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Látogatható
a Kapisztrán–Hunyadi
Emléktorony kilátója!
A látogatásra hétfôtôl péntekig
8.00 és 16.00,
szombaton 9.00 és 12.00 óra
között van lehetôség.

A látogatás elôzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a turisztika@dabas.hu e-mail címen lehet.
Felajánlásaikat továbbra is várjuk az alábbi számlaszámon:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 64400082-30006056-71200277
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Ilyen nagy dolog a szabadság!
A megemlékezést követően a Halász Móricz-kúriában levetítették
Murányi László „…ilyen nagy dolog a szabadság?” című dokumentumfilmjét, melynek drámai erejét, kifogástalan összeállítását jól tükrözi, hogy a vetítés végén a közönség percekig néma csöndben ült,
miközben könnyeit visszafojtva, gondolatait, érzéseit próbálta feldolgozni. 				
K. D.

Fotók: Karlik Dóra

55 évvel ezelőtt a magyar nép két hét alatt megélte az eufória és a kiábrándulás, az összefogás és a gyász szélsőséges állapotait. Két hétig a
világ tekintete Budapestre szegeződött, ahol a „pesti srácok ”
Dávidként mentek neki Góliátnak, és leterítették a szovjet medvét.
De a világ csak nézett, nem cselekedett, csendben magára hagyta az
56-os magyar forradalmat. Ezeket a boldogsággal és fájdalommal teli
napokat elevenítették fel nemzeti ünnepünkön a Gyóni Géza
Általános Iskola tanulói október 22-én szombaton a megemlékezésen.
Egyperces néma főhajtással emlékeztek az idén elhunyt Sziráki
Istvánra, az utolsó gyóni 56-osra, valamint a forradalom összes dabasi
áldozatára. Kőszegi Zoltán ünnepi beszédében kiemelte, hogy feladatunk méltóképpen megemlékezni, erőt meríteni a forradalom eszméiből, és ezt továbbadni a következő generációknak is. Murányi László,
Gyón szülötte, az MTV egykori főmunkatársa, ünnepi szónoklatában felidézte személyes emlékeit, gondolatait: „Tudtam, tudom és hirdetem holtom napjáig, hogy a magyarság, a magyar ifjúság olyan történelmet írt október 23-án és az azt követő hetek alatt, amely megrázta az egész művelt világot és amit soha, senki el nem vehet ettől a százszor megpróbált, ám százszor talpra álló magyar nemzettől.”

Újszülöttek köszöntése az új Bóbita Óvodában
Október 29-én délelőtt került sor a 2011. év első félévében született csecsemők köszöntésére az új Bóbita Óvodában. A rendezvényen több mint 70 család jelent meg, a szülők elhozták a nagyobb
testvéreket, sőt még a nagyszülők is elkísérték unokáikat.
Az ünnepség a Manócska csoport kedves kis műsorával kezdődött, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a családokat. A szülők átvehették az önkormányzat ajándékait: az okleve-
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let, a vásárlási utalványt, valamint az egy szál fehér rózsát. A rendezvény egy szerény vendéglátással, majd közös fotózkodással ért
véget.
A szép őszi idő a faültetésnek is kedvezett, így a rendezvény
délután az Újszülöttek Ligetében folytatódott, ahol a szülők csecsemőjük születésének tiszteletére facsemetét ültettek.
-szerk-
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Kultúra, hagyományôrzés, szórakozás a Gyóni Napokon
Október 14–26. között lezajlott a Gyóni Napok rendezvénysorozat
a városrész különböző helyszínein. A szervezők a programok széles
kínálatával várták a résztvevőket nemcsak Gyónról, hanem Dabasszerte minden városrészről, sőt a kistérségből is. A szervezésbe évek
óta aktívan kapcsolódnak be a gyóni egyházak, intézmények és a
Gyóni Géza Nyugdíjasklub tagjai. A történelmi egyházak közül
idén a református és az evangélikus egyházközség volt különösen
aktív, de a katolikusok jótékonysági bálja is színesítette a kínálatot.
Programjaik az ökumené szellemiségét képviselték, az Ökumenikus
családi délutánon minden korosztály talált magának megfelelő szórakozást. Kübekháza polgármestere az Egy derékba tört karrier
Isten kezében című előadásában a példaértékű, hit által vezérelt élet
receptjét osztotta meg a hallgatósággal a református templomban.
Az evangélikus templomban a lelkészek hálaadást tartottak a mártírokért, a reményért és a betakarításért. Koncertekben, előadóestekben sem volt hiány. Az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusa és fúvó-

sai a református templomban adtak hangversenyt a műfaj kedvelőinek, Papp János színművész József Attila-estjére a líra szerelmesei
látogattak el. A rendezvényen nagy hangsúlyt kapott az egészség, az
anyatejes nap programjai a szülőknek adtak tájékoztatást,
Karácsonyi Andrea pszichológus a pályaorientációban nyújtott
segítséget felnőttnek és diáknak egyaránt. Dr. Klemencz Hajnalka
háziorvos rendelőjében különböző szűrővizsgálatokat vehettek
igénybe az érdeklődők. A „Süt a mama…” teadélutánon a generá
ciók találkozhattak egymással a Gyóni Géza Általános Iskolában, a
Miloszerni vendégházban népi játékokat tanulhattak a gyerekek. A
Kárikittyom gasztronómiai versenyen a kistérség amatőr szakácsai
mérték össze erejüket, a drámajáték-vetélkedőn pedig a város iskoláinak játékos kedvű diákjai mérettettek meg.
A Gyóni Napok rendezvénysorozat egy rendhagyó képzőművészeti tárlattal, Nagy László grafikus-tanár karikatúrakiállításával
zárult. 				
K. Á.

IV. Kárikittyom Fôzôverseny

Fotók: Karlik Dóra

Idén október 16-án A Kárikittyom Főzőversenyt az előző évi győztes,
a Kisdabasért Egyesület rendezte meg a Gyóni Napok keretében.
A rendezvényen hagyományosan a kistérség valamennyi települése
egy-egy csapattal képviseltetheti magát. A nap programjában a gasztronómia, a hagyományőrzés és a kultúra egyaránt fontos szerepet
kapott. Bemutatkoztak dabasi fellépők, megelevenedett a Lúdas
Matyi története, kóstolhattunk kemencés süteményeket is. A főzőver-

senyen szokás szerint jobbnál jobb szárnyasételek kerültek a zsűri asztalára, hogy a versenyzők elnyerjék a következő évi rendezés jogát. A
zsűri elnöke, a Tanyacsárda igazgatója, Garaczi János, Magyar
Sándorné, Major Attila és Feldman László társaságában értékelte az
elkészült ételeket. A zsűri több szempontot mérlegelve Örkény csapatát díjazta az első helyezéssel, így övék a jövő évi rendezés lehetősége.
Sajnos a kistérség tíz települése közül csak öt látogatott el a rendezvényre. Bízunk abban, hogy jövőre Örkényben mindannyian
találkozhatunk.				
Szerk.
2011. november
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Átadták a megújult dabasi szakrendelőt
Október 28-án került átadásra a Dabasi Kistérségi Dr. Halász Géza Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet, mely a KMOP4.3.2-2008-0007 azonosítószámú, 800 000 000 Ft támogatási összegből megvalósult projekt keretében került fejlesztésre.
Dabas Város Önkormányzata 2008. március 31-én pályázatot nyújtott be a város járóbeteg szakrendelőjének korszerűsítésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2009. szeptember 11-én került aláírásra. A szakrendelő fejlesztéséhez a
800 000 000 Ft támogatási összeg mellé Dabas város több mint 200 000 000 Ft önerő biztosítását vállalta.

A projekt megvalósítása során a Vörösmarty utcai telephely
megszűnt, a telephelyen működő ideggondozó, valamint a
másik külső telephelyen működő gyermekpszichológia átköltöztek a Bartók Béla úti felújított központi telephelyre.
Ugyancsak a központi telephelyre integráltuk a védőnői szolgáltatásokat is.
A szakrendelő korszerűsítési, átalakítási és bővítési munkálatait az elkészült kiviteli tervek alapján a Pesti Építő és
Faipari Zrt. végezte el bruttó 568 791 920 Ft összegben. A
projekt keretén belül megvalósult fejlesztéssel érintett terület nagysága 1997 m 2 . Így a szakrendelőben működő valamennyi helyiség teljes körű akadálymentesített környezetet
biztosít a rászoruló betegek részére. Az épület hőszigetelését
pályázaton kívüli pénzügyi forrásból az önkormányzat biztosította 42 millió forint értékben, mely feladatok ellátásával a
Gomép Kft.-t bízta meg. A beruházás során 10 nappali
ellátóhely is kialakításra került, ezzel lehetőséget biztosítva
a lakosság számára a helyben történő ellátások igénybevéte-

Dabas Város Önkormányzata
2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: 29/561-200 • Telefax: 29/561-291
E-mail: dabas@dabas.hu
http://www.dabas.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

lére többek között szív-, érrendszeri, továbbá mozgásszervi
betegségek esetén.
A Hoge Orvosi Műszer Kft., valamint az Artmed Kft. szállította le a 46 db orvostechnológiai eszközt, azaz diagnosztikai
orvosi műszereket, sterilizálási eszközöket, laboratóriumi
berendezéseket, valamint fizikoterápia és kúraszerű ellátáshoz szükséges eszközöket. A képalkotó diagnosztikai, illetve
terápiás berendezések összesen bruttó 232 312 313 Ft értékben kerültek beszerzésre. Az intézet és a térség alapellátását
végző orvosai között a már működő info-kommunikációs
rendszer újabb modulokkal bővült, mely eredményeképpen a
betegelőjegyzés és a betegtájékoztatás minősége javult.
Az új orvos-technológia bevezetése, a betegségek helyben
történő, gyors diagnosztizálása, az egynapos sebészet és a
nappali kórház működtetése csökkenti több mint 62 000
lakos gyógyulási idejét.
A projekt hatásaként 10 fő egészségügyi dolgozó számára
teremtettünk új munkahelyet.
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Kisváros a nagyvárosban
Dabas Város Önkormányzata és az Újpalotai Önkormányzat között
olyan együttműködési megállapodás született, amelynek következményeképp dabasi termelők mutatkozhattak be a budapesti XV.
kerület piacterén. László Tamás polgármester nagy pártolója a
magyar árunak, és minden olyan élelmiszer-ipari terméknek, amelynek származási helye ellenőrizhető, hazai őstermelőtől származik.
Célja, hogy az újpalotai oktatási-nevelési intézmények közétkeztetésébe bevezesse az ellenőrzött, kiváló hazai alapanyagokat, hogy az
óvodás és iskolás gyerekek kiváló minőségű ételekhez juthassanak.
A vidéki kisváros, Dabas, október 9-én mutatkozott be az újpalotaiaknak. Őstermelők és helyi élelmiszergyártók helyezték el portékáikat a szépen elrendezett sátrakban, ahol érdeklődőkből, vásárlókból nem volt hiány. A Vogtland pékség kiváló minőségű kenyerei,
péksüteményei, a Bognár és Társa 2001 Tésztaipari Kft. házias jellegű tésztái, az Illés-Tóth húskereskedés jóízű, kukoricán nevelt csirkéi, a D-Meat Kft. értékes szarvasmarha- és sertéshúsai, a SolanumBékés Zrt. ízletes savanyúságai és vitamindús salátái, Homoki Iván
méhész díjazott mézei felkeltették a helyiek érdeklődését, így némelyik stand már a déli órákban minden termékét eladta. Dabas-Sári
gasztronómiai hagyományait népszerűsítette a Rétásház is. Az
asszonyok a nézők szeme láttára, nyújtották, sütötték a sokféle ízletes sári rétest.
Őstermelőink is képviseltették magukat Lajáné Suhajda Erzsébet,
Zsemlyán Ferenc, Bukovszki Jenő személyében, a friss, ízletes zöldségféléktől szinte roskadoztak a standjaik. Városunkat nemcsak a vállalkozók és az általuk létrehozott friss magyar áru népszerűsítette,
hanem a Polgármesteri Kabinetiroda is kitelepült kiadványaival, a
Kölyöksziget Játéktár kreatív fejlesztő játékaival, a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola jurtájával, Valentyikné Szakál Márta foltvarrással
készült használati tárgyaival. Morva Ágnes arcokat festett, a
Reménysugár Fogyatékosok Nappali Intézetének képviselői pedig

kosarat fontak az érdeklődők nagy örömére. Közben a színpadon
amatőr csoportok mutatkoztak be. A Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör, a Dabasi Dobos Ovisok és a Borovenka Néptánccsoport
szórakoztatta produkcióival a nagyszámú közönséget.

