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10 éves a Gyóni Tájház

Fotó: Karlik Balázs

„Van egy kis ház, szőlőinda
Körülfonja.
Kis ablaka oda néz ki
A toronyra.
Van egy kis ház. Templom van a
Közelében;
Szűk ösvénye a templomhoz
Vezet épen.”
Gyóni Géza: Van egy falu

rendezvényeink

1956-ra emlékeztünk

Fotók: Karlik Balázs

Október 23. Gyónon

Dabas város közössége október 23-án, az 1956-os
forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján
emlékezett meg a forradalom hőseiről és mártírjairól a gyóni városrészközpont három helyszínén.
A rendezvény 15.00 órakor egy ökumenikus istentisztelettel kezdődött a gyóni református templomban, majd 16.00 órakor került sor az ünnepi műsorra és a koszorúzásra az ötvenhatosok obeliszkjénél. A jelenlévőket Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte, majd Pásztor Gergely képviselő,
történelemtanár tartott ünnepi beszédet. A megemlékezést három
tehetséges dabasi fiatal, Valentyik Anna, Bera Márk és Zsákai
Lénárd ének- és versprodukciója színesítette. A rendezvényen nagy
hangsúlyt kapott az 55 éve kivégzett három gyóni mártírra való
emlékezés. 1957. október 25-én a Biksza-ügy miatt bebörtönzött
Lakos János, Balla Pál és Harmincz István életét oltotta ki a kommunista hatalom, negyedik társukon, D. Szabó Károlyon 1959
januárjában hajtották végre a halálos ítéletet.

Az ünnepi megemlékezés végén, a Kovács Sámuel Tüzércsapat
felvezetésével koszorúzásra került sor az emlékműnél. A jelenlévők
megtekinthették a három gyóni kivégzett és az érintett családok
anyagaiból létrehozott kiállítást, valamint a Dabas Televízió dokumentumfilmjét a Halász Móricz-kúriában. A kúria egyik helyiségében megnyílt a Csend Forrása nevű ökumenikus imaszoba, amelyet
a történelmi egyházak képviselői áldottak és szenteltek meg.
– szerk. –

Rendhagyó megemlékezés a Táncsics Mihály Gimnáziumban

Fotók: Blahó Erzsébet

Október 19-én pénteken, a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai és
tanárai életképekben jelenítették meg az 1956-os forradalom kitörésének eseményeit. A tanulók és nevelőik korhű kosztümökben,
hatalmas lelkesedéssel vették birtokba az iskola területét, ledöntötték a Sztálin-szobrot, elfoglalták a Rádió épületét és hazaküldték az
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oroszokat. A rendhagyó megemlékezés arra hivatott, hogy közelebb
hozza a diákokhoz a közelmúlt nagy történelmi eseményét. Az iskola közössége már évek óta ilyen módon emlékezik meg ’56 hőseiről,
ezért a fiatalok nagyon várják a pillanatot, hogy beöltözhessenek és
eljátszhassák azt, amit elődeik véresen komolyan gondoltak.

rendezvényeink

Október 6-ra emlékeztek a gimnázium diákjai

Fotók: Molnár Balázs

Október 6. alkalmából a tizenhárom aradi vértanúra emlékeztek a Táncsics Mihály Gimnázium
diákjai és tanárai Zlinszky Elek 48-as honvéd sírjánál. Az intézmény és az önkormányzat koszorúját a Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat hagyományőrzői helyezték el.

Újszülöttek köszöntése a Mesevár Óvodában
kait, az emléklapot és a vásárlási utalványt, az anyukáknak pedig egy
szál rózsát. A rendezvény szerény vendéglátással és csoportképek
készítésével zárult.
Az Újszülöttek Ligetébe tervezett faültetés a rossz idő miatt elmaradt, de tavasszal, a második félévben született gyerekekével együtt
ezeknek a babáknak is facsemetét ültetnek a szüleik.
szerk.

Fotók: Karlik Balázs

Dabas Város Önkormányzata október 27-én szombaton délelőtt
köszöntötte a 2012 első félévében született gyerekeket a gyóni
Mesevár Óvodában. A rendezvényen mintegy hetven család vett
részt, a babákat elkísérték a nagyszülők és a nagyobb testvérek is. A
program az óvodások és óvó nénik kedves kis műsorával kezdődött,
majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlévő családokat. Ezt követően a polgármester úr átadta az önkormányzat ajándé-
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Gyóni napok
Október 19. és 28. között lezajlott a Gyóni Napok rendezvénysorozat, amely idén is megmozgatta a városrész számos közösségét, iskolákat, óvodákat, egyházi közösségeket, nyugdíjasklubokat és más
civilszervezeteket. A rendezvényen minden korosztály képviseltette
magát, az óvodáskorúaktól a szépkorúakig. A programokban fontos

szerepet kapott a hagyományőrzés, főleg A Gyóni Tájház 10 éves
című rendezvényen elevenítették fel a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
tagjai a régi városrészi tradíciókat. Nagy sikert aratott a Sündörgő
nevű családi program a Halász Móricz-kúriában, ahol sok őszi csodával lepték meg a szervezők a gyerekeket. A Gyóni Géza Általános

Ökumenikus sportnap az evangélikusoknál

A hagyományok őrzői a tízéves Gyóni Tájház udvarán

Termésáldás

Iskola közössége a retró jegyében mutatta be az elmúlt évtizedek
divatját.
A rendezvénysorozaton könyvbemutató, táncház, koncert és pantomim-előadás is színesítette a választékot. A szervezők a gyóniak
egészségének megőrzéséről is gondoskodtak, hiszen idén is nagyon
látogatott volt a Dr. Klemencz Hajnalka rendelőjében lezajlott
egészségnap. Köszönjük minden szervezőnek és támogatónak a tartalmas együttműködést!				
Szerk.

Fotók: Karlik Dóra, Nyíri Kata

Őszi finomságok a Mesevár oviban

Csupa csipke... kiállítás a Lurkó Óvodában
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Sündörgő – családi program a kúriában
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Filléres emlékeink…

Fotók: Karlik Dóra

A Gyóni Napok keretében ezzel a címmel rendeztük meg a Gyóni
Géza Általános Iskolában, október 24-én szórakoztató estünket,
mely egyben a Régen és ma című fotókiállítás megnyitója is volt.
A cím is utal arra, hogy múltbéli kalandozásra hívtuk az érdeklődőket, az emlékeket egy „retro” divatbemutatóval próbáltuk megidézni.
Felhívást intéztünk a gyerekekhez, szülőkhöz, pedagógusokhoz,
hogy gyűjtsék össze az elmúlt évtizedek jellemző ruhadarabjait.
Szerettük volna, ha nagyszülők és unokák, szomszédok, jó ismerősök együtt keresgélnek… és közben beszélgetnek, mesélnek…
Aztán gyűltek a ruhadarabok és gyűltek az emlékek: „Ez az a
táska, amit édesapám 1964-ben vett édesanyámnak.” „Ez az a ruha,
amit nagymamám viselt, amikor megszülettem, le is van benne fotózva.” „Ezt a kötényt anyukám varrta, amikor ötéves voltam, ebben
vetettük a kukoricát.” „Ez az üknagymamám ruhája, nagyon drága
darab volt, van már vagy 100 éves.” „Ezt a szomszéd nénitől kaptam,
ünneplőruha volt az 1920-as években.” „Ezt a kötényt gyakorlati órán
varrtuk, a 80-as évek elején.” „Ezt a pruszlikot a nagymamám készítette – ez volt a vizsgamunkadarabja a varróiskolában.”

Eközben gyűltek a fotók is… Esküvők, szüreti bálok idéződtek
fel. Volt olyan, aki a régi fotón található épületről, utcarészletről
elkészítette a mai képet. Rengeteg iskolatörténeti anyag gyűlt össze.
Az előkészületek második lépése következett: a ruhapróba, a
„kollekciók” kialakítása. Modelljeink pedagógusok, szülők és gyerekek voltak. Divatbemutatónk főbb csoportjai: az 1920-as, az 1930as évek gyóni viselete, „dzsörzéruhák”, gyermekruhák az 1960-as
évek végéről, iskolaköpenyek, úttörőruha, rakott szoknyák az 1950es évektől az 1980-as évek elejéig, az 1980-as évek férfi-női divatja.
Szerettünk volna meghitt és vidám pillanatokkal mosolyt csalni
a résztvevők arcára, annak reményében, hogy kellemesen töltötték
el iskolánkban ezt az estét.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki gyűjtötte és
felajánlotta a fotókat, kellékeket, ruhákat. Köszönet az alsós munkaközösségnek, a fellépő gyerekeknek, szülőknek, tanároknak;
köszönet Pintérné Tóth Ildikónak, Kovács Pálnénak és Tóth
Erikának a fotókiállításért. Köszönjük a támogatást Dabas Város
Önkormányzatának, Magyar Sándornénak, a Jurászik családnak,
Bálint Gábornak és feleségének és a Vogtland pékségnek.
Balázsné Hábli Ágnes
szervező

MEGHÍVÓ

Tisztelt Időskorú Dabasi Polgárok!
Dabas Város Önkormányzata idén is megrendezi az Időskorúak Karácsonyi Ünnepségeit a négy városrészben.
December 10-én, hétfőn 15.00 órakor Gyónon, a Gyóni Géza Általános Iskolában,
december 11-én, kedden 15.00 órakor Sáriban, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus
Általános Iskola tornatermében,
december 12-én, szerdán, 15.00 órakor Dabason, a Kossuth Művelődési Központban,
december 13-án, csütörtökön 15.00 órakor Dabasi-szőlőkben, a Közösségi Házban rendezzük meg a karácsonyi programot.

Szeretettel várjuk Önöket a lakóhelyükhöz legközelebb eső helyszínre!

Kőszegi Zoltán
polgármester
2012. november
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A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola és Kollégium
a XIV. Országos Szakértôi Konferencián
Október 10-én meghívásra részt vettünk a XIV. Országos
Szakértői Konferencián, Hajdúszoboszlón, ahol egynapos bemutató keretében egy interaktív táblára kidolgozott tananyagot prezentáltunk. Iskolánkat jómagam Stégner Péter, Gattyán Andor, a tananyag szakmai részét elkészítő kolléga és Nagy Nikolett, 13. KM
osztályos tanuló képviselte. Bemutatott tananyagunkkal továbbjutottunk a pécsi döntőbe, mely novemberben kerül megrendezésre.
A zsűriben részt vett a Modern Iskola Magazin főszerkesztője,
Tóth Klára és a Microsoft Magyarország képviselője is.
Intézményünk részt vesz a magyarországi innovatív iskolák munkájában, a PIL Partners in Learning (Társ a tanulásban) programban,
ezért a program keretében a Suliszervíz Oktatási és Szakértői
Iroda Kft. meghívásának is eleget téve vehettünk részt a fenti rendezvényen.
A referenciaintézménnyé válásunk során elkészített innovatív tananyagok között (TÁMOP 3.1.7-es pályázat) 3-4 dimenzióban meg-

jelenített tananyagok is készültek, amelyekből szintén bemutattunk
egy rövid összefoglalót. Tekintettel arra, hogy 3-4 diemnziós bemutatónk is volt, a rendezvényről nem hiányozhattak a dabasi Kognitiv
Hungary képviselői, Kosztolányi Gyula ügyvezető és Mátrai Péter
munkatárs sem.
Kollégáimnak ezúton kívánok további sok sikert és örömöt az
innovatív fejlesztések terén is!
Stégner Péter intézményvezető

A dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola fejlesztése
Megújuló energetikai beruházás indul a dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskolában, mely a KMOP3.3.3-11-2011-0117 azonosító számú, 101 550 451 Ft
támogatási összegből megvalósuló projekt keretében
kerül fejlesztésre.
Dabas Város Önkormányzata 2011. szeptember 2-án pályázatot nyújtott be a Kossuth Lajos Általános Iskola komplex
megújuló energiafelhasználás mintaprojekt létrehozására.
A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2012. augusztus 16-án került aláírásra. Az iskola fejlesztéséhez a
101 550 451 Ft támogatási összeg mellé Dabas város
11 283 383 Ft önerő biztosítását vállalta. A kivitelezési munkálatok október utolsó napjaiban kezdődtek el.
Napjainkban egyre nagyobb gondot jelent az egész világra
kiterjedő, fosszilis anyagok nagymértékű csökkentése,
ezért Magyarországnak mint EU tagállamnak is feladata,
hogy részt vegyen az energiahatékonyság növelésében, a
megújuló energiaforrások használatával. A tervezett projekt
olyan fejlesztésekből áll, melyek egyedülállóak Magyar
országon. A jelenleg hasonló léptékű, hazai megújuló energiát alkalmazó megoldások általában vagy a hőenergia,
vagy az elektromosenergia-ellátás megoldására helyezik a
hangsúlyt. A magyarországi önkormányzatok és intézményüzemeltetők általános problémája az intézmények energiaköltségeinek folyamatos növekedése, mely az intézmények
jelentős részének esetében az üzemeltetés megszüntetésével fenyeget.
Jelenleg az uniós támogatással lehetőség nyílik mind az
épület hőenergia-, mind elektromosenergia-ellátása terén
jelentős megtakarításokat elérni. Ennek érdekében a fűtés
és használati melegvízellátásra 25 kW-os hőszivattyús
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berendezések kerülnek elhelyezésre. A 100 m mélységbe
lefúrt szondák kb. 5kW-nyi hőenergiát tudnak biztosítani,
melyekből 25 db-ot helyeznek el az iskolaudvar zöldfelületei
alatt, majd gyűjtővezetékeken keresztül kapcsolódnak a
kazánházhoz.
A gázigények kiváltása nem jelent jelentős megtakarítást,
ehhez szükséges a hőszivattyúk elektromos áram igényének ellátását is megoldani, ugyancsak megújuló energiaforrásból. Ezen igények kiszolgálására, valamint az elektromosenergia-ellátás költségeinek csökkentésére 180 db
fotovoltaikus napelem kerül elhelyezésre, melyek összteljesítménye 42,3 kW. A tervezett napelemrendszer a meglévő
elektromos hálózatra csatlakoztatva szaldómérő beépítésével kerül kialakításra.
Mindezek mellett a további megtakarítások, illetve az energetikai hatékonyság érdekében a meglévő fűtésrendszer
korszerűsítésére is sor kerül, mennyezetfűtés kialakításával.
Ez esetben a lényegesen alacsonyabb fűtőközeg-hőmérsékletnek, és a sugárzásos hőleadásnak köszönhetően
szignifikánsan csökken az üzemeltetési költség.
A projekt elsődleges hosszútávú és közvetlen célja a tervezett rendszer kiépítése és üzembe helyezése után az üzemeltetési költségek drasztikus csökkentése, valamint a
jelenlegi globális célok szerinti környezeti terhelések jelentős csökkentése. Továbbá ezzel biztosítható a létesítmény
jövőbeni részbeni energiafüggetlensége is. A fotovoltaikus
rendszer későbbi bővítése esetén gyakorlatilag önellátóvá
tehető a létesítmény.
A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával
valósul meg.
További információk: www. dabas.hu

intézményeink hírei

Szüreti felvonulás Dabasi-szôlôkben
Október 21-én, vasárnap délután tartottuk a hagyományos szőlősi
szüreti felvonulást. Az eseményre idén nagyon sokan ellátogattak.
Az elmúlt évekhez képest a résztvevők száma közel kétszeres volt.
Közel harminc hintó és lovaskocsi, valamint több mint húsz lovas
vett részt a menetben. A felvonulás idén is a Bátki János Nyugdíjas
Klub Mamorett-csoportjának induló táncával vette kezdetét.

A felvonulás koradélutántól estig tartott, a tíz megállónál közel
húsz család fogott össze azért, hogy vendégül lássák a felvonulókat.

Ez alkalommal is több nyugdíjas közösség, a Rozmaring, a
Kékibolya és az Orchidea Népdalkör is jelen volt a felvonuláson. Az
elmúlt évekhez képest a helybeli fiatalok közül idén többen öltöttek
népviseletet, csőszlány- és legényruhát.

ték a résztvevőket, valamint a Mészáros házaspárt, akik idén is vállalták a szüreti felvonulás bírói és bírónéi feladatát.
Feldman László

A Dabas TV felvételei

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvételükkel, szervezőmunkájukkal hozzájárultak az esemény sikeres lebonyolításához. Külön köszönet illeti azokat a családokat, akik megvendégel-

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
„Ismerd meg a gyökereidet” Szlovákiában!
Az idén hetedik alkalommal került megrendezésre az „Ismerd
meg a gyökereidet“ elnevezésű erdei iskola, amely a Magyarországi
Szlovákok Szövetsége (továbbiakban MSZSZ) és a Szlovák
Köztársaság szoros együttműködésének eredménye. A sikeres
pályázók között a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 10 diákja is
részt vett, akik immár második alkalommal a festői szépségű
Alacsony-Tátrában, a Poniklec (magyarul Kökörcsin) nevű üdülőközpontban voltak elszállásolva. A 2012-es tanév első két hónapjában megrendezett erdei iskolában 17 szlovák nemzetiségű általános iskolából több mint 200 diák és 20 kísérőtanár vehetett
részt.

A projekt elindítója, koordinátora, a tábor vezetője, az MSZSZ
elnöke, Egyedné Baránek Ruzsenka, a tanárok és az animátorok
munkájának megkönnyítésére és a tanulás hatékonyabbá tételére
alkalmas hagyományos és digitális eszközöket is vett. Az óraadó
szlovák tanárok Mendelová Anita, Vajcíková Iveta és Kačaliaková
Elena segítségével a gyerekek népi és modern szlovák énekekkel,
játékos produkciókkal is megismerkedhettek.
Diákjaink sikeresek voltak nemcsak a szlovák nyelvi tudás, hanem a
segítőkészség terén is. Külön említést érdemel Podoba Erika, aki az
egyik legtöbb pontot érte el a szlovák teszten!
Reméljük, hogy jövőre is megkapjuk a támogatást és harmadszor is
részt vehetünk ezen a fantasztikus és joggal emlékezetes eseményen.
Rusnák Atila, szlovák nyelv és irodalom szakos tanár

„Zöld Óvoda 2012”
A Vidék fejlesztési Minisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar
Mezőgazdasági Múzeum 2012-ben is meghirdette a
„Zöld Óvoda 2012” nyílt pályázatot óvodák számára.
A pályázat célja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz

Az óvodai környezeti nevelés célja az európai normáknak,
ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások
átadása, átvétele.
Az idei évben összesen 188 óvoda pályázott és a címet ez
alkalommal a dabasi Bóbita Óvoda mindkét tagintézménye: a Szent István úti „új” és a Táncsics utcai „régi” óvoda
is elnyerte.

tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.
2012. november
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
november havi programok
Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.) Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra • kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: november 17. szombat
Ünnepi rendezvény ;
december 10., hétfő, klubnap
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Őszirózsa népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László

Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
november 18. vasárnap, 15.00 órától
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

MINDENKI KARÁCSONYA
December 15. szombat 14.00 óra
Kézműves foglalkozás, kézműves kirakodó vásár,
színpadi műsor, táncház
Forralt bor, tea, sütemény, gyertyagyújtás, mindenki karácsonyfája,
közös ének várja a vendégeket.

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

Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig • Hétvégén előre egyeztetett időpontban. (Tel.: 29/362-545, +36-30/534-1138)

KIÁLLÍTÁS
Hornyák László képzőművész kiállítása
A kiállítás október 27.–november 16-ig tekinthető meg.

A debreceni AKT Képzőművészeti Társaság
csoportos kiállítása
Megnyitó: november 23. péntek 17.00 óra
A kiállítás november 23. – december 14-ig tekinthető meg.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
november 8. és 22., december 6.
(csütörtök) 15.00–18.00 óra
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör: november 9., december 7.
16.00–21.00 óra

70 ÉV – Varga László fotóművész kiállítása
Megnyitó: december 18.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
honlap: www.dabasikonyvtar.hu

Nyitva tartás és elérhetőség:

Felnőtt könyvtár: hétfő–péntek: 11.00–18.00 óráig
Tel./fax: 29/360-529
Gyermekkönyvtár: hétfő, szerda: 10.00–17.00 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 12.00–17.00
óráig
Tel.: 29/363-079
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Web: www.dabasikonyvtar.hu
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Lakossági tájékoztató

illegális esôvíz-elvezetô csatorna
bekötésrôl
A DAKÖV Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy ha az ingatlan
esővíz-elvezető csatornája a kommunális szennyvízcsatornába
van bekötve, az illegálisnak minősül.
Amennyiben ennek ténye az Önök ingatlanán fennáll, azt
haladéktalanul szüntessék meg.
A későbbiek során a bekötéseket ellenőrizni fogjuk, ahol a
bekötés jogtalan, ezt követően az önkormányzat jegyzőjénél
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületénél 16/2011
(III. 3.) önkormányzati rendelet 7. § alapján szabálysértési eljárást indítunk el, ami bírságot von maga után.
Megértésüket köszönjük!

DAKÖV Kft.

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. október 4-én megtartott ülésén
– 188/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában a 2012. szeptember 1-jét megelőzően létesített jogviszonyok tanulóira a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 117. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint határozta
meg a térítési díj, tandíj és nem magyar állampolgárok által fizetendő
díjfizetési kötelezettséget;
– engedélyezte a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1. osztályában a 26
fős maximális osztálylétszám 10%-kal való túllépését a 2012/2013-as
tanévben;
– engedélyezte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
1./9 C. elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – villanyszerelő és
az 1/9.D. építészet szakmacsoport – kőműves és hidegburkoló szakiskolai osztályaiban a 35 fős maximális osztálylétszám 20%-kal való túllépését a 2012/2013-as tanévben. A tanévre engedélyezett pedagóguslétszámot – az intézmény kérelmének megfelelően – 5,93 fővel csökkenti, s így az intézmény összes alkalmazotti létszámát 76,57 főben
határozza meg, azaz az intézmény számára 76 teljes álláshelyet és 1
részmunkaidős alkalmazotti álláshelyet biztosít, s ennek megfelelően
módosítja a 2012. évi költségvetést;
– jóváhagyta Dabas Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítását;
– 193/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában elfogadta a Pest Megyei
Kormányhivatallal kötendő megállapodást mellékleteivel együtt, a tervezet szerint;
– 2012. október 1-jétől a Bartók Béla úton a Semmelweis utcától a
Vörösmarty útnál lévő körforgalomig (Szent István téri szakaszán
is) a megengedett sebességet 30 km/h állapítja meg. A Bartók
Béla út többi részén nem korlátozza a sebességet. A Bartók Béla út
Szent István téri szakaszát október 4-től határozatlan ideig megnyitja. A Bartók Béla útra a 7,5 tonna feletti, a Szent István térre a
3,5 t feletti járművek nem hajthatnak be, kivéve Volánbusz;
– a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda intézményvezetője részére engedélyezi,
hogy az intézményben nyugdíjazás miatt megszűnő 3 fő dajkai álláshelyet betölthesse;
-196/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában jóváhagyta a Zóna Vendéglátó Kft.
(Budapest, Ilka utca 31.) és az önkormányzat között közétkeztetésre
vonatkozó szerződés felmondását;
– döntött arról, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatosan lefolytatja a közbeszerzési eljárást és felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés
kiírására;
– a Daszofe Nonprofit Kft. részére 2 389 375 Ft működési támogatást
nyújtott a 2010. és 2011. évi vízdíjtartozás rendezésére, melynek fedezete a Daköv Kft. által fizetendő bérleti díj;
– a Remondis Kft. Felügyelő Bizottságába Tokai László helyett Kuli Imrét
delegálta 2012. október 10-től 2014. április 17-ig terjedő időtartamra
– 200/2012. (X. 4.) sz. ök. határozatában megszüntette a KözépDunavidék Társulás társulási tagságát.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.
október 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:
A Képviselő-testület döntött a 2012. évi költségvetéséről szóló
11/2012. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2012. évi működési és fejlesztési kiadások előirányzatainak emelé-

