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’56-ra emlékeztünk Gyónon
A szakadó esô ellenére mintegy százötven emlékezni,
ünnepelni vágyó dabasi polgár gyûlt össze a gyóni
’56-os emlékmûnél, hogy lerója kegyeletét a forradalom és szabadságharc hôsei és mártírjai elôtt.
A rendezvény ünnepi mûsorát a hagyományokhoz
híven a Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak
elôadásában láthattuk. Felkészítô tanáruk Buncsákné
Zelenák Erzsébet volt. Kôszegi Zoltán polgármester
köszöntôje után dr. Zlinszky János, városunk díszpolgára mondott ünnepi beszédet. A megemlékezés végén huszonhat intézmény, civil szervezet, párt és
egyesület helyezte el a kegyelet és emlékezés koszorúit az emlékmûnél. A rendezvény másik helyszíne a
Halász Móricz-kúria volt, ahol a megemlékezés résztvevôi felmelegedhettek egy forró tea mellett és beszélgethettek egymással, majd megtekinthették A siralomháztól a Parlamentig címû portréfilmet, amely
Wittner Mária ’56-os halálraítélt életét és vallomásait
dolgozta fel.
– szerk. –
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Gyóni Gézára emlékeztünk

Újszülöttek köszöntése a Városházán
A Hagyományok, Hagyományôrzés Évének elsô felében 78 újszülött
jött a világra városunkban. Ôket és családjaikat ünnepeltük november
8-án, szombaton a Városháza nagytermében. A dabasi Napsugár Óvoda középsôs növendékei és az óvó nénik kedves kis dalos, verses összeállítással köszöntötték a vendégeket, majd Kôszegi Zoltán polgármester
beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy minél több gyermek
szülessen, hiszen ôk a közösség, a nemzet megmaradásának letéteményesei. Az ajándékok átadása után közös csoportkép készítésére került
sor a nagyterem szépen dekorált pódiumán, majd a hagyományok évéhez illôen a családok megkóstolhatták az ízletes sári rétest. A rendezvény délután az Újszülöttek ligetében folytatódott, ahol a szülôk facsemetét ültettek gyerekük születésének tiszteletére.
A rendezvényen készült fotók letölthetôk a www.dabas.hu honlapról.
– ui –
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A Gyóni Napok keretében Gyóni Gézára is emlékeztünk a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban.
Ezúttal dr. Kovács László, a Magyar Tudományos
Akadémia Régészeti Intézetének professzora tartott elôadást a könyvtárban. A téma a költô földi
maradványainak sorsa volt. Fôként a hazahozatalára tett kísérletekrôl szólt a képekkel illusztrált, érdekfeszítô elôadás. Az elôadás elôtt irodalmi és
komolyzenei összeállítással örvendeztettük meg a
jelenlévô, szépszámú hallgatóságot. A mûsorban
közremûködtek Feldman László és a Múzsák
Alapfokú Mûvûszeti Iskola zenetanárai. Csellón
játszott Szabó Zoltán és a zongorakíséretet Elek
Norberttôl hallottuk. Ezúton is köszönetet mondunk a mûvészeknek, elôadóknak és az iskola
igazgatójának, Kovács Évának. Ferenczi Margit
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Rendhagyó október 23. a Táncsics Mihály Gimnáziumban
A megszokottól eltérô módon ünnepelték az ’56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját a Táncsics Mihály
Gimnázium diákjai. Az agyonismételt
és elcsépelt ünnepi mûsor helyett most
élôképekben elevenítették fel az 1956os eseményeket, az iskola helyiségeit
történelmi helyszínekké alakítva. Mind
a diákok, mind pedig a tanárok korhû
ruhába öltözve megelevenítették a
Sztálin-szobor ledöntését és a harcokat.
Mindenki nagy odaadással vett részt a
történelmi jelenetek rekonstrukciójában, így biztos, hogy a diákok nem felejtik el, amit ’56-ról tanultak.
– KÁ
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Járda és kerékpárút,
gyermekszállító utánfutók
2008. október 22-én, 14.30-kor került sor a Sári és Dabas közötti új járda- és kerékpárútszakasz átadására, amely egy nyertes pályázat eredményeként európai uniós hozzájárulással épült meg. Az ünnepélyes átadás
Sáriban, a Zrínyi utcai játszótér elôtti részen zajlott le a helyi és országos
médiumok jelenlétében. Kôszegi Zoltán polgármester köszöntôje után
következett a nemzeti színû szalag átvágása a Képviselô-testület tagjainak
segédletével és jelenlétében. Ez az esemény bizonyult a legalkalmasabbnak arra, hogy az Önkormányzat által beszerzett gyermekszállító utánfutók gazdára találjanak. A történelmi egyházak papjai átadták az utánfutókat azoknak a többgyermekes szülôknek, akiknek a hétköznapjait
nagyban megkönnyíti ez a kerékpárokra szerelhetô gyerekszállító „jármû”. Érdekes momentuma volt az
ünnepségnek, ahogy a biciklikhez
rögzített utánfutók egyszerre indultak el, sorban, egymás után az
újonnan átadott kerékpárúton. A
megnyitó jó alkalom volt arra,
hogy a város óvodásai és iskolásai
akadály- és ügyességi sportversenyeken próbálják ki a frissen megépült útszakaszt.
Szerk.
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Mûfüves pálya Sáriban