A rendezvény vállalkozói fórummal és sajtótájékoztatóval folytatódott, ahol személyesen is bemutatkozhattak a dabasi termelők,
vállalkozók, beszéltek lehetőségeikről, kapacitásukról és az együttműködés feltételeiről az újpalotai intézményvezetőkkel, gazdasági
vezetőkkel, konyhafőnökökkel.
A rendezvény zárásaként László Tamás polgármester rávilágított
az együttműködés fontosságára és megköszönte minden dabasinak
a lelkes együttműködést. A program Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester összegző és köszönő szavaival zárult, aki szívén viselte a találkozó létrejöttét és mentorként koordinálta a kisváros és
nagyváros találkozását a kezdő lépésektől a megvalósulásig.
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

A karikatúra dabasi mestere
Az idei Gyóni Napok záróeseménye egy rendhagyó karikatúra-
kiállítás megnyitója volt. A Halász Móricz-kúriában megtekinthető rajzok és festmények alkotója Nagy László gyóni tanárember, aki
több évtizede foglalkozik karikatúrakészítéssel.
Aki már megtekintette a kiállítást, vagy részt vett a filmvetítéssel,
rajzolással egybekötött, kávéval és aprósüteménnyel megédesített
tárlatnyitó eseményen, az remélhetően megtanulta nemcsak nézni,
hanem látni is a műveket. Nagy László legfontosabb célja is éppen
ez, hogy a kép és önálló jelentéssel bíró alkotóelemei egyaránt elgondolkodtassák a nézőt. Jól példázza szándékát a szürrealizmus egyik
legnagyobb alkotója által ihletett „Emlékezzünk Dalira” című képe
és valamennyi politikai és társadalmi problémát feszegető rajza is.
Nagy László képei a valóság groteszk ábrázolásával elgondolkodtatják, megnevettetik, sőt gyakran megdöbbentik a nézőt. Jó szívvel
ajánlom mindenkinek a tárlatot, hogy az Uborkafa, a magyar
Csillagok háborújának alakjai által megismerjék Nagy Lászlót és
a karikatúra művészetét.
Feldman
2011. november
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2011. október 5-én
ülést tartott.
A testület pályázatokkal kapcsolatosan
döntött arról, hogy az önkormányzat:
– pályázatot nyújtson be közösségi pszichiátriai ellátást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására, egyben felhatalmazta a polgármestert a finanszírozási
szerződés aláírására;
– p ályázatot nyújtson be a Környezet és Energia
Operatív Program keretében „Derog ációs
víziközmű projektek előkészítése” című
pályázati konstrukcióra (KEOP-7.1.0/11),
azzal, hogy a pályázathoz az Önkormányzat
3 780 000 Ft forrást biztosít (teljes bekerülési költség: 25 200 000 Ft);
– p ályázatot nyújtson be a Magyarország–
Szlovákia határon Átnyúló Együttműködési
Program 2007–2013 keretében meghirdetett
HUSK/1101 hivatkozási számú pályázatra. A
pályázat tárgya: Zarándokközpont, zarándokszállás, zarándokpark létesítése, közösségi
tér kialakítása. Ehhez a pályázathoz az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében 25 millió Ft saját forrást biztosít, és a
pályázatot vezető partnerként Dabas Város
Önkormányzata nyújtja be. A pályázat benyújtásával kapcsolatos eljárásra a polgármestert
hatalmazta fel a Képviselő-testület. A zarándokközpont felépítésére szükséges területet,
a dabasi, Mánteleki út 677/4 hrsz.-ú (900
m2), 677/5 hrsz.-ú (951 m2), 677/6 hrsz.-ú
(1049 m2), 677/7hrsz.-ú (5066 m2), Dabas
Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok egyesítésével biztosíthatja az önkormányzat a 29-986/2011. számú vázrajz
alapján;
– csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához.
A testület határozott arról:
– h ogy a Kossuth Művelődési Központban
2011. október 1-jétől 2011. december 31-ig
betöltésre kerüljön a megüresedett részmunkaidős (napi 4 órás) álláshely, egyben
korábbi határozatát visszavonta.
– hogy Dabas város területén a Kossuth Lajos
utca, Szent István út, Fő út, Szent János utca
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teljes szakaszán és a Vasút utcán a megengedett legnagyobb sebesség 40 km/h 2011.
november 1-jétől, és felkérte az utak fenntartóját a forgalomkorlátozó táblák elhelyezésére.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 17-én rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy a Daszofe Nonprofit Kft.
részére 8 000 000 Ft működési támogatást
biztosít a pályázati céltartalék terhére.
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2011. október 26-án
rendes ülést tartott.
– A testület az ülésen önkormányzati rendeleteivel módosította Dabas Város 2011. évi
költségvetéséről szóló 12/2011. (II. 08.)
önkormányzati rendeletét, valamint módosította az önkormányzati vagyonokról való
rendelkezési jog szabályairól szóló 34/2004.
(VI. 16.) önkormányzati rendeletét, továbbá
a testület 50/2011. (X. 26.) önkormányzati
rendeletével módosította az üzletek éjszakai
nyitva tartásáról szóló 17/2011. (III. 3.)
önkormányzati rendeletét, hogy eleget
tegyen a Pest Megyei Kormányhivatal –
többségében jogtechnikai észrevételeket
tartalmazó – törvényességi észrevételének.
– A Képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
A testület az alábbi intézményekkel kapcsolatos döntéseket hozta:
– a Kossuth Művelődési Központ részére 1 db
fénymásoló gép beszerzéséhez 290 000 Ft
összeghatárig egyszeri beruházói jogkört
engedélyezett;
– a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda középső –
Dongó csoportjában – engedélyezte a maximális csoportlétszámtól való eltérést 25
főről 26 főre;
– állást foglalt abban, hogy az önkormányzat
intézményeiben a 40 éves szolgálati idővel
rendelkező nők nyugdíjba vonulás miatti felmentés esetén a munkáltató a törvényben
meghatározott felmentési időt biztosítsa;
– t ámogatta, hogy az összes önkormányzati
intézményben energiatakarékos vízadagolókat szereljenek fel, azzal, hogy a beruházás
összege utólag, a havi megtakarításokból
kerüljön kiegyenlítésre.

– A z önkormányzat döntött arról, hogy csatlakozik a közvilágítás üzemeltetésére és fenntar tására létrehozot t „Magyarországi
Települések Köz világít ási Közhasznú
Egyesületéhez”. A testület egyben az ELMÛÉMÁSZ Kft.-vel kötött közvilágítás hálózat
üzemeltetési szerződés felbontására felhatalmazta az egyesületet.
– A Képviselő-testület több dabasi ingatlannal
kapcsolatos napirendi pontban is döntött, nem
támogatta a Felső-Homokhátság Vidék
fejlesztési Egyesület támogatásmegelőlegezési hitelfelvételét, engedélyezte 1 db használt
teherautó vásárlását maximum 2 000 000 Ft
keretig a közterületek gondozásához.
A testület közbeszerzéssel, pályázatokkal
kapcsolatos döntései:
– a Villamos energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertesét az MVM Partner
Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út 207–
209.) hirdette ki az alábbiak szerint:
– rész (általános): nettó 22 Ft/kWh
– rész (közvilágítás): nettó 15 Ft/kWh
– h ozzájárult, hogy az önkormányzat az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011től nyújtandó támogatások részletes felté
teleiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
alapján támogatási igényeket nyújtson be az
alábbi kategóriákban:
– r endezvény jogcímen belül: Egészséges
életmód népszerűsítéséhez kötődő kampányok lebonyolítása – Egészségnap címen
– (Célterület-azonosító: 1 016 282);
– r endezvény jogcímen belül: Hagyomány
ápoló rendezvények, művészeti találkozók
lebonyolítása – Dabasi Napok – 2012. év
címen
– (Célterület-azonosító: 1 016 329);
– Térségi kulturális és sportrendezvények,
közösségépítő rendezvénysorozatok jogcímen belül: Térségi fiatalok kulturális és
közösségépítő rendezvénysorozata címen
– (Célterület azonosító: 1 026 278);
– A Képviselő-testület zárt ülésen Pest megyei
kitüntetésekre tett felterjesztést, helyi díj
adományozásáról döntött, továbbá személyiségi jogok miatt zárt ülésen vitatta meg a
Szintes utcai lakók kérelmét, és készítette
elő a helyi értékvédelmi szabályozást.
K. B.

önkormányzati hírek

Értékes, szép ajándékkal kedveskedne szeretteinek karácsonyra?
Vásároljon dabasi könyvkínálatunkból!

Czagányi László: Ezer dabasi pillanat

5000 Ft

Engedjétek hozzám a gyermekeket (képes gyermekbiblia)

Czagányi László: Dabas történelmi értékei I–II.

1500 Ft

Dabas természeti értékei I–IV.

Feldman L., Kapui Á. (szerk.): Két, Istennel beszélő ember

1500 Ft

Feldman L., Kapui Á. (szerk.): A dabasi „csodadoktor”

1500 Ft

Zlinszky János: A gyóni nagymamánál

1500 Ft

Zlinszky János: A gyóni Zlinszky-család

2000 Ft

A könyvek megvásárolhatók a Halász Móricz-kúriában, a Halász

Gyóni Géza: Idegen lantokon

2000 Ft

Boldizsár Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal

Valentyik Ferenc: Egekbetörő tempó, istenkísértő gyorsaság 1500 Ft

2500 Ft

1500 Ft/kötet

A fenti, kedvezményes árak november és december hónapban, csak az
alábbi helyszíneken érvényesek.

Kabinetirodájában.

Dabas is csatlakozott az ôsi magyar gyümölcsfajták megôrzését
és hasznosítását célzó kezdeményezéshez

A magyar városok közül elsőként Dabas
csatlakozott a táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való
együttműködéshez. Az eltűnőben lévő, a
Kárpát-medencében régóta termesztett fajták, illetve tájfajták fennmaradása és újraho-

nosodás érdekében a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa, a Magyarországi
Evangélikus, Katolikus, és Református
Egyház, és a Vidékfejlesztési Minisztérium
2011. szeptember 5-én nyitotta meg csatlakozásra az együttműködési megállapodást,
amelyben kezdeményezik és segítik az iskolák, egyházközségek, önkormányzatok,
szakmai és civil szervezetek helyi összefogását is. „Megállapodásunk végrehajtásától azt
reméljük, hogy kezdeményezésünk mozgalommá szélesedik”, s „a vidéken élő fiatalok
megismerkedhetnek az alkalmazkodó gyümölcstermesztés, általában a tájbarát gazdálkodás lehetőségeivel, és maguk is hozzájárulhatnak az életgazdagság helyreállításához szülőföldjükön” – írták a kezdeménye-

Év végi önkormányzati
rendezvényeink
November 27. (vasárnap)
16.00 órától
Adventi Városházi Este
– színpadi műsorok, kézműves
foglalkozások és vásár, forró
tea, ünnepi díszkivilágítás
December 6. (kedd)
Önkormányzati Mikulás
– Hintón érkezik a Mikulás
minden városrész összes
óvodájába
December 13–16.
(kedd–péntek)
15.00 órától Nyugdíjasok
karácsonyi ünnepségei

December 15. (csütörtök)
18.00 Ünnepi Évzáró
Képviselő-testületi Ülés
– Az „Év dabasi diákja”,
az Év Vállalkozója, Dabas
Közbiztonságáért, az „Év
kulturális eseménye Dabason”
díjak átadása
– Karácsonyi műsor
December 16. (péntek)
19.00 óra, Sportgála
a DDS-ben
– A Dabas Város Sportjáért
kitüntető cím és
az Év Sportolója díjak átadása

zők, akik egyetértettek abban is, hogy ezen
munkát megbízható közösségi intézmények
kezelésében lévő területeken kell megkezdeni, amilyenek az önkormányzati és felekezeti iskolák kertjei, vagy az önkormányzati
kezelésben lévő utak mente.
Kőszegi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő október 22-én látta el kézjegyével a dokumentumot a Halász Móriczkúriában, az október 23-i megemlékezések
során. Dabas városa a gyóni Zlinszky iskola
területén, a most üresen álló iskolakertben
kívánja létrehozni a tájfajtákból álló gyűjteményt, amely így az iskolarendszerű oktatásnak és a felnőttképzésnek egyaránt mintaterülete lehet.
Forrás: www.jno.hu

NYUGDÍJASOK KARÁCSONYA
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom
a település minden időskorú polgárát karácsonyi
ünnepségeinkre, amelyeket minden városrészben
megrendezünk december közepén.
• A dabasi időskorúak ünnepségére december 13-án, kedden
15.00 órakor kerül sor a Kossuth Művelődési Központban.
• A gyóniak ünnepségét december 14-én, szerdán 15.00 órakor rendezzük meg a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában.
• A dabasi-szőlősi nyugdíjasok rendezvényét december 15-én,
csütörtökön 15.00 órakor tartjuk a Dabasi-szőlősi Közösségi
Házban.
• A sári nyugdíjasokat december 16-án, pénteken 15.00 órára
várjuk a II. Rákóczi Ferenc Általonos Iskola és a Szent János
Katolikus Általános Iskola közös tornatermébe.
Szeretettel várom Önöket rendezvényeinkre!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Születési idô	Anyuka neve
Kucsák Marcell
2011. 09. 29.
Csoma Nikolett
Pásztor Regő
2011. 10. 05.
Csébi Orsolya
Mráz Adél
2011. 10. 07.
Erdei Anikó
Volentér Anna
2011. 10. 11.
Béres Anna
Kronvalter Jázmin
2011. 10. 12.
Kronvalter Veronika
Csepregi Anna
2011. 10. 13.
Bencsik Zsanett
Báki Alexa
2011. 10. 13.
Báki Tünde Erzsébet
Kancsár Lili
2011. 10. 22.
Duhaj Anita
Bábel Jázmin
2011. 10. 24.
Dr. Tunyogi Gyöngyi
Berényi Benedek Ferenc
2011. 10. 27.
Császár Csilla
Lang Szonja
2011. 11. 03.
Malecz Andrea
Szabó András
2011. 11. 03.
Berki Viktória
Szabó Bence
2011. 11. 03.
Ordasi Brigitta

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Vásárhelyi Zoltán
1921. 11. 25.
Dobos István
1920. 11. 20.
Kakucsi Gáborné (Horváth Róza)
1918. 11. 03.
Valaszkai Károly
1917. 11. 16.