se az általános tartalék és a fejlesztési céltartalék előirányzatának
terhére az alábbiak alapján:
– a műfüves pályák használatához kapcsolódó bérleti díjak kiszámlázása
– az önkormányzat III. emeleti konferenciatermének többcélú hasznosításához szemléltető eszközök vásárlása;
– Dabas, Inárcs és Ócsa Önkormányzata határában régészeti kutatás,
leletanyag feldolgozásához kapcsolódó költségek;
– a MÚZSÁK Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárásával
kapcsolatos költségek finanszírozása, az intézmény székhelyének 2012.
szeptember 1-jétől a Dabas, Szent István út 35. szám alá történő áthelyezéséről, valamint kapcsolódó javítási és rezsiköltségekre pótelő
irányzat biztosítása;
– vissza nem térítendő támogatás biztosítása Makkai Béla könyvének
kiadásához;
– a testület 2011. évi döntése alapján megrendelésre került a Dabas
Városközpont II. ütem koncepcióterv bekerülési költsége;
– Dr. Verebély András urológus főorvos által ez évben végzett szűrővizsgálatok, tanácsadások díja;
– 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás a Pest megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány részére, tartozás rendezésére;
– a történt fejlesztésekre elkülönített pályázati önrészből átcsoportosítás a
fahíd építésére és a cölöpjárda megvalósítására, a zarándokszállás
berendezésére, felszerelésére 505 500 Ft értékben, melynek fedezete az
általános tartalék;
– a DAKÖV Kft. által befizetett 8 000 000 Ft bérleti díjjal a bevételek és az
általános tartalék előirányzatának módosítása;
– a városközpont-fejlesztéssel kapcsolatosan elkészített Integrált
Városfejlesztési Stratégia fennmaradt költségének;
– az önkormányzati pályázatokhoz készített„Fenntartható fejlődés helyi
programja” bekerülési költsége 635 000 Ft.
– Önkormányzatunk részére a 2011. évről áthúzódó és a folyamatban
levő pályázati támogatással megvalósuló fejlesztésekre átvett
pénzeszközök:
– Városközpont fejlesztése
42 232 774 Ft
– Sérülékeny vízbázis
2 155 000 Ft
– Ivóvízminőség javítása (folyamatban levő)
5 355 000 Ft
– Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése 44 891 524 Ft
– Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
7 500 000 Ft
– A Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony építésére 2012. évben 792 690 Ft
befizetés történt különböző szervezetektől, önkormányzatoktól és a
lakosság részéről.
A III. negyedévben az alábbi megelőlegezett pénzbeli szociális ellátásokra igényelhetett önkormányzatunk normatív, kötött felhasználású
támogatást:
– ápolási díj
3 606 342 Ft
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás
5 567 472 Ft
– időskorúak járadéka
546 345 Ft
– lakásfenntartási támogatás
3 838 510 Ft
– rendszeres szociális segély
2 417 415 Ft
– a testület a 198/2012. (X. 4.) sz. határozatában 2 389 375 Ft működési
támogatást nyújtott a DASZOFE Nonprofit Kft. részére a 2010–2011.
évi vízdíjtartozás rendezésére. A támogatás fedezete a bérleti díj bevétel.
– az önkormányzat különböző pénzbeli támogatásokra 11 614 440 Ft
működési célú pénzeszközt vett át, a kifizetés a hivatalnál történt az
alábbi jogcímeken:
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–
–
–
–
–

otthonteremtési támogatás
2 876 931 Ft
mozgáskorlátozottak támogatása
511 000 Ft
gyermektartás díj megelőlegezés
6 426 509 Ft
agrártermelési támogatás
1 800 000 Ft
a polgári védelmi feladatok támogatására 430 965 Ft-ot utaltak át az
önkormányzatok;
– a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium működési kiadási
előirányzatát 3 731 e Ft-tal csökkenti (személyi kiadás, munkaadót terhelő befizetési kötelezettség), intézményi létszámát 2012. szeptember
1-jétől 83 főről 77 főre csökkenti;
– a Kossuth Művelődési Központnál a működésre átvett pénzeszközök előirányzatának emelése 2 920 000 Ft-tal az alábbiak szerint:
– Nemzeti Kulturális Alap (Közművelődési Szakmai Kollégium)
a, Fogyatékkal élőket összefogó szervezetek közös programjai
megrendezésére
400 000 Ft
b, Táncház és kézműves foglalkozások megrendezése
150 000 Ft
c, X XXIII. Dabasi Kistérségi vers- és prózamondó találkozó
megrendezése
400 000 Ft
– Dabas Város Önkormányzatának Humánerőforrás
Bizottsága különböző rendezvényekre
470 000 Ft
– Tilinkó gyermek néptánccsoport részére
népviseleti fellépőruha
500 000 Ft
– Felnőtt és gyerek citera csoportok részére
hangszer- és fellépőruha-vásárlás
500 000 Ft
– TÁMOP-3.2.3-08/2/KMR-2009-0009 pályázat
Néptánc – népzenei szaktábor megrendezéséhez
500 000 Ft
– a 2. számú Napköziotthonos Óvodában a szociálisan hátrányos helyzetű
gyermekek étkezéstámogatására 50 000 Ft pótelőirányzat, december
31-ig 5 rászoruló gyermek kedvezményes étkezéséhez nyújt fedezetet;
– a 3. számú Napköziotthonos Óvoda a 2011. évről áthúzódó kötelezettségeinek teljesítéséhez 308 000 Ft pótelőirányzat;
– a Gyóni Géza Általános Iskola számára 498 000 Ft pótelőirányzat engedélyezése, az intézmény egy nyugdíjba vonuló dolgozójának jutalom és
járulék költségére;
– a Kossuth Lajos Általános Iskola működési kiadásainak emelése
382 270 Ft-tal (személyi kiadás munkaadót terhelő befizetési kötelezettség), az intézmény létszáma 2012. október 1-jétől 46 főről 47 főre
módosul az SNI-s tanulók ellátásához szükséges gyógypedagógus foglalkoztatásával.
A Képviselő-testület
– 203/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában elfogadta a lejárt határidejű
önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést
– 204/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában a dabasi református egyházközség tulajdonában álló 2154/1 hrsz.-ú, Kossuth László utca 2. szám
alatti volt iskola ingatlanra bejegyzett helyi védettséget (homlokzat
védelem) nem oldja fel. A dabasi református egyházközség tulajdonát
képező Zlinszky utca 1. 2523/3 hrsz.-ú Temető megnevezésű ingatlan
vonatkozásában igény esetén a védelem törlése – az utolsó történelmi
sír (Dinnyés család obeliszkjétől a Kászonyi Dániel utca irányába) utáni
területre vonatkozóan – lehetséges, a kimérés és megosztást követően.
– 205/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában az Alsódabasi Egyházközség
részére 1 500 000 Ft támogatást fizet ki a 2007. június 26-án kelt ingatlancsere szerződéshez kapcsolódóan a 2008. december 31. – 2011.
július 31-ig terjedő időszakra vonatkozó kamatra. A támogatás fedezete
az általános tartalék.
– 206/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában felhatalmazza Kőszegi Zoltán
polgármestert a Zlinszky János és társai valamint az önkormányzat
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közötti ingatlancserével kapcsolatos szerződés előkészítésére.
– 207/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában ingatlan cseréhez járul hozzá.
– 208/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában a dabasi 183/2 hrsz-ú, 1963
m2 nagyságú, természetben Fő út 81. szám alatti ingatlant értékesíti.
– 209/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában a Berkenye utca Semmelweis
utca felőli bejáratát a forgalom elől elzárja, így egyirányú lesz a forgalom. A Semmelweis utcában megállni tilos táblát kell kihelyezni.
– engedélyezi 2012. 12. 17-től a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégiumban a megüresedő kollégiumi nevelőtanári álláshely betöltését a 2012/2013-as tanévre, valamint jóváhagyja az intézmény alapító
okiratának módosítását és az alapító okirat egységes szerkezetű vál
tozatát.
– hozzájárul Dabas Város Önkormányzata részére a dabasi 2188 hrsz.-ú,
„Vendéglő” megnevezésű Bartók Béla út 30/A. szám alatti ingatlanon
található lakásokat tartalmazó épület térítésmentes átadás-átvételéhez a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium fenntartótól, a dabasi
2129 hrsz.-ú, Dabas, Szent István út 34. szám alatti ingatlanon található
(volt iskola) épület és a dabasi 2449/2 hrsz.-ú, Erkel Ferenc utca 2.
szám alatti ingatlan, a dabasi 2180 hrsz.-ú, Ravasz László utca 2. szám
alatti ingatlan térítésmentes átadás-átvétel éhez a Kossuth Lajos
Általános Iskola fenntartótól.
– engedélyezi a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. osztályban a maximális osztálylétszám 10%-kal való túllépését (32 fő) a 2012/2013-as
tanévben.
– hozzájárul, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a TÁMOP-3.3.812/1 azonosító számú pályázati kiírásra, „Esélyegyenlőségi alapú fejlesztés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában” megnevezéssel pályázatot nyújtson be
– pályázatot nyújt be a „Kossuth Lajos Általános Iskola komplex megújuló energia felhasználás, mintaprojekt létrehozása” című (KMOP-3.3.311-2011-0117) a projekthez tervezett teljes önerő összegére,
11 283 383 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra nyújtja be az
igényét.
– 220/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában megerősíti a 2012. szeptember 30. napjáig az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján tett
szándéknyilatkozatot, amely arra vonatkozik, hogy az önkormányzat a
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését nem
képes vállalni. Kijelenti, hogy 2013. január 1-jétől a működtetést nem
képes vállalni és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
(Nkt.) 74.§.(4) bekezdése, valamint a 229/2012. kormányrendelet szerinti felmentési kérelmet benyújtja.
– 221/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában hozzájárul, hogy Dabas Város
Önkormányzata javára a használati jogi megállapodás aláírásra
kerüljön.
– 222/2012. (X. 31.) sz. ök. határozatában engedélyezi a Dávid és Társa Bt.
részére (Miskolc, Berekkert u.71), a Vásártér ingatlan területén – térítésmentesen – böllérverseny megrendezését, egyszeri alkalommal, amen�nyiben az alábbi feltételeknek megfelelnek:
30 napnál nem régebbi, „0-ás” igazolás arról, hogy nincs köztartozásuk
(NAV, önkormányzati adóhatóság), a tevékenységhez minden szükséges
hatósági engedéllyel rendelkeznek, a vásár működését nem zavarhatják.
(Bővebb információk a www.dabas.hu honlapon)
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Fiatalok Éjszakája

Az önkormányzat

november–decemberi programjai

Dabas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához
2011-től nyújtandó támogatás pályázati keretében Térségi kulturális és sportrendezvények, közösségépítő rendezvénysorozatok célterületre.
A pályázat alapján a térségben élő fiatalokat érintő rendezvények
megvalósításához kaptunk támogatást (Bűnmegelőzési Nap,
Könyvesblogger Találkozó és Szakmai Fórum, Fiatalok Éjszakája,
Oktatási Kiállítás). Harmadik rendezvényünket, a Fiatalok
Éjszakáját október 12-én szerveztük meg az OBO Aréna Dabasban.
A rendezvény keretén belül teremfoci bajnokságot, csapatversenyt
rendeztünk a 12–22 év közötti fiatalok részére. Azok sem unatkoztak, akik ezeken a programokon nem vettek részt, hiszen számos
más lehetőséggel is vártuk őket: csocsó, pingpong, karaoke, kortársoktatók, fodrászat, hennafestés, karikatúra-rajzolás, diszkó.
Célunk e rendezvény megszervezésével az volt, hogy megmutassuk a fiataloknak, hogyan lehet kulturáltan, sportolással, tánccal
eltölteni szabadidejüket úgy, hogy kontrolláltan és biztonsági intézkedések mellett, de önfeledten szórakozhassanak.
A rendezvény sikerét a megjelent közel 400 fő is mutatta.
Reményeink szerint lesz még rá alkalom, amikor megmozgathatjuk, leköthetjük a fiatal korosztályt.
Valentényi Rózsa

OKISZI

Bursa Hungarica
Meg jelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor
mányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának kiírása.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön
díjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érde

