segítették, a főzésben
együttműködtek. Külön köszönetet mondunk a programot támogató Humánerőforrás Bizottságnak, Kozma Tibornak és Kollár
Jánosnak, akik jelentősen hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Feldman László
a szőlősi Közösségi és Művelődési Ház vezetője

LECSÓFESZTIVÁL harmadízben
Július 21-én a Kisdabasért Egyesület szervezésében 43 induló csapattal eredményesen lezajlott a fesztivál. A rendezvény első helyezettje a BULLS csapata lett, második helyezést ért el a Kincs-Tár
csapat, míg a harmadikként a Pu-Bu Sári Presszó lett dobogós. A
rengeteg felajánlásnak köszönhetően számos különdíj is gazdára
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talált, így a legösszetartóbb, a legszebb környezetben főző, a legnagyobb létszámú csapat is jutalomban részesült. A szervezők szerint
mindannyian elismerést érdemelnek, akik valamilyen formában
hozzájárultak a fesztivál sikeréhez. Ez egy igai csapatmunka volt!
Az idő is kegyes volt hozzánk, elkerültek a viharfelhők, így kellemes
körülmények között főzhettek a résztvevők. A látogatók száma évről
évre gyarapszik, amihez nagy részben hozzájárul az önzetlenül felajánlott sétakocsikáztatás és az ugrálóvár, amit idén a támogatók
anyagi felajánlásai tettek ingyenessé. A lecsófőzőkön kívül a kézművesek is egyre nagyobb számban jönnek a rendezvényünkre, pedig ez
nem kis terhet jelent számukra.
Hálásak vagyunk a Szatmárcsekéről érkezett lekvárkészítőnek, a
tápiószelei bodnárnak, a kiskunfélegyházi rongyszőnyegkészítőnek,
a kenyérlángos- és kürtőskalácssütőknek, s természetesen a helyi
vállalkozóknak is (horgolóklub, késes, mézes, virágárus…), akik
jelenlétükkel színesebbé varázsolták a fesztivál helyszínét.
A közreműködők között évek óta jelen van a Presso Band
újhartyáni zenekar és a Faluházi Baglyok is, akik szívességből lépnek
fel és színesítik a színpadi programokat. Nélkülük már nem is fesztivál a Dabasi Lecsófesztivál!
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Sári Napok Šárské Dni 2012
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí
vom Önt, családját és barátait a Sári Napok rendezvény
sorozatunk minden programjára, valamint Szent Istvánnapi ünnepségünkre.
Kőszegi Zoltán
polgármester
Augusztus 15. (szerda)
Nagyboldogasszony ünnepe, egyházi búcsú
10.00 Szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári Mária Mennybemenetele Templom

Köszönet illeti a zsűri tagjait is Magyar Sándorné Ica, Major
Attila és Szabó István személyében, akik bizony nehezen tudtak
dönteni az ízletes lecsóköltemények között.
A Kisdabasért Egyesület sokak szerint díjnyertes lecsóját Máté
István és segítője, Bereczki Zsolt szakácsok alkották, amelyet a kilátogatók egy megvásárolt tombolatárgy fejében meg is kóstolhattak.
Idén harmadik ízben találkozhattunk a felsődabasi vásártéren, de
már mint jó ismerősök, barátok köszöntöttük egymást. Ez azt jelenti, hogy sikerült a közösségépítés, segítőkre, barátokra leltünk, családias hangulatban töltöttünk el egy szép napot.
A csapat összeállt: támogatók, lecsófőzők, kézművesek, fellépők,
közreműködők, mind-mind köszönetet érdemelnek, továbbra is számítunk segítségükre, jelenlétükre.
Ezúton szeretnénk megköszönni Dabas Város Önkormány
zatának a segítséget és támogatást, amivel lehetővé tette a lecsófesztivál megrendezését.
Tehát:
JÖVŐRE – EGYÜTT – MÉG TÖBBEN – UGYANITT!!!
Rizmajer Antalné Marcsi
a Kisdabasért Egyesület elnöke
Bővebb információk a későbbiekben az egyesület honlapján:
www.kisdabasert.hu honlapon találhatók.
Támogatók:
Dabas Város Önkormányzata, Presso Band, Agro Multi Szektor, Bor
Imre cukrászat, Dabas TV, D-Meat Kft., Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat, Gyóni Polgárőrség, H. M. Erdőgazdaság, Dr. Halász
Géza Szakorvosi Rendelőintézet, Kaldi-Ker Kft., Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola, Mag TV, Nyers Transz Ócsa, Rádió Dabas,
Remondis, S.T.I.M. Kft., Solanum-Békés Rt., Szálker Kft., Táborfalva
Honvédség, TESCO Dabas, T-Flex Kft., Tusák cukrászat, Újvári virágkertészet, Vogtland pékség, Balogh István vadászbolt, Bereczki Zsolt,
Danyis Jánosné Kamilla, dr. Deák Ferenc, Gogolák Gábor, Gogolák
Lénárd, id. Kancsár Ferenc, Kancsár és Társa, Keindl Attila zöldséges,
Kosztolányi Ferenc vállalkozó, Kosztolányi Imre hentes, Kosztolányi
Jenő, Lakos Árpád, Magyar Sándorné, Majer György, Major Attila,
Malecz László, Máté István, Papst József, Szandhofer János, Tunner
György hentes, Tusák Éva

Augusztus 16. (csütörtök)
18.00 Kiállításmegnyitó
„Összhang” – Garajszki József iparművész
és Prauda Miklós fotós kiállítása
Köszöntőt mond: Pálinkásné Balázs Tünde, alpolgármester
A kiállítást megnyitja: Kiss Károly – a Pest Megyei
Szlovák Önkormányzat elnökhelyettese
Közreműködik: a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Helyszín: Sári Közösségi Ház
19.30 Buncsák Zoltán és Újj Mariann musical-estje
Helyszín: a Sári Közösségi Ház kerthelyisége
Augusztus 17. (péntek)
16.00 Hagyományőrző gyermekprogramok
Népi játékok, kézművesfoglalkozás az olimpia jegyében
Helyszín: Sári Közösségi Ház
Sportdélután
17.30 Kapunyitás
18.00 Gerincgimnasztika – Mrázné Gogolák Éva
19.00 Step aerobik – Mrázné Gogolák Éva
20.00 Príma torna – Bennárik Dóra
Helyszín: a Sári Közösségi Ház nagyterme és terasza
Augusztus 19. (vasárnap)
Sátoros búcsú
Helyszíne: a sári futballpálya
21.00 Búcsú-bál
Zenél: a Hawer Band
Helyszín: a Gagarin Vendégház kerthelyisége
Augusztus 20. (hétfő)
18.00 Államalapításunk ünnepe
Program:
– Ünnepi beszéd: Pásztor Gergely, Dabas Város
Önkormányzata Humánerőforrás Bizottságának elnöke
– Kenyérszentelés
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
a Szivárvány Óvoda nagycsoportosai, a Dabas-Sári
Gyermek Néptánccsoport, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola diákjai, a Bazsalicska citeraegyüttes
Helyszín: a Sári Közösségi Ház kerthelyisége

2012. augusztus

Dabas 5

intézményeink hírei

Néptánctábor Dabas-Sáriban
Július 17–20. között néptánctábort tartottak a sári néptánccsopor
tok a Sári Közösségi Házban. A májusi oktatóváltást követően újszerű tanítási módszerekkel, hatékonyan folynak a hétfői táncpróbák.
Az új koreográfiák összeállítása és a még eredményesebb munka
érdekében azonban fontosnak tartottuk a tábor megszervezését,
illetve augusztustól heti két alkalommal próbálnak majd a táncosok.

A tábor ideje alatt esténként a felnőtt csoport magyarbődi és
szatmári táncokat gyakorolt, napközben, öt órán keresztül pedig a
gyermekek próbáltak. Kitartásuk, szorgalmuk és terhelhetőségük
az oktató szerint a felnőttek számára is példaértékű. A tábor végére
összeállt a somogyi ugrós táncokból álló koreográfiájuk, amelyet az
augusztus 20-i ünnepségen mutatnak be először.
A gyermekek és szüleik nevében köszönet jár a Sári Közösségi
Ház munkatársának, Virág Istvánnénak, aki a tábor ideje alatt gondoskodott a finom falatokról, továbbá minden táncos nevében
köszönet Simonyi Gábornak az oktatói munkáért és a Sári Szlovák
Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, amelynek segítségével a
tábor sikeresen lezajlott.
Gogolák Mariann, Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
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Aratónap
és nemzetiségi találkozó
„Suhog a kaszapenge, zizeg a tarló,
asszonyi kezekben, kapkod már a sarló…”
Július 14-én tartották Szarvas-Ezüstszőlőkben a „XV. Kárpátmedencei Nemzetiségek Találkozója és Aratónap” rendezvényt, amelyen számos anyaországi és hazánktól elcsatolt település képviseltette
magát.

A nap a hag yományőrzők felvonulásával kezdődött,
majd a csoportok
elfoglalták a kijelölt
búzatáblát, és kezdetét vette a kézi
a r a tóve r s e ny. A
zsűri idén is több
szempont alapján értékelt, fontos volt pl. az adott
településre jellemző aratóviselet, az aratóreggeli és tálalása, a hagyományos munkafolyamatok szakszerűsége. Az aratás után veterán
cséplőgéppel bemutatták a cséplés napjainkban már aligha ismert
folyamatát.
Délelőtt főzőversenyre nevezhettek a csoportok. A főzés folyamatát és az elkészült ételeket szintén szakmai zsűri értékelte. A sári csoportok zöldbablevest, matutkát és sári rétest készítettek.
A délután folyamán került sor az új kenyér megszentelésére.
Újdonság volt, hogy idén a csapatok saját településük búzáját hozták
el, melyet a szervezők a malomban megőröltettek, s ebből készült el a
Kárpát-medence kenyere.
A színpadi műsorok előtt került sor a díjak kiosztására. A sári hagyományőrzők idén három díjat is kaptak. Az egyik a „Leghagyományőrzőbb
Helytállásért” Díj, a főzőversenyen elnyertük a „Legkülönlegesebb Étel”
díját, valamint ismét hozzánk került a „Legszemrevalóbb Aratóleány”
Díj, Gogolák Mariannak köszönhetően.
Úgy gondolom, ebben az évben is méltóképpen képviseltük váro
sunkat a rendezvényen, melyet ezúton is szeretnék megköszöni a
Rozmaring Hag yomá nyőrző Népda l kör és a Boroven k a
Hagyományőrző Néptánccsoport tagjainak.
Bálint Dániel
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
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Referenciaintézményi fejlesztés
a Kossuth Zsuzsanna SZKI-ban
Iskolánk 5 969 170 forint uniós támogatást nyert a „Referenciaintézményi fejlesztés Dabason” című pályázatával, melyet a
TÁMOP 3.1.7-11/1 számú konstrukcióra nyújtott be az Új
Széchenyi Terv keretében. A referenciaintézményi előminősítést
2011 márciusában nyertük el. Jelen pályázat célja, hogy az intézményi fejlesztési terv alapján felkészüljünk a nevelési-oktatási gyakorlatok továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel
segítsük más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő
tevékenységét. A projekt megvalósítása során kialakítjuk a referenciaintézményi működéshez szükséges szervezeti, oktatásszervezési,
szolgáltatás-szervezési feltételrendszert, és jól képzett megfelelő
számú referenciaintézményi mentor-pedagógust készítünk fel.
Az interaktív táblahasználat már 2001-ben bevezetésre került, a
tanárok továbbképzéseken sajátították el a szükséges tudást.
Referenciaintézményként az EDUCATIO szolgáltatói kosarába
feltöltött jó gyakorlatunk egy történelemórán alkalmazott interaktív táblahasználatot mutat be, melynek során a tanulók tanórai aktivitása jelentősen növelhető. Az IKT-eszközök használata szakít a
hagyományos, frontális oktatási módszerrel, fontos része a tevékenységközpontú pedagógiának. A tankönyvhasználatot kiváltja a
digitális technika, a képi megjelenítése egyedülálló. Az interaktív
tábla számos módszertani lehetőséget biztosít, mint például: tesztek, szövegbeillesztős, párosító feladatok, képfelismerés.
A 3D/4D oktatástechnológiai módszer egyedülálló az országban. A cél, hogy a 3 és 4 dimenzióban kifejlesztett tananyagelemek
beépítésével vonzóbbá tegyük a tananyagot, valamint az oktatási
eszközök minőségének javítását, különös tekintettel a valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű tanulókkal való bánásmód színvonalának javítására. Másik jó gyakorlatunk a biológiaórák keretein
belül használt szemléltető eszközök használatának bemutatására
terjed ki. Bár 21. század diákjai számára az IKT-eszközök használata már alapvető, de vannak olyan hátrányos helyzetben lévők, akik
az eszközökhöz csak az iskolában tudnak hozzáférni.
Az általunk biztosított szolgáltatás célja, hogy iskolánkban
magas szinten alkalmazott infokommunikációs rendszerek használatát bemutassuk, melyet nemcsak informatikai órák keretein
belül, hanem egyéb közismereti vagy szakmai tárgyak oktatása
során is alkalmazunk. Referenciaintézményként feladatunk, hogy
az innovatív technológiáknak az alkalmazásában szerzett tapasztalatainkat továbbadjuk jól képzett pedagógusaink segítségével.
A projekt célja egy stabil referenciaintézményi hálózat kialakítása, ahol hatékonyan adhatóak tovább a tapasztalatok és a jó gyakorlatok az intézmények között.			
Rudas Anita