Életkor
90 éves
91 éves
93 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Házasságkötések
10 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
november 10.
Vörös József–Kecskés Edit
november 17.
Opóczki Sándor–Harsányi Erzsébet
László Attila–Sinkó Zsuzsanna
november 30.
Kmetyó Ferenc–Tóth Gizella
Petrányi Sándor–Forczek Ilona
20 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
november 8.
Gecser György–Varró Erika
november 9.
Böcsödi János–Németi Adrienne
november 23.
Dori István–Drozdik Annamária
november 29.
Kucsera Imre–Vadkerti Szilvia
25 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
november 8.
Molnár János–Józsa Valéria Éva
november 15.
Pajor József–Szabó Mária
november 22.
Mráz György–Csernák Ilona
november 28.
Harmincz László–Sikari Éva Ilona
november 29.
Odor István–Juszku Mária Magdolna
30 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
november 6.
Gogolák Mihály–Nagy Eszter
november 20.
Balla András–Mráz Mária
november 21.
Lorántfy László–Horváth Ildikó Klára
november 27.
Garajszki József–Safranyik Margit Erika
40 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
november 20.
Bábel Pál–Vancskó Mária Eszter
Egerszegi Zoltán–Kucsák Mária Rozália
november 27.
Bennárik József–Gecser Magdolna
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50 éve (1961-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Bózsik István–Janicsák Terézia
november 3.
Farkas Lénárd–Mráz Erzsébet
november 4.
Molnár Pál–Szabó Ilona
Bennárik János–Mráz Ágnes
november 5.
Petrányi Sándor–Farkas Erzsébet
Havasi Ferenc–Havasi Karolin
november 10.
Garajszki Lénárd–Prigyeni Erzsébet
november 18.
Farkas József–Szaller Krisztina
Lakos Ferenc–Lantos Rozália
november 25.
Dr. Dori Mihály–Mészáros Mária
november 30.
Kveták Vilmos–Gebura Katalin
60 éve (1951-ben) kötöttek házasságot:
november 21.
Fojta Mihály–Gulyás Margit
2011. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
október 1.
Gavló Tamás–Lőrik Szilvia
Monoki László–Csorba Nikolett
október 6.
Szőnyi Zsolt–Laczkovics Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Takács János
1946. 05. 13.
2011. 08. 23.
Kecskés Andrásné (Ruzsa Irén)
1929. 01. 23.
2011. 09. 20.
Gál Sándor József
1952. 01. 12.
2011. 09. 21.
Lakos Józsefné (Miták Ilona)
1931. 04. 09.
2011. 09. 21.
Török Leventéné (Buna Sára)
1922. 08. 26.
2011. 09. 22.
Sógor Lajosné (Varga Gizella)
1925. 12. 28.
2011. 09. 23.
Spanyiel László
1932. 12. 09.
2011. 10. 02.
Hornyák György
1953. 01. 23.
2011. 10. 03.
Horváth Józsefné (Ölvedi Zsófia)
1933. 12. 05.
2011. 10. 03.
Bosnyák Karolina
1919. 11. 29.
2011. 10. 09.
Puskás István
1927. 03. 14.
2011. 10. 14.
Erős Jánosné (Furi Erzsébet)
1941. 03. 06.
2011. 10. 14.
Bimbó Pálné (Pencz Erzsébet)
1922. 01. 29.
2011. 10. 16.
Ujvári István
1938. 01. 16.
2011. 10. 17.
Bálint József
1954. 11. 15.
2011. 10. 19.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Hornyák György temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, bánatunkban osztoztak.
a Hornyák család

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
november havi programok

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)

Folytatódnak a CSOPORTOK
FOGLALKOZÁSAI
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programja: december 3.,
szombat 15.00 órától
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig,
Kéknefelejcs citeracsoport: csütörtök 18.00–20.00 óráig,
oktató: Szlama László
Látássérültek Egyesülete: november 19. szombat
(évfordulós ünnepség)
Margaréta citeracsoport: péntek, 16.30–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig,
Őszirózsa népdalkör: szerda 17.00–19.00 óráig
Szoptatási tanácsadás: november 10., csütörtök 9.00–14.00 óráig,
Kovalik Éva, www.babazunk.hu
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–16.30 óráig,
oktató: Szlama László
Tilinkó gyerek néptánc: péntek 17.00–18.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor

Tilinkó óvodás néptánc: péntek 16.00–17.00 óráig,
oktató: Farkas Gábor
Fotós ismeretek elsajátítása: hétfő 16.30–18.00 óráig,
oktató: Bese József

Jelentkezőket várunk
az alábbi csoportok indításához
Jelentkezni a 360-237-es telefonszámon lehet.
Népzenei képzés • Szövőtanfolyam • Kosárfonó szakkör •
Szoptatási tanácsadás (Kovalik Éva, www.babazunk.hu) •
Informatikai képzés (kezdő, haladó) • Helytörténeti szakkör

RENDEZVÉNY:
Mindenki karácsonya

2011. december 1. (szombat) 14.00 óra
VÁSÁR: kézműves alapanyagok, játékok, termésbábok, díszek,
horgolt és nemez ajándéktárgyak
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS: mézeskalács-díszítés,
papírdíszek, lakásdekorációs ötletek
SZÍNPADI MŰSOR: Művelődési Központ csoportjai,
vers, tánc és zene
Forralt bor, tea, sütemény, gyertyagyújtás, közös ének!

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

KIÁLLÍTÁS
Amator Artium Pest Megyei Tárlata
Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ
(2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 63.)
A kiállítás november 27-ig, naponta 10.00–18.00 óra
között látogatható.

A Halász Móricz-kúria
novemberi programjai
Állandó programjaink:
– Minden héten szerdán Baba-mama klub 16.00–18.00 óráig
– Minden héten csütörtökön népi ének foglalkozás
17.00–18.00 óráig
A Halász-Szánthó Emlékszoba és a Velikovszki Pál
Emlékszoba is látogatható minden hétköznap
8.00–16.00 óráig.
További szolgáltatásként szálláshely lehetőséget biztosítunk a
városba érkezőknek. A kúria tetőterében felújított hálószobák
várják a vendégeket, melyek egységes díja 2500 Ft/fő/éj.
Érdeklődni lehet a 06-29/367-160-as telefonszámon!

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör:
páratlan hét, csütörtök 16.00 órától
oktató: Kerekes László
Felnőtt képzőművészeti kör:
december 2. péntek 16.00 óra

M E G HÍ VÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket a
Stellar’s Desire Karácsonyi Koncertjére
(Szalontai Eszter operaénekes és Mátyás Deziré balett-táncos)
a budapesti MOM Kulturális Központba
2011. december 17-én 19.00 órára.
Jegyek rendelhetők az Interticket irodában
és a http://www.stellarsdesiree.blogspot.com/ blogon
3500, illetve 2500 Ft-os áron.
Az első 50 jelentkező ajándékba kapja a társulat CD-jét.
A Kossuth Művelődési Központ autóbuszt indít a helyszínre.
Az indulás időpontjáról és a helyfoglalásról a művelődési ház telefonszámán érdeklődhetnek (06-30/383-2738).

Esther és Desirée
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Kívül sárga, nagyra nő,
Sok fióka benne nő. Mi az?

Igazgyöngy Iskola
2370 Dabas, Szent István út 35.

Tök jó nap!

www.igazgyongy.net
Tel.: 06-29/360-957 • mobil: 06-70/604-5533

A tanulás öröm is lehet!

„A tanulás ne lecke legyen a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény”
(József Attila)

Ha gyermekének nincs sikerélménye az iskolában,
Ha nem szeret tanulni,
Ha szeretné, hogy sikerrel kezdje az iskolát,
Keressen minket! Segítünk!
Időpont

14–15

14–15

Hétfő

Diszlexia
terápia

Kedd

Iskolaelőkészítés

Gyógytestnevelés

Szerda

Beszédfejlesztés

Tanulás-módszertan

Csütörtök

Iskolaelőkészítés

Grafomotoros
fejlesztés

14–15

15–16
Mozgásfejlesztés

Diszkalkulia

Mozgásfejlesztés

Iskolánk egyéni és kiscsoportos
fejlesztéseket indít novembertől!

Az évszakokhoz kapcsolódó projekthetek és -napok kitűnő alkalmak az iskolai közzösségformálásra, a tapasztalatszerzésre, a játékos tanulásra és a különböző készségek fejlesztésére. Az Igazgyöngy
Általános Iskolában az őszi hónapokat „Tök jó nappal” búcsúztatjuk. Így volt ez október 21-én is.
A reggeli szemerkélő eső az iskola falai közé szorított bennünket,
ahol a vidám kézműves foglalkozások a nap főszereplőjéhez, a tökhöz kapcsolódtak.
A töknemzetségből összegyűjtött fajtákról számos új ismerettel
gazdagodtunk. Kisebb csoportokban készítettünk belőlük lámpásokat, mécseseket és különféle asztali díszeket. A tervezőmunkában
kreativitásunkra, a kivitelezésben az erőnkre is szükség volt.
Ügyeskedni kellett az ablakdekoráció készítésénél is. Kifinomult
mozgásokkal és figyelemösszpontosítással szebbnél-szebb tökös
díszek születtek.
Munkáinkból kiállítást rendeztünk: büszkélkedtünk a magunk
készítette alkotásokkal.
Még a tornateremben is töklázban égtünk! Gurítottuk, cipeltük
vagy adogattuk egymásnak a könnyebb-nehezebb terményeket.
A sütőtök egészséges táplálék is. Nemcsak megsütöttük, hanem
finom kókuszos édességet is készítettünk belőle.
A délelőtti napsütésig diótörő versenyt is rendeztünk. Amikor
végre kisütött a nap, elindultunk egy közeli tanyára, ahol a háziállatok mellett a vaddisznókat is megfigyelhettük.
Ebéd előtt még jót sétáltunk az őszi erdőben.
Valóban tök jó nap volt!
Igazgyöngy Általános Iskola, 7. o.

Drámajáték-vetélkedô a Halász Móricz-kúriában

Fotó: Szente Vargáné Mohácsi E.

A Gyóni Napok programjainak keretében került sor arra a játékos
vetélkedőre, amelyet október 25-én tartottak a Halász Móriczkúriában, a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében. A rendezvényen minden dabasi iskola képviseltette
magát egy-egy négy-öt fős csoporttal. Olyan diákok vettek részt a
vetélkedőn, akik maguk is tagjai valamelyik dabasi színjátszó csoportnak, és szívesen vesznek részt szituációs játékokban, a csoport-

szellemet, az egyéni kiállást erősítő feladatokban. A rendezvényt
Kovács Éva intézményvezető nyitotta meg, majd elkezdődött a
játék Kovács Zoltán és Szivák Tóth Viktor drámapedagógusok
irányításával. A kilenc csoport egy-egy fantázianevet választott,
ezt követően minden gyerek önfeledten vetette bele magát a játékba.
Volt activity, versírás megadott témára, állókép, kis jelenet, amelyek mögött egy-egy közmondás vagy irodalmi mű cím állt.
A háromtagú zsűri (Kovácsné Lapu Mária, Kotán Sándorné és
Kapui Ágota) pontozása alapján a következő eredmény alakult ki.
Első helyezett lett az Osonó Show (Bozó Virág, Gogolák Réka,
Monori Judit, Tar Petra), második a Sajtos Farkas (Bennárik
Bianka, Béres Beatrix, Béres Emese, Szilágyi Anna, Szomjas
Klaudia), harmadik az Öt lila buborék (Erdélyi Dóra, Lukács
Fanni, Pálfy Nikolett, Török Boglárka, Varga Natália), negyedik
a Kelemen kabátban (Fodor Nóra, Magyar Beatrix, Naszvadi
Regina, Podoba Erika), ötödik pedig a Csillám pónik (Bálint
Mária, Kecskés Panna, Kiss Gergő, Majoros Zita, Sári Evelin).
A játéknak csak nyertesei voltak, ezért mind a kilenc csapat soksok ajándékkal térhetett haza.				
-szerk-
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Teadélután

A Gyóni Napok keretében rendeztük meg a Süt a mama… programunkat. Teadélutánt szerveztünk, melyhez kértük a nagymamák
segítségét – azt kértük, hogy süssenek – , mert tudjuk, a nagymamák
szívesen teljesítik az ilyen kérést.
Közel hetvenen ajánlották fel a süteményüket. A recepteket összegyűjtöttük, terveink között szerepel, hogy kiadványt készítsünk
belőle. Iskolánk tanulói műsorral járultak hozzá a teadélutánhoz.
Célunk az volt, hogy álljunk meg egy kicsit a hétköznapok forgatagában, és vegyük észre azokat a pillanatokat, amelyek szívünket, lelkünket melengetik.
Rendezvényünkkel egy időben volt látható az iskola aulájában a
falvédőkiállítás. Ezeket a falvédőket szintén a nagymamák segítségével sikerült összegyűjtenünk.