50 éves házassági évfordulósok köszöntése
– november 17. (szombat) 15.00 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
Városi Mikulás
– december 6. (csütörtök) reggel 8.00 órától a város
óvodáiba és az iskolák alsó tagozataiba látogat
az önkormányzat Mikulása és krampusza
Dabas Kistérségi Gyermekkórus előadása
és adventi délután
– december 8. (szombat) 16.00 óra
Helyszín: OBO Aréna Dabas (sportcsarnok)
Időskorúak Karácsonyi Ünnepségei
– december 10–13. (hétfő-csütörtök) 15.00 óra
Négy helyszínen (lásd a meghívóban!)
FILI – a szentegyházi (Erdély, Székelyföld)
155 tagú gyermekkórus rendhagyó előadása
– december 14-én (pénteken) 18.00 órakor
Helyszín: OBO Aréna Dabas (sportcsarnok)
Sportgála
– december 15. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: OBO Aréna Dabas (sportcsarnok)
Évzáró Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
– december 19. (szerda) 18.00 óra
Helyszín: Városháza, nagyterem

Megnyitja kapuját a Járási Hivatal
Október 10-én ünnepélyes keretek között került aláírásra a
Járási Hivatal megalakulásával kapcsolatos okmány. Az aláíráson jelen volt Tarnai Richárd kormánymegbízott, akit közvetlen
munkatársai kísértek el. A dabasi önkormányzatot Kőszegi
Zoltán polgármester, a hivatalt pedig Garajszki Gábor jegyző
képviselte. Az eseményen részt vettek Dabas város alpolgármesterei és a Polgármesteri Hivatal osztályvezetői is.
A Dabasi Járási Hivatal 2013. január 1-jén kezdi meg
működését a Városháza épületében.
– szerk –

kében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mobilizál. A pályázati űrlapot a www.eper.bursa.
hu oldalon van lehetőségük a pályázóknak előzetes regisztráció
után kitölteni, majd a kitöltött pályázatot kinyomtatva, aláírva
lehet leadni az önkormányzat ügyfélszolgálatán vagy az önkormányzat 2. emeleti 219-es irodájában.
A pályázati űrlapok benyújtásának határideje: 2012.
november 23.
Valentényi Rózsa, OKISZI

2012. november
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DAFI-fideszes gyôzelem született
a 3. számú választókerületben

BÚCSÚZUNK

Október 28-án tartották az időközi egyéni választókerületi
képviselő-választást városunkban. A szavazatok összesítésének
eredményeként Kosztolányi Gyula, a Dafi-Fidesz jelöltje győzött,
ő képviseli a választókerület ügyeit Dabas Város Önkormányza
tának Képviselő-testületében. A győzelemhez gratulálunk, kitartást, jó egészséget és eredményes képviselői munkát kívánunk!
Az érvényes szavazatok száma jelöltenként:
Kosztolányi Gyula
DAFI-Fidesz
Vízer Tamás
Független
Králl Zoltán
Független
Bartháné Harsányi Nára
Patrióta
Gyimesi András
Jobbik

246
166
59
31
11

Tisztelt Ebtulajdonosok!
A városban tartott éjszakai ellenőrzések során megállapítást
nyert, hogy több utcában szabadon kóboroltak az ebek, sőt
egyes esetekben falkába verődtek.
Sajnos volt olyan eset is, amikor a kutyák behatoltak az állattartók
melléképületébe, ott baromfit fojtottak meg, és azzal kárt okoztak.
Szerencsére a kutyák embert nem támadtak meg, de annak a lehetősége fennáll, vagyis bármikor bekövetkezhet.
Az állattartási törvény, valamint az ebtartásra vonatkozó helyi
rendelet értelmében, az állat tulajdonosa köteles az ebét úgy tartani,
hogy az ingatlan területéről felügyelet nélkül ne juthasson ki.
Ezen jogszabályok alapján az állattartó a szabálysértés esetén felelősségre vonható, illetőleg a közterületen felügyelet nélkül található
eb, gyepmester közreműködésével elszállítható, melynek minden
költségét az ebtartó kötelessége állni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
értelmében:
147. Veszélyeztetés kutyával
193. § (1) 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.
Szabálysértési eljárás alkalmával a törvény értelmében
50 000 Ft helyszíni pénzbírsággal sújtható az, aki ebét felügyelet nélkül kóborolni hagyja.
Felhívom minden ebtulajdonos figyelmét, hogy a fentiekben szabályozott módon tartsa ebét, vagyis sem éjszaka, sem
pedig nappal a kutyák az utcán szabadon ne kóboroljanak,
anyagi kárt ne okozzanak és a lakók testi épségét, valamint
egészségét ne veszélyeztessék.
Dabas város jegyzője
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Bálint Józsefné (Bíbel Anna)
1931–2012
Bálint Józsefné Annus néni 1952-től nyugdíjba vonulásáig a sári
„öreg” óvoda óvó nénije volt. 1953-ban szerezte meg képesítését,
mely magyar és szlovák nyelvű óvodákban jogosította fel nyelvi
fejlesztő tevékenységek vezetésére.
1989 júniusáig nevelte a sári gyermekeket a régi óvodában.
Munkája elején inkább magyar nyelvre tanította az óvodásokat,
mivel akkor otthon a legtöbb családban szlovákul beszéltek gyermekeikkel a szülők, majd később feladata volt a szlovák nyelv
megismertetése, hiszen magyar nyelvű családi közegből érkeztek
a kis ovisok. Annus néni a jelenlegi óvodapedagógusok közül
sokunknak az óvó nénije volt. Hosszú pályafutása során ellátott
vezetési feladatokat is. Munkatársaival és a szülőkkel mindig
nagyon jó volt a kapcsolata. Őszintén, önzetlenül segítette munkájukat úgy az óvodában, mint azon kívül. Szerénységét, becsületességét, lelkiismeretességét, fáradhatatlanságát mindvégig meg
tudta őrizni. Amíg egészségi állapota engedte, alkalmanként ellátogatott a sári Szivárvány Óvoda rendezvényeire is.
Városunk nyugdíjas évei alatt sem feledkezett meg Annus
néniről. 2004-ben vehette át a városvezetéstől a Dabas Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díj II. fokozatát a pedagógusnap alkalmából.
A mai napig emlékezetes számunkra az az este, amikor végleg
elbúcsúzott az ovitól. Az „öreg” oviban köszönt el és látott minket
vendégül. Most mi búcsúzunk Annus nénitől ... végleg.
Nyugodjon békében!
Az 1. sz. Napközi Otthonos Óvoda
volt és jelenlegi alkalmazotti közössége
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik szeretett halottunk, Maczkó József temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, a család fájdalmában osztoztak.
A gyászoló család

FELHÍVÁS
Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi vízvezetékek, vízmérőhelyek fagy elleni védelméről
takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával szíveskedjenek
gondoskodni. A fogyasztó hibájából bekövetkezett kár, illetve a
vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának megfizetésétől, illetve a vízmérőpótlás költségétől nem tudunk eltekinteni.
DAKÖV KFT.
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Bálint Máté
Balázs Mária
2012. 09. 21
Gácsi Hanna
Suhajda Brigitta
2012. 09. 23
Karlik László
Hegóczki Helga
2012. 09. 23
Gacsal-Csernák Kornél
Csernák Andrea
2012. 09. 27
Laja Anna
Gogolák Zsuzsanna
2012. 09. 28
Rafael Bianka
Rafael Mónika
2012. 10. 05
Czuprák Csongor
Susán Ivett
2012. 10. 06
Havasi Nóra
Mráz Ágnes
2012. 10. 06.
Presenszki Janka
Veszelóczki Zsanett
2012. 10. 06.
Parancs Bálint
Molnár Magdolna
2012. 10. 07.
Takács Izabella
Solymossy Linda
2012. 10. 07
Surman Milán István
Opóczki Judit
2012. 10. 17
Papp Petra
Letki Beáta
2012. 10. 21.
Bukovszki Zalán
Kollár Ágnes
2012. 10. 23.
Kemenczei Dorina
Csicsó Mónika
2012. 10. 24.
Zsolnai Blanka
Gattyán Diána
2012. 10. 24
Takács László
Magyar Anita
2012. 10. 28.
Németh-Trikkal Martin
Trikkal Melinda
2012. 10. 30.
Agócs Marcell
Marinki Andrea
2012. 10. 31.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Fojta Péter
1922. 11. 26.
90 éves
Várhelyi Zoltán
1921. 11. 25.
91 éves
Kakucsi Gáborné
1918. 11. 03.
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Józsa György
1938. 04. 08. 2012. 09. 20.
Gulyás Istvánné (Puskás Rozália)
1950. 11. 19.
2012. 09. 22.
Maczkó József
1941. 05. 15.
2012. 09. 27.
Pelikán Lajos
1942. 09. 20. 2012. 09. 29.
Kőfalvi Gáborné (Tomanyecz Edit)
1945. 09. 26. 2012. 09. 29.
Rácz Istvánné (Gomola Etelka)
1937. 10. 08.
2012. 09. 29.
Mráz László
1975. 12. 17.
2012. 10. 02.
Kosztolányi Lászlóné (Szabó Erzsébet) 1920. 09. 15.
2012. 10. 07.
Huszár Jánosné (Ercsi Eszter)
1930. 09. 01.
2012. 10. 11.
Fazekas János
1928. 08. 19.
2012. 10. 12.
Bálint Józsefné (Bibel Anna)
1931. 07. 14.
2012. 10. 12.
Kovács István
1926. 08. 22. 2012. 10. 13.
Sztancsik Lászlóné (Molnár Magdolna) 1937. 09. 05. 2012. 10. 15.

Név	Születési idô Halálozás idôp.
Petrányi Sándor
1938. 10. 03.
2012. 10. 27.
Duli Jánosné (Kozma Mária)
1921. 12. 21.
2012. 10. 30.

Osztozunk a családok gyászában.
Házasságkötések
10 éve (2002-ben) kötöttek házasságot:
november 9.
Petrányi József–Szmrek Edina
november 23.
Laja István–Vovcsok Vladiszlava
Maczkó János–Mitulesc Szilvia
Laja Zoltán–Fekete Zita
20 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
november 20.
Szappanos József–Sponga Ilona
november 28.
Hamar István Ferenc–Talapka Lenke
25 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Klötzl Gyula–Bennárik Ilona
Lakatos Gusztáv–Jakab Rozália
november 21.
Kecskés Miklós–Varga Erzsébet
30 éve (1982-ben) kötöttek házasságot:
november 5.
Rapcsák Ferenc–Bálint Julianna
november 12.
Gogolák Lénárd–Pacsirta Erzsébet
40 éve (1972-ben) kötöttek házasságot:
november 3.
Szabados József–Ujvári Mária
Mráz János–Kancsár Erzsébet
november 10.
Boczki István–Sponga Erzsébet
november 11.
Magyar József–Hende Erzsébet
Fogarasi János–Lovistyek Terézia
november 18.
Szilaj Sándor–Havasi Terézia
november 24.
Volenszki Péter–Balog Erzsébet
Angyal Sándor–Balog Mária Ágnes
november 25.
Illés Sándor–Weisz Erzsébet
50 éve (1962-ben) kötöttek házasságot:
november 3.
Czene József–Kosztolányi Katalin Ilona
Dori Ferenc–Juhász Margit
Pap Imre–Volenszki Mária
november 6.
Bozsik István–Mráz Margit
november 10.
Bennárik József–Sarafi Anna
Zsitva Sándor–Balog Rozália
november 17.
Gombár Miklós–Laja Julianna
2012. október hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 31.
Zsolnai Zsolt–Cserni Andrea
október 6.
Kocsis István–Majeczki Anita
október 20.
Bulla Lajos–Márton Ágnes Judit

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK, FIGYELEM!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
20/A §-a értelmében az, aki 2012. november 1-jén rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 2012-ben és ezentúl
nem pénzben, hanem természetbeni támogatásként, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásra felhasználható
Erzsébet-utalványban fog részesülni.
Az utalvány összege gyermekenként 5 800 Ft. Ez a támogatás
évente kétszer jár annak, akinek tárgyév augusztus 1-jén és
november 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultsága fennáll. Az Erzsébet-utalvány elfogadóhelyek
pl: CBA, Tesco, Spar …
Az utalvány átvételére 2012. november végén kerül sor a
Polgármesteri Hivatalban. Átvételre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülő személyesen jogosult.
Az átvétel konkrét időpontjáról a helyi médiában és az
oktatási-nevelési intézmények útján tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, vagy érdeklődjenek a 29/561-224-es vagy a 29/561201-es telefonszámon.
Gyámhatóság
2012. november
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A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR és FEJLESZTÔKÖZPONT
állandó programjai

• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
30 perc foglalkozás+60 perc kötetlen játék
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
60 perc foglalkozás+30 perc kötetlen játék
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
havonta egyszer, szombatonként 14.30–16.00 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 16.30–18.00 óra között
• ZENE-BONA (5–7 éveseknek)
havonta egyszer, szombatonként 13.30–14.30 óráig
• BARKÁCSKUCKÓ
(4–12 éveseknek)
Havonta egyszer, szombatonként 14.00–18.00 óra között.
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK
(4–12 éveseknek) Kéthetente szombatonként, 14.00–18.00 óra
között, előzetes időpont-egyeztetéssel.
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óra között, szombaton
8.00–12.00 óra között, előzetes időpont-egyeztetéssel
• TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
Kedden és csütörtökön 14.00–18.00 óra között, előzetes időpont-egyeztetéssel
• OVIJÓGA (3–7 éveseknek): szerdánként 17.30-kor (45 perc)
SULIJÓGA (7–10 éveseknek): szerdánként 17.30-kor
(időtartama 45 perc)
Hat alkalmas foglalkozásokat indítunk, előzetes bejelentkezés
szükséges!
A foglalkozások megfelelő számú jelentkező esetén indulnak el!
• Kicsi buksi okos buksi iskola előkészítő program
(5–7 éveseknek) péntekenként 16.00 órakor (időtartama 45 perc)

Tisztelt Ügyfelünk!