Hitelügyintézôket keresünk

hipermarket áruházban történő munkavégzésre,
20–40 órában!
Munkavégzés helye: Dabas
Elvárásaink: középfokú végzettség, ügyfélközpontú
szemlélet
Amit kínálunk: alkalmazotti jogviszony. Alapbér + jutalék
Az önéletrajzokat a palyazat@profield.hu
e-mail címre várjuk!

Hivatalosan is megalakult a
HUNOR Mentõszervezet
Ünnepélyes külsõségek között megalakult Ma
gyarország hivatásos katasztrófavédelmi mentõ
csapata. A HUNOR Mentõszervezet tagjai a bel
ügyminiszter elõtt tettek esküt és átvették a tár
ca vezetõje által adományozott csapatzászlót.
A Budavári Palota Oroszlános udvarába a Katasztrófavédelem
Központi Zenekara felvezetésével érkeztek meg az esemény főszereplői. Az ünnepségre Pintér Sándor belügyminiszter az országos
katasztrófavédelmi főigazgató, dr. Bakondi György tű. altábornagy
kíséretében érkezett meg. A miniszternek dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, országos polgári védelmi főfelügyelő adta be a jelentést. Ezt követően a térre a koronaőrség kíséretében megérkezett a
Szent Korona, az alaptörvény díszpéldánya, és bevonultak a történelmi zászlók.
Pintér Sándor emlékeztetett arra, hogy a katasztrófavédelem
nemzeti ügy, az ország biztonságáért mindenki felelős, a polgárnak
és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend. A katasztrófavédelem rendszere, az elmúlt két évben gyökeres változáson,
jelentős szemléletváltozáson ment keresztül. A BM OKF célja az
emberek életének és vagyonának a védelme, e feladat maradéktalan
teljesítése. Mindehhez, mondta a tárcavezető, elengedhetetlen a
tudás, a felkészültség és az elhivatottság, valamint a társszervekkel
való együttműködés. A most megalakult HUNOR Mentőszervezet
Magyarország legnagyobb hivatásos mentőcsapata, a tagok önként
vállalták, hogy itthon és határainkon kívül bevethetőek lesznek.
„Önök Magyarország hivatalos mentőcsapataként hajtják majd
végre feladatukat. Soha ne feledjék, minden, amit az ország hatá
rain innen, vagy az ország határain túl tesznek, hozzájárul a hivatásos állomány és Magyarország megítéléséhez. Legyenek azon, hogy
minden bevetéssel csak javuljon ez a megítélés.”
90 HUNOR-tag tette le az ünnepélyes esküt a belügyminiszter
előtt július 15-én a budai várban. A HUNOR (Hungarian National
Organisation For Rescue Services) Mentőszervezet voltaképpen a
katasztrófavédelem belföldön és külföldön is bevethető, hivatásos
tűzoltókból kiválogatott elit alakulata. Csak a legkiválóbbak juthattak be, komoly pszichikai, fizikai és egészségügyi feltételeknek kellett megfelelniük.
Hosszas munka, felmérés és válogatás előzte meg az önként
jelentkező hivatásos állományú tűzoltókból megalakult szervezet
életre hívását. A Budapesten három órán belül, vidéken nyolc órán
belül, külföldön pedig 48 órán belül beavatkozásra képes csapatot
folyamatosan képzik, terhelik a jövőben is, annak érdekében, hogy
minél összeszokottabban, összehangoltabban dolgozzanak a
katasztrófák helyszínén.
A Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség két hivatásos tagja, a
Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Káli Sándor tű. őrnagy és
Szrága Árpád tű. őrmester, a Monori Hivatásos Tűzoltóság gépjárművezetője is megfelelt a HUNOR csapata elé állított követelményeknek.
Branyiczky Márk tű. alezredes
Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kirendeltségvezető
2012. augusztus
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
augusztus havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu
honlap: www.kmkdabas.hu

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

Nyári szünet időpontja:
augusztus 21–24.

Nyári szünet időpontja:
augusztus 6–17.

NYÁRI szakTÁBORok

k i á llí tás

Népzenei–néptánc tábor
Időpont: augusztus 21–26.
Helyszín: Balatonfenyves
A program: az intézményben működő gyermek és felnőtt citeraés néptánccsoportok tagjainak fejlődését segítő munka, tanulás,
közösségi élmények megélése.
Szakmai vezetők: Farkas Gábor, Azary Beatrix és Csébi Orsolya
néptáncoktatók, Szlama László és ifj. Szlama László citeraoktatók

3. Házunk –Hazánk
Országos Fotókiállítás
Megnyitó: szeptember 14. péntek, 17.00 óra
Megnyitóbeszédet mond: Kőszegi Zoltán polgármester
A kiállítás szeptember 14-től október 14-ig tekinthető meg,
Hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig.
Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545)

A halász boldizsár Városi Könyvtár Hírei
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. · E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com · honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyári szünet időpontja: 2012. augusztus 6–17. · Nyitás: augusztus 21.
Nyitva tartása és elérhetőség:

Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
Gyerekkönyvtár: h é t f ő , p é n t e k : 1 2 . 0 0 –1 8 . 0 0 ó r á i g
kedd, szerda, csütörtök: 12.00–17.00 óráig
Tel.: 29/363-079

Könyvajánló felnôtt olvasóinknak
Magyar György: A védő
14 meghökkentő bűnügyi történet
Tizennégy meghökkentő bűnügyet mutat be – természetesen megváltoztatott nevekkel – a sztárügyvéd, Magyar György kötete, melyeket Havas Henrik
szerkesztett és formált olvasmányos történetekké.

A Halász Móricz-kúria nyári programja
Hétfő
Kedd
Szerda

18.00–19.30
18.30–20.00
16.00–18.00

INGYENES angol szakkör
Hatha jóga
Baba-mama klub

Augusztus 10. (péntek) 15.00–18.00 Kenyérsütés a Miloszerni
vendégházban
Augusztus 11. (szombat) 15.00–21.00 a Dinnyés Lajos Nyug–
díjas Klub Egyesület programja
Augusztus 13. (hétfő) 16.00–18.00 kezdő horgolóklub
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Mindegyik történetben a védő szerepéből látjuk a bűnesetet és az
elkövetőket. Olvashatunk Samir Halidzsárról, akit egy szerb férfi
meggyilkolásával vádoltak meg. Egy másik történet egy orvosprofesszor tizennégy éves lányának elrablásáról szól. Egy megdöbbentő
eset egy közokirat-hamisítás miatt körözött házaspárt mutat be,
a k i k ről k ider ü l, hog y meg fojtot tá k a g yermekei ket is.
Megismerhetjük egy fiatal, zavart férfi történetét, aki késsel megsebesített egy taxisofőrt a torkán. Egy újabb, megdöbbentő történetben egy fiatal lányanyáról esik szó, aki otthon szüli meg gyermekét,
majd a csecsemőt megfojtja és elássa a kertjükben. Lilla, egy fiatal
lány, anyja jelenlétében késsel leszúrja részegeskedő, anyját bántalmazó apját, aki gyakran zaklatta is őt. Az utolsó történet pedig arról
szól, hogy Kovács úr, aki leginkább külföldön tartózkodik, egyik
budapesti házában, hosszas távollét után egy fiatal férfi holttestét
találja meg a ráccsal lezárt kandallójában.
Forrás: www.kello.hu
Augusztus 13–17-ig, 8.00-tól 16.00 óráig
INGYENES napközis tábor gyerekeknek!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni személyesen
vagy az alábbi telefonszámon lehet.
A programokon mindenkit sok szeretettel várunk!
A Halász–Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál Emlékszoba látogatható minden hétköznap 8.00–16.00 óráig.
Érdeklődni lehet személyesen, illetve a 06-29/367-160-as telefonszámon.
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, melyeknek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
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Gyermekjóga foglalkozások

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁRBAN
szeptembertôl bôvülnek szolgáltatásaink
Logopédiai tanácsadás és terápia
A világ megismerése nagy feladat minden gyermek számára. Mivel
világunkban leginkább beszéddel fejezhetjük ki magunkat legközvetlenebbül, ezért minden gyermeknek el kell sajátítania a kommunikációnak ezt a legkézenfekvőbb módját. Egyes esetekben azonban a gyermeknek szüksége van logopédiai segítségre is, hogy megfelelő fejlesztésekkel a csemete, mire az írott nyelv megismerését
kapja feladatul, már kellően erős nyelvi alapokra tudjon támaszkodni. Ha a gyermekkel foglalkozó pedagógusok vagy környezetében
bárki eltérést észlel gyermeke fejlődésében, és ezt jelzi Önnek, forduljon szakemberhez, választ kaphat a kérdéseire.
A vizsgálatokról és a terápiáról érdeklődni, időpontot foglalni a
Kölyöksziget Játéktárban lehet, valamint:
Jasper Ágnes logopédus, gyógypedagógus
Tel.: 06-30/689-7904