Fotó: Kotán Sándor

a Gyóni Géza Általános Iskolában

A délutánt sütikóstoló és receptbörze zárta. Köszönet a nagymamáknak a finom ízekért, Dabas Város Önkormányzatának és iskolánk pedagógusainak a segítségért.
Bné Hábli Ágnes szervező

Fotó: Karlik Dóra

,,Tökjónap” Gyónon
Gyóni Napok keretén belül került megrendezésre a népijáték-délelőtt
és -délután a Miloszerni vendégházban.
10.00 órától folyamatosan, egymást váltva érkeztek a bölcsisek, az
óvodások és az alsó tagozatos kisiskolások a város minden részéről,
hogy betekintést nyerhessenek a népi játékok világába. Ludányi Margit
és Garajszkiné Varga Judit irányításával és segítségével fantáziadús
alkotásokat hoztak létre őszi termésekből.
Az udvaron is remek hangulat uralkodott, a gyerekek birtokba
vehették a számukra még teljesen ismeretlen diótörőt, gólyalábat,
fateknőhintát és a logikus gondolkodást fejlesztő ördöglakatokat. A
kislányok a régi időket idézve pici fateknőben főzőcskéztek és rongybabákkal játszottak. Mindannyian nagy érdeklődéssel vették körül
Kovácsné Ani nénit, aki a sparhelten pattogtatta a kukoricát és sok-sok
szelet sütőtököt, illetve almát sütött a kisvendégeinknek.
Délután a szüleikkel érkező gyermekek, hangolódva az esti ,,tökvilágos” kisvonatos túránkra, töklámpás faragásával is megpróbálkozhattak. Sötétedéskor izgatottan várakoztak a kisvonat érkezésére. A
szerelvény gyorsan megtelt és elindult a tervezett útvonalon a gyóni

városrészben. Célunk az volt, hogy megnézzük a családi házaknál világító tököket. Az egyórás út során mindenki nagyon jól érezte magát és
többen jelezték, hogy jövőre ők is szívesen tennének ki lámpásokat a
házukhoz.
Reméljük, hogy jövőre is lesz alkalmunk egy ilyen ,,tökjónapra”.
Nyíri Kata
kulturális programszervező, Halász Móricz-kúria

Nyitott óvodai nap a sári Szivárvány Óvoda Pipacs csoportjában
Október 27-én 16.00 órától rövid bemutatkozással egybekötött
közös barkácsolást szerveztünk csoportunkban, melyre a család
összes tagját sok szeretettel meghívtuk. Az ősz kincseiből mindenki
gyermekével közösen készíthette el az apró ajándékokat, majd meg-

„megered a friss üde zápor,
didereg az úton a vándor"

kóstolhatta a frissen sült sütőtököt. A napot az óvoda udvarán töklámpás felvonulással zártuk.
Farkas Ági óvó néni, Jurácsikné Terike óvó néni
Ili dadus néni és a gyerekek

„Nézzétek csak, mennyi mindent gyűjtöttünk
az ősz folyamán!"

„De jó, hogy anyukám, apukám, nagymamám
is itt van velem."
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Junior Prima Díj
A Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola igazgatója, Stégner Péter
Junior Prima Díjban részesült a „Magyar oktatás és köznevelés”
kategóriában. A díjat október 17-én 80 jelölt közül 10, a magyar
oktatásban tevékenykedő pedagógus-tanár vehette át a Szent
Margit Gimnázium dísztermében. A díjat olyan 30 év alatti szakemberek kapják, akik mind kiemelkedő pedagógiai teljesítményt
értek el saját területükön. A jelölteket szakmai szervezetek, egyetemi rektorok, illetve a kategória eddigi díjazottjai javasolták.
Az igazgató úr elismerése közvetetten az iskolánkban folyó
munka elismerése is. Ezt megelőzően, 2009-ben előző igazgatónk,
Kosztolányi Gyula, Prima Díjban részesült.
Gratulálunk a rangos elismeréshez!
A Junior Prima díj célja fiatal szakemberek elismerése, és a munkájukhoz szükséges feltételek biztosítása annak érdekében, hogy a
jövőben is minél több diák számára nyújthassanak követendő példát. A Junior Prima Díj hatalmas presztízst is jelent, amely jelentősen hozzájárul a fiatal díjazottak munkájának sikeres folytatásához.
Az anyagi elismerés mellé a nemzet kiválóságai Kincsemet, a világ
talán legismertebb és legsikeresebb versenylovának porcelánszobrát, Schrammel Imre, Kossuth-díjas keramikus művész alkotását
kapják.
A magyar oktatás és köznevelés kategória kuratóriumának tagjai:
– dr. Bojár Gábor elnök, Graphisoft
– p rof. dr. Detrekői Ákos elnök, Nemzetközi Hírközlési és
Informatikai Tanács
– G othárdi Ibolya humánerőforrás vezérigazgató-helyettes,
Vodafone Magyarország Zrt.
– Hankiss Elemér szociológus
– prof. dr. Kroó Norbert alelnök, Magyar Tudományos Akadémia
– Skultéty Tamás ügyvezető igazgató, S.T. Communication Kft.
A díj odaítélésénél figyelembe vett szempontok:
– konkrét elért eredmények
– egyedi, hatékony módszertan kifejlesztése, használata
– a körülményekhez képest felmutatott teljesítmény
– szociálisan vagy szakmailag különleges pedagógiai helyzet hatékony kezelése
– elhivatottság
– vezetői, munkatársi és a diákok elismerése.

A díjazottak. A második sorban középen Stégner Péter

Az igazgató úr felterjesztését a díjra az alábbi rövid szakmai méltatással támasztották alá:
Stégner Péter első diplomáját 2004-ben az ELTE Bölcsészet
tudományi Karán szerezte német nyelv és irodalom szakon. Munka
mellett folytatta tanulmányait, egyetemi végzettsége német nyelvés irodalom szakos bölcsész és tanár. Ez idő alatt számos hazai és
külföldi továbbképzésen vett részt. A tanári pályát a dabasi Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskolában kezdte. Azonnal bekapcsolódott
az iskola tanórán kívüli tevékenységeibe, hangsúlyt helyezve a határon túli magyarsággal való jó kapcsolat ápolására, a környezeti nevelésre, a pedagógiai innovációkra, külföldi tanulmányutak szervezésére, partner kapcsolatok kiépítésére. Diákönkormányzatot támogató tanárként fellendítette a diákéletet. 26 évesen lett a közalkalmazotti tanács elnöke, egy év múlva százszázalékos támogatással
elnyerte az iskola vezetésére kiírt pályázatot. Folytatta a nyugalmazott igazgatótól átvett futó projekteket, az Országközepe
Szakképzés-szervezési Társulás, valamint a 4D Simulated and
Managed Interactive Learning Experiences projektben szakmai
projektvezetőként tevékenykedett. Jelenleg több hazai és nemzetközi projektben személyesen is részt vesz, mint a HATÁR
TALANUL!, a németországi IDA, az angol munkanyelvű Climate
Friendly Schools in Europe programok. Az iskola meglévő nemzetközi kapcsolatait kibővítette Olaszország és Németország irányában. Pedagógusként támogatja a kompetencia alapú oktatást, vezetőként szabályos, pontos munkavégzést vár el kollégáitól.
Következetes, határozott, példaértékű ifjú vezető.
Az iskola munkaközössége

A Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola tanévkezdô programjai
Iskolánk a 2011–2012-es tanévben is számos tanórán kívüli programmal szeretné tartalmasabbá tenni a diákéletet. Augusztus utolsó
napjaiban a gólyatáborral indult a tanév. A szervezésben és a programok összeállításában a diákönkormányzat tagjai vettek részt.
„Szerintem sikerült egy feledhetetlen táborozást megvalósítanunk.
A programok szervezését és azokban való részvételt mi DÖK-ösök is
nagyon élveztük, a köztünk lévő kapocs is erősödött. Jobban megismertük egymást és a gólyákat, valamint tanárainkat is. Kedvenc
emlékeim között szerepel a vattafújás, az első reggeli torna, melyet
Lala (Béres Lajos) tett felejthetetlenné.” A táborról készült beszámoló részlete sok mindent elárul a program sikeréről.
A Dabasi Napok keretében, szeptember 22-én „Távcsöves bemutató kicsiknek és nagyoknak” és „3-4D-délután” címmel tartot-
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tunk nyílt estét. Dr. Veres János volt a program szakmai vezetője, aki
a csillagvizsgálóban fogadta az érdeklődőket. Két kollégája az udvaron felállított távcsöveken keresztül szemléltette a távoli csillagokat,
bolygókat. Ezzel párhuzamosan a 3-4D-s tanteremben tanáraink
mutattak be innovatív tananyag objektumokat, többek közt a
Naprendszert és az emberi testet. Közel 200 látogató tisztelte meg
iskolánkat ezen az estén.
Iskolánk diákjai és tanárai már 3. alkalommal vettek részt az
Állatok Világnapja alkalmából rendezett állatvédelmi felvonuláson
október 2-án, Budapesten. Ökoiskolaként fontos feladatunknak
tartjuk a természet- és környezetvédelem hirdetésén és gyakorlásán
túl az állatok iránti szeretet erősítését és védelmét. A gyülekező a
Bazilika közelében volt, ahol számos kutyus mellett találkozhattunk
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vadászgörényekkel, patkányokkal és egy lóval is. Az Andrássy úton
két sávot elfoglalva vonult a hatalmas tömeg, mely évről évre gyarapodik. A Hősök terére érve mécsesgyújtással megemlékeztünk a
Vágtán balesetet szenvedett és elhunyt két lóról, valamint tragikus
sorsú állattársaikról. A délutánt az Állatkertben töltöttük.
Október 13-án, csütörtökön 15.00 órai kezdettel immár második
alkalommal tartottuk meg a kenyérünnepet iskolánkban, a kenyér
világnapja alkalmából. A program célja a helyes táplálkozásra való
ösztönzés, ezen belül a gabonatermékek fontosságára való figyelemfelkeltés. Iskolánk udvarán felállított jurtában hallgattak előadást a
résztvevők az étkezési szokások rendszertelenségéről, a táplálkozás
helytelen szokásairól és a helyes táplálkozásról iskolánk védőnőjétől,
Bálintné Reiszki Zsuzsától. Különböző típusú kenyerekből kaptunk
ízelítőt: volt ukrán fehér és szürke kenyér, rozsos-hajdinás kenyér, de
a legnagyobb sikere a zabos-diós kenyérnek volt. Ezekről Bakkai Éva
tanárnő tartott előadást. Ízletes salátákat kóstoltunk, csemegéztünk
búzacsírát kenyérre szórva, vagy csak úgy magában, s ki gyümölcsle-

vet, ki tejet fogyasztott, mely utóbbit a Dabas Tej-től kaptuk. Az előadások hallgatása alatt már készült a sári rétes (Sári Rétesház felajánlásával és közreműködésével), a tészta nyújtásában a diákok is
segédkeztek. Megismerkedtünk a készítés folyamatával, majd a
végén jóízűen kóstoltuk a különböző réteseket. A Vogtland pékségből érkezett tésztákból elsőként pizza készült, majd a kemencében
való sütés ideje alatt készítettük a zsemléket, fonott kalácsokat a
pékek útmutatásával. Közben folyamatosan lehetőség volt szalonnasütésre is az udvaron kialakított sütőhelyeken, ahol egy-egy diák
gitárhang kíséretében nótára is fakadt. A jó hangulatot a megsült
rétesek és kalácsok tovább fokozták, a kitartóbbaknak még frissen
sült, forró útravaló is jutott a hideg sötét estén a hazafelé útra.
Az elkövetkezendő időszak is bővelkedik programokban, pél
dául a gólyaavató buli, utazás Barótra a Határtalanul Program
keretében. Később ezekről is beszámolunk.
Rudas Anita,
Valentyikné Szakál Márta