Tizenöt alkalmas foglalkozásokat indítunk, előzetes bejelentkezés szükséges!
A foglalkozások megfelelő számú jelentkező esetén indulnak el!
Érdeklődni lehet: a Kölyöksziget Játéktárban, valamint:
Mészáros –Kovács Krisztina, TSMT-terapeuta, óvodapedagógus,
gyógypedagógus hallgató, mozgásfejlesztő, gyermekjóga-oktató
Tel.: 06-70/394-5778
aktuális programjaink
2012. 11. 17. szombat 13.30–14.30 óra: ZENE-BONA
14.30–16.00 óra: ZENEOVI 1.
16.30–18.00 óra: ZENEOVI 2.
2012. 12. 01. szombat 14.00–18.00 óra:
	ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS a Halász
Móricz-kúriában (adventi koszorú- és
ajtódíszkészítés 12 évnél idősebb gyerekeknek
és anyukáknak)
2012. 12. 02. vasárnap	14.00–18.00 óra: MIKULÁS-PARTY
(4–12 éveseknek)
2012. 12. 08. szombat délután
	14.00–18.00 óra: MIKULÁS-PARTY
(4–12 éveseknek)
A játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06-20/577-8548-as, Dömők
Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia, iskola-előkészítés), a 06-30/689-7904-es, Mészáros-Kovács Krisztinánál (TSMT,
gyermekjóga), a 06-70/394-5778-as telefonszámon, illetve személyesen,
a Játéktárban, a Zlinszky u. 6. szám alatt. További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu a Gyermekprogramok és
az Eseménynaptár menüpont alatt, valamint a facebook oldalunkon.

Üzletünkben 2012. november 12-től december 24-ig
KARÁCSONYI JÁTÉKVÁSÁRT TARTUNK!
Kibővített árukészlettel, 10–50%-os árengedménnyel és meghosszabbított nyitva tartással (hétfőtől–péntekig: 9.00–18.00 óra között,
szombaton: 9.00–13.00 óra között) várjuk kedves vásárlóinkat!

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!
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Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
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Vaditató lett az Unghváryék gulyakútjából
Évszázadokon át a magyar vidék természetes ékessége volt a települések határában legelésző ridegtartású gulya vagy a fejésre hazajáró
tehéncsorda. Az 1960-as évek végén még Dabason is működött
hazajáró csorda, sőt itt-ott szürkemarhafogat is feltűnt, de ebből
mára már csak a nosztalgia maradt. A legeltetés megszűntével a
funkciójukat veszített itatókutak a lassú enyészet áldozatává váltak,
így napjainkban már egy közönséges eredeti gémeskút látványa is
kuriózumszámba megy.
Ezért bír hírértékkel az egykori Unghváry László Szőlészeti és
Borászati Rt. gulyakútjának megújulása. A Gyón és Örkény községek határához (István-major) közeli kutat valamikor az 1920-as
években létesítették, a kisvasút melletti tisztáson. A környező
homokbuckákat erdő borította, csakúgy, mint az uradalom
Nagyatádi-földreform utáni 1500 holdas területének nagyobb
részét, mintegy 800 holdat. Erdőgazdálkodásuk sajátos vonása volt,
hogy – a korabeli erdészeti szakhatóság által engedélyezett és folyamatosan ellenőrzött módon – a tejelő szarvasmarha-állományukat
(kb. 30 db) az erdőrészletekben legeltették. (A Pest Megyei Levéltár
által őrzött, az 1930-as években készült részletes erdészeti üzemtervek ezt kiválóan tanúsítják.) A gulyakút környezetében a mintegy 2 holdnyi gyepterület, tisztás volt a delelő hely, ahol itatták a
jószágállományt és a fák árnyékában pihentették őket. Az Unghváry
család kísérletező kedvét jelzi, hogy tájidegen zöldjuhar fákat ültettek erre a célra, melyek sarjnövedékéből néhány még ma is megtalálható. A tisztás egyúttal a mellette, Gyón és Örkény határán futó,
állati erővel vontatott gazdasági kisvasút rakodóhelyéül is szolgált.
A tervek szerint itt deponálták volna a vasúton szállítandó faárut,
azonban helyben folyamatosan akkora volt a kereslet, hogy erre
meglehetősen ritkán került sor. Az erdei legeltetés következtében
fajgazdag erdei állományok alakultak ki, főként a boróka felszaporodását hozzák a legeltetéssel összefüggésbe a szakemberek. 1945ben a földreform a gazdaság teljes területét érintette. Az erdők, a
közöttük futó kisvasúttal állami tulajdonba kerültek. A legeltetés
megszűnt, a gulyakútra az utóbbi másfél évtizedben már csak az ég
felé mutató ágasfa emlékeztetett. Így élt fizikai valójában és az
emlékeinkben egyaránt egészen az idei nyár elejéig. A környező
erdők letermelését követően még a kis tisztás fennmaradása is
veszélybe került, de az erdészeti kerület szakembere, Szabó István,
éppen a kút felújításának tervével tudta megvédeni az emberöltők

alatt kialakult állapotot. Azt gondolhatnánk, hogy ezután a már
megszokott forgatókönyv szerint tervdokumentáció készült, majd a
pályázatfigyelés, lóhalálában az igazolások beszerzése és a benyújtás, az elbírálás hosszú folyamata következett (esetleg némi háttérlobbizással, hogy ne minden a szerencsén múljon), izgulva a támogató döntésért és már szervezve a minden szempontból számlaképes kivitelezőket, de nem. Annyira nem, hogy elegendő volt tíz
ember közös akarata, mintegy másfél hónapnyi munka kalákában
és újra üzemel a kút, s talán még szebb is, mint valaha lehetett. A 16
gyűrű mélységű kút kitisztítása embert próbáló feladat volt, hiszen
felelőtlen arra járók farönköket dobáltak bele, sőt még néhány őz- és
rókacsontváz is előkerült. A szerencsétlenül járt állatok az aszályos
években a víz szagának vonzása miatt pottyanhattak a káva nélküli
kútba. Kétszeri kompresszorozás után mintegy 8 gyűrűnyi a víz
mélysége. A faanyagok kifűrészelése, kezelése, az új kútágas felállítása, itatóvályú, szalonnasütő-bográcsoló hely kialakítása következett, némi parkosítással, teljes összhangban a környezeti adottságokkal. Az itatóvályúba mintegy 150 liter víz merhető, mely életmentő segítség a környék vadállománya számára az aszályos időszakban. A kút felújításán túl ezért is örvendetes, hogy egyúttal
racionális gyakorlati funkciót is sikerült találni a jövőbeni működéshez. A felújításban részt vettek: Józsa Ferenc (kútásó), Józsa
Sándor és Valaszkai Károly (ácsok), Koncz Bertalan (a faanyag adományozója és kifűrészelője), Valentyik Mihály, Kmetyó Pál, Slezák
István, Kovács György és Czeróczki András. Elvégzett munkájuk
pénzbeli értékét nehéz megbecsülni, hiszen ha a közismert 40 centiméteres kilátó 39 milliójával vetjük össze, akkor még akár nagyon
nagy szám is kijöhet. Azonban forintok, eurók dobálása nélkül is
valóban nagy szám amit csináltak: 100% civil kurázsi – követendő
példa.
Az egykori birtokalapító Unghváry László nagyon értett a homoki gazdálkodáshoz, a silány, semmibe vett birkalegelőkön csodát
teremtett, valóságos aranybányákat varázsolt. Az első 500 hold
gyóni homokot a kiparcellázás szándékával vásárolta, ám végül
egyetlen négyszögölet sem volt szíve eladni, sőt másfél évtizeddel
később a többszörösét vásárolta fel a Halászoktól. Ceglédi irodáját a
következő jelmondat uralta: „Erős akaratnak mi sem áll útjában.”
A tíz ember most őt igazolta…
Valentyik Ferenc
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Megújult testvérvárosi szerzôdés Dabas és Albenga között
„Rosalia Guarnieri és Kőszegi Zoltán, mint Albenga és Dabas városok
képviselői, a 2012. október 12-i albengai találkozásunkkal szeretnénk
megerősíteni azon közös szándékunkat, hogy tovább folytassuk a több éve
tartó testvérvárosi és baráti kapcsolatot. E napon megtesszük azt az
ünnepélyes lépést, melynek segítségével folytathatjuk a két város közötti
viszony előremozdítását, továbbá állandó kapcsolatot tarthatunk fenn
közösségeink között, és a továbbiakban közös erővel mélyíthetjük kulturális, turisztikai, társadalmi, sport és gazdasági jellegű adottságainkat.”
Így szól az első két mondata annak az együttműködési szándéknyilatkozatnak, melyet október 12-én, pénteken írt alá
Albenga polgármesterasszonya, Rosy Guarnieri és Kőszegi
Zoltán, Dabas polgármestere.
Péntek délután a városháza dísztermében (Sala dei Busti), Dabas
és Albenga megújították a 2004-ben már az akkori albengai polgármesterrel, Mauro G. Zuninóval megkötött testvérvárosi szerződést
azzal a céllal, hogy fejlesszék a gazdasági, társadalmi és kulturális
kötelékeket a két város között. Az ünnepélyes rendezvényen jelen
volt dr. Manno István milánói főkonzul, a magyar delegáción belül
pedig többek között Kőszegi Zoltán polgármester (aki egyben
országgyűlési képviselő és az Országgyűlés Emberi jogi, Kisebbségi,
Civil és Vallásügyi Bizottságának a tagja), Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Oktatási, Tudományos és
Kutatási Bizottságának tagja, és Szandhofer János, Dabas alpolgármestere.
Ez az esemény egy jelentős kezdeményezés egyik állomásának
tekinthető, amelyet a két város és a velük együttműködő magyarolasz kereskedelmi kapcsolatokért felelős bizottság tett meg. A
magyar delegáció három napot töltött Albengában: október 11-én,
csütörtök este érkeztek a városba, ahol Albenga alpolgármestere,
Mauro Vannucci fogadta őket. Az elkövetkező napokban a Gian