Mozgásterápia: TSMT-módszer
A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) egy szenzomotoros
szemléletű mozgásfejlesztő és kogníció fejlesztő módszer. A terápia
során olyan eltérő fejlődésmenetű/organikusan éretlen 0–3 éves, és
3–7 éves gyerekekkel foglalkozunk, akik valamilyen eltérést, lemaradást mutatnak azonos életkorú gyermektársaikhoz képest.
3 éves korosztálynál vezető/jellemző tünetek:
– Motoros terület: egyensúlyzavar, mozgásfejlődés egyes szakaszainak hiánya vagy felcserélődése, nyelési- szopási nehézségek, eltérő izomtónus, csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása, kifejező nyelvi készség hiánya,
ügyetlen, stb.
– Pszichés-kognitív terület: észlelési zavarok, beszéd/ látási/ hallási nehézségek, figyelem rövid, alig fenntartható, alvászavar, autoagresszivitás, alig
motiválható, stb…
– Szociális terület: kötődési zavar, öntörvényű, nehezen fogad szót, nehéz
megnyugtatni, akaratos, stb.
3–7 éves korosztálynál vezető / jellemző tünetek:
– A 3 éves korig kialakult éretlenség folytatódik, a tünetek erősödnek, manifesztálódnak, valamint újabb tünetek csatlakoznak.
– Motoros terület: akadályozott beszédfejlődés, hiperaktivitás, veszélyérzete nincs, túlzottan passzív, mozgástempója lassú, gyenge mozgáskoordináció, stb.
– Pszichés- kognitív terület: diszlexia/ diszgráfia veszélyeztetett, mentális
retardáció, emlékezeti gyengeség, stb.
– Szociális terület: nehezen fogadja el a szabályokat, kiszáll a feladathelyzetekből, nem kötődik a barátaihoz, stb.
A vizsgálatokról és a terápiáról érdeklődni, időpontot foglalni a
Kölyöksziget Játéktárban lehet, valamint:
Mészáros-Kovács Krisztina
TSMT-terapeuta, óvodapedagógus, gyógypedagógus-hallgató,
mozgásfejlesztő, gyermekjóga-oktató; tel.: 06-70/394-5778

A gyermekjóga foglalkozások alkalmával megismerkednek a jóga
ősi gyakorlataival. Minden ősi gyakorlat egy állathoz, növényhez
hasonlatos. Minden foglalkozás 45 perces. Külön életkor szerint
vannak felosztva a csoportok: ovi jóga 3–7 éves, suli jóga 7–13 éves
gyermekek részére. A foglalkozások alatt a jóga ászanákat, mesébe
ágyazottan, játékos formában sajátítják el a gyerekek. Cél a helyes
testtudat kialakítása, mozgás fejlesztése, pozitív személyiségfejlesztés.
A foglalkozásokat októbertől keddenként, a délutáni órákban tartjuk.

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR állandó programjai:
• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
Szeptembertől:
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
kéthetente, szombatonként 14.30–16.00 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 16.30–18.00 óra között
• ZENE-BONA (5–7 éveseknek)
Kéthetente szombatonként, 13.30–14.30 óráig
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óra között, előzetes időpontegyeztetéssel
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Kedden és csütörtökön 14.00–18.00 óra között,előzetes időpontegyeztetéssel
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as,
Dömők Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia), a 06-30/689-7904-es, Mészáros-Kovács Krisztinánál (TSMT,
gyermekjóga), a 06-70/394-5778-as 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,
valamint a facebook oldalunkon.
Utólag is szeretnénk köszönetet mondani a Gyermeknap
Mazsola és Tádéval rendezvényünk kapcsán a Zöld Hullám
Egyesületnek a felajánlott nyomdai munkáért!

GYERMEKNAPI JÁTÉKGYûJTÉS
GYERMEKNAPI JÁTÉKGYŰJTÉSÜNK-re nagyon sok
felajánlás érkezett.
Többek között maguk a gyerekek hozták be hozzánk játékaikat, hogy odaadják a rászoruló gyerekeknek.
Felajánlóink: Harmincz Péter; Mráz Zita; Újvári Bence és
Zsombor (8 és 5 évesek); Kovács Dia (8 éves); Horvát Beni (3 éves);
Tóth Kornél (4 éves); Jurászik Bence (7 éves); Dentsi Zsófia (9 éves);
Mikuska Laura Anna (1 éves); Horváth Levente (3 éves); Csillag
Dóra (11 éves); Kardos Marcell (3 éves)
Valamint a 9. Dabasi Futónapon összegyűlt játékokat is átadták
nekünk a szervezők, melyeket továbbítottunk a Karitaszcsoportnak és a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat
családsegítőinek, akik eljuttatják a családokhoz. Mindenkinek
köszönjük a segítséget!
2012. augusztus
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-t estülete 2012. július 31-én
rendes ülést tartott.
A képviselők az ülés megkezdése előtt egyperces néma felállással adóztak Tokai László képviselő úr emlékének.
A testület jogalkotói hatáskörben
– elfogadta a Társult Önkormányzatok Együtt
Segítőszolgálatai által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az
ellátások térítési díjainak megállapításáról
szóló önkormányzati rendeletet, mely szabályozza a társulás területén nyújtott személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások
formáit. A rendelet teljes szövege megtekinthető Dabas Város Önkormányz atának hivatalos honlapján (www.dabas.hu);
– módosította a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról szóló 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint az étkeztetésre, a házi segítségnyújtásra és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó jogosultságot az intézményvezető határozatlan időre is megállapíthatja;
– módosította a települési hulladék kezelésé-

ről szóló 29/2012. (IV. 27.) önkormányzati
rendeletet. A módosítás megerősítette,
hogy a hulladékszállítás díja 2012. augusztus 1-jétől:
• 120 literes gyűjtőedény esetén: 1680 Ft
+ áfa/ingatlan/hó
• 240 literes gyűjtőedény esetén: 3360 Ft
+ áfa/ingatlan/hó
• 1100 literes gyűjtőedény esetén:16 800
Ft + áfa/ingatlan/hó
• Egyedülálló lakos 120 literes gyűjtőedény esetén: 1380 Ft+áfa/ingatlan/hó
– hatályon kívül helyezte a 37/2012. (VI. 29.) sz.
önkormányzati rendeletet.
A testület intézményekkel kapcsolatos
döntései között
– elfogadta a városi fenntartású nevelésioktatási intézmények alapító okiratainak
módosítását;
– meghatározta a 2012/2013-as tanévtől az
óvodákban és általános iskolákban indítható
csoportok, osztályok számát;
– meghatározta a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek kiemelt munkavégzésért
járó keresetkiegészítését, a tavalyi mértékkel azonosan, bruttó 28 000 Ft/hó összegben 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus 31-ig.
A képviselők jóváhagyták a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Pályázati hírek
Dabas Város Önkormányzata a „Dabas ivóvízminőség javítását célzó derogációs
víziközmű projekt előkészítése”(KEOP-7.1.0/11-2011-0035) tárgyú pályázatával kapcsolatban 2012. június 30-án sajtótájékoztatót tartott. A sajtóeseményen elhangzott,
hogy a beruházás megvalósíthatósági tanulmánya elkészült és benyújtásra került az
Energia Központ Nonprofit Kft. Közműfejlesztési és Hulladékgazdálkodási Főosztálya
részére, amely Közreműködő Szervezetként funkcionál a pályázatban.
A tanulmány elkészülte és benyújtása azért kiemelkedő jelentőségű, mert ez fogja
képezni a későbbi, kivitelezést támogató pályázat alapját. A beruházás előkészítő szakasza ezzel lezárul, s a tanulmány jóváhagyásával megnyílik a lehetőség a megvalósítási
szakaszba lépésre.
A megvalósíthatósági tanulmány három beruházási változatot vizsgált meg, majd a
műszaki, gazdaságossági elemzést követően javaslatot tett alapvetően a meglévő vízbázis
használatára, négy vízkezelő telep létesítése mellett.
Az önkormányzat reményét fejezte ki, hogy még ez évben megszületik a beruházási
pályázatról a pozitív döntés, s a közbeszerzés lefolytatása után a nyertes kivitelező 2013
elején benyújthatja a kiviteli terveket vízjogi létesítési engedélyezésre. A kivitelezés csak
jogerős létesítési engedély birtokában kezdődhet meg, de az előkészítési és engedélyezési
szakaszhoz képest a kivitelezés már gyorsan megvalósítható.

A Képviselő-testület, mivel nem tartotta időszerűnek, egyelőre nem támogatta, hogy
emlékmű kerüljön felállításra a városban vitéz
nagybányai Horthy Miklósnak.
A testület egyetértett a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételével az
Örkényi Takarékszövetkezettől, és mint a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesü
let tagja, a hitelszerződés megkötéséhez a
település lakosságszám-arányos összeg
(7 164 310 Ft) erejéig készfizető kezességet
vállalt.
A Képviselő-testület a Dabas Sportcsarnok
bérleti díját 2012. augus z t us 1-jétől
8000 Ft+áfa/óra összegben állapította meg.
A testület a 2012. évi költségvetés 6. mellékletében Közép-Európai zarándokút fejlesztésére
elkülönített pályázati önrész összegéből max.
5 millió forintot Dabas-Sáriban cölöpjárda és
fahíd építésére különített el, a fennmaradó
összeget az általános tartalékra helyezte.
A testület a Daköv Kft. által befizetett bérleti
díjat, 8 millió forintot, az általános tartalékra
helyezett.
A testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést bírált el.
K. B.

Új felállású
városvezetés Zentán
A májusi szerbiai önkormányzati választások után, múlt hónapban hivatalába
lépet t a z új zenta i városve zetés.
Délvidéki testvérvárosunk eddigi polgármester asszonya, Sirkova Anikó a
következő ciklusban a település képviselő-testületének elnöki tisztségét tölti
majd be, az új polgármester pedig
Ceglédi Rudolf lesz. Dabas Város
Önkorm ányzatának nevében Kőszegi
Zoltán polgármester mindkét zentai
városvezetőnek levélben gratulált megválasztásukhoz, kifejezve abbéli reményét, hogy a Zenta és Dabas közti
viszony a jövőben is legalább olyan aktív
és gyümölcsöző lesz, mint eddig volt.
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A Humánerõforrás Bizottság pályázati kiírásaI
dabasi hallgatóknak
adható ösztöndíjra
A Humánerőforrás Bizottság a dabasi hallgatóknak adható tanulmányi ösztöndíjról szóló 5/2009. (I. 29.) számú önkormányzati
rendelet 3. § (2) bekezdése alapján pályázatot ír ki dabasi hallgatóknak tanulmányi ösztöndíjra. A pályázók között szétosztható összeg
maximum 300 000 Ft. A pályázat benyújtásának feltételei:
– a hallgató dabasi lakóhellyel rendelkezik;
– a hallgató a 30. életévét a pályázat benyújtásának időpontjáig,
valamint az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem tölti
be;
– aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszony az ország bármely
államilag elismert felsőfokú oktatási intézményében főiskolai
vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/
MA képzésben;
– A hallgató az első diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytat a felsőoktatásban, valamint legalább az első évfolyamot a pályázat benyújtásáig már sikeresen elvégezte, és az évfolyam mindkét félévében a felsőoktatási intézmény által hivatalosan megállapított, kredit-teljesítménnyel súlyozott tanulmányi
eredményének átlaga minimum 4,50, illetve rendelkezik legalább
egy államilag elismert alapfokú C típusú nyelvvizsgával, vagy legalább két nyelvből A vagy B típusú alapfokú nyelvvizsgával;
– Az ösztöndíj elnyerésében előnyt élvez az a hallgató, aki szakterületén kimagasló eredményt ért el, vagy kutatómunkában vesz
részt, vagy tudományos publikációval rendelkezik, vagy tanulmányait külföldön folytatta, vagy folytatni kívánja.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. A
pályázatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon kell benyújtani, az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodában. Az adatlaphoz csatolandó:
– a pályázat benyújtását megelőző 2 félév tanulmányi eredménye,
(lezárt index fénymásolata);
– nyelvvizsgát igazoló dokumentum fénymásolata;

Tisztelt Ügyfelünk!