Szlovák nemzetiségi hét
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
Az iskola apraja-nagyja szorgosan készült az idei nemzetiségi hétre,
melyet október harmadika és hetedike között rendeztünk meg. Sok
színes program várta a diákokat, melyek a szüreti hagyományok
köré szerveződtek.
Hétfőn a szlovák kupával indult a hét, melyen iskolánk mellett, a
Gyóni Géza Általános Iskola és a Kossuth Lajos Általános Iskola
csapatai mérték össze tudásukat. Az egész iskola kivonult a műfüves pályára, hogy buzdítsa csapatunkat. Pomponokkal, transzparensekkel és buzdító rigmusokkal érkeztünk. Izgalmas és színvonalas meccseket láthattunk, melyek végén a mi csapatunk győzedelmeskedett.
Kedden az osztályok a magyarországi szlovák lakta településekről készítettek tablókat, a csütörtöki kiállításra. Szintén ide kerültek a különböző technikával készült szőlőtőkék is, és az a rengeteg
tárgy, amit a gyerekek szüleik, rokonaik segítségével gyűjtöttek
össze (prések, darálók, demizsonok, dísztányérok, falvédők, családi
képek).
Külön köszönjük Kosztolányi Jenőné Böbe néninek, hogy elhozta kendőgyűjteményét, és Mráz Mátyásné Vera néninek, hogy kiállíthattuk gyönyörű és értékes babáit.
Csütörtökön szlovák filmdélutánt tartottunk, amikor is a kicsik
mesét néztek, a nagyok pedig Holle anyó klasszikus történetének
filmváltozatát tekinthették meg.
A szlovák hét zárásaként pénteken tartottuk a nemzetiségi
napot. Kilenctől délután négyig tartott az evés-ivás, táncolás, éneklés és a kézműves foglalkozás. Az igazgató úr beszéde, a szlovák
énekkarosok dalfüzére és a 6. a osztályosok szüreti műsora nyitotta
a napot. Közben a szülők lázasan készítették a matutkát, a csörögefánkot, a siskát, a kürtőskalácsot, a keltkalácsot, és főtt már a bableves és a húsos káposzta is.
Az időjárás nem akart kedvezni a szabadtéri kézműves foglalkozásoknak, de úgy döntöttünk, nem csüggedünk, felvettük a harcot
az elemekkel, és végül mi kerekedtünk felül. Sok szép dísz- és
emléktárgy készült, és ápoltuk a népi hagyományokat is. Az elsősök
és kis vendégeink, az ovisok, kukoricát morzsoltak és szőlőfürtöket

készítettek krepp-papírból. A fiúk és az érdeklődő lányok ostort
készíthettek. Ékszerek készültek gyöngyből és kukoricacsuhéból,
lehetett üveget és tányért festeni, díszüveget készíteni, babát varrni.
Volt kékfestő, a lányoknak pedig ünnepi hajfonatot készített
Garajszki Pálné és Bálint Pálné. Nagyon kedvelt volt a lovaglás és a
lovaskocsizás is. A diákok osztályonként mérték össze tudásukat a
szlovák dalversenyen.
Utána mindenki elkölthette jól megérdemelt ebédjét, és tovább
nassolhatott a finom sári édességekből. Majd némi szusszanás után
a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör és a Bazsalicska
Citeracsoport zenélt nekünk. A napot táncházzal zártuk, melyet a
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport tagjai vezettek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szülőknek, nagyszülőknek, valamint a városrész hagyományőrző csoportjainak a lelkes
munkájukért, mellyel hozzájárultak nemzetiségi hetünk sikeres
megrendezéséhez. Köszönjük a Dabas TV és az MTV kisebbségi
műsorok szerkesztőségének, hogy segítségükkel a kistérség és a szélesebb nyilvánosságnak is bemutathattuk az iskolában folyó nevelőmunkát, a szlovák nemzetiségi hagyományok ápolását.
Gál Zsófia
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Szôlôsi szüreti felvonulás
Dabason a szüreti felvonulások sorát ismét a szőlősi szüreti esemény
zárta. A rendezvényre, amely közel százötven felvonuló részvételével valósult meg, október 15-én került sor.
A népviseletbe és szüreti csőszruhába öltözött résztvevők a
Művelődési Ház elől indulva járták végig a településrész utcáit. A
felvonulás a Bátki János Nyugdíjasklub Mamorett csoportjának
bemutatójával kezdődött. A mintegy 150 felvonuló 11 lovas kocsin,
17 betyárruhás lovas kíséretében vett részt a felvonuláson. A szőlősi
fiatalok és idősebbek mellett több hagyományőrző csoport, a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör és a Kékibolya Népdalkör
is jelen volt az eseményen. A felvonulók 12 helyszínen álltak meg,
ahol összesen közel húsz család látta vendégül a résztvevőket.
Köszönettel tartozunk minden vendéglátónak, a lovas kocsival,
fogattal érkezőknek, a hagyományőrző csoportoknak, valamint
Magyar Sándornénak, aki a felvonulás megvalósítását jelentősen
támogatta!				
F. L.

A Dabasi-szôlôsi Közösségi Ház

rendszeres programjai, év végi rendezvényei
– Háziorvosi rendelés hétfőnként
13.00–14.00 óráig (dr. Radvánszki Ida)
– Mamorett csoport táncpróbája keddenként
17.00–18.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Egészségmegőrző torna minden csütörtökön
17.00–18.30 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
– Kézműves foglalkozás gyerekeknek péntekenként
17.00–18.30 óráig (Feldman Lászlóné, Feldman László)
– Egészségmegőrző torna és kártyaparti vasárnaponként
17.00–20.00 óráig (Bátki János Nyugdíjas Klub)
Telefonos jelzés szerint látogatható a Dinnyés-emlékszoba és
a Szőlősi Iskola-kiállítás.

Rendezvények:
V. Szőlősi Napok 2011. november 24–27-ig
November 24. – Egészségmegőrző program
November 25. – Gyermek kézműves foglalkozás
November 26. – A szőlősi lakodalmas és zenész hagyományok
– dokumentumfilm-bemutató
November 27. – Szentmise és templomi koncert
A programokról részletesen külön meghívóban és szórólapon
kapnak tájékoztatást

Szőlősi Adventi Délután
2011. december 10. (szombat) 14 órától
Helyszín: Szőlősi Közösségi Ház
Terembérlettel és a rendszeres programokkal kapcsolatban
bővebb információ: a 06-70/459-3186, vagy a 06-20/928-6437es telefonszámokon
Fotó: Majer Eszter

FIATALOK ÉJSZAKÁJA

Idôseket köszöntöttünk
A Gyóni Géza Nyugdíjasklubban 80 éven felüli tagjainkat köszöntöttük október elején. A klub 56 tagja közül tizenketten töltötték
be 80. életévüket, egyikőjük pedig már 90 éven felüli. Sajnos nem
mindenki tud eljárni a rendszeres klubnapokra, így személyesen
nem tudjuk köszönteni őket születésnapjukon. Idén október első
napjaiban tartottuk meg összevont születésnapjukat. Erre az alkalomra külön meghívást kaptak az ünnepeltek, amelyet nagy örömmel fogadtak. Egyik tagtársunk segített autóval elhozni őket a
nyugdíjasházba. Mindnyájukat a szerény ajándékunk mellett versekkel és dallal köszöntöttük. Ezután kemencében sült uzsonnával
és tortával vendégeltük meg a jelenlévőket. A torta után magyar
nótától lett hangos a ház, s a jó hangulat viccmeséléssel folytatódott
egészen estig.
Az ünnepeltek távozáskor mosolygós arccal, boldogan köszönték
meg az ünnepséget és a felejthetetlen délutánt, amelyet nagy örömmel szerveztünk, s ígérjük, jövőre is megismételjük.
Petróczy Attiláné
klubvezető
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Október 7-én 17.00 órai kezdettel a GYIÖK és az OKISZI közös
szervezésében került megrendezésre a Fiatalok Éjszakája, melynek a
DDS adott otthont. A programsorozat egy újdonsággal, izgalmas és
olykor vicces feladatokat tartalmazó csapatversennyel kezdődött,
majd folytatódott a megszokott módon: volt teremfoci-bajnokság,
pingpong, csocsó, kézműveskedés, filmvetítés és az érdeklődők a fiatal kortársoktatókkal is beszélgethettek az őket érdeklő/érintő
témákról.

A bulizni vágyók sem unatkoztak, hiszen DJ Bor a rendezvény
végéig az aulában fokozta a hangulatot!
GYIÖK, OKISZI

intézményeink hírei

„Ismerd meg gyökereidet”
erdei iskola Szlovákiában
Az „Iskola a természetben” elnevezésű erdei iskolát immár hatodik
alkalommal szervezték meg a ponikleci üdülőközpontban. A tábor
költségeinek fedezetét a Szlovák Köztársaság kormánya biztosította.
A program fő célja az volt, hogy elősegítse a szlovák nyelv használatát,
megismertesse a gyerekekkel Szlovákia szépségeit.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola először vett részt a programban, melynek keretében 10 tanuló és egy kísérő tanár kapott lehetőséget az utazásra. Iskolánkon kívül, a negyedik turnusban, Budapestről,
Békéscsabáról, Bükkszentkeresztről, Héhalomról és Dengelegről,
összesen 52 fő szlovák nyelvet tanuló gyermek vett részt a táborban.
Hronecra október 15-én késő délután érkeztünk meg, ahol a
Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke, Egyedné Baránek
Ruzsenka fogadott bennünket. Az elszállásolás és a vacsora után a
gyerekek egymással és a festői környezettel ismerkedtek.
Vasárnap egész napos túrán vettünk részt a Csorba-tónál. Hétfőtől
megkezdődött a munka. Minden nap hétkor keltünk és tornával
kezdtük a napot. A reggeli után kezdődtek a szlovák nyelvórák,
amelyből naponta négy volt. A gyerekeket három kiváló szaktanár
tanította: Anita Mendelová (iskolánk volt vendégtanára), Iveta
Vajcíková és Elena Kačaliaková, aki csoportunk osztályfőnöke volt.
A szlovák nyelvórákon különböző társalgási témákat dolgoztak fel a
gyerekek, és szlovák dalokat tanultak. Délutánonként általában szabadfoglalkozás volt, de szerveztek kisebb kirándulásokat is, melynek
keretében elmentünk Hronecba, ahol megnéztük a harangtornyot és
a katolikus templomot, valamint a déményfalvi Szabadság-barlangot.
Vacsora előtt, minden nap, a tanárnők gyakoroltatták a nap aktuális
szavait. Esténként, vacsora után, a klubteremben a gyerekek két
animátor – Zuzka és Terka – segítségével játékokat tanultak, és megbeszélték a nap eseményeit.
A zárónapon, október 21-én, a gyerekek kis programmal lepték
meg tanáraikat. A fellépések után Egyedné Baránek Ruzsenka lezárta
az „Iskola a természetben” tábort. Ezután Anita Mendelová tanárnő
oklevelet adott át a legjobban teljesítő diákoknak, amelyet csoportunkból Fekete Rudolf és Szabados Mónika vehetett át. Délután
került sor a teszt megírására, melyben a legtöbb pontot Magyar
Beatrix szerezte. Vacsora után a gyerekekkel közösen virágkompozíciókat készítettünk, majd következett a diszkó, melyet a gyerekek
nagyon vártak. Szombat volt a búcsú napja. Mielőtt hazaindultunk,
közösen elénekeltük a magyarországi szlovákok himnuszát az
Istenem, adj boldogságot… c. dalt („Daj, Boh, šťastia…”).
Az „Iskola a természetben” erdei iskola sikeres volt, mindannyian
jól éreztük magunkat. A tábor hozzájárult a tanulók identitástudatának erősödéséhez, a nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez, és segítette a felkészülésüket az országos szlovák nyelvi versenyre, a középfokú szlovák nyelvvizsgára, melyért köszönetünket fejezzük ki a szervezőknek.
Bertók Bertalan
szlovák nyelv és irodalom szakos tanár

Védekezzünk a fagy ellen
a nagy hidegek beállta elôtt!
A fagykárok elkerülhetők!
A tartós hideg komoly károkat okozhat a talajban vagy a fűtetlen
pincékben található vízmérőkben, sőt a falakon belüli vízvezeték-hálózatban is. Érdemes idejében megtennünk a szükséges
óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező
mérőmeghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt
jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségét.
Mit tehet Ön a fagykárok elkerüléséért?
• A hiányzó aknafedlapot pótolja, ha sérült cserélje ki!
• Óvja a vízmérőt, győződjön meg arról, hogy jól záródik az akna
fedele!
• A z aknát és a vízmérőt leszigetelheti hungarocellel, pléddel
vagy kartondoboz-darabokkal!
• A tél folyamán állandóan ellenőrizze, nincs-e víz az aknában!
• A pincében és a zárt helyen lévő vízmérők, vízvezetékek esetén
ellenőrizze a pinceablak épségét, szigetelését, és tartsa azt
zárva!
• A kerti csapok víztelenítését végezze el!
• Nem használt ingatlannál is végezze el a víztelenítést, és javasoljuk a rendszeres időközönkénti ellenőrzést!
Jelek, hogy télen mégis elfagyott a mérő:
• Szilánkra tört üveg az óralapon.
• Eldeformálódott számlálószerkezet.
• A lakásban nem, vagy csak alig jön víz a csapból.
Fontos! Ha a csapból télen nem folyik a víz, ne próbálja
felolvasztani a nyílt lánggal!
DAKÖV Kft.