Maria Oddi Alapítvány jóvoltából látogatást tettek a városközpontban, a városi múzeumokban és az Oddo Palotában megtekintették a
Varázslatos átlátszóságok c. különleges kiállítást (Mostra Magiche
Trasparenze). A nap végén pedig elérkeztek a város egyik kihagyhatatlan látványosságához, a Fieui di Caruggi elnevezésű bájos borozóba, ahol fogadta őket a magukat a Pál utcai fiúk olasz megfelelőjének
nevező társaság (ugyanis a Fieui di Caruggi egy helyi dialektális kifejezés, mely annyit tesz: a sikátorok fiai). Albengai tartózkodásuk
alatt a dabasi vendégek Gerry Delfino, valamint Ubaldo Pastorino és
Carlo Parodi képviselő-testületi tagok vezetésével, a délelőtti kereskedelmi megbeszélés után meglátogatták a helyi mezőgazdasággal
foglalkozó cégeket annak érdekében, hogy alkalmat teremtsenek a
két város közötti ipari, kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok kialakítására, melyen részt vesznek úgy magyar, mint olasz (Savona és
Imperia megye) vállalkozók.
A cikk forrása: www.albengacorsara.it

Fordította: Balázs Zsuzsanna

Támogatás informatikai és nyelvi képzésekhez
Százezer felnôtt kaphat támogatást informatikai
és idegen nyelvi képzésekhez: a kiemelt uniós projekt elindítását kedden jelentette be Hidas János, a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) elnöke.
A felnőttképzési program kiemelten kezeli a munkanélkülieket, a
kismamákat, a romákat, a legszegényebb környezetben élőket és a
45 év felettieket. Ám bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves és nincs
nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsőoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz igénybe más, azonos
témájú uniós képzési támogatást. Az élethosszig tartó tanulás
jegyében a képzéseknek nincs felső korhatára. A jelentkezők a
következő két évben az ország egész területén összesen 300 képző
helyen tanulhatnak majd.
Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése elnevezésű uniós projekt keretösszege több mint 12,5 milliárd forint.
Egy jelentkező maximum bruttó 90 ezer forint képzési keretösszeg
felhasználására jogosult. A hátrányos helyzetű kistérségekben élőknek csak 2 százalékos önrészt kell befizetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész.
Ma Magyarországon a felnőtt lakosság körülbelül 85 százaléka
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nem beszél semmilyen idegen nyelvet, de az informatikai képzettség területén is hasonlóak az adatok. Ugyanakkor már szinte alig
van olyan álláshirdetés, ahol minimális elvárásként nem kérnek idegen nyelvi, illetve informatikai alapismereteket – mondta Hidas
János.
A KIH elnöke hozzátette: a kormány egymillió munkahely létrehozását tűzte ki célul, de a munkaerőpiac elvárásainak meg kell
tudni felelni; az ország versenyképessége azon is múlik, hogy polgárai versenyképes tudással rendelkeznek-e.
Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a rendezvényen kiemelte: olyan
projekt indul el, amelyre nagyságrendjét és céljait tekintve még nem
volt példa Magyarországon. A kormány számára az egyik legnagyobb kihívás a foglalkoztatás javítása – mondta az államtitkár.
Kitért arra is: amikor külföldi befektetőkkel tárgyal, az egyik legelső kérdés mindig az, hogy van-e megfelelően képzett munkaerő az
adott területen. A nyelvi és informatikai képzések önmagukban
nem fogják megoldani a foglalkoztatási problémákat, de az elhelyezkedést mindenképpen megkönnyítik - tette hozzá.
A képzésekről bővebb tájékoztató a www.tudasodajovod.hu
oldalon található.				
(MTI)
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Kérlek benneteket, segítsetek!
Egy 19 éves, súlyosan beteg dabasi fiatal külföldi gyógykezelésére gyűjtünk. Ha tudtok, kérlek, segítsetek!
Köszönettel:
a család és a barátok
Kollárik Tímea, 06-20/522-8794
Számlaszám: 64400037-3006777641100019
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
*
„Kivívtad a csodálatot, hogy te ide lejutottál.
Akadályt, akadályra letapostál.
Küzdöttél az életedért, a „csöppnyi” levegőért.”
Lakos Ildikó
Ha R.-t kellene bemutatnom? Egy hatalmas erős bástyához hasonlítanám, ami bármikor, bárkinek helyet ad magában. Legyen az probléma, ami elénk kerül, vagy legyen öröm, amit a sorstól kapunk, ő
akármikor magáénak tudja érezni, nevetve figyel oda boldog sztorijainkra, akár szobájában, oxigénen, akár xboxozás közben vagy a
kórházi ágyán fekve meghallgatja a buta kis bajainkat is.
Meghallgatja nevetséges problémáinkat anélkül, hogy az övéiről
egyetlen szó is esne. Pedig neki az igazán nehéz. Kevesen tudják, de
ő, ez az erős bástya, sajnos málló talajon áll. R.-nak ugyanis egy igen
komoly és ritka betegsége van, ami miatt most műtétre szorul, és új
tüdőre van szüksége. Kérjük, ha tud, segítsen egy igaz barátnak!

*
Szeretném nektek bemutatni azt a dabasi fiatal srácot, akiért
december 29-én az OBO Aréna Dabasban jótékonysági délutánt
szervezünk.
Ha a barátomról, R.-ről beszélek, akkor először tisztázni kell, a
barátság fogalmát. Számomra azt jelenti, hogy őszinte vagyok vele,
még ha ez fáj is neki, titkaimat rá merem bízni, tudom, hogy senkinek nem fogja elmondani, számíthatok rá bármilyen nehéz helyzetben. Ez természetesen oda-vissza érvényes. Amikor először felmerült, hogy megírjuk ezeket a sorokat, azt hittem, nagyon könnyű
dolgom lesz, hiszen megszámlálhatatlan élményem és kalandom
van vele, viszont pont ez tette nehézzé a feladatot. Nehéz kiragadni
a legjobb történetet, mert mindig eszembe jut egy jobb, egy viccesebb. Akik ismerik őt tudják, hogy egy nagyon jókedvű és bulizós
srácról van szó.
Amit viszont kevesen tudnak, hogy nagyon beteg, sokat kell kórházban lennie és rengeteg gyógyszert szed, neki küzdelem minden
nap. Ha valami nehéz dolog következik be az életemben, amitől
rossz kedvem lenne vagy letörne, akkor mindig csak rá gondolok. Ő
sokkal nagyobb megpróbáltatásokon ment keresztül, sokkal több
gondot küzdött le. Arról a „cipó fejéről” soha nem fagy le a mosoly
mégsem.
Ha ő tud nevetni, szembe tud nézni a gondjaival, s le is tudja
győzni őket, akkor nekünk is tudnunk kell nevetni, le kell tudnunk
küzdeni, bármekkora legyen a probléma.
Mósa Tamás és Deminger Fanni

Dabas Kistérségi Gyermekkórus

Harmadik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a Dabasi kistérségben, az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás településeinek iskolás gyermekei újra összejöhessenek, és egy közös
nagyszabású koncertet adhassanak. Az előadást követően koncertet ad még a Kistérségi Fúvószenekar is.
A kórus zenei vezetője – mint minden alkalommal – Street
Gábor, aki az idei évben a szerelem témáját járja körbe.
A koncert mottója: „Szerelemből jöttél a világra…” Ennek
megfelelően a szerelem fordulatos dalaival fogunk megismerkedni és reményeink szerint sikerrel megformálni a mintegy 260
fős gyerekkórussal.

Az előadás helye és napja:
OBO Aréna Dabas (sportcsarnok)
2012. december 8. 16.00 óra
Minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várunk!
2012. november
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Itt van az ôsz, közeleg a tél
Az elmúlt hetek gyönyörû ôszi idôjárását követõen,
komoly meglepetést okozva, a napokban viharos
gyorsasággal és váratlanul, hideggel és hóeséssel
beköszöntött a tél. A zord hideg sajnos együtt jár a
mindannyiunk számára kellemetlenséget okozó felsô
légúti megbetegedések jelentkezésével.
Késő ősztől kora tavaszig egyre gyakoribbá válnak a meghűléses betegségek, orrfolyások, tüsszögések, köhögések, torokfájások. Mi az oka
ennek az évszakfüggőségnek? A hűvös levegő beköszöntével az „átfázás”, a belélegzett hideg levegő a légúti nyálkahártya ellenálló képességét legyengíti, és ez a legyengült nyálkahártya behatolási kapuként
szolgál a felső légúti betegségeket előidéző kórokozók számára. A
betegségek előidézői cseppfertőzéssel terjedő vírusok és/vagy bakté
riumok. A cseppfertőzés a fertőző betegség terjedésének az a módja,
amikor a kórokozók köhögés, tüsszentés, beszéd után a levegőbe szétporlasztott nyálcseppekhez tapadva a légáramlattal jutnak tovább. Egy
erős légáramlat a fertőző nyálcseppeket többméternyi távolságra is
elsodorhatja. A kórokozók órákig lebeghetnek a levegőben és a fertőző
személy jelenléte nélkül is megbetegedést okozhatnak.
A felső légúti kórképek tulajdonképpen egymástól jól elkülöníthetők, ám egymással mégis összekapcsolhatók.
A kórlefolyást illetően a legenyhébb a megfázás vagy nátha, amely
vírusfertőzés következménye, orrdugulással, kezdetben vizes, majd
nyákos, esteleges enyhén véres orrfolyással jár, tüsszögő rohamok kíséretében. Ha az orrváladék gennyessé válik, bakteriális felülfertőződés
történt. A nem kezelt nátha orrmelléküreg-gyulladásba mehet át, leggyakrabban arc-homloküreg, gyerekek esetében rostasejtgyulladás formájában jelentkezik.
Ezen kórképek együttjárója a változó intenzitású arcfájdalom, fejfájás, orrdugulás, orrfolyás, teltségérzet az érintett melléküreg területén.
Torokgyulladás vagy angina kapcsolódhat a megfázáshoz, de önállóan is jelentkezhet. Ebben az esetben a torokképletek valamelyikének
vagy egészének a gyulladásával találkozunk, produkálva a lobosság
klasszikus tüneteit, a fájdalmat, vérbőséget, nyelési nehezítettséget,
hőemelkedést, esetenként lázat. A „torokfájások” talán legsúlyosabb

formája a tüszős mandulagyulladás, amely az előzőeken túl szájnyitási
nehézséggel, fülbe sugárzó fájdalommal, magas lázzal, levertséggel,
elesettséggel, gombócos beszéddel is együtt jár. Kisgyermekek esetében gyakran találkozunk az orrmandula gyulladásával is.
A változó mértékű rekedtséggel, köhögési ingerrel, gégetáji fájdalommal együtt járó heveny gégegyulladás ritkán önálló megbetegedés,
rendszerint a felső légutak, valamint az egész légúti rendszer együttes
megbetegedése áll fenn.
A felső légúti kórképek szövődményeként előforduló középfülgyulladás is gyakori ebben az időszakban. Jellemző tünetei –természetesen
a megbetegedés súlyossági fokától függően – fülfájás, láz, teltségérzet a
fülben, halláscsökkenés, fülfolyás.
Speciális formája a téli időszakban előforduló megbetegedéseknek
az orthomyxovírusok családjába tartozó influenza A, influenza B,
illetve influenza C típusú vírusok által okozott influenza nevű kórkép.
Magas lázzal, rossz közérzettel, száraz köhögéssel, torok- és fejfájással,
kifejezett ízületi- és végtagfájdalmakkal, elesettséggel jár. Szövőd
ményei különösen időskorban súlyosak lehetnek. Védőoltással megelőzhető, a védettség körülbelül két hét alatt alakul ki. A védőoltásról a
háziorvosok tudnak felvilágosítást adni.
A fenti megbetegedések kezelése – talán a legenyhébb forma kivételével – az orvos feladata. Minden esetben fontos azonban a bőséges
folyadékbevitel, lázcsillapítás gyógyszerrel, illetve hűtőfürdővel, pihenés, a közösség kerülése.
Hogyan próbáljunk meg védekezni ezen megbetegedések ellen?
Az őszi és téli időszakban fokozott vitamin és ásványianyag-bevitelre van szükség. A narancs, a grapefruit, de a talán mindenki számára
hozzáférhető hordós káposzta vagy fekete retek is kellő mennyiségű
vitamint tartalmaz. Emellett elsősorban szintetikus C-vitamin készítmények jöhetnek még szóba immunrendszerünk erősítésére, ellenállóképességünk növelésére. Fontos a friss levegőn történő testmozgás is,
akár egy kiadós séta formájában. Nagyon fontos, hogy köhögő, orrfolyós gyerekeinket ne vigyük közösségbe, ne fertőzzék tovább környezetüket!		
Dr. Keresztes Mária
fül-orr-gégész szakorvos