– a szakterületén elért kimagasló eredmény, illetve kutatómunkában való részvétel, vagy tudományos publikációt bizonyító oklevelek, díjak, pályázatok stb. eredményeinek az igazolása;
– külföldi hallgatói jogviszony igazolása.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. október
– Az ösztöndíj a felsőoktatási intézmények hallgatói számára egy
tanulmányi évre (10 hónapra) szól. Az ösztöndíj folyósítása a
döntést követő hónap 15. napjáig történik, az adott tanév év első
hónapjáig (szeptember 1.) visszamenőlegesen, ezt követően
havonta minden hónap 15. napjáig.
– Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulmányaikat folytatók részére maximum 5000 Ft/hó.
A pályázati adatlap letölthető a www.dabas.hu weboldalról az
Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve nyomtatott formában rendelkezésre áll az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Irodában.
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B, II. emelet 219-es vagy 215-ös iroda).

kulturális programok
támogatására
Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága
2012. augusztus 31. beadási határidővel pályázatot írt ki városi
szintű kulturális programok, tevékenységek megvalósításának
támogatására, összesen 900 000 Ft keretösszeg erejéig.
A pályázaton részt vehetnek a nevelési-oktatási és kulturális
intézmények, az egyesületek, alapítványok, egyházak, nyugdíjasklubok, egyéb civil szerveződések. Egy pályázattal elnyerhető
összeg maximum 80 000 Ft.
Pályázni a bizottság által összeállított pályázati adatlapon lehet
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Dabas Város
Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján és hivatalos honlapján
(www.dabas.hu). A pályázati adatlap letölthető a www.dabas.hu
weboldalról az Önkormányzat/Pályázatok menüpont alatt, illetve
nyomtatott formában rendelkezésre áll a Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) 215-ös vagy 219-es irodájában.
Pásztor Gergely, aHB elnöke

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok
miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már csak a következő havi
számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2012. augusztus
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Varga Ádám
2012. 06. 20.
Gombos Rita
Kozek Eszter
2012. 06 .24.
Rizmajer Erzsébet
Turcsán Zselyke
2012. 06. 25.
Ternák Mária
Kovács Zoltán
2012. 06. 25.
Gogolák Erzsébet
Pásztor Dániel
2012. 06. 27
Gazsó Éva
Nagy Szilárd
2012. 07. 04.
Presinszki Tímea
Hölle Hanna
2012. 07. 04.
Rutterschmidt Tünde
Bennárik Bella Róza
2012. 07. 22.
Danyis Ágnes

július 6.
július 7.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

július 27.
július 28.

Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 10.
Kónya László–Vas Ildikó
Szabó Tamás–Kozma Eszter
augusztus 17.
Lukács Gábor–Hornyák Andrea
augusztus 24.
Helik Zsolt–Pap Elvira
Rigó László Tamás–Dr. Roicsik Renáta
augusztus 30.
Lénárt Árpád–Bennárik Erika
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Bondor Ákos–Boczki Erzsébet
augusztus 14.
Szkicsák-Hébel Ferenc–Kucsák Erika
augusztus 15.
Kovács József Zoltán–Gula Andrea
augusztus 21.
Deminger Ferenc–Szabó Márta
augusztus 22.
Szabó Attila–Lauter Klára
augusztus 28.
Gogolák József–Mráz Éva
Dr. Cserjés Mátyás László–Dr. Vitvindics Mária
augusztus 29.
Kocsó Mihály–Szőllős Szilvia
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
július 11.
Niebel László Endre–Vizer Edit
augusztus 8.
Balázs János–Hábli Ágnes Mária
Harminc József–Balázs Katalin
augusztus 15.
Erdélyi Róbert–Balázs Judit
Suhajda Pál–Balázs Ilona
Balogh Sándor–Farkas Mária Györgyi
Papp László–Szabó Teréz
augusztus 21.
Bozsik István–Prigyeni Silke
augusztus 28.
Pardi Lajos–Farkas Erzsébet
Szenyics István–Kovács Karolina
augusztus 29.
Kárpáti László–Nyiredi Piroska
Egri Sándor–Mózes Márta Ildikó
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 6.
Prauda Miklós–Faldina Margit
augusztus 28.
Balogh Gábor László–Simora Hajnalka
Besenczi Attila–Vincze Judit
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 4.
Mráz Lénárd–Csernák Julianna
augusztus 12.
Valentényi János–Kecskés Rozália
Bese József–Kosztyu Mária
Varga Mihály–Ordasi Éva
augusztus 19.
Pamuk László–Turcsán Katalin
augusztus 25.
Farkas Mátyás–Szabados Erzsébet
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 11.
Pecsenyi József–Farkas Magdolna
2012. június–július hónapban kötöttek házasságot:
június 29.
Zalavári Zsolt–Sipos Viktória
június 30.
Karlik László–Hegóczki Helga Ibolya
Beretvás Róbert–Máthé Irén
Volenszki Zoltán János–Sztanisics Zsuzsanna
Gábor Zoltán–Kiss Irén
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július 14.
július 20.
július 21.

Kollai István–Garajszki Margit
Bagi Róbert–Balogh Beáta
Gácsi Gábor–Suhajda Brigitta
Méhész János–Spanyiel Lili
Dóra Gábor Szabolcs–Gönczi Vivien
Erős István–Lantos Edina
Joó Attila–Szilveszter Erika Ilona
Takács László–Magyar Anita
Tóth Tibor–Sédli Ágnes
Zsíros Sándor–Dévai Edit
Bodzsár János–Szép Beáta
Gál Csaba–Sipos Adrienn
Horneac Zoltán Mihály–Prauda Karolina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Rácz István
1922. 08. 08.
90 éves
Fabók Pál
1920. 08. 05.
92 éves
Juhász Lajosné (Virbling Rozália)
1920. 08. 31.
92 éves
Farkas Mihályné (Gogolák Erzsébet) 1919. 08. 10.
93 éves
Pataki István
1919. 08. 25.
93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Kovács József
1961. 08. 09. 2012. 05. 30.
Majoros Péter
1924. 03. 05. 2012. 06. 09.
Zsolnai Péterné (Nyistyák Mária)
1927. 03. 14.
2012. 06. 16.
Herbert Imre
1949. 04. 17.
2012. 06. 17.
Farkas Mihályné (Balog Erzsébet)
1945. 10. 13.
2012. 06. 20.
Molnár Gáborné (Hunt Julianna)
1939. 09. 02. 2012. 06. 21.
Talapka Jánosné (Szmrek Ilona)
1938. 11. 05.
2012. 06. 25.
Garajszki Gáborné (Bálint Erzsébet)
1933. 12. 23.
2012. 06. 26.
Széphelyi György
1941. 08. 04. 2012. 06. 29.
Tokai László
1952. 07. 07.
2012. 06. 30.
Farkas József
1945. 11. 14.
2012. 07. 03.
Szabados Jánosné (Blahó Apollónia) 1934. 05. 26. 2012. 07. 03.
Márki Károlyné (Bognár Mária)
1933. 07. 25.
2012. 07. 04.
Krejcsi József János
1927. 05. 05. 2012. 07. 07.
Gogolák Lénárd
1949. 10. 05.
2012. 07. 09.
Bata János
1946. 08. 24.
2012. 07. 10.
Lovestyán Istvánné (Borbély Ilona)
1936. 01. 27.
2012. 07. 10.
Bálint Pálné (Gombár Margit)
1917. 05. 09. 2012. 07. 11.
Kucsák Bence
2002. 05. 24.
2012. 07. 17.
Buczó Ferencné (Orbán Ilona)
1930. 07. 10.
2012. 07. 18.
Molnár József
1939. 09. 13.
2012. 07. 18.
Bábel Pál
1916. 03. 09. 2012. 07. 22.
Botlik István
1925. 09. 22. 2012. 07. 23.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik drága kis
fiam, Kucsák Bence (2002–2012) temetésére eljöttek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
Édesanyja és a gyászoló család

Tisztelt Segítőkész Emberek!
Ezúton szeretném megköszönni azt a sok kupakot, amelyet Bence
kisfiam megsegítésére gyűjtöttek! Köszönettel:
Hizsnyai Tünde

önkormányzati hírek

„Hogyan õriztük meg…”
pályázat legalább 40 éve házasoknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család- és
Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága meghirdeti „Hogyan őriztük
meg… ” című pályázatát olyan házaspárok részére, akik legalább 40
éve házasok.
A pályázati felhívás célja, hogy – hiteles történeteken keresztül –
mintákat adjon a fiatalabb korosztálynak a házasság értékteremtő,
értékeket megtartó, értékeket (meg)őrző intézményéről. A pályázat
kiírója olyan írásos pályaműveket vár, melyek bemutatják a fiatalabb
generációk részére, hogy mi erősítette, erősíti a házasfelek közötti
köteléket, mi segítette át a házaspárokat az érzelmi hullámvölgyeken, nehezebb társadalmi-történelmi időszakokon, mi tette a házasságot tartalmassá, az összetartozás-érzést magától értetődővé.
A pályázat letölthető a palyazat@ncsszi.hu honlapról
A pályázatokat 2012. augusztus 21-ig lehet benyújtani.

Értesítés gázvételezés
szüneteltetésérôl
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 ingyenesen hívható telefonszámán teheti meg.
TIGÁZ-DSO Kft.

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

OKMÁNYIRODAI TÁJÉKOZTATÓ
Az ügyintézési határidőről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
33. §-a értelmében kérelemre induló eljárások esetén az általános
ügyintézési határidő harminc nap, mely a kérelem beérkezését
követő napon indul. Ettől rövidebb határidőt kizárólag jogszabály állapíthat meg.
A központi kiállítású okmányok (útlevél, személyazonosító
igazolvány és vezetői engedély) kibocsátásának ügyintézési
határidejére a fentiek értelmében – egyéb jogszabályi rendelkezés hiányában – a Ket. által rögzített 30 naptári nap az irányadó,
kivéve útlevél esetében, és akkor is csak a jogszabályban előírt
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése mellett.
A személyazonosító igazolvány és vezetői engedély kiállítására irányuló eljárásban nincsen lehetőség az általános ügyintézési
határidőnél rövidebb idő alatt történő okmánykiállításra.
A bejelentési (átírási) kötelezettséget mulasztó új tulajdonosokkal szemben alkalmazható intézkedésekről
A járműnyilvántartásba bejegyzett közúti járművek tulajdonjog-változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztásáról az átírást elmulasztó új tulajdonos lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság jellemzően az eladó bejelentése alapján szerez tudomást. A jármű új tulajdonosa közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a
továbbiakban: Kknyt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában írtak
alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot
adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál a jármű tulajdonjogának változását. A fenti határidő elmulasztása esetén a
vevővel szemben több intézkedés alkalmazható!
A Kknyt. fent idézett rendelkezésének megsértése miatt
elrendelhető a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 8.) Korm.rendelet 87. § (4) bekezdésben szabályozott forgalomból hivatalból történő ideiglenes kivonás, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 225.
§ (1) bekezdése alapján a szabálysértési feljelentés megtétele.
Aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési
igazgatási szabályokat megsérti, szabálysértést követ el. A bejelentési kötelezettség mulasztása tipikusan olyan magatartás,
amely megalapozza a szabálysértési feljelentés megtételét, tekintettel arra, hogy a szabálysértési tényállást a Kknyt. 33. § (1)
bekezdés b) pontjában foglaltak töltik ki, függetlenül a forgalomból kivonástól!
A fentiekre való tekintettel, kérem az érintett Ügyfeleket a
jogszabályban meghatározott határidők megtartására, mivel a
tulajdonjog-változás bejelentésének elmulasztásával kapcsolatban indított közlekedési igazgatási eljárás során Dabas Város
Polgármesteri Hivatal Okmányirodája a forgalomból hivatalból
történő kivonás mellett minden esetben szabálysértési feljelentést tesz.
Dohóczki Judit
Okmányiroda
2012. augusztus
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Egyházak hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
Tanczik Balázs plébániai kormányzónál

első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.0017.45 óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
Mindenkit szeretettel várunk a gyóni
evangélikus gyülekezetbe!

Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A gyóni Református
Egyházközség hírei

Az alsódabasi miserend a következő:
hétfő, péntek, szombat 19.00 órától, vasárnap
9.30 órától

2012. augusztus 1-jétől Tanczik Balázs
plébániai kormányzó veszi át a gyóni plébánia vezetését.
Augusztus 6-tól a gyóni szentmisék rendje az alábbiak szerint változik:
• Hétfő, szerda, péntek, szombat 18.00 órától
• Vasárnap 10.30 órától
• A gyóni Zárdakert Idősek Otthona kápolnájában szerdán 10.00 órától

• Augusztus 5-én, 12-én és 19-én a vasárnapi
istentiszteletek 11.00 órakor kezdődnek.
• Augusztus 24-én péntek 18.00 óra úrvacsora-előkészítő istentisztelet a templomban
Imaközösség: betegekért, gyászolókért, gyülekezetünkért, népünkért
• Augusztus 26-án vasárnap 10.00 óra újkenyéri hálaadó istentisztelet, úrvacsoraosztás
• Szeptember 9-én vasárnap 10.00 óra tanévnyitó istentisztelet
Tájékoztató a hittanórák várható rendjéről
Állandó alkalmaink:
Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
• Csütörtökönként 18.00 órakor imaközösség

A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Állandó alkalmaink:
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap

Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentiszteletek vasárnap délelőtt 10.00 óra
Alkalmak

Szolgálat Isten országáért
Nemrégiben látott napvilágot a Szolgálat Isten országáért című kötet,
amely Bábel Balázs, Kalocsa–kecskeméti érsek gondolatait, véleményét, tetteit örökíti meg, azt a világképet, amely Farkas P. Józseffel
folytatott beszélgetései során tárul az olvasó elé.
A kiadvány a Kecskeméti Wojtyla Ház Karitasz Könyvek sorozat
legújabb darabja, kiadója a Farkas Galéria Bt. és a Wojtyla Ház
Nonprofit Kft. A szerző elkötelezett katolikus újságíró. 2006–2011
között minden egyházi és nemzeti ünnep alkalmával készített interjúkat az érsekkel, és ezeket a beszélgetéseket rendezte egy kötetbe Koloh
Elek, a könyv szerkesztője. Az előszót Lezsák Sándor, az Országgyűlés
alelnöke írta, aki nemcsak az interjúalany, de a kérdező fontosságát is
hangsúlyozza a műfaj kapcsán: „…az interjú kétszereplős műfaj, amiben a témaválasztástól a beszélgetés menetének irányításán át, a gondolatok pallérozásáig a kérdezőre sok feladat hárul, mire az interjú nyomtatásban megjelenik. Vagyis nem mindegy, hogy ki, miért és hogyan
teszi fel a kérdéseit.” Az interjúkból érezhető, hogy a mélyen vallásos
Farkas P. József és a metropolita közti baráti kapcsolat, a kérdésekben
rejlő, s közös értékrendből fakadó összhang felszínre tudta hozni a hit,
a szeretet, az elkötelezettség, a hazafiság, a hivatástudat és a küldetés
minden vetületét. A megújulás, a felkészülés, az ünneplőbe öltözetett
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• Augusztus 19. új kenyér úrvacsorai istentisztelet
• Augusztus 25. egész napos gyülekezeti
buszkirándulás Majkra és környékére
• Szeptember 2. vasárnap 10.00 óra tanévnyitó istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a református gyülekezet!

Elkészült Bisztrai atya
síremléke

Július 29-én Szalka Mihály plébános felszentelte Bisztrai László volt gyóni plébános síremlékét, amely közadakozásból
valósult meg.
Az egyházközség köszönetet mond az
adományozóknak, valamint Prígyeni
Zoltán kőfaragónak a gyors és szép kivitelezésért.
A gyóni római katolikus egyházközség

lélek várakozása, a hit teremtő ereje, a
lélek békéje, történelmi örökségünk tisztelete, a szentírás időszerűsége, a felelősségtudat, az egyház funkciója, javainak
védelme, a templomok, iskolák sorsa,
egy igazságos, testvéri világ létrejötte –
ezek az érseki beszélgetések vezérfonalát képező gondolatok bontakoznak ki
a beszélgetésekből. Egy közvetlen,
egyszerű, roppant művelt és a világ
gondjai iránt fogékony ember jelenik
meg előttünk, szűkebb pátriánk mindig visszatérő fia, akit azért érzünk
olyan közel a szívünkhöz, mert a mi életünkben is jelen van, részt vesz a számunkra oly fontos eseményeken,
családján keresztül erősen kötődik városi közösségünkhöz.
Olvasás közben úgy érezzük, hogy Bábel Balázs érsek velünk
beszélget, kötetlenül, a tőle megszokott derűvel, amely új értelmet ad
azoknak a dolgoknak, amelyeket eddig gondoknak hittünk.
A kötet megjelenését számos vállalkozó, cég és intézmény, valamint önkormányzat támogatta, így Dabas Város Önkormányzata is.
Kapui Ágota

egészség, kultúra

Tapasztalatok a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelõintézetben
május óta mûködtetett nappali kórházról
Jogos igényt elégített ki az egészségügyi kormány
zat azzal, hogy a járóbeteg szakellátás mûködtetési
körébe utalta a nappali ellátásokat, melyeknek cél
ja a kórházi kezelések lerövidítése. Az elmúl rövid
idõszakban naponta átlag 18 beteg kapta meg a ke
zeléssorozatot, vagyis a szakorvos által elõírt kúrát.
A kezelések lehetõvé teszik, hogy az érintett bete
gek felépüljenek, és a lakóhelyükhöz közel gyógyulja
nak. A kezeléseket rehabilitációs szakorvos irányítá
sával felsõfokú végzettségû szakdolgozók biztosítják.

A kezelés magába foglalja:

Nappali kórházi ellátásra azon betegek alkalmasak:

Új profillal bővítettük az egynapos sebészeti ellátásunkat

– Akiknek már nincsenek fekvőbeteg-ellátást (akut) igénylő betegségtünetei, de még szükségük van orvosi rehabilitációra.
– Rendszeresen képesek részt venni a rehabilitációs tevékenységben.
– Nincsenek a betegség heveny stádiumára jellemző súlyos tüne
teik, amely miatt aktív kórházi ellátást igényelnének.
– Nincs olyan kísérő betegségük, amely a rehabilitációban való
aktív részvételt akadályozná.
– Egyéb betegség a kezelésben való együttműködést nem akadályozza.
– Nincs olyan méretű funkciókárosodásuk, amely az osztály
naponkénti megközelítését, a csoportban való foglalkoztatását
akadályozná.
A komplex kúraszerű kezelést szakorvosi beutalóval lehet igénybe venni, rehabilitációs szakvizsgálatot követően. Az ellátást reumatológiai, neurológiai, belgyógyászati, angiológiai betegek részére
tudjuk biztosítani. A kezelés időtartama napi 2–6 óra, 10–15 alkalommal, amely 2–3 hétig is eltart.

A gyõzelem a fontos
A fenti címmel látott napvilágot az Antológia Kiadó gondozásában
a 83. Ünnepi Könyvhét alkalmából az a hiánypótló könyv, amely az
autó- és motorsport hőskorának egyik kiemelkedő magyar versenyzőjét, Kozma Endrét mutatja be az olvasóknak. A kötet szerzői
dr. Kozma Ottó, Temesváry György és Valentyik Ferenc közös
munkája révén igényes kivitelű, tartalmas és olvasmányos kötettel
gazdagodtak az autó- és motorsport elkötelezettjei. Egy olyan 20.
század eleji versenyző már-már elfelejtett életútját ismerhetjük
meg, aki a Királyi Magyar Automobil Club (KMAC) 1945-ig terjedő korszakának legnagyobb teljesítményét érte el, hét magyar bajnoki címet szerzett. Eredményei magáért beszélnek, egyedülálló
módon mind az automobil, mind pedig a motorkerékpár szakágban
képes volt bajnokságot nyerni.
Az archív képekkel, újságrészletekkel illusztrált kötet Kozma
Endrén túl a kortársakat is bemutatja a legjelentősebb versenyeredmények felvonultatásával.
A gyóni betonon is szerencsét próbáló egykori sportoló ezzel a
könyvvel megérdemelt helyre került a nemzeti sporttörténelmünk
palettáján. Ehhez járultak hozzá a kötet szerkesztői, támogatói, a

– A keringésjavító infúziós kezeléseket (agyi és perifériás).
– Mozgásszervi panaszok csökkentését célzó, részben infúziós,
részben fizikoterápiás kezeléseket.
– Strokon átesett betegek mozgáskészségének javítását, önellátási
képességének fokozását célzó mozgásterápiák, segédeszközök
betanítását.
– Érszűkületben szenvedő betegek részben gyógyszeres infúziós,
részben fizikoterápiás kezelését
– A cukorbetegség szövődményeként kialakuló neurophatiás fájdalmak enyhítését célzó infúziós kúrát, célzott tornát.
Ennek keretében betegeink számára modern műszerekkel, tapasztalt operatőrökkel (dr. Récsán Zsuzsa, Ecsedy Mónika) szürkehályog-műtét elvégzését, követését tudjuk biztosítani. Nemcsak szürkehályog-műtétekben, hanem hátsó szegmens és ideghártya betegségeket is kezelünk. Az egynapos szemsebészeti részleghez kapcsolódóan speciális szemészeti szakrendelést indítunk keddi napokon
délután (15.00-19.00 óra között), dr. Récsán Zsuzsa egyetemi
adjunktus PhD (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika, Mária
utca) vezetésével.

A szakrendelés profilja:
–
–
–
–
–
–

Szürkehályog-gondozás
Szemhéjelváltozások műtéti ellátása
Diabéteszes és hypertoniás szemfenéki szűrés
Időskori makula degeneráció szűrés és gondozás
Glaucoma-gondozás.
Autoimmun betegségek szemészeti szűrése.
Dr. Récsán Zsuzsa
egyetemi adjunktus PhD