HIRDETMÉNY
Dabas Város Önkormányzata értékesítésre
meghirdeti az alábbi ingatlanait:
1. Lajosmizse, Alsólajos 415. szám 0466/5 hrsz.
6000 m² tanya + gyep
2. Badacsonytördemic, Vasút utca 1101 hrsz.
3583 m² – Táborhely
Bővebb információt a 06-30/242-1529
telefonszámon lehet kérni.
Kőszegi Zoltán polgármester

Dabas Város Önkormányzatát Henszlmann Imre-díjjal tüntette ki a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat.
A kuratórium a tavaly kora őszi, széles körű összefogással megvalósult Dabas-felsőbesnyői honfoglalás kori temetők tervásatásának anyagi és erkölcsi támogatásáért ítélte településünknek a díjat. A dabasi mellett Bugyi Önkormányzata, valamint a
Magyar Nemzeti Múzeum egy munkatársa kapta meg a jelentős elismerést.
2011. november
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Egyházak hírei
AZ AlsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Október 1-jén a már hagyományos keresztény
bálunkat szerveztük meg. Nagyon jól sikerült,
köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek, a fiataloknak, a képviselőinknek, és minden kedves hívőnknek.
Október 9-én volt egyházközségünk búcsúja. A
szentmisét Kollár Balázs újmisés atya celebrálta,
amelynek keretében újmisés áldást adott. Ezúton
is Isten áldását kérjük további szolgálatára.
Főtisztelendő Beer Miklós püspökatya döntése
alapján, 2011. október 15-től a Dabas-Gyón
egyházközség is az Alsódabasi Plébánia
Hivatalhoz tartozik, a lelkipásztori teendőket
Szalka Mihály plébános úr látja ott is el.
Az új miserend a következő:
Alsódabas hétfő, péntek, szombat 18.00,
vasárnap 9.30 óra
Felsôdabas hétfő, szerda, szombat 17.00.
vasárnap 11.00 óra
Dabas-Gyón csütörtök, péntek 17.00.
szombat 19.00
vasárnap 8.00 óra
Értelemszerűen „diákmisét” Alsódabason most
csak minden hónap első vasárnapján tudunk
tartani, de ekkor a szokott módon modern katolikus énekeket éneklünk zenekarunk és kórusunk
előadásában. Lesz megint internetes verseny
is, ajándékokkal.
Novembertől ministránsokat toborozunk,
hiszen a ministráns, Acquinói Szent Tamás
szavaival élve, a Jó Isten katonája, aki segíti az
oltárnál az atyát. Ministránsnak lenni komoly
feladat, és megtiszteltetés. Első osztályos kortól várjuk fiatalok (fiúk és lányok) jelentkezését!
• Október 30-án a ministránsaink egynapos
kiránduláson vettek részt az egyházközség
fiataljainak szervezésében. A kirándulás
nagyon jól sikerült. Köszönjük a résztvevőknek és a szervezőknek, kísérőknek. Remé
nyeink szerint ezek a kirándulások folytatódni
fognak a jövőben is, hiszen ez jó alkalom a
közösségi szellem kialakítására a Jó Isten
akarata szerint.
• November 20-án a Nagymise keretében a
jubiláns házaspárokat ünnepeljük. Kérjük
azokat a házaspárokat, akik 5, 10, 15, 20, stb.
éve házasodtak, jelentkezzenek nálunk (a
sekrestyében, a plébános úrnál, e-mailben,
stb.) minél előbb, hogy senki se maradjon ki,
és együtt kérjük rájuk a Jó Isten áldását.
Buzdítjuk a kedves gyóni és felsődabasi híveket
is, hogy nézzék bátran honlapunkat, ahol nap-
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rakész információval, képekkel, videoanyaggal,
hírekkel, olvasnivalókkal rendelkezünk. Kérdés
vagy észrevétel esetén bátran keressék meg
médiafelelősünket vagy a plébános urat.
Honlapunk címe:
www.alsodabasplebania.5mp.eu
Ôrangyalok római katolikus
templom, Dabasi-szôlôk
MISEREND: vasárnap: 8.30
Keresztelés, temetés, lelki szükségletek
ügyintézése a hernádi rk. plébánián
2376 Hernád, Fő u. 118.
Plébániavezető: Gubicza Balázs
tel.: 06-30/453-8242
e-mail:balazs.gubicza@freemail.hu
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• November 6-án 15.00 órakor házas-kör,
családi délután.
• November 10-én férfi bibliaóra.
• November 20-án 15.00 órakor filmklub.
• November 20-tól karácsonyi vásár. Kaphatók
adventi koszorúk, képeslapok.
• December 7–9-ig 18.00 órakor adventi
evangélizáció.
• December 11-én karácsonyi gyermekdélután, benne történet, énektanulás, játék,
kézműves foglalkozás.
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 órakor istentisztelet, párhuzamosan gyermek istentisztelet.
• Hétfőnként 16 órakor gyülekezeti bibliaóra.
Minden testvérünket szeretettel várunk alkalmainkra!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor a
templomban
• Gyermekfoglalkozások (református Parókia)
minden szombaton délután 15 órától a
Gyülekezeti Házban
• Kötetlen beszélgetések páratlan szombaton
a Gyülekezeti Házban délután 16 órától
• Kóruspróbák pénteken este 6 órai kezdettel
Hernádon az Általános Iskolában
• Bibliaórák november 30-ától minden szerdán a Parókián 17 órától
Alkalmaink:
• November 12-én, szombaton reggel a templomkert őszi takarítása

• November 20-án konfirmandusok istentisztelete vasárnap délelőtt 10 órától a templomban
• November 26-án a Kistérségi Ökumenikus
Vegyeskar szolgálata az inárcsi Adventi
Koncerten
• November 27-én adventi úrvacsorai istentisztelet és kórusunk szolgálata
• November 27-én, vasárnap délután a
Városházi Adventi Esten szerepel Kistérségi
Ökumenikus Vegyeskarunk
• December 4-én, vasárnap délután 17 órai
kezdettel kórusunk szolgálata az örkényi
református templomban megrendezésre
kerülő Adventi Koncerten.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet!
KISTÉRSÉGI ÖKUMENIKUS VEGYES
KARBA várunk jó hangú férfiakat!
Próbák péntekenként 18.00–19.30-ig a hernádi általános iskolában.
Karvezető: Anka Péter
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• November 20-án, örök élet vasárnapján
16.00 órakor emlékező istentiszteletre várjuk
azokat a gyászolókat, akik az elmúlt egyházi
esztendőben veszítették el valamely szeret
tüket.
• Ádventben csütörtökönként beindul bibliaórai sorozatunk.
• November 27-én, ádvent első vasárnapján
15.00 órakor ádventi orgonakoncertet tartunk, amelynek keretében megemlékezünk
gyülekezetünk megalapításának 228. évfordulójáról is. Vendégünk: Mekis Péter orgonaművész.
• December 11-én, ádvent harmadik vasárnapján 16.00 órakor Murányi László, a
Magyar Televízió egykori főmunkatársa látogat el hozzánk, aki Istenes versek címmel
tart irodalmi délutánt.
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)
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!
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I. Dabasi Református Bál
A Dabasi Református Gyülekezet történetében először merült fel a
bál szervezésének gondolata, s némi töprengés után munkához láttunk. A bál körüli teendők sok-sok beszélgetésre adtak alkalmat.
Próbáltuk az ötleteket összehangolni, mindezt úgy, hogy egyházközségünk szellemiségét végig szem előtt tartottuk. A sok szempontot,
úgy érzem, sikerült a bál napjára összehangolnunk, így az esti mulatság már zökkenőmentesen és sikeresen zajlott.
A gondolat felmerülésétől fogva szinte mindenki a támogatásáról
biztosította a szervezőket, amit ezúton szeretnénk megköszönni!
Hálás szívvel köszönjük a finomabbnál finomabb süteményadományokat, a tombolára felajánlott színvonalas és értékes nyereménytárgyakat, és mindazoknak a hozzájárulását, akik támogatói és belépőjegyek vásárlásával segítették az I. Dabasi Református Bál sikerét.
Külön köszönettel tartozunk a Lazí-Tó Liget tulajdonosainak a kitűnő vacsoráért és a szép helyszín biztosításáért, a Forster Kastély
Bandnek, a Folk-A Móka zenekarnak és a Jeruel együttesnek a résztvevők szórakoztatásáért, a Her-Csi Hús Kft.-nek, Kucsák-Erős
Juliannának és a Bem Boz Kft. dabasi munkatársainak a bál sikeréhez
nyújtott jelentős támogatásért! Örömmel láttuk vendégül az örkényi,
táborfalvi, pusztavacsi, hernádi és gyóni református egyházközségek
tagjait is! Jelenlétükkel erősítették a gyülekezeteink közötti összetartást és ezáltal is erősítettük a kistérségi összefogást!
Az I. Dabasi Református Bál bevételei: támogatói jegyek 152 000;
belépőjegyek 382 500; tombolajegyek 192 200; ez összesen 726 700 Ft.
Kiadásaink összesen: 307 740 Ft, így a megmaradt összeg 418 960 Ft.
Ennek az összegnek a rendeltetéséről, célszerű felhasználásáról gyülekezetünk vezetősége, a presbitérium dönt a legközelebbi presbiteri ülésen.
Őszintén kérjük és várjuk a szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos észrevételeket, kritikákat, javaslatokat, hogy tanulhassunk a hibáink
ból, és mindezt gyülekezetünk javára és épülésére fordíthassuk a jövőben! 		
Nagyné Horváth Anita

Közösségi pavilont terveznek
a dabasi reformátusok
A Dabasi Református Gyülekezet presbitériuma július 27-én úgy
határozott, hogy hozzájárul egy közösségi pavilon megépítéséhez. Az
építkezés felügyeletére és lebonyolítására augusztus 22-én egy bizottság alakult, amely felügyeli a munkálatokat. A presbitérium feltételül
szabta, hogy az építkezés a felajánlott céladományokból valósuljon
meg, amely lehet önkéntes munka, építőanyag adomány, gépkölcsönzés és pénzadomány. Céladomány érkezhet a gyülekezetünk tagjaitól
és cégektől, vállalkozóktól is. Az építkezés a hatályos törvények és előírások maximális betartása mellett történik. Az építési engedélyhez
szükséges tervek már elkészültek, beszerzése folyamatban van.
A közösségi pavilon megépítéséhez felajánlásként kapja a gyülekezet az összes szükséges faanyagot, a padokat és asztalokat, valamint a
tetőcserepet is. Érkeztek felajánlások a faanyag kezeléséhez szükséges
segédanyagokra és szögekre , de folyamatosan érkeznek a pénzadományok is. Jelenleg legnagyobb hiány a munkaóra felajánlások tekintetében van.
A közösségi pavilon létrehozásának több célja is van. Méltó helyszínt biztosít majd a hagyományos szabadtéri alkalmaknak, az ifjúság és a gyerekek nyári szabadtéri programjainak helyszíneként szolgál, valamint új programok szervezésére ad lehetőséget. Az építkezés erősíti a közösséget, hirdeti, hogy a gyülekezet él, képes a fejlődésre és a megújulásra.			
–szerk.–

Díjmentes csoportfoglalkozások a Human Labor Selfness Központban

A Human Labor Selfness Központ 2011. november 26-án ismét
Nyílt Nappal vár minden kedves érdeklődőt. Ezúttal a tematika
elsősorban a fizikai testet karbantartó és a lelket ápoló, a test–szellem–
lélek összhangját együttesen megteremtő csoportos foglalkozások köré
épült. A Selfness Központ a testi egészség megőrzésén túl különösen
nagy hangsúlyt fektet lelkünk és szellemünk ápolására is. Szolgáltatásai
révén a selfness életvezetés mindennapi életünk részévé válhat.
A Központ kiemelt figyelmet fordít a kismamák fizikai és lelki felkészítésére, melyek elősegíthetik a magzattal, majd a szülést követően a csecsemővel kialakuló harmonikus lelki kötödéseiket. Ezen túlmenően a
prevenció jegyében számos olyan foglalkozás is elérhető a Központban,
melyek ismert népbetegségek kialakulását segítenek megelőzni, mint
például a csontritkulás, illetve más gerincbetegségek.
Az elérhető foglalkozásokból Nyílt Nap keretében DÍJMENTES
FOGLALKOZÁSOKon kaphatunk ízelítőt a dabasi Selfness Központban:
– 10.00–11.00 – Kismama torna során erősítjük a gátizmot, a kismamák