Dabason október 22-én végre átadták az új mûfüves
pályát az OLLÉ-OMV program keretében. Az ünnepség
különlegessége az volt, hogy esti fények ragyogták be
a létesítményt, így a villanyfényes avatóünnepség
egyedülálló volt az OLLÉ Program történetében. Az
esemény nagyszámú érdeklôdô jelenlétében zajlott. A
rendezvényt Kôszegi Zoltán polgármester és dr. Szûcs
Lajos, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg, majd
Elbert Gábor, a Magyar Labdarúgó Szövetség fôtitkára
és dr. Székelyné Pásztor Erzsébet, az OMV kommunikációs igazgatója, valamint Feldmájer Sándor, a Szerencsejáték Zrt. szponzorációs igazgatója folytatta a köszöntést. A létesítmény legnagyobb helyi szponzora, a
Kingspan Kft. is képviseltette magát. Az ünnepségen
megjelent két igazi futball-legenda, Bicskei Bertalan és
Mészöly Kálmán. A pálya védnöke dr. Lelik Ferenc,
Dabas város díszpolgára lett. A hivatalos átadást követôen az MGYLSZ és az OLLÉ Programiroda játékosai
is pályára álltak. Az MGYLSZ a Dabasi Gyermekekkel,
az OLLÉ Programiroda és dabasi Önkormányzat a Sári Seniorok csapatával mérkôzött meg, majd a Dabasi
Edzôk és az Ex-dabasi Játékosok meccse következett.
Mind a házigazdák, mind pedig a vendégek sikeres
eseményként értékelték ezt az estét.
szerk.
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50 és 60 éves házassági évfordulósok ünnepsége

Fotók: Karlik Dóra

November 9-én, vasárnap délután került sor az 50 és 60 éves házassági évfordulósok köszöntésére a Városháza nagytermében. 23 jubiláló házaspár érkezett családja kíséretében az ünnepségre, ahol az anyakönyvvezetô és a rendezvény szervezôi fogadták a vendégeket. A idôs párok az anyakönyvvezetô elôtt megerôsítették sok évtizeddel ezelôtt kimondott házastársi esküjüket, majd Kôszegi Zoltán
polgármester köszöntötte ôket ebbôl az ünnepélyes alkalomból. Az ajándékátadás után következett az ünnepi mûsor, amelyben közremûködött Feldman László, Kotán Erika, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola énekkara és a Rozmaring
Hagyományôrzô Népdalkör. A rendezvény vendéglátással zárult, amelyen szintén a sári rétesnek jutott a fôszerep. Reméljük, hogy ez a szép és megható ünnepség feledhetetlen élmény marad a házassági évfordulós pároknak és az ôket elkísérô családtagoknak.
Kapui