Dr. Ecsedy Mónika

Dr. Fa Cecília

egyetemi tanársegéd PhD neurológus szakfőorvos

Fóti Motorbarátok Köre, a Kozma
Endre Emlékbizottság, akik jelenleg is azon fáradoznak, hogy egy
méltó síremléket állítsanak a 33
évesen közúti balesetben elhunyt
mag yar pilótána k. Ala kját
Valentyik Ferenc 2009-ben megjelent „Egekbe törő tempó…” című, a
gyóni beton történetét feldolgozó
könyvében fedezhették fel újra az
olvasók, akik a gyóni beton-megemlékezés mintájára, azóta minden évben megemlékezést szerveznek Kozma Endre sírjánál.
A kötet fülszövege talán az ő
mottójuk is: „Érdemes újra felfedeznünk apáink, nagyapáink hőseit, hiszen minden bajnoktól tanulhatunk valamit. A svábhegyi srác életútja, mentalitása napjainkban
is kiváló példa lehet fiataloknak és örökifjaknak egyaránt…”
Feldman
2012. augusztus
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
Augusztus 20-án az első magyar királyra, I. Szent Istvánra és az
államalapításra emlékezünk. István az Árpád-dinasztia tagjaként apja, Géza nagyfejedelem (uralkodott: 972–997)
halála után, 997 elején lépett a nagyfejedelmi trónra. Először a saját nemzetségén belüli elsőségért
kellett megharcolnia. A nála idősebb Koppány,
aki szintén Árpád leszármazottja volt, magának
követelte a főhatalmat. Koppány ebben azt az ősi
szokást követte, amely szerint a nemzetség legidősebb férfitagját illeti meg az utódlás (ezt
nevezték szeniorátusnak). A pogány szokások szerint
feleségül kívánta venni Géza özvegyét, Saroltot (levirátus) és ezzel
egy időben meg akarta öletni Istvánt. A keresztény felfogás alapján
azonban a nemzetségi köteléknél erősebb a családi kapocs, a vagyon
és a hatalom az elsőszülött fiút illeti (primogenitúra).
A Somogyban szervezkedő Koppány ostrom alá vette a királynéi
várat, Veszprémet. István is mozgósította haderejét, és 997 kora
őszén Veszprém felmentésére indult. István katonái már zömmel
keresztény vitézek voltak, jelentős számban bajor és sváb lovagok. A
csatára Veszprém mellett került sor. A nehéz fegyverzetű lovagokból
álló István- sereg győzött, a harcban Koppány elesett. István
Koppány holttestét négyfelé vágatta, és négy város kapujára szegeztette. Amikor István felvette a fegyvert saját vérrokona ellenében, s
parancsot adott Koppány holttestének megcsonkítására, egyértelműen jelezte: elszánta magát arra, hogy az egységes állam megteremtésének, a keresztény vallásnak az ügyét győzelemre viszi. Napirendre
került István hatalmának nemzetközi elismertetése, megérett az idő
arra, hogy „barbár” fejedelemből immár ország-világ számára keresztény királlyá váljon. Küldöttséget menesztett Rómába, hogy II.
Szilveszter pápától koronát kérjen. Ekkor már erőteljesen folyt az
egyház szervezése Magyarországon, így II. Szilveszter pápa – talán
III. Ottó német-római császárral egyetértésben – koronát és áldást
küldött Istvánnak. A Rómában járt követség tehát elhozta
Magyarországra „az apostoli áldás levelét”, valamint a koronát. István
királlyá koronázására az új évezred első napján, 1000. december
25-én vagy 1001. január 1-jén került sor (a középkorban ugyanis az
évkezdet nem csupán január 1-jére eshetett).
A koronázással István nem vált sem a pápa, sem a császár hűbéresévé, sőt ez éppen uralkodói tekintélyének növekedéséhez, eredményei nemzetközi elismertetéséhez járult hozzá. István szuverén ural-

kodóként járt el a koronázást követő időszakban: pénzt veretett,
okleveleket adott ki, törvényeket alkotott.
István a koronázással az egész ország királya lett ugyan, de az
„egész Magyarország” egyelőre inkább jogi, mint valóságos fogalom
volt, hiszen a Kárpát-medence keleti felében még törzsi területek léteztek, amelyek mind egymástól, mind Istvántól
függetlenek voltak. István hozzákezdett hatalma elismertetéséhez, előbb az erdélyi Gyulát, majd a Marosvidék urát, Ajtonyt győzte le, s ezzel megteremtette az
ország egységét.
István az ország területének birtokbavétele közepette
fokozatosan megszervezte az egyházat: két érsekséget és
tíz püspökséget állított fel. A területi adminisztráció legfontosabb intézményeivé a királyi vármegyéket tette. István a kialakuló új
rendet törvényekkel biztosította. A neve alatt két törvénykönyv és
bennük összesen 56 cikkely maradt ránk. Tartalmuk vegyes, de egészében véve a közrend megszilárdítására, főként pedig az új intézmények: a királyság és az egyház minél teljesebb védelmére való törekvés hatja át őket.
Amikor 1031-ben fia, Imre meghalt, István fő gondja a megfelelő
utód kiválasztása volt, akit unokaöccsében, a húga és a velencei doge
fiában, Orseolo Péterben talált meg. István király 1038. augusztus
15-én halt meg, a legelfogadottabb nézet szerint ekkor 63 éves volt.
41 évet uralkodott, ebből 38 évet királyként.
Augusztus 20. Szent István király ünnepe, ezen a napon rá és az
államalapításra emlékezünk. István történelmi tettet hajtott végre.
Nagy eréllyel és következetességgel építette ki az egységes királyi
hatalmat, létrehozta a vármegyéket és az egyházi szervezetet. Művét
minden belső és külső ellenfelével szemben megvédte. Halhatatlan
mű és érdem: István méltán kapta az „államalapító” nevet.
István király nagyságát már a saját korában, a XI. században is
elismerték: I. (Szent) László király uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án szentté avatták. Ezzel is adóztak István történelmi tette, a
keresztény magyar állam megteremtése előtt.
István élete és műve példa lehet számunkra is, erőt meríthetünk
belőle a mai kor feladatainak sikeres megoldásához. A Dabas főterén, a Szent István téren álló egész alakos szobra mindenkor arra
ösztönöz bennünket, hogy magyarságunkat vállalva, hittel és kitartással dolgozzunk országunk, nemzetünk és kisebb közösségünk
boldogulásáért. 			
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára

A Lakrovics-kápolna nyílászáró-cseréje már megtörtént, folyik a külső-belső rekonstrukció,
valamint elkészült a kriptába vezető lépcsősor és a kriptabelső is.
A munkálatok folytatása az Önök adakozókedvén múlik!
Csekket igényelhetnek Major Attila vállalkozónál a 06-20/356-3777-es telefonszámon, vagy
hozzájárulásukat befizethetik az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetben a következő
számlaszámra:
64400082-30079948-61100015
Köszönjük eddigi adományaikat és várjuk az újabb felajánlásokat!
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fotó: Feldman László

Haladnak a Lakrovics-kápolna
felújítási munkálatai
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Élj gyorsan, légy szenvedélyes, halj meg fiatalon! 4. rész

A sors úgy hozta, hogy a Lúdas Matyi
volt Soós Imre kedvenc filmszerepe hosszú
éveken át. A nagy sikerből azonban kár is
származott: beskatulyázták őt a munkás- és
parasztfigurák hiteles alakítója szerepkörbe. Kezdetben – a szakma rosszallása ellenére – boldogan eleget tett minden felkérésnek, azonban egy idő után neki magának is
elege lett a brosúraműhelyekben gyártott
bugyuta szerepekből. Hús-vér embereket, a
drámairodalom klasszikus szerepeit szerette volna eljátszani, és ennek hangot is adott.
Ráadásul előfordult, hogy bírálta Rákosit és
Farkas Mihályt, akkor, amikor a falnak is
füle volt, és akár egyetlen rossz szóért is jött
a fekete autó. Őt diplomaszerzés után,
1952-ben nevelőcélzattal a debreceni színházhoz helyezte (száműzte?) az állam, hiába
kínált számára szerződést a fővárosi
Madách Színház, akkoriban ez így ment.

Debrecenben nem fogadta be a társulat, a
háta mögött „reklámparasztnak ” és „a
demokrácia tévedésének” hívták.
Filmszerepei miatt három évig ingázott
Budapest és Debrecen között. A filmek külföldi bemutatóira soha nem vitték ki. A
szakmai válságból az alkoholba menekült,
az elvonókúra lett a végállomás. Az elvonón
egy lelkiismeretlen orvos morfiummal, azaz
kábítószerrel kezelte a másnaposság ellen.
Színpadi pályafutásának csúcspontja minden nehézség dacára Debrecenben született
meg: főiskolai tanára, Vámos László főrendező igazi férfi színészálmot, Rómeó szerepét osztotta ki rá 1954-ben Shakespeare
Rómeó és Júlia című darabjában. Legendás
alakításáról a szakma még évtizedek múlva
is áradozott. Vámos László a Soós Imrejelenséget is megfejtette: „Színészetének
varázsa a nagyonban volt: tudott nagyon
szeretni, nagyon gyűlölni, nagyon szenvedni, nagyon boldognak lenni, szinte már-már
nem is emberi mértékkel – hanem shakespeare-i mértékkel – mérve, fehér izzásban.”
Alig két évvel a diploma után Jászai-díjjal
ismerték el művészetét. 1955-ben végre
átszerződhetett a Madách Színházhoz, és
még ugyanebben az évben elkészült az újabb
kiemelkedő filmsiker, a Törőcsik Marival
párban forgatott „Körhinta”. A cannes-i
fesztivál bemutatójára ezúttal sem jutott ki,
a „magyar Gérard Philipe” csak az itthoni
alaposan megszűrt tudósításokból értesült a
kedvező nemzetközi fogadtatásról. 1956ban nagy szerelme, Ferrari Violetta elmenekült az országból, majd 1957-ben – bármennyire szeretett volna kijutni – a moszkvai VIT-delegáció listájáról is kihúzták,
ezért ismét orvosi felügyeletre szorult.

Beleszeretett kezelőorvosába, Perjési
Hedvig doktornőbe, de a kölcsönös szerelemből amolyan állandóan veszekedős
házasság lett, mely végül a közös öngyilkossághoz vezetett. Hömpölygő tömeg kísérte
az utolsó úton. Temetése helyet kapott a
Magyar Televízió első híradójában, 1957.
július 2-án. Halálának körülményeit rajongótábora a mai napig sokféleképpen értelmezi, a különböző magyarázatok, elméletek
közötti igazságosztásra Dabasról bizonyosan nem lehet vállalkozni. Fenntartás nélkül
azonosulhatunk viszont Horváth Teri
búcsúmondataival:
„Most is perelek veled, Imruskám. Hogy
tudtál elmenni, örökre, erről a szép földről,
ahol friss a reggel, madarak muzsikálnak?
Süt a nap, s továbbra is játszanak a színházakban. Az élet erősebb mindennél, megy
tovább, de nem mindegy, hogy velünk vagy
nélkülünk.”
A zsákban futásra ítélt zseni sorsa volt
Soós Imre osztályrésze, igazi 20. századi
magyar művészsors. Úgy halt meg, hogy a
le g n a g yo b b s z e re p á l m á t , Wi l l i a m
Shakespeare Hamletjének címszerepét
soha nem játszhatta el. Az örök hamleti
kérdés – lenni vagy nem lenni? – azonban
már réges-régen eldőlt. Soós Imre ott van az
egykori dabasi statiszta derűs történeteiben, a közönségtalálkozókon elérzékenyülő
Törőcsik Mari magasztos mondataiban, a
Farkasréti temető ügyintéző kisasszonyának barátságos útbaigazításában, a sírján
mindig friss virágról gondoskodó rajongó jó
ízlésében, a nemzet emlékezetében. Az
ötvenes évek színészkirálya mégiscsak jól
sáfárkodott a rámért idővel…
Valentyik Ferenc

A KARITASZ-CSOPORT TEVÉKENYSÉGÉRõL
Július 16–20. között első ízben szerveztünk Kritasz-tábort a
felsődabasi plébánián, 32 rászoruló gyermek részvételével. A tábor
a Váci Egyházmegyei Karitász és a hívek adományaiból (süti, gyümölcs, zöldség, ásványvíz, jégkrém, kukorica...) valósulhatott meg.
A gyerekek változatos programokon vehettek részt. Sportolhattak,
csocsózhattak, focizhattak és pingpongozhattak kedvükre, meglátogattak egy lovas farmot, kisvonatos városnézésen vehettek részt,
és természetesen kézműveskedhettek. A tábor lebonyolításában
egész héten tevékenykedő Folytáné Gizi néni és Gogolákné Marika
néni munkáját nagyon köszönjük! Köszönjük továbbá a csoport
többi tagjának és a híveknek az egy-egy napos aktív segítséget, amelyet a foglalkozásokon és a konyhai munkában nyújtottak.