megtanulhatják a szülés alatti légzéstechnikákat, szülési pózokat,
szülési alternatívákat.
– 11.00–12.00 – Baba-mama torna célja az ifjú anyuka és az újszülött
közötti kötelék megerősítése, a szülés utáni regenerálódás, illetve a
baba mozgásfejlődésének elősegítése (10 hetes kortól).
– 12.00–13.00 – Csontritkulás elleni torna során az izmok megnyúlnak
és összehúzódnak, ezáltal nyomást gyakorolnak a csontokra, javítva a
csontok sűrűségét.
– 13.00–14.00 – Gerincgimnasztika egy ízületkímélő prevenciós tréning, mely révén elsősorban a civilizációs ártalmak okozta gerincbetegségeket tudjuk kivédeni.
– 14.15–15.15 – Hatha jóga különféle testtartások, légzőgyakorlatok,
relaxáció segítségével vitalizálja a testet, rávezet a lélek és a test
közötti szoros összefüggésekre.
– 15.30–16.30 – Vezetett meditáció megteremti a belső békét és nyugalmat, segíti az elme lecsendesítését.
A csoportos foglalkozások Dabason, a Fő út 151. szám alatt, a Human
Labor Selfness Központban kerülnek megrendezésre. A foglalkozásokon
való részvételhez a korlátozott csoportlétszám miatt előzetes bejelentkezés szükséges, személyesen vagy a 06-29/360-450-es telefonszámon.
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„Ha valamit nem tudsz megakadályozni, állj az élére!”
Charles de Gaulle tábornokot bármely vonatkozásban szentségtöréssel felérő dolog összetoldani az ötvenes évek magyar pártmunká
saival. Az 1956-os forradalom kitörésekor számos helyen és területen nyilvánvalóan a francia
államférfinak tulajdonított útmutatást követték stratégiaként a funkcionáriusok. A legjobb
példák közé tartozik a Magyar Dolgozók Pártja
Dabas Járási Bizottságának reagálása, élén a
néhány hónapja első titkárrá választott Biksza
Miklóssal. Október 23. szikrája az elenyészően
kis távolság ellenére néhány nap késéssel ért
Budapestről a járás településeire, mely csak
kisebbrészt magyarázható a kommunikációs
eszközök akkori színvonalával és csekély elterjedésükkel. A háttérben inkább a vidéki ember
hagyományosan óvatos kivárása, gyanakvása és
az időszak szezonális mezőgazdasági munkákkal (betakarítások, vetések) való erős leterheltsége húzódott meg. Három-négy nap tétovázás
után ez adott lehetőséget az MDP vészforgatókönyvének kidolgozására, melynek jegyében –
az idővel versenyt futva – villámgyorsan
Ideiglenes Járási Forradalmi Nemzeti Bizottság
alakítását kezdeményezték. Természetesen
nem bízva a véletlenre, hogy ki kerül a testületbe, saját használatra jelölt lista is készült a számukra elfogadható személyekről. Egyes esetekben polgári gyökerekkel rendelkezőkkel is
elképzelhetőnek tartották az együttműködést,
persze csak módjával. Volt annyi realitásérzékük, hogy a padlássöprés és más népnyúzó tevékenység miatt népszerűtlenné vált párttagjaikat
háttérbe szorították, bár a várható népharag
elől többségük egyébként is azonmód 23-án
„illegalitásba vonult”. Közs ég enként azt is
számba vették, hogy lehetőség szerint kiknek a
jelölését kellene megakadályozniuk (főként az
1945 előtti időszakban a nyilas párthoz tartozókra, csendőrökre, földbirtokosokra, különböző beosztásokat betöltőkre gondolva). Biksza
Miklós vezetésével 26–27-én kétoldalas felhívást fogalmaztak meg, amellyel október 28-án
délután az ideiglenes járási NB alakuló ülésén
álltak a nyilvánosság elé. Az ülésre aznap délelőtt motoros futárokkal hívták be a községekből a forradalom általuk is megbízhatónak vélt
képviselőit, ezzel biztosítva az MDP számára a
kezdeményezés, az események további irányításának taktikai lehetőségét. A felhívás hatásos
általános helyzetértékelés után tért a lényegre:
„Dabas Járás Dolgozó Népe! Kedves Magyar
Testvéreink! Akarjátok-e, hogy tovább follyon
(sic!) ártatlan gyermekek, asszonyok és férfiak
vére? Akarjátok-e, hogy teljes gazdasági rom-
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lásba dőljön az ország? Akarjátok-e, hogy üzleteinkből kifogyjon minden élelmiszer és ne
legyen még só sem az ételre? Akarjátok-e, hogy
a munkás ne kapja meg a bérét és családjának ne
legyen kenyere? Akarjátok-e, hogy zárva maradjanak az iskolák és megbénuljanak a hivatalok?
Akarjátok-e, hogy teljesen felboruljon a közbiztonság és elterjedjen a lopás és a fosztogatás? Így
tesszük fel a kérdést, mert most így veti fel az
élet. E kérdésre minden becsületes magyar
ember kinek szívében nem halt még ki nemzete
és hazája iránti szeretet csak nem-mel felelhet.
A józan ész azt követeli: azonnal vessünk véget
a vérontásnak, ne engedjük romlásba zuhanni
országunkat, kezdődjön meg azonnal minden
területen a termelőmunka, nyíljanak meg az
iskolák, legyen közbiztonság, működjenek a
hivatalok, a munkás kapja meg a bérét, a paraszt
pedig rendelkezzen szabadon a felett, hogy mit
termeljen és terményeinek többségét szabadon
adhassa el. Az ifjúság pedig élhessen önállóbb
szabadabb életet. Ezt diktálja a józan ész és nem
a gyilkolást, pusztítást…A Járási Forradalmi
Nemzeti Bizottság Elnöksége a következő
programot javasolja a Nemzeti Bizottságok
számára:
1. A rend és nyugalom helyreállítása, a további
építő munka elkezdése.
2. Nemzeti függetlenségünk megvédése.
3. Az ifjúság szabad szervezkedése és kívánságuknak megfelelő szervezeti formák létesítése.
4. A begyűjtési rendeletek megváltoztatása: a
zsírdézsma eltörlése, a bor, tojás, baromfibeadás teljes eltörlése.
5. A kuláklisták tényleges eltörlése.
6. A lőtéri földek rendezése, igazságos kártalanítás vagy a kisajátított földek visszaadása
útján.”
A terv az volt, hogy az ideiglenes járási NB a
létrejövő községi bizottságok jelöltjeivel válik
véglegessé, amelyek október 28. után meg is alakultak. Az MDP dabasi funkcionáriusai azonban csalódottan tapasztalták, hogy jelöltjeiket
már az ideiglenes NB 29-i ülésére sem hívták
meg (köztük a kezdeményező Biksza Miklós
első titkárt sem) és a községekben is alig kaptak
szerepet. A szép szavak, a még ma is jól hangzó
mondatok nem bizonyultak hitelesnek. 55 évvel
az események után tudjuk jól, hogy az MDP
utódpártja ugyan borzalmas áron, de megragadta a hatalmat, így a hatpontos program végrehajtására jó néhány évtized állt rendelkezésre.
Mérleget vonva jól látszik, hogy a nagyobb szabadság és demokrácia ígéretét annak idején tel-

jes joggal fogadták fenntartásokkal a járás községeiben. A rendet és nyugalmat, a további építő
munka feltételeit a következő 34 évben a megszállók által felügyelt diktatórikus államberendezkedés biztosította. A szovjet csapatok csak a
rendszerváltást követően, 1991 júniusában
hagyták el az országot. A kuláklisták helyett
minden településen már 1957-ben újabb listák
készültek a rendszer valós és vélt ellenségeiről
egyaránt, akik életét a legváltozatosabb módszerekkel lehetetlenítették el. A parasztságot a
mezőgazdaság kollektivizálása címén erőszakkal űzték el a földjeikről, még a tanyákhoz is
csak egyetlen hold termőföldet hagytak vissza.
A lőtér területe pedig még tovább bővült, igaz
akkor már a tsz-területek rovására. Kárren
dezésre csak a rendszerváltást követően került
sor, kárpótlási jegyes megoldással, az eredetileg
kisajátított földekből soha, egyetlen négyzetmétert sem adtak vissza.
S hogy az MDP Dabas Járási Bizottsága
példája nem egyedi, azt a párt Pest Megyei lapjának átalakulása is bizonyítja. A „Népújság”
1956. október 23-án jelent meg utoljára. Rá
egy hétre, 30-án már az önkritikus hangzású
„Valóság” címmel „újult” meg naponkénti gyakorisággal. Rövid ideig létezett, utoljára az
ominózus november 4-én került az olvasókhoz, majd közel egy hónapos szünet után,
december 2-án „Mai Nap” változata került a
standokra és az előfizetőkhöz. Szintén naponként jelent meg, de mindössze három hétig
adták ki. A forradalom időszakának e két
kérészéletű taktikai célzatú lapja az olvasók
„altatását” szolgálta. Ha számottevő eseményről adtak hírt, az legalább Szabolcs vagy Békés
megyében történt, nem pedig a szomszéd községben, ami esetleg követendő példaként szolgálhatott volna. Jellemző, hogy a Dabasi járásból Alsónémedi község fővárosi buszjáratainak
sűrítése volt az időszak „legfontosabb” témája.
A termelőszövetkezeti propaganda visszatérő
sulykolása viszont már akkor sem sok jót sejtetett. A december 10-i időszakhoz érve, nagyon
meglepő, de hiába keressük a Bikszagyilkosságról szóló híradást. Egyetlen sort sem
írtak róla! Még véletlenül se higgyük, hogy
információk hiányában, hiszen például a
Duna–Tisza-közi szovjet csapatmozgásokat,
összevonásokat már november 2-án jelezték.
Az 1956 őszén pár napra leomlott diktatúra
visszaállításakor – időlegesen – a párt érdekét
inkább az elhallgatás szolgálta, nehogy a lázadó falu precedenst teremtsen.
Valentyik Ferenc

kitekintô

Szívembe zártam Dabast
(Nemzetközi tábor Dabason, 2011. július első hetében)
A nyári Napsugár Tábor, melyet már harmadszor rendeztek meg
szlovén és magyar (8–12 éves) gyerekeknek – fantasztikus ötlet a
szervezőktől. A tábor lakóinak a dabasi strandfürdő ad otthont már
évek óta. A gyerekeket Szlovéniából hozták a szülők, olyan családokból, ahol legalább az egyik szülő vagy nagyszülő magyar származású.
A szlovén gyerekek már nagyon jól beszélnek magyarul. Mi idén csatlakoztunk a gyereksereghez unokámmal, Emilivel Németországból,
főleg a nyelvtanulás céljából. A család, látva az előző táborokban
készült csodálatos fotókat, úgy gondolta, hogy itt Emili is jól érezné
magát, és kiváló alkalom lenne a nyelvtanulásra. Ő viszont kijelentette, hogy „tolmács nélkül én nem mehetek!”. Így kerültem – tolmácsként – én is a gyerekek közé. Dabas egy gyönyörű, szépen rendben
tartott kisváros. Különösen szépek a műemléképületei, a felújított
közterei, a hangulatos, ápolt kis lakóházai és kertjei.

útra kelt Budapestre, ahol közösen izgultuk végig a Nemzeti
Lovardában Kuli Dorka lovas vizsgáját, majd nagy gyalogos sétát
tettünk a Margitszigeten. Nagy volt a gyerekek öröme, amikor a
bérelt bicikliken fáradhatatlanul kerekezhettek. Mi felnőttek meg
ámultunk, amikor a lovas huszárokat megpillantottuk. Mint kiderült, a szabadtéri előadáson éppen a Háry János című daljátékot
adták elő, és abban szerepeltek a lovas huszárok. Ez is igazi élmény
volt!
A két család rokonai is besegítettek a gyerekek ellátásában.
Kakucson a „Jó szót adok, jó szót veszek” boltocska tulajdonosa
sütötte a gyerekeknek a közel félszáz palacsintát, Sáriban készült a
világ legfinomabb gulyáslevese! Minden gyerek imádta a házi készítésű szörpöket, lekvárokat. Nagy szükség lenne ilyen összefogásra,
baráti szeretetre, bármilyen országban is élünk a világon.

A tábor ötletgazdája Kuliné Bozsik Erzsébet tanárnő, és a kézműves foglalkozások vezetője a nagynéni (Királyfalvi Erzsébet),
minden gyerek kedvenc Pöszije.
A strand területén idén az „új ház” első lakói mi lehettünk, amiért
nagyon hálásak voltunk, hiszen a kézműves foglalkozásokhoz, az
esti filmvetítésekhez kiváló volt a tágas közös tér, benne a kicsi konyhával. A szakácsoknak is köszönet, akik mindennap igyekeztek a
gyerekek kedvében járni. Az egész strand területe gyönyörűen rendben van tartva, tiszták a medencék, a biztonságot az úszómester
hölgy jelenléte garantálta.
A gyerekek örömére egy trambulint is felállítottak, de lehetett
röplabdázni, tollaslabdázni is. Izgalmas volt a számháborúzás és az
éjszakai bátorságtúra is az erdőben.
Emili az első reggelen megszeppenten ült az asztal mellett a kézműves foglalkozás előtt. Nekem az az ötletem támadt, hogy egy kis
édességgel s pár szóval én is hozzájárulok a „jégtöréshez”. Meg
töltöttem a tányérokat édességgel, bemutatkoztam és bemutattam
Emilit is, aki még nem beszéli a magyar nyelvet, viszont olyan iskolába jár, ahol a kézügyesség elsődleges fontosságú. Emili megmutatta a
fonott karkötőt, amit ő készített, és ezzel máris kezdődött a barátkozás. Sorban álltak a gyerekek, hogy tanítsa meg nekik is a karkötőfonást és minden egyebet, amit csak ő ismert. Aztán azon versengtek, hogy kinek a szobájában aludjon, tehát hamar megvolt az első
sikerélmény.
A tábor ötödik napján a dabasi gyerekek hazamentek. A szlovén
gyerekek és mi a Kuli család vendégszeretetét élveztük a többi
napon. Ott volt a szállás, onnan kirándultunk. A kis csapatunk