A Hit Évének eseményei
Október 11-én kezdetét vette a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit Éve. A Szentatya kifejezetten ajánlja, hogy ebben az évben
tanulmányozzuk a Katolikus Egyház Katekizmusát. A felhívásnak
eleget téve dr. Tanczik Balázs atya, gyóni plébániai kormányzó előadássorozatot indít, melyben a Katekizmus, és annak kompendiuma kerül elemzésre. Személyes hitünk három összetevőből áll:
értelmi, lelki és érzelmi. A sorozat célja hitünk értelmi alapjainak
letisztogatása, újraépítése. Sokan utoljára gyermek- vagy fiatalkorukban részesültek hitoktatásban.
A sorozat azt kívánja elősegíteni, hogy a hitünkkel kapcsolatos
tudásunk is továbbfejlődjön, felnőtt értelemmel, saját élettapasz
talataink alapján újragondolva felfrissüljön, látásmódunk széle
sedjék. A sorozat november 12-én indul, kb. 20 alkalomból áll,
ünnepekkor és nyáron szünetel. Az előadások kéthetente, hétfőnként 18.00 órától kezdődnek a gyóni plébánia hittantermé-
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ben. A témák egymásra épülnek, de természetesen bármelyik előadásba be lehet kapcsolódni. Az időpontokat és a témákat mindig
előre hirdetjük, az első négy alkalom a következő: november
12.: Bevezetés, ill. az ember fogékonysága Istenre; november 26.:
Isten közeledése az ember felé; december 10.: Az ember válasza
Istennek: a hit; (december 24-én a sorozat szünetel); január 7.: a
Hiszekegy első része: hiszek az Atyaistenben.
Minden érdeklődőt, hívőt vagy nem hívőt, tudását és hitét mélyíteni szándékozót szeretettel várunk.

hitélet

Egyházak hírei
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
Szentmise: vasárnap: 8.30
• Megemlékező szentmise-áldozatot mutatunk be a hónap harmadik vasárnapján,
november 18-án azokért, akik 2002–2012
között, az adott hónapban hunytak el.
Ügyintézés a gyóni rk. plébánián dr. Tanczik
Balázs plébániai kormányzónál.
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Októberben lezajlott a jótékonysági bálunk.
• Októberben átálltunk a téli időszámításra,
így az esti szentmisék 17.00-kor kezdődnek
• Erdő Péter bíboros urat, Esztergom-buda
pesti érsek prímást, a római Püspöki Szinó
dus tagjává választotta. Ez nagy megtiszteltetés Magyarország és a magyarországi
katolikus keresztények számára is.
• Advent első vasárnapján köszönteni fogjuk a
jubiláló házaspárokat, akik 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, stb. éve házasok. Ezért
kérjük a kedves híveket, jelezzék nekünk, ha
jubiláló házasokat ismernek, hogy szentmise
keretében köszönteni tudjuk őket.
www.alsodabasplebania.5mp.eu
Miserend:
csütörtök, péntek, szombat este 17.00 óra
vasárnap 9.30, 11.00 (diákmise)
A felsőDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Karitász-bál
Október 6-án megrendeztük a harmadik Karitászbált. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani fellépőinknek: a Samba TáncSport Egyesület leánycsoportjának, a Litóczki K.–Vasas V.; Farkas R.–
Mráz J.; Farkas A.–Takács M. párosnak és
Hornyák Andrisnak, a résztvevőknek, a tombolafelajánlóknak, a támogatójegy-vásárlóknak és
örömmel fogadtuk a finom sütiket.
TÁMOGATÓINK: Aranykorona Kft., Bor cukrászda, Chemität
Kft., V-Mobil Kft., Csodás-Morzsák Kft., Baji család, Virág
Mindenkinek–Marcsi, Talapkáné Zsuzsi, Balogh család,
Majeczki család, Farkas Ilona, Vizer Ilona, Szabóné Judit, Jasin
Kft., Kálvin autósbolt, Volentér Anna, Szent János Kat. Ált. Isk.,
Andi Butik, Postahivatal Sári, Bukovszki Péter Ifj., Presenszkiné
Betti, Farkasné Ida, Pádár Piroska, Szabados László, Méhész
János, Kaldeneczker Gábor, Kosztolányi Imre, Jakab Éva,
Lestárné Kati, Bennárik Tamás, Feczesin István, Kancsár
Ferenc, Suhajda László, Szervezők, Farkasné B. Erika, Bózsik
József, T- Flex Kft., Agrocentrum Kft., Windberg család,
Jeszenszki Mihály, Blascsák János, Bennárik Józsefné, Urbán

család, Ujvári kertészet, Laguna Gold Kft., Kölyöksziget
Játéktár, Takács András, Egészség Kovácsa Bt., Máté Gyula
cipész, Bukovszki József, Stefkóné Zsuzsi, Bukovszki Péterné,
Nautilus Kft., Mrázné Zsuzsi, Gombár Lénárd, Laja Lénárd,
Forczek Miklós, Suhajda Ilona, Sikari Balázs, Kelme Kft.,
Kardos Sándor, Pelu-Ker Kft., Bukovszki Pálné, Wogtland pékség, Dabasiné P. Margit, Vizer Tibor

Miserend:
• Hétfő–szerda 18.00
• Szombat: elővételezett szentmise: 18.00
• Vasárnap: 8.00
Bővebb információk:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
A gyónI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Szentmiséink: hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton 17.00 órakor, vasárnap 10.30-kor
kezdődnek.
• Advent idén december 1-jén, szombat este
kezdődik. Hagyományainkhoz híven a rászoruló családok számára tartós élelmiszereket
fogunk gyűjteni a templomban az advent teljes időtartama alatt.
• December 2-án gitáros gyerekmisét tartunk.
Az advent többi programjával kapcsolatban
(roráték, gyóntatás, lelkigyakorlat... stb.) a
templomi hirdetésekben és a következő lapszámban adunk tájékoztatást.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• November 25-én, örök élet vasárnapján 16.00
órakor emlékező istentiszteletre várjuk azokat
a gyászolókat, akik az elmúlt egyházi esztendőben veszítették el valamely szerettüket.
• Ádventben csütörtökönként beindul bibliaórai sorozatunk, amelyen egyházunk tanításának alapjaival foglalkozunk.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• Hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–
18.00 óráig vagy telefonon egyeztetett időpontban (tel.: 368-174)
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• November 18. vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban, a konfirman
dus gyermekeink bemutatkozása
15.00 órakor filmklub a gyülekezeti házban

• November 23. péntek, 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsora-előkészítő
• November 25. vasárnap, 10.00 óra úrvacsorai
istentisztelet a gyülekezeti házban; karácsonyi
vásár, karácsonyi képeslapok árusítása
• December 2., advent 1. vasárnap: 10.00 óra,
istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 9., advent 2. vasárnap: 10.00
órakor istentisztelet a gyülekezeti házban;
14.00 órától karácsonyi gyermekdélután,
szolgál: Dobos Zsuzsanna VISZ-munkatárs
Sok ének, játék, kézműves foglalkozás
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 óra felnőtt istentisztelet
(november 4-től a gyülekezeti házban)
10.00 óra gyermek istentisztelet
• Kedd 16.00 óra konfirmáció-előkészítő 7.
osztály; 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra 1–4.
osztály; 16.00 óra konfirmáció-előkészítő 8.
osztály; 17.00 óra gyülekezeti bibliaóra
• Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra 5–8.
osztály
• havonta egyszer, 18.00 órakor bűnbánati
istentisztelet és imaközösség; úrvacsoraelőkészítő a gyülekezeti házban.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi általános iskolában
• Gyermekfoglalkozás szombaton 15.00 órakor a parókián
Alkalmaink
• November 18-án, vasárnap, vendég igehirdető Morva Ákos pilisi lelkész
• December 2-án, vasárnap, adventi úrvacsorai istentisztelet és a Deo Volente kistérségi
vegyeskórus koncertje
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg
Köszönetnyilvánítás
Az október 13-án megrendezett jótékonysági
bál lebonyolításához nyújtott segítséget
köszönjük a szervezőknek, a résztvevőknek és a
bál támogatóinak, a tombolaajándékok adományozóinak, a fellépőknek és a zenekarnak.
A jótékonysági bál bevételét a dabasi református templom felújítására fordítjuk.
A Dabasi Református Gyülekezet presbitériuma
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KÉZILABDA
A DABAS VSE KC EREDMÉNYEI
Utánpótláscsapataink július közepén napi két edzéssel megkezdték a
felkészülést a következő szezonra. Új edző érkezett Tomori Győző személyében, aki a 2001-2002-es születésű fiúk nevelését vette át.
Az első megmérettetés a III. Nyári Kézilabda Fesztivál volt, melyet
augusztus 21–23. között rendeztek Budapesten. Itt az U-12-es (20002001) csapatunk indult, akik öt mérkőzésből hármat megnyerve, a tízcsapatos mezőny ötödik helyén végeztek.
Augusztus 25–26-án rendezték a Kőrösi Kupát, szintén Budapesten,
melyen a 1998-99-es születésű csapatunk indult. Öt mérkőzésből kettőt
megnyerve a hetedik helyen végeztek a fiúk.
Szeptember első hétvégéjén, Gyöngyösön került megrendezésre a Mátra
Kupa. A 2000–2001-es fiúk utaztak el a versenyre. A 15 csapatos
mezőny nyolcadik helyét szerezték meg a srácok.
Újonnan alakult 2001-2002-es csapatunk idén elindult a Budapest
Bajnokságban. A csapat négy mérkőzésen van túl és minden mérkőzésüket megnyerték.
Jelenleg a fiúk az első helyen állnak, valamint a góllövő lista első három
helyét is dabasi játékos foglalja el.
A 2003 –2004- es szivacskézilabdás fiúk a z Orsz ág Közepe
Bajnokságban indultak. Az első játéknapot a 2003-as korosztályban
Kecskeméten rendezték, melyen a következő eredmények születtek:

Nincs megállás
Hosszú sorokban hömpölyögetek a szurkolók az OBO Aréna Dabas
felé, ahol egy kisfiú mosolyogva integetett mindenkinek és már meg
sem lepődött a csarnokból kiszűrődő rigmusokon. Valószínűleg
elkönyvelte magában, hogy „anya ma is dolgozik”, ennek a hazai szurkolók kevésbé örültek, hiszen a csöppség a szülési szabadságról visszatért, világklasszis játékos, Gro Hammerseng gyermeke. A norvég
„szupercsapat” a Larvik látogatott Dabasra, hogy megmérkőzzön a
Bajnokok Ligája csoportkörben a Ferencvárossal. Mindkét csapat lendületesen, főleg a támadásra összpontosítva kezdte a mérkőzést, de a
Fradinak sikerült két góllal meglépnie, ám a korábban emlegetett
Hammerseng remekül tartotta össze csapatát, és folyamatosan bombázták a magyar kaput. Szerencsére azonban két gólnál közelebb nem
igazán kerültek a magyar lányokhoz. A félidő végén már-már minden
szurkoló elkönyvelte a 15 : 12-es eredményt, ám Zácsik Szandra olyan
időntúli szabaddobást „engedett el”, amit csak ritkán látnak a sport
szerelmesei. A Fradi a második félidőben is megtartotta előnyét és
még a holtpontokon is magabiztosan jutott át a csapat, amiben óriási
szerepe volt Pastrovics Melindának, aki Abramovicsot váltotta a hálóőr poszton. A Fradi végül óriási bravúrral 28 : 24-re verte a korábbi
BL-győztes együttest.
Nem sok idő maradt sem a játékosoknak, sem a szurkolóknak a regenerálódásra, hiszen egy hét múlva újra Dabason játszottak a csajok, a
svéd Sävehof ellen. A korábbi Larvik és Volgográd elleni meccsek
után, szinte mindenki kötelező győzelmet várt el a magyaroktól. Az
első találatot a Sävehof szerezte, de a Ferencváros gyorsan reagált, és
átvette a vezetést. A 10. perctől azonban igazi sziszifuszi játék kezdődött miután az ellenfél nemcsak felzárkózott, de újra megelőzte a
hazai csapatot. A szünet a vendégek 15 : 16-os vezetésével kezdődött.
Elek Gábor megpróbált rendet tenni a fejekben, de lányainak nem
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Dabas VSE KC–Kecskemét
14 : 13
Dabas VSE KC–Lajosmizse
13 : 14
A második játéknapot a 2004-es csapatoknak rendezték, melyre
Dabason került sor.
Dabas VSE KC–Lajosmizse
17 : 11
Dabas VSE KC–Kecskemét
14 : 8
Október 28-án kezdődtek meg a Pest Megye Bajnokság küzdelmei, ahol
idén a 99-es korosztályban két dabasi csapat indul. Mivel sok egyesület
versenyez ebben a korosztályban, északi és déli csapatokra bontották
őket. A déli csapat ellenfelei az első játéknapon a Dunaharaszti és a
Cegléd gárdája volt, a srácok mindkét mérkőzést nagy gólkülönbséggel
nyerték meg.
Dabas VSE KC–Dunaharaszti
21 : 9
Dabas VSE KC–Cegléd
26 : 6
Az Országos Serdülő Bajnokságban két csapatunk is szerepel, a Dabas
VSE KC I. a 2. helyen, a Dabas VSE KC II-es csapata pedig a 7. helyen
áll.
Junior csapatunk az NBI/B-ben a 4. helyen, felnőtt csapatunk az 5.
helyen áll.
A csapatokról további friss híreket, valamint a mérkőzések időpontjait az egyesület hivatalos honlapján tekinthetik meg.
www.dabashandball.hu