A tábor végén a gyermekek emléklapot kaptak, és hazavihették a
hét folyamán elkészített ajándékokat (házi áldás, karkötő, festett
bögre, tányér…). A Karitasz célja az önzetlen szeretet átadása volt,
amit érzésünk szerint sikerült megvalósítani, mert a gyermekek úgy
köszöntek el, hogy „ugye, jövőre is lesz ilyen tábor?!” Isten segítségével, reméljük, hogy igen.
A Kritasz-csoport tagjai havi rendszerességgel jönnek össze,
minden hónap második hétfőjén 19.00 órakor. Aki szeretne csatlakozni hozzánk, hogy másokon segítsen, azt szeretettel fogadjuk!
Karitasz-csoport
2012. augusztus
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Olvasói levél
Dabasi Talentumok – egy másik szemszögből
Mi az oka a jelenlegi pénzügyi, gazdasági válságnak? Többek között az, hogy a szükségesnél
kevesebb csereeszköz (forint, euró, stb.) van forgalomban, és a hiányzó mennyiség lelassítja,
megakasztja a gazdaság normális működését. A
meglévő csereeszköz így indokolatlanul megdrágul és csak magas kamatra hitelezik a pénzintézetek. A vásárlóerő jelentősen lecsökken, mivel
az egyenes arányban áll a forgalomban lévő készpénztömeg mennyiségével.
A jelenlegi pénz alapvető funkciói részben
egymásnak ellentmondó célokat valósítanak
meg. Egyidejűleg nem lehet ugyanazt az eszközt
cserére is és értékteremtésre, felhalmozásra
használni, mert csereeszközként forognia, értékteremtőként pedig – tőkeként lekötve – nyugodnia kellene (tőkefelhalmozás). A pénznek kitüntetett szerepe van a gazdaságban, mivel tartós
eszköz, ebből kifolyólag tetszőlegesen visszatartható. A jelenlegi pénzrendszer megreformálhatatlan és elvetendő, mindenképpen új rendszerre
lenne szükség.
Mi lehetne a megoldás erre az ellentmondásos
helyzetre? Hogyan lehetne a hiányzó készpénztömeget pótolni, miáltal a gazdaság újra mozgásba lendül, a munkanélküliség szinte megszűnik,
emelkedik a közösség életszínvonala? A megoldás a helyi készpénz-helyettesítő eszközök bevezetése lehet (helyi pénz–közösségi pénz). A helyi
vagy közösségi pénz lényege, hogy a közösségen
belül (egy város és környéke, ill. kistérség) helyben forog, nincs pénzkiáramlás.
Nem kamatozik, ezáltal mindenki érdeke,
hogy továbbadja áruk, szolgáltatások értékének
kiegyenlítésére. Ennek eredményeként a helyi
pénz forgási sebessége többszörösére felgyorsul.
Térjünk vissza egy pillanatra a vásárlóerő
fogalmához! Ez megegyezik a forgalomban lévő
készpénztömeg és annak forgási sebességének
szorzatával. Tehát a vásárlóerő igen jelentősen
megnőhet a helyi pénz bevezetésével, mivel a már
meglévő pénz mennyisége mellé hozzáadódik a
helyi pénz mennyisége, annak többszörös forgási
sebességével. A kettős hatásmechanizmus alapján a helyi gazdasági potenciál megsokszorozódik.
A helyi pénz nem inflálódik, mindig 100%
fedezettel rendelkezik. Jogi és technikai feltételek adottak bevezetéséhez. A megvalósítás formái műszaki szempontból lehetnek nyomtatott
vagy elektronikus formátumúak. Nyomtatott
forma az utalvány és a kupon, elektronikus a kárt ya vag y eg yéb adathordozó, internet.
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Közgazdasági értelemben lehetnek betét-, illetve
hiteltípusúak, jogilag pénzhelyettesítők – nem
pénzek, de betöltik a pénz közgazdasági funkcióját.
Lefedettségük lehet országos (WIR –
Svájcban) vagy regionális, mint a Soproni
Kékfrankos, Balatoni Korona. A helyi pénz
bevezetésével tehát több csereeszközünk lesz,
csökken a hiány, olcsóbb lesz a hitel. Együtt
használható a törvényes fizetőeszközzel, képes
kiváltani annak egy részét az áruk és szolgáltatások cseréjében.
Közvetlenül és közvetett módon növeli az
önkormányzat bevételeit, csökkenti kiadásait.
Ezt kétféle módon éri el: mivel a helyi pénzhelyettesítők kibocsátása megnöveli a forgalomban
lévő pénztömeget, a helyben maradó jövedelmek
utáni adóbevételek növelik az önkormányzat
bevételeit. Másrészt, amíg a helyi pénz kering a
gazdaságban, addig az önkormányzat a birtokában lévő pénzeszközeit bankba téve pótlólagos
kamatjövedelemhez jut, ami nem elhanyagolható
tétel.
Azt már tudjuk, k ik a zok a Dabasi
Talentumok. Városunkban 2007 óta évről évre
megrendezendő tehetségkutató verseny nyertesei. A talentum egyik jelentése: képesség, tehetség, tehetséges ember.
Ugyanakkor ez a szó ókori súly- és pénzegységet is jelent, mint tömeg és érték kifejezésére
szolgáló mértékegység, többször felbukkan a
Bibliában. Igen nagy értéket képviselt, kb. 6000
ezüstpénznek felelt meg értéke, amikor egy katona napi zsoldja egy ezüst volt. Dabason ez lehetne a helyi pénz elnevezése. Egy Dabasi Talentum
értéke egyenlő lenne egyezer forinttal. Ennek
megfelelően 1, 2, 5, 10 és 20 talentumos névértékkel kerülne forgalomba (megfelelne az 1, 2, 5,
10 és 20 ezer forintos bankjegyeknek). A Dabasi
Talentum fizikai (utalvány) és elektronikus
(számlapénz) formájában is létezhetne. Fizikai
formájában hasonlít a valódi pénzhez, előállítása
helyben megoldható lenne.
Elektronikus számlapénz formájában a helyi
Takarékszövetkezet kezelhetné, ennek technikai
megvalósítása ma már problémamentesen megoldható. A helyi, közösségi pénz bevezetéséhez
széles körű összefogás szükséges a helyi lakosság, a helyi vállalkozók és az önkormányzat
részéről.
Még több a helyi pénzekről: vimeo.com/
channels/helyipenz
Móricz István

Lírai geometria
új kiállítás a Trafikban
A. Varga Imre kecskeméti képzőművész
eddigi munkásságát a geometria, a szerkezetiség és ezek lírai megfogalmazása jellemzi. Műveiben az ember szellemi világa és az
ember által létrehozott épített környezet
ölt testet. A megfogalmazás módja mindig
más és más, ám az alkotások alapja mindig
utal a geometriára.

A. Varga Imre nevével az idei Velencei
Biennálé magyar pavilonjának pályázatán is
találkozhattunk, ahol a Trafik Kör csapatában indult. A „Lírai geometria” című kiállítás főszereplője az a makett, amely a pályázat előtt készült, és a művész szerkezetekhez való kötődését mutatja. Ezen kívül még
néhány jelentős festménnyel, valamint egy
filmen keresztül magával az alkotóval is
meg ismerked hetnek a z érdek lődők.
A tárlat augusztus 25-ig (éjjel-nappal) megtekinthető a dabasi Trafiknál (2370 Dabas,
Martinovics tér 5.)
A. Varga Imre életrajza az artportal.
hu-n olvasható!”
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A Tour de Fekt 2012-es nyári túrája
Június 29-én ismét „szólt” a Tour de Fekt. Kerékpáros baráti körünk
az elmúlt évhez hasonlóan újra nyeregbe pattant és letekerte a most
már hagyománnyá váló háromnapos nyári túráját, mely 210 km
volt. A túrát húsz fő vállalta és kerekezte le becsülettel. Reggel 8.00
órakor indultunk a Szent István térről, és a lórévi komppal átkelve a
Dunán, a kora délutáni órákban érkeztünk meg a Velencei-tó déli
csücskénél fekvő Dinnyésre, ahol első szállásunk volt. Másnap reggel indultunk tovább Dunaújvárosba, második állomáshelyünkre.
Az itteni szállásunk a Duna-parton volt, csodálatos környezetben.
Július 1-jén folytattuk utunkat immáron hazafelé, Dabasra. Ezt a
túránkat nyugodt szívvel nevezhetem „túlélő túrának”, tudniillik az
idei nyár három legforróbb napját fogtuk ki. Így nem találkoztunk
egyetlen bringás csoporttal sem, amiből egyenesen következik az a
tény, hogy elég őrültek vagyunk, de hát néha olyan jó őrültnek lenni.
A sport, az emberi akarat, kitartás és a közösség összetartó ereje
csodákra képes. Túráink elsődleges célja az egészséges életmódra
való felhívás, de ennek országunk jobb megismerése és Dabas
városának más településekkel való megismertetése is hozadéka.
Következő megmozdulásunk előreláthatólag szeptember elején
lesz, aminek van egy szomorú aktualitása. A közelmúltban meghalt
Szűcs László hernádi sporttársunk, s őszi egynapos túránkat az ő
emlékének szenteljük, amelyre várunk minden kerékpározni szerető embert. Külön köszönet illeti Garajszki József, alias Deszka személyét, aki a csapat csomagjait szállította, és Huja István kerékpár-

szerelőt, aki a „drótszamarak” szervizelését látta el. Továbbá megköszönjük a helyi médiumok – a Rádió Dabas, a Dabas Televízió és
a Dabasi Újság – közreműködését, amelyek nagymértékben segítik
tevékenységünket.
Csatári Lajos

Nyáresti sátorozási lehetôség
immár három helyszínen

Baba- és Gyerekholmi Börze
az új Piaccsarnokban

Akik az idei augusztusi csillaghullást különleges helyszíneken,
természeti környezetben, a szabad ég alatt szeretnék átélni, azok
mostantól a Városi Strand zöld területei után a Halász Móriczkúria parkjában és a Miloszerni vendégház udvarán sátorozva is
megtehetik ezt.
A helyszíneket előzetes telefonos egyeztetés után egységesen
400 Ft/fő/éjszaka áron lehet igénybe venni. Mindhárom helyszín
esetében az ár tartalmazza a zuhanyzók és a mellékhelyiségek
használatát, de a strand esetében a fürdőzés díját már nem.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet
hétfőtől péntekig munkaidőben:
Városi Strand: Vincze Attila: 06-70/321-1657
Újvárosi Viktor: 06-70/321-1656
Halász Móricz-kúria és Miloszerni vendégház: 06-29/367-160

2370 Dabas, Iskola utca 1/A

Kedves Anyukák, Kismamák!
Szeretnénk értesíteni minden érdeklődőt,
hogy 2012. augusztus 18-án (szombat)
délután 14.00–18.00-ig
Baba- és Gyerekholmi Börzét
tartunk Dabason, az új Piaccsarnokban.
Az árusítás asztalonként 500 forint.
Szeretettel várunk mindenkit, aki:
– szeretné eladni a már feleslegessé vált baba- és
gyerekruháit (50–170-es méretig), babakocsiját,
megunt játékait, gyerekkönyveit, babafelszereléseit,
kismamaruháit, autós gyereküléseit, etetőszékét,
szánkóját, kiegészítőit és sok más egyebet, valamint
– várjuk azon kedves látogatóinkat, akik szeretnének
ezen termékekhez kedvező áron hozzájutni.
Asztalfoglalás előzetes telefonos egyeztetéssel az
alábbi számon:
Telefonszám: 06-70/624-3706 (Szűcs Katalin)
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Fitten a jég és a tûz országában is 2. rész