Nagy izgalommal készültünk a búcsúestre, ahol a két szlovén kislány szülinapját is közösen ünnepeltük. A gyerekek lufikkal, girlandokkal díszítették a teraszt, volt szalonnasütés és egy hatalmas
– gumicukorral és csoki eurókkal díszített – görögdinnyetorta!
Mindenki énekelt egy dalt a saját nyelvén, majd közösen magyarul.
Teljes mértékben sikerült a tábor életébe beilleszkednünk. Emili
tanulta a magyar nyelvet, ismerkedett az itteni szokásokkal, sokat
játszott, én pedig élveztem a szeretetet, az elismerést, amit a gyerekektől és a szervezőktől kaptam. Még egyszer szeretnék köszönetet
mondani a szervezőknek és Dabas város vezetőinek, hogy támogatásukkal lehetővé teszik a magyar nyelv fennmaradását a kisebbségek körében, azon kívül szövögetik a szomszéd népek közötti kapcsolatot, valamint gyógyítgatják a történelem okozta sebeket.
Maria Pichottka
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SUPERWOMEN

A futás egyéni sport? Sokan azt gondolják. Vagy talán mégsem? A csapatban való futás olyan láthatatlan, rejtett energiákat tud előhozni,
amit talán előtte nem is gondoltunk volna. Az egyén érdeke a háttérbe
szorul, helyette megjelenik egy közös cél. Minden futóversenyen vannak csapatversenyek, ahol van pár ismerős partnercsapat, az alábbi
írás egy visszaemlékezés, a 2011. október 2-i 26. Spar Budapest
Nemzetközi Maraton és Ekiden Váltóról.
5 fős lánycsapatunk aznap reggel 9 órakor találkozott a Hősök
terén. Erre a versenyre készült el az egyéni csapatpólónk, hogy a váltások minél gördülékenyebbek legyenek, könnyebben felismerjük egymást. Első emberünk Szaller Anita, aki 10 órakor indult el a maratoni
futókkal együtt, 12,5 km-t futott, ő még nem volt első emberünk, és
ilyen hosszú távot sem futott. Második váltónk Márta Andrea Dóra,
aki 10 km-t futott, és átadta a váltót, de a verseny neki tovább folytatódott, mert egyéniben lefutotta élete első 30 km-ét. Harmadik versenyzőnk Fábián Tünde, aki 6,1 km-t futott, negyedik emberünk, Adamik
Anna 4,6 km gyors futással adta át a váltást a befutó embernek. Befutó
lett Jarábik Márta 9 km táv teljesítésével. Ez a verseny is egy felejthetetlen élmény lesz minden csapattársamnak.
Csapatunk 2010. szeptember 26. óta vesz részt futóversenyeken.
Egyéniben és csapatunkkal is szoktunk különböző versenyeken részt
venni. Tehát a futás egyéni vagy csapatsport? A döntés rád vár! Egy a
fontos, a Superwomen minden tagja szeret FUTNI. Eredményeinket
a weboldalon meg lehet nézni.
„Ez a sportág a szerelmünk, a szerelemért pedig áldozunk.”
Gyulai Márton
J. M.
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Férfi kézilabda
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
Ózd–Dabas-Diego K.C.
Dabas Diego K.C.–Balmazújváros
Hajdúnánás–Dabas-Diego K.C.
Magyar Kupa mérkőzés:
Dabas-Diego K.C.–Cegléd
Továbbjutott a Cegléd csapata.
További mérkőzések:
Dabas-Diego K.C.–Eger
Dabas-Diego K.C.–Lajosmizse
Békés–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Gyöngyös
Csömör–Dabas-Diego K.C.

felnőtt
34 : 31
23 : 25
23 : 24
24 : 27

ifjúsági
36 : 24
36 : 36
30 : 24
34 : 35

30 : 30

nov. 13.
nov. 20.
nov. 26.
dec. 03.
dec. 10.

18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
18.00 óra
16.00 óra

A mérkőzések a sportcsarnokban kerülnek megrendezésre.
Az ifjúsági csapat mérkőzései a felnőttek előtt két órával
kezdődnek.

DÍJUGRATÁS
Október 8-án a lovasok ismét próbára tehették tudásukat az ócsai Equina
Lovasfarmon rendezett díjugrató versenyen, itt a Szervál Sportegyesület
is képviseltette magát Lovestyán Rita személyében.
A lovas két versenyszámban állt rajthoz a B/3-as (120 cm) és a B/4-es
(125 cm) kategóriában.
A B/3-as versenyszámot hibaidős elbírálással rendezték meg. Lovestyán
Rita és lova, Bea számára a pálya legnehezebb feladata a hármasugrás
volt, ami három egymástól egy-egy vágtaugrásra elhelyezett akadályból
áll.Nyugodt és kiegyensúlyozott lovaglással ezt a versenyszámot a 28.
helyen fejezték be.
A B/4 es versenyszámba a pályaépítő a hármasugráson felül egy
kettesugrást is beépített, ami kettő egymástól két vágtaugrásra felállított
akadályból áll, ezzel tovább nehezítette a versenyző dolgát.
Ebben a versenyszámban is nyugodt tempót és jó távolságokat lovagolva a 9. helyen végeztek. Ezzel a versennyel befejeződtek a 2011-es szabadtéri versenyek, így a páros már a fedettpályás versenyekre készül.

hirdetések

A KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR karácsonyi előkészületei:
ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
2011. 11. 26., szombat 14.00–18.00 óráig
adventi koszorú, karácsonyi ajtódísz készítése
MIKULÁS-PARTY 2011. 12. 03., 14.00–18.00 óráig
Kreatív foglalkozás 4–10 éves gyerekeknek
KARÁCSONYI KÉZMŰVESKEDÉS
2011. 12. 17., 14.00–18.00 óráig
Ajándék-, karácsonyfadísz-, ablakképkészítés
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges!
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:

– Z ENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6 hónapos–másfél éveseknek)
szerdánként 9.30–11.00 órakor
– ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (másfél–4 éveseknek)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 órakor
– ZENEOVI a 3–5 éves korosztálynak, kéthetente,
szombatonként 16.00–18.00 óra között.
– ZENE-BONA alternatív zenei készségfejlesztő foglalkozás 5–7 éves
gyermekeknek, kéthetente, szombatonként, 14.30–15.30 óra között.

Érdeklődni: Dömők Virág – 06-20/955-7450; Garajszkiné Varga Judit
– 06-20/577-8548, illetve a Játéktárban, Dabas, Zlinszky u. 6.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.hu
a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt.

Dabasiak, kalandra fel! Fedezzék fel Székelyföldet! (3. rész)
Miért is érdemes Barótra menni?
Barótra közúton három irányból lehet
eljutni. Székelyudvarhely felől a NagyHomoród völgyében, Mikóújfaluból a
Hatodon keresztül, illetve Brassó irányából az Olt völgyében. A három közül a legtöbb látnivalót a Homoród völgye rejti. A
falvak lakosai szinte 100 százalékban székely-magyarok.
Kénos: a 140 lakosú kicsiny falu egy festői Homoród menti völgyben fekszik. A
főútról két irányból közelíthető meg, de
utcácskái olyan zegzugosak, hogy aki oda
betéved, alig-alig tud visszatalálni. Nevét

a rabonbánok (Attila hun király halála után
a székely nép főbírái és főpapjai) korából
kapta, mikor is itt kínozták halálra a nemzet árulóit.
Oklánd: Állítólag az új-zélandi Auckland
testvértelepülése (bár ennek írásos nyomát sehol sem találtam, így lehet, hogy ez
székely tréfa). Festett kazettás mennyezetű unitárius (Erdélyben született szentháromság-tagadó protestáns vallás) temploma műemlék.
Homoródszentpál határában találhatók a
híres szentpáli tavak, ahol madárrezervátum, horgásztavak és sósvizű kút található.

Hargita és Kovászna megye határán mészégető boksákból száll a füst, ha a mészégetőket is ott találjuk, szívesen magyarázzák el a boksák működését.

Oklánd

Az oklándi templom

A szentpáli tavak

Az alábbi linken képeket és információkat
talál a városunk baróti panziójáról: www.
dabas.hu / Dabasiaknak-VárosunkTestvérvárosi kapcsolatok-DERZS Panzió/
Akinek kedve támadt Barótra utazni, részletes
információért forduljon a Polgármesteri
Hivatalban Nagy Viktóriához (tel.: 29/561254), vagy közvetlenül a panzió vezetőjéhez,
Józsa Vilmoshoz, a 0040-724-332-310-es
telefonszámon!
Szandhofer J.

sport

Egy kis törékeny dabasi lány nagy
sikere a FIT-KID Európa-kupán

Dabasi siker
az Utánpótlás Olimpián

Idén Olaszországban rendezték meg a FIT-KID Európa-kupát. A versenynek a húszezer lakosú Cesenatico városa adott otthont. Cesenaticót
1302-ben alapították. Jelképe a Porto Canale, Cesenatico kikötőcsatornája, melynek tervrajzait Leonardo da Vinci készítette. Az 1 km hosszú,
1500-ban épített csatornát eredetileg 15 km hosszúra tervezték: a cél az
volt, hogy elérje Cesena városát. A Canale mentén öreg, díszes, tarka
vitorlás hajók láthatók, amelyeket megcsodálhattak a dabasi versenyzők
is. A kisváros szülöttje a 2004-ben elhunyt híres profi kerékpáros, a Tour
de France és Giro d’Italie győztes Marco Pantani. Ennyit a helyszínről, és
most jöjjenek a versenyeredmények:
Október 28-án péntek délután és 29-én szombat délelőtt tartották a
Nemzetközi FIT-KID Open Grand Prix versenyt, amelyen a következő
eredmények születtek.
IV. korcsoport:
Radnai Réka
4. helyezés
Réka az első nemzetközi megmérettetésén remekül teljesített, eredménye a várakozásokat messze felülmúlta.
V. korcsoport:
Gazda Bella
3. helyezés
Gergely Glória
1. helyezés

Október 8-án rendezték Szekszárdon a Duatlon Utánpótlás
Olimpiát. A Dabasi Szabadidő Sportegyesület versenyzői az egyesület fennállásának legnagyobb sikerét érték el, a „Legeredmé
nyesebb egyesület” cím elnyerésével.
Az első hat helyezett csapat a következő volt:
1. DABASI SZSE, 2. DEBRECEN, 3. SZEGED, 4. MARTFŰ,
5. VILLÁM (Budapest ), 6. BAJA
A megyék közötti pontversenyt Pest megye nagy fölénnyel nyerte, a
megye pontjainak több mint a felét a dabasi versenyzők szerezték.
A 2011-es év méltó befejezése volt ez a bajnoki cím, egyesületünk
eredményekben gazdag évet zárt.

2011. október 29-én szombat délután rendezték a IX. FIT-KID Európa
Kupát. A versenyen a következő országok versenyzői vettek részt: Izland,
Magyarország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Szerbia. A
Szimultán SKE versenyzői a magyar válogatott tagjaként mérettették
meg magukat, mind egyéniben, mind csapatban.
Egyéniben, a IV. korcsoportban Csernus Anna Európa-kupa
győztes lett. Anna a versenyen előadott produkciójával elkápráztatta a
közönséget, valamint a nemzetközi szakmai stáb is felsőfokon nyilatkozott a kis dabasi lány teljesítményéről.
Csapatban a Bennárik Dóra, Gecser Eszter alkotta duó ezüstérmes lett, és szintén ezüstérmet szerzett a Gecser Eszter, Gergely
Glória, Csernus Anna, Csizmadi Dóra, Szénási Eszter, Uhrin
Alexandra összetételű nagycsapat.		
B. B.
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Az Utánpótlás Olimpia legjobb eredményei a következők:
Újonc 1 fiúk: Utánpótlás Olimpiai Bajnok DABASI SZSE
(Pásztor Zalán, Farkas Csaba, Farkas Zsolt, Szenyics Balázs)
Újonc 2 fiúk: 2. DABASI SZSE
(Kanyik András, Kecskés Bence, Fajt Ádám, Fekete Balázs)
Újonc 2 lányok: Utánpótlás Olimpiai Bajnok DABASI SZSE
(Bukovszki Tünde, Nyers Kamilla, Szegfi Zsanett, Petrányi Petra)
Serdülő lányok: 3. DABASI SZSE
(Zelovics Dóra, Latyák Noémi, Mráz Dóra, Holecz Brigitta)
Egyéni legjobbjaink:
Újonc 2 fiú:
2. Kanyik Anrás
Újonc 2 lány:
3. Bukovszki Tünde
6. Nyers Kamilla
7. Szegfi Zsanett
Serdülő lány:
6. Zelovics Dóra
Gyermek lány: 8. Bukovszki Boglárka
Junior fiú: Utánpótlás Olimpiai Bajnok: Cseik Márton
A csapat további tagjai: Kecskés Noémi, Szegfi Csenge, Fekete
Fanni, Kovács Marcell, Misek Gábor		
Várdai Zoltán
A szerkesztôség címe:
2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: 06-29/561-230
Hirdetések: Karlik Dóra • Telefon: 06-70/229-3368
E-mail: kabinetiroda@dabas.hu • Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564

hirdetések

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

SOÓS Épül etg ép és zet
• Víz-, gáz- és fűtésszerelési
anyagok teljes választéka
• Ipari gázok cseréje
• Kandallók, kályhák széles
választéka (cserép, öntvény)
• Kazánok, füstcsövek
• Fürdőszobabútorok kedvező
áron

Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510
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