Október 16-án csütörtökön délután 14.00 órakor elkezdôdött A KISISKOLÁSOK ÔSZI
KULTURÁLIS TALÁLKOZÓJA. Városunk tehetséges tanulói három kategóriában tették
próbára tudásukat, ügyességüket. Elmondták kedvenc ôszi versüket, magyar népdalcsokrot énekeltek, valamint adott anyagból ôszi képet készítettek. Eredményhirdetésig
sem unatkoztak a résztvevôk; táncházban feledhették el a verseny izgalmait.
A zsûri mindenki munkáját minôsítette: arany-, ezüst-, bronzfokozattal, értékes ajándékokkal térhettek haza a versenyzôk. Ezen a délutánon 15.00 órakor ÜGYESSÉGI VETÉLKEDÔN találkozott három intézmény csapata. Változatos és jól elôkészített 10 sorversenyt izgulhatott végig a közönség. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyolcfôs
csapata nyerte a legértékesebb ajándékokat.
Pénteken folytattuk a rendezvénysorozatot. 17.00 órakor A MAGYAR DAL NAPJÁT
Barta Csilla FOTÓKIÁLLÍTÁSÁNAK megnyitásával kezdtük. A színvonalas fotókat és a
mûvész életútját Kôszegi Zoltán polgármester méltatta. Kotán Sándor igazgató virágcsokorral köszönte meg a fotográfusnak, hogy a mi iskolánkat választotta gyönyörû képeinek kiállítására.
Kilenc mûsorszám következett, amelyeket városunk legtehetségesebb énekesei, illetve együttesei adtak elô. Hallhattunk a magyar könnyûzene klasszikus régi és új slágereibôl egy-egy dalt. A színpadon elôször a Zsiga testvérek zenekara játszott. Majd az iskola felsôs énekara következett. Ôket Bálint Tamás, iskolánk volt növendéke követte,
saját szerzeményeit hallhattuk. Újj Mariann Szekeres Adrienn egy szép dalát adta elô.
Az alsós énekkarosok csoportja az „Én mennék veled” címû dalt énekelte el, majd
Dömôk Virág énektanárt és növendék barátait láttuk a színpadon, akik „A zene az kell”
címû musicalrészletet énekelték el együtt. Harmincz Nóra, a TAXI BAND énekese egy
Korál-számot adott elô. A pedagógusok éneklése után a jó hangulatú estét a város komoly sikerekkel rendelkezô zenekara, a LAZULALÁNC együttes zárta.
Köszönjük a szervezôknek, résztvevôknek ezt a két csodálatos délutánt.
Iskolavezetés
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Fotók: Szenthe Vargáné Mohácsi Edit

Gyóni Napok a Gyóni Géza Általános Iskolában
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2008. november–december havi programjai
Felhívás

Csoportok foglalkozásai

2008. november 29-én szombaton
különjáratot indítunk a Fôvárosi Nagycirkuszba a Ritmuscirkusz elôadásra.
Jegyek kaphatók a Mûvelôdési Központ
munkatársainál. Telefon: 29/360-237

Felnôtt néptánc:
kedd, péntek 19.00–21.00 óra
Oktató: Talabér István
Óvodás néptánc haladó:
csütörtök 16.00–16.45 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Óvodás néptánc kezdô:
csütörtök 16.45–17.30 óra
Oktató: Szarka Ágnes
Gyermek néptánc:
csütörtök 17.00–18.00 óra
Oktató: Csébi Orsolya
Citeracsoportok:
Kezdô citeracsoport:
péntek 16.00–18.00 óra
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport:
péntek 18.00–20.00 óra
Oktató: Szlama László
Népdalkörök:
Kékibolya népdalkör:
csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör:
kedd 17.00–19.00 óra
Nyugdíjas klubok:
Városi Nyugdíjas Klub programjai:
november 15. szombat,
december 14 vasárnap.
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub programjai:
november 8. szombat,
december 6. szombat
Dabas és Térsége Látássérültek Egyesülete
Klubnap: december 8. hétfô
Baba-Mama Klub
November 11. kedd
elôadó: dr. Németh Tünde
November 25. kedd, december 9. kedd
FotóSokk
November 4. kedd, november 18. kedd
December 2. kedd, december 16. kedd

Kiállítás
Képzômûvészek a testvérvárosokból
(Almási Róbert, Herman László,
Recskó Béla)
Megtekinthetô:
december 12-ig
(H.–P: 9.00–17.00 óráig)
Hét végén elôre egyeztetett idôpontban.
Helyszín: Kossuth Ház Galéria

Rendezvények
Táncház és játékszoba
November 22. szombat
Táncházvezetôk:
Pásztor Gergely és Csébi Orsolya
Zene: Solymosi Borika és Zenekara
Játékszoba: kártya- és társasjátékok,
színezôasztal
Hagyományôrzô Kórustalálkozó
Fellépnek: Rozmaring Hagyományôrzô
Népdalkör, Kékibolya Népdalkör,
Harmat Ildikó és Juhász Margaréta
népdalénekesek
november 23. vasárnap 16.00 óra
Szervezô: Kékibolya népdalkör
Dabas és Térsége Látássérültek
Egyesületének évfordulós ünnepsége
november 29. szombat 10.00 óra
Senior Foglalkoztatási Klub
2008. december 2. kedd 10.00 óra
A 45 év felett dolgozni képes és akaró álláskeresôk munkához juttatása, képzése,
tájékoztatása rekreációja a cél.
A klub a Senior Foglalkoztatási Szövetség, a Közép-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ és a Kossuth Mûvelôdési Központ közös szervezésében
jön létre.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Karácsonyi kirakodóvásár
és kézmûves foglalkozás
December 13. szombat
Idôsek Karácsonya
December 9. kedd 14.00 óra