A „III. International Fit Kid Workshop and Reykjavík Open
Competition” újabb eseményeinek voltak részesei a TOP Fitness SE
versenyzői
A nagyszerű versenyeredményeket az időjárás csodás szivárvánnyal
köszöntötte a 3. nap reggelén. Szikrázóan sütött a nap, ám a lányok ezt
csak kevéssé élvezhették, hiszen idejüket az edzések töltötték ki.
Délelőtt és délután egyaránt 3-3 óra edzés volt 3 csoportnak 3 színhelyen. Forgószínpadszerűen váltották egymást Csollány Szilveszter
olimpiai bajnok tornász, Bodony Gabriella, a Magyar Fitnesz Szövetség
szakmai vezetője, és Ádám Ildikó táncpedagógus órái. A lányok izomlázzal, de rengeteg hasznos tanáccsal a tarsolyukban tértek nyugovóra.
Ám pihenésre másnap sem jutott idő: a Þingvellir Nemzeti Park felfedezésére indultunk, ahol, a világ legelső parlamentjét tartották 930ban. A „viking parlament” látványos érdekessége az Európa és Amerika
közötti geológiai törésvonal. Geológiai és földtörténeti tanulmányaink
leckéi elevenedtek meg itt, a két világ határán húzódó hasadékban.
Csakhamar Európa legnagyobb vízeséséhez érkeztünk: a Gullfosshoz, azaz Arany Vízeséshez. Lenyűgöző látványt nyújtott a széles
folyó, amint a hatalmas sziklákról hömpölyögve zúdult alá, majd elkanyarodva újra alázuhant. A kék legkülönfélébb árnyalataiban csillogó
jéghideg víz dübörgő robaja és párája töltötte be a levegőt. Jól tettük,
hogy alaposan felkészültünk a hidegre, mert bizony még így is fáztunk, mikor mind feljebb másztunk a vízesésmenti – néhol még hófödte – köveken, egyre közelebb a félelmetes erejű vízhez. De a látvány
mindent feledtetett, hát másztunk fáradhatatlanul!
A hideg víz után melegebbek felé vettük az irányt: gejzírekhez, ahol
jó néhány forró vizű, gőzfelhőket eregető, bugyborékoló iszaptó volt,
akár egy űrbéli tájon. Mi a Strokkur gejzír többszöri kitörését csodáltuk meg. A kitörés közeledtével a mind gyorsabban lüktető vízfelszínből vízkupola domborodott ki, majd óriási robaj kíséretében szétrobbant, és 22 m magas forró vízoszlopot lövellt az ég felé.
Külön-külön is rendkívüli hely a viking parlament, a Gulfoss és a
Strokkur, hát még egyetlen napba sűrítve! Még szerencse, hogy az
élményeket nem a bőröndökbe csomagolva kellett hazahozni, mert az
esti pakolásnál igencsak nagy bajban lettünk volna!
Bár az 5. reggel már a hazautazásra virradt, az utolsó napon is bőséges volt a kínálat látványosságokból. Szertornaversenyen szurkoltunk
izlandi barátainknak, ahol a mi lányaink azonnal összemérték a fitnesz
és a szertorna világát, majd a szünetben ki is próbálták az ellesett elemeket. A délután már egy hatalmas lávamezőn talált bennünket,
amely többszöri vulkánkitörések eredménye. A repedezett, porózus
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szerkezetű megszilárdult láván szinte csak a mohák élnek meg. Ezek
összefüggő telepeket alkotnak, így olyan volt, mintha puha zöld párnán szaladgálnánk buckáról buckára. Sok helyen a láva kisebbnagyobb barlangot alkotva szilárdult meg. Akadt akkora is, amelyikbe
az egész csoport befért!
A lávamező legvonzóbb különlegessége a Blue Lagoon kráterfürdő.
A szabadban lubickoltunk a 37–39 fokos geotermikus tengervízben,
amelynek meseszerű opálos türkiz színe volt. A fekete lávakövekre
rakódó fehér, igen magas szilícium-dioxid- és sótartalmú, krémszerű
iszapból arcpakolást készítettünk, melynek jótékony hatását bizony
még itthon is éreztük bőrünkön.
Izlandi utazásunk élményei viszont ennél jóval tovább élnek emlékezetünkben! 		
(Kép és szöveg: Gula Andi)

DABAS, Diego Sportcsarnok
2012. október 20. szombat 20:00 óra
Jegyár elővételben: 2700.-Ft, az előadás napján 3500.-Ft

sport

Eredmények és változások a Dabas VSE KC-nál
A DABAS DIEGO KC felnőtt csapata az NBI/B Keleti csoportjában megismételte a tavalyi év sikerét és a 2011/2012-es bajnokságban újra ezüstérmet szerzett az előző évhez képest sokkal erősebb
bajnokságban.

a rájátszásban folytatták tovább a küzdelmeket, ahol a IV. helyen
végeztek.
Az Országos Serdülő Bajnokság gólkirálya is dabasi játékos lett,
Nagy Gergő személyében.

A 2012/2013-as bajnokságot a csapat az NBI/B Nyugati csoportjában kezdi, első hazai mérkőzés szeptember 16-án lesz az
MKB Veszprém II. csapata ellen. A csapattól távozott Nagy Tamás
és Szobol Zsolt, új igazolások Tomori Győző, Józsa Máté és újra a
csapatot erősíti Szandhofer János s Prohászka Péter is.
A csapat több edzőmérkőzéssel készül a bajnokságra, a
hazai mérkőzések időpontjai a következők:

Nagyon sok tehetséges fiatal kézilabdázója van az egye
sületnek, a szakmai vezetés döntése alapján a 2012/2013-as
Országos Serdülő Bajnokságba két csapatot is benevezett.
Utánpótláscsapatainknál a 2012/2013-as bajnoki évben beért a
több éves tudatos szakmai munka. Sikert sikerre halmoztak a
srácok, ezt az is bizonyítja, hogy az évzáró ünnepélyen több,
mint 200 érmet adhatott át Szabó János, a Pest Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke és Kőszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere.

08. 11.
08. 14.
08. 22.

szombat 11.00-kor
kedd
18.30-kor
szerda 18.00-kor

DABAS–KREMS
DABAS–TÖRÖKSZENTMIKLÓS
DABAS–EGER

A KREMS csapata Ausztria I. osztályában szerepel és edzőjük
Szilágyi István világválogatott játékos.
Junior csapatunk a 2011/2012-es bajnokságban a negyedik
helyen végzett.
A góllövő lista első helyezettje Kiss Attila lett 346 lőtt góllal. A
győztesnek járó trófeát a 2012/2013-as bajnokság első hazai mérkőzésén veheti át.
Junior csapatunknál változás, hogy a szakmai irányítást Kiss
Attila veszi át a 2012/2013-as bajnoki évtől.
A 2011/2012-es bajnoki évben serdülő csapatunk az Országos
Bajnokságban az alapszakaszt a csoportjában a II. helyen zárta, így

Tunner Zsuzsa

JELENTKEZZ A DABAS VSE KC
UTÁNPÓTLÁSCSAPATAIBA
JÁTÉKOSNAK!
Várjuk azon 7–8 éves fiúk jelentkezését,
akik kedvet éreznek a kézilabdázás iránt!
Jelentkezni Kovács István edzônél lehet
a +36-70/323-0821-es telefonszámon.
2012. augusztus
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Zelovics Dóra sikere a Junior
Triatlon Európa-kupán
Zelovics Dóra, a Dabasi Szabadidő SE még ifjúsági korú versenyzője, a magyar válogatott keret tagjaként július 14–15-én Tisza
újvárosban Magyarországot képviselte a Junior Európa-kupa
Tiszaújvárosban megrendezett fordulóján. Ez idén már az 5. forduló volt, de Dóri most állhatott először rajthoz.
Szombaton az elődöntőket bonyolították le, ahol Dóri a II.
futamban 3. helyen ért célba és ezzel harcolta ki a vasárnapi döntőben való indulását.
Vasárnap a döntőben 10 nemzet 25 versenyzője állt rajthoz. Az
500 m úszás után Dóri a 6. helyen jött ki a vízből, s egy jól sikerült
depózás után egy 7 fős boly 10 mp-es előnyre tett szert a kerékpározásnál, aminek Dóri is tagja volt. Sajnos a 12,6 km-es táv felénél a
második 11 tagú boly utolérte őket, így a kerékpárról történő leszállás után egyszerre 18 fő érkezett vissza a depóba. A futócipő gyors
felvétele után Dóri 18. helyen indult ki a futópályára a 3,3 km futásnak. Jól sikerült iramváltásainak köszönhetően fokozatosan előzte
meg ellenfeleit, végül a 8. helyen futott be a célba. Eredménye azért
is kiemelkedő, mert elsőéves ifiként nála 2-3 évvel idősebbek között
indult, s a legfiatalabbként a TOP 10-be be tudott kerülni, s ezzel
rangos nemzetközi eredményt ért el egy olimpiai sportágban.
Dóri távoli céljai közt szerepel, hogy 2 év múlva 2014-ben ismét
megrendezendő II. Ifjúsági Olimpián, Nankingban, az indulók
között lehessen, és ott képviselhesse hazánkat, s természetesen
Dabas városát is.

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

Eredmények:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SVK
HUN
EST
SVK
AUT
HUN

00:41:35
00:41:40
00:41:52
00:42:08
00:42:10
00:42:13

00:07:05
00:07:19
00:07:04
00:07:24
00:07:19
00:06:59

00:01:03
00:01:06
00:01:02
00:01:04
00:01:09
00:01:03

00:21:13
00:20:54
00:21:11
00:20:51
00:20:53
00:21:15

00:00:23
00:00:20
00:00:21
00:00:23
00:00:27
00:00:27

00:11:54
00:12:00
00:12:14
00:12:27
00:12:25
00:12:31

……..
8. HUN

00:42:19 00:07:04 00:01:04 00:21:18 00:00:24 00:12:31

Zelovics Dóra edzői: Várdai Zoltán–Lorántfyné Horváth
Ildikó–Lukács István
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Kft.,
Bugyi
OBO Bettermann Hungary Kft., Bugyi
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A 100 éves, német székhelyű családi
A
100 éves,mára
német
székhelyű lett
családi
vállalkozás
piacvezető
az
vállalkozás
piacvezető
az
elektromos mára
installációk
piacán lett
Európa
elektromos
installációk
piacán közel
Európa
szerte. A magyar
leányvállalat
20
szerte.
A
magyar
leányvállalat
közel
20
éve működik a Bugyi Nagyközség melletti
éve
Bugyi
ipariműködik
parkbana és
600Nagyközség
dolgozónakmelletti
nyújt
ipari
és 600 dolgozónak nyújt
biztosparkban
megélhetést.
biztos megélhetést.

Az OBO magyarországi referenciái
Az
OBO magyarországi
magukért
beszélnek: referenciái
magukért beszélnek:
- 4-es Metro alagútja és megállói
- Budapesten,
4-es Metro alagútja és megállói
Budapesten,
- Audi
gyárbővítés Győrben,
-- Audi
gyárbővítés
Győrben,
Hankook
gyár, Dunaújvárosban,
-- Hankook
gyár, Dunaújvárosban,
Opel gyárbővítés
Szentgotthárdon.
- Opel gyárbővítés Szentgotthárdon.
A 2010-es évben újabb nagy beruházás
A
2010-esazévben
újabb nagy
beruházás
kezdődött
ipari parkban
Bugyin,
melynek
kezdődött
az iparieuró.
parkban
melynek
értéke 20 millió
Ez a Bugyin,
fejlesztés
150 új
értéke
20 millió
euró. és
Ezstabil
a fejlesztés
150 új
munkahelyet
teremt,
megélhetést
munkahelyet
teremt, és
stabil
megélhetést
biztosít a környéken
élők
számára
hosszú
biztosít
távon. a környéken élők számára hosszú
távon.

www.obo.hu
www.obo.hu
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