sikerült meglépniük az ellenféltől. Egészen az 55. percig kellett várni
arra, hogy a Fradi ismét átvegye a vezetést, de ahogy mondani szokás,
az nyer, aki a végén vezet. A Ferencváros nem túl összeszedett támadásokkal és rossz védekezéssel borzolta a szurkolók idegeit, végül
31 : 28-ra megverték ellenfelüket. A következő hétvégén Svéd
országban rendezték a visszavágót, ahol ismét a Ferencváros örülhetett az eredménynek egy nehézkes mérkőzés után. Ezzel a győzelemmel a csapat már biztosította helyét a Bajnokok Ligája legjobb 8 csapata között, garantálva, hogy a „fradi-csoda” tovább folytatódhat
Dabason.
Lapzártánk idején játszotta a Volgográd elleni visszavágót a Fradi
az arénában, amelynek már „csak” a csoportelsőség volt a tétje.
Szurkoljunk együtt Dabason a Ferencvárosnak, hogy újra sporttörténelmet írjanak, és esetleg összejöjjön az álomdöntő a szintén 8
közé jutott Győr ellen.
Karlik Dóra
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A Dabasi Szabadidôs SE
sikerei októberben
Október 13-án szombaton Szekszárdon rendezték meg a Duatlon
Diákolimpia Országos döntőjét, ahol több korcsoportban is indulhattak versenyzőink a megyei döntőből (2012. 09. 30.) történt kvalifikáció után. A különböző korcsoportokban két ezüst- és három
bronzérmet szereztek triatlonistáink.
Eredmények
II. korcsoport fiúk (153 induló):
19. Farkas Csaba (Szent János Kat. Á. I.)
20. Farkas Zsolt (Szent János Kat. Á. I.)

II. korcsoport lányok (149 induló):
17. Szegfi Csenge (Szent János Kat. Á. I.)
19. Nagy Ágnes (Újhartyán)
III. korcsoport fiúk (170 induló):
2. Kanyik András (Gyóni Géza Á. I.)
15. Fajth Ádám (Újhartyán)
19. Kecskés Bence (Gyóni Géza Á. I.)
20. Balog Botond (Gyóni Géza Á. I.)
Csapatban: 3. Gyóni Géza Á. I. (Kanyik-Kecskés-Balog)
III. korcsoport lányok (124 induló):
2. Bukovszki Tünde (Gyóni Géza Á. I.)
3. Szegfi Zsanett (Táncsics Mihály Gimn.)
6. Nyers Kamilla (Ócsa, Halászy K. Á. I.)
12. Petrányi Petra (Táncsics Mihály Gimn.)
IV. korcsoport lányok (95 induló):
3. Bennárik Csilla (Kossuth Lajos Á. I.)
6. Bukovszki Boglárka (Táncsics Mihály Gimn.)
V–VI. korcsoport (58 induló):
6. Zelovics Dóra (Kossuth Zsuzsa Sz. K. I.)

50 m gyorsúszás, lányok:
3. Szegfi Csenge 4. Csata Noémi
5. Nagy Ágnes
			
6. Kecskés Noémi
5. Nyers Kamilla 6. Petrányi Petra 7. Bukovszki Tünde
			
10. Szegfi Zsanett
3. Bukovszki Boglárka
50 m mellúszás, fiúk:
4. Farkas Zsolt
6. Farkas Csaba
4. Kecskés Bence
4. Kanyik András
6. Kovács Marcell
50 m mellúszás, lányok:
3. Szegfi Csenge
6. Nagy Ágnes
9. Petrányi Petra 10. Szegfi Zsanett 13. Bukovszki Tünde
3. Bukovszki Boglárka
50 m pillangóúszás, fiúk:
3. Kecskés Bence
50 m pillangóúszás, lányok:
3. Nyers Kamilla 5. Petrányi Petra
3. Bukovszki Boglárka
50 m hátúszás, lányok:
5. Kecskés Noémi 6. Szegfi Csenge

Október 21-én, Kalocsán rendezték meg a XXI. Köztársaságkupát, amin egyesületünk versenyzői is indultak a különböző számokban. Az 50 m-es gyorsúszásban Kanyik András kiemelkedő
idejével korcsoportjában a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
Eredmények a különböző korcsoportokban:
50 m gyorsúszás, fiúk:
3. Farkas Zsolt
5. Farkas Csaba
2. Kecskés Bence
1. Kanyik András 4. Balog Botond
4. Kovács Marcell
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II. Dabasi Aréna-kupa

Idén december 9-én ismét lesz Aréna-kupa Dabason az OBO Aréna
Dabasban. Az egész napos tornára hivatalos az Isaszeg Pirates, a
Szekszárd Bad Bones, a Pannon Bulls, a Jászberény Wolverines és a
Kecskemét Ninjas.
A Sparks csapata a 3. helyen végzett a tavalyi kupán, így idén is
nagy reményekkel és komoly felkészüléssel indulunk neki a mérkőzéseknek.
Az aréna napján 8.40-kor kezdődik a hivatalos megnyitó, ezt
követően indulnak a csoportmérkőzések.
A tornával kapcsolatos további információ a www.dabassparks.
hu oldalon található, valamint hamarosan ingyenes formában megjelenik a rendezvény hivatalos kiadványa is.
Szeretettel várunk minden szurkolót, érdeklődőt, hiszen idén
sem lesz hiány az izgalmas összecsapásokból! Szurkolóinkat meglepetéssel várjuk, számítunk a csapat biztatására!

A profi játékvezetést a MAFSZ biztosítja.
A belépés idén is díjtalan!
Hajrá Sparks!			

Garajszki Beáta

Királynénk a lovát ugratja
avagy a díjugrató dabasi kislány: Kuli Dorka Gréta
(Magyar Nemzet, 2012. május)
„…A királynénak dublőre is van, nem is akárki: a 13
éves Kuli Dorka, aki bár csak egy éve versenyez, sorra
nyeri a díjakat. …”
Dorka lovaglásban nemcsak sikeres, hanem ilyen
elegáns is, mint a felvételen. A végtelen szerény kislány, győzelmei során is mindig lovát (társát) dicséri. Szeretete, tisztelete a lovak iránt példamutató.
A Korosztályos Championatus Országos
Minősítő versenyen az ország ifjúsági díjugratói
közül egyéniben ötödik lett.
2011-ben az év sportolójának választották.
Kedves Dorka! Ne add fel álmaidat s egyszer
nemcsak királyné, hanem KIRÁLYNŐ leszel!

MEGHÍVÓ galamb- és kisállat-kiállításra
Idén is látogatható lesz a Nemzeti és Nemzetközi
Galamb- és Kisállat-kiállítás az OBO Aréna
Dabasban november 24–25-én.
Szeretettel várjuk a dabasiakat egy kellemes hétvégi programra,
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ahol különleges díszmadarakban, ritka galambfajtákban gyönyörködhetnek az állatszerető családok,
felnőttek és gyerekek egyaránt.
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Fit-Kid érmek, kupák, oklevelek

Szeptember 29-én a Kiskunhalasi Kertvárosi
Általános Iskola sportcsarnokában rendezték meg
az Országos Fit-Kid II. osztály egyéni és csoportos
versenyének 3. fordulóját, a Magyar Fitness
Szövetség és a Halas Fitness Egyesület jóvoltából.
A vakációt követő első versenyen egyéniben a
következő helyezéseket sikerült megszerezniük a
dabasi TOP Fitness Egyesület lányainak:
Szilágyi Dóra 2. hely; Harmincz Lili 3. hely;
Répás Vanda 3. hely; Gavló Timi 3. hely;
Garajszki Gréta 4. hely; Pelikán Petra 8. hely;
Dori Renáta 9. hely; Szilágyi Réka 9. hely;
Kovács Esztella 14. hely.
A csoportos produkciók közt pedig:
Garajszki Petra és Radnai Zsófia (Lilo és Stitch)
3. hely;
Garajszk i Gréta és Harmincz Lili páros
(Y.M.C.A. ) 6. hely;
Pelikán Petra, Kovács Esztella és Szilágyi Dóra
alkotta Disco trió 6. hely;
A Szilágyi Dóra, Pelikán Petra, Harmincz Lili, Kovács Esztella,
Garajszki Gréta által előadott Vonat című koreográfia pedig 5. lett.
Egy héttel később, október 6-án már Fit-Kid I. osztály csoportos és
Fit Kid Dance egyéni megmérettetésre gyűltek össze az egész országból a sportág művelői és rajongói. A küzdelmek nyolc korcsoportban
kerültek lebonyolításra. A délelőtt 10 órától tartott versenysorozat
után, a késő délutáni eredményhirdetésen a dabasi Fit-Kid Dance versenyzők a következő helyezéseket érték el:
Farkas Réka 6. hely; Mihály Tünde 15. hely;
Garajszki Petra 8. hely; Simon Barbara 14. hely;
Mihály Dorina 11. hely;
Szomjas Klaudia 19. hely;
Varga Renáta 18. hely;
Nyakas Noémi 10. hely.
Fit-Kid I. osztályban a Radnai Réka és Csernus Anna alkotta duó
ezüstérmes lett. Kupával, oklevéllel és ajándékcsomagokkal a birtokukban, büszkén utaztak haza a lányok.
Október 20-án és 21-én, Székesfehérváron rendezték meg a X. FitKid Európa-bajnokságot és Fitness Women Európa-kupát a VOK
Sportcsarnokban. A nemzetközi versenyen a magyarok mellett izlandi, spanyol, olasz, román, szerb sportolók vettek részt – 9 korcsoportban, összesen 170-en.

A kiválóan megrendezett, magas színvonalú Európa-kupán a TOP
Fitness Egyesületet Csernus Anna és Radnai Réka képviselte. Népes
szurkolótábor látogatott el hozzájuk Székesfehérvárra, talán ők is hozzájárultak a lányok sikereihez, hiszen szombaton Réka országos 1.
helyezést ért el, Anna pedig másnap megnyerte az Európa-kupát.
Büszkék vagyunk rátok, lányok!
Gula Andi

BABABÖRZE
November 17-én, szombaton 14.00–18.00 óráig
ismét BABABÖRZÉT tartunk a Piaccsarnokban.
Az árusítás asztalonként 500 Ft.
A helyfoglaláshoz előzetes telefonos egyeztetés
szükséges a
06-70/624-3706-os telefonszámon.
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Dabas és környékén működő vállalat
új tudás megszerzésére nyitott,
saját munkájáért felelősséget vállaló munkatársakat keres
pénzügyi szakértői területre.
A szakmai átképzést biztosítjuk, felsőfokú végzettség,
jogosítvány előny.
Fényképes önéletrajzát küldje az
atkepzes2013@gmail.com e-mail címre!
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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