Internet-szoba
Internetezési lehetôség
hétfôtôl–péntekig 15.00–20.00 óráig
Egyéb szolgáltatások:
Faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés.
Információ és bejelentkezés:
06-29/360-237

Tájékoztatjuk az érdeklôdôket, hogy a
Nemzeti Kamara Színház bérletes
elôadásai megtekinthetôk Gyálon az
Arany János Közösségi Ház és Városi
Könyvtárban a Körösi út 118–120.
szám alatt. Az elôadásokról részletesen
a www.dabas.hu weboldalon olvashatnak az érdeklôdôk, a bérlet- és jegyvásárlással kapcsolatban Dabas Város
Polgármesteri Hivatalának kabinetirodájában, illetve a 29/561-235-ös telefonszámon informálódhatnak.

Megyei kitüntetések
Kaldenecker Antalt, a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési Osztályának
munkatársát Pest Megye Közgyûlése
Nyári Pál-díjban részesítette. Dabas
Város Tûzoltósága szintén rangos kitüntetésben részesült. A szervezet megkapta a Pest Megye Közbiztonságáért
díjat. Mindkét díj átadására december
4-én kerül sor a Megyeházán. A díjátadásról és a díjazott személyrôl és intézményrôl a Dabasi Újság decemberi
számában bôvebben is olvashatnak.

A

MEZÔÔRÖK ELÉRHETÔSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Czene József: 06-70/332-1456

A DABASON

MÛKÖDÔ POLGÁRÔR
EGYESÜLETEK ELÉRHETÔSÉGEI:
Dabas-Gyón Polgárôr Egyesület:
06-70/611-9069
Dabas Közbiztonságáért
Közhasznú Egyesület:
Nappal: 06-70/330-7668
Éjszaka: 06-30/443-7593
Dabas-Szôlôsi Polgárôr Egyesület:
06-70/291-8665

Krónikus fájdalmak, pánik,
stressz, lelki problémák
megszüntetése
kineziológiai módszerekkel,
Bach virágterápiával,
fülakupunktúra Dabason.
Horváthné Éltetô Csilla
kineziológus, fülakupunktúrás
addiktológus
Tel.: 06-70/9-428-428
www.gyogyulda.5mp.eu
2008. november
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Újra együtt mulattunk a szôlôsi szüreti programon
Az idén is október hónap végén került megrendezésre a szôlôsi szüreti mulatság. Most
is már délben megérkeztek az elsô felvonulni vágyók, fogatok és hintók, majd egy óra
alatt megtelt a Mûvelôdési Ház környéke. A sok szôlôsi fiatalabb-idôsebb résztvevô
mellett Gyónról, Dabasról, Sáriból, Újhartyánból, és Bugyiról is érkeztek felvonulók.
A közel százhúsz résztvevôbôl, tizenkét fogatból és kilenc lovasból álló menet délután
egy órakor indult útnak. A hagyományokhoz híven a menetet a bíró, bíróné (Mészáros János és felesége) hintaja vezette. A menet végén a Mûvelôdési Házban szendviccsel, forró teával, borral fogadtuk a felvonulókat. A program este a hagyományos
szüreti bállal zárult, ahol a Rozbora zenekar húzta a talpalávalót a több mint 80 résztvevônek, akik hajnalig táncoltak, mulatoztak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik Gyónról, Dabasról, Sáriból, Újhartyánból, és Bugyiról fogattal,
hintóval, vagy lóháton érkeztek. Külön köszönöm a részvételt a Kékibolya, Orchidea
és a Sári Rozmaring Hagyományôrzô Népdalkör tagjainak, a Mészáros házaspárnak,
mindazoknak, akik vendégül látták a résztvevôket.
Az idei szüreti program bebizonyította, hogy a dabasi városrészek összetartoznak,
és együttmûködve sikeresek lehetnek nemzeti és nemzetiségi hagyományaik
megôrzésében és ápolásában.
Feldman László
Civil Közösségi és Mûvelôdési Ház vezetô

Szólt a „Varázshegedû”
Október 17-én délelôtt (a Gyóni Napok keretében) a Bóbita óvoda Dongó és Micimackó csoportjában szólalt meg a „Varázshegedû” dr. Csider Sándor költô (a Szombathelyi Egyetem
docense) verses kötetének bemutatóján a költô és az óvodás gyerekek közremûködésével.
Nem mindennapi – mondhatnánk igen különleges és egyedi alkalom volt ez, ahol is költô,
gyermek és óvodapedagógus találkozott úgy, hogy a költô által megálmodott gondolatokat a
gyerekek saját fantáziájukkal kiegészítve játszották el, tették nagyon szemléletessé, képszerûvé és életszerûvé. „Az erdô mélyén” c. vers gondolatisága nagyon aktuális volt, még
közelebb hozta egymáshoz költôt és gyermeket, hiszen a napokban éppen egy olyan csodálatos ôszi erdôben tettek kirándulást Táborfalván, ahol „mohás farönkök”, gombák, pókhálók, madarak, erdei állatok emlékei is megelevenedtek és az ôsz kincseibôl is bôségesen
került zsebbe, kosárba. Büszkeséggel töltött el, hogy milyen sokrétû ismerettel rendelkeznek hatéves gyermekeink a fák, virágok, állatok világáról, fejlôdésérôl, amit az idôjárás és az
évszakok változása rendre meghatároz. Számomra is nagyon meglepô módon játszották el
egy-egy virág fejlôdését, növekedését, virágba borulását, hervadását, pusztulását.
A legéletszerûbb helyzetet a „Madárijesztô” c. vers teremtette. Szerencsére a mi óvodásaink nemcsak képrôl ismerik a madárijesztôt – sokuk kertjében ma is áll egy-egy –, így hát
a költô kérdésére, hogy „mi a dolga?” – máris özönlöttek a válaszok: „elzavarja a madarakat,
ijesztget, lebegteti a szél a kendôjét, kalapját, karjait”. Ezek után gyorsan alkottak 2 csoportot úgy, hogy a fiúk csoportja a mérges madárijesztôt alkotta, akik elzavarják az „ég jószágát”,
míg a lányok csoportja aranyos, kedves, mosolygós madárijesztôt alakít, akik csalogatják, hívogatják a madarakat egy jó lakomára. A gyerekek úgy élvezték a játékot, hogy észre sem vették, már bôven letelt az idô és a másik csoport gyermekei is várják már a „Varázshegedût”.
Ez a délelôtt is bizonyította számunkra, hogy 10 évvel ezelôtt jól döntöttünk, amikor a tevékenységközpontú óvodai nevelési programot választottuk helyi nevelési programunknak, hiszen e program lehetôvé teszi azt, hogy az élethez szükséges tudás már gyermekkorban
megszerezhetô a játékban, a mondókákkal, versekkel, dalokkal való ismerkedés vagy séták,
kirándulások során. Rugalmasságról, nyitottságról, elfogadásról, szeretetrôl, megértésrôl szólt
a „Varázshegedû” a Bóbita óvodában ezen a délelôttön és szól majd tovább a mindennapjainkban is.
Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezetô 2. sz. Napköziotthonos Óvoda
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Köztünk élô, határon túlról
érkezôk találkozója Dabason
(Erdélyi Találkozó)
Tisztelettel értesítjük környékünk településeinek lakosait, hogy Dabas Város
Önkormányzata december 5-én rendezi
meg a „Köztünk élô, határon túlról érkezôk” találkozóját, amelyre ezúton is
mindenkit szeretettel hívunk. Gyülekezô és vendégvárás 15.00-kor a DabasDiego Sportcsarnokban (Iskola u. 2.).
16.00 órakor kerül sor Wass Albert
szobrának felavatása a sportcsarnok melletti parkban, majd ezt követôen várjuk
Önöket a Szeretet és Összetartozás Ünnepére, amely ökumenikus istentisztelettel kezdôdik, majd Wass Albert-irodalmi összeállítással, néptáncbemutatóval folytatódik. Az este befejezéseként
táncház és filmvetítés várja a résztvevôket. A rendezvény az Önök vendégül látását is tartalmazza.
Részletek a www.dabas.hu weboldalon olvashatók. A zavartalan lebonyolítás érdekében kérjük, hogy részvételi
szándékukat legkésôbb november 25-ig
jelezni szíveskedjenek.
Elérhetôségeink:
megyerimarika@freemail.hu
telefon: 06-30/266-6950
kabinetiroda@dabas.hu
telefon: 06-29/561-235, 561-211
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Óvodánk és a Gyóni Napok
A gyóni városrész óvodái immár második éve csatlakoztak a
Gyóni Napok rendezvénysorozathoz. Csütörtökön nyílt óvodai nap keretében az idelátogató kisgyermekes családok betekintést kaphattak az óvodák
mindennapi életébe. Részt vehettek a tavasz óta mûködô „Ölelj át”programunkban, ahol
Jámbor Éva óvodapedagógus vezetésével anya és gyermeke
együtt játszik zenei játékokat, úgynevezett ölbéli játékokat. Az
óvodánkat felkeresôk bepillantást nyertek az ôszi gyümölcsök
témakörét körülölelô óvodai projektrôl, melynek keretében a
gyermekek megismerték, megízlelték, különbözôképpen feldolgozták az ôsszel érô gyümölcsöket. Ezeket a tevékenységeket a
szülôk folyamatosan figyelemmel kísérhették az öltözôkben
elhelyezett képeken, tablókon. Az óvodánkba látogatók az évszakonként megújuló Ovigalériánkban megtekinthették ezen a
napon a „Népi fafaragások” c. gyermekeknek szóló kiállításunkat. Szombaton a nyugdíjasoknak szóló nótaest keretében a
Lurkó Óvoda gyermekei kis ízelítôt adtak az idôseknek a dobfesztiválon elôadott mûsorukból. Többek között a fenti lehetôségek biztosításával igyekeztünk színesebbé tenni a Gyóni
Napok rendezvénysorozatát.
Hizsnyai Péterné óvodavezetô

Batyus nótaest
a Halász Móricz-kúriában
Október tizennyolcadikán estére vendégül hívtuk a város nyugdíjas közösségeit, a klubok és mûvészeti csoportok nótakedvelô
tagjait. Külön örömünkre szolgált, hogy az Átrium Otthon lakói is el tudtak jönni a találkozóra. Az est szervezô-házigazdája
Tóth Béla Ottó volt, aki elhívta meglepetésvendégként – az
idôsek nem kis örömére – a dobos óvodásokat Barsiné Szaller
Hajnalka óvónéni vezetésével a Lurkó Óvodából, a táncosok
segítségére Ötvös Júliát a Mesevár óvodából és a dabasi dobos
iskolásokat a Kossuth Általános Iskola 1. és 2. osztályából. A
gyerekek kedves reneszánsz hangulatot varázsoltak az otthonosan berendezett falak közé. Táncosok hoztak kedves varázst és
csaltak melegséget az idôsek szívébe. Öröm volt látni idôset és
gyermeket, akiket összeköt az életöröm, a gyermeki igyekezet
és a megélt szép emlékek felidézése. Énekes vendégünk Horváth Gabriella volt, aki fényes hangjával és magával ragadó
egyéniségével, mindvégig fenntartotta az énekes kedvet, s a kísérô zenésztársa, Geburt Péter, aki szintetizátoron muzsikált,
késôbb pedig a vendégek legkedvesebb dalait harmonikával kísérte. Az otthonról kosárban hozott finomságok után parázs
énekes jókedv hamarosan kivirágzott és táncra is perdültek a lábak. Az est még másik kedves vendéget is tartogatott… – Csébi Orsit is vendégül láthattuk, aki néhány népdal után citeraszóra táncra is hívta az idôseket. A este remélhetôleg kellemes
emlékké válik minden vendégünkben és elérte a célját: életet
hozni a szép napokat látott falak közé és örömteli lehetôséget
kínálni az idôsek szórakoztatásában.
Tóth Béla Ottó

VIII. Regionális
Népzenei Találkozó
2008. október 11-én került sor a VIII. Regionális Népzenei Találkozó megrendezésére Dabason, a Kossuth Mûvelôdési Központban. A rendezvény egyben a KÓTA 15. országos minôsítése is
volt. A program délelôtt 10 órakor kezdôdött, a helyi csoportok bemutatkozásával a messzebbrôl érkezett csoportok délután kerültek sorra. A csoportok bemutatkozását közös éneklés zárta, majd
a zsûri kiosztotta a minôsítéseket, az emléklapokat, és megkezdôdött a szakmai értékelés, mi alatt alatt uzsonnával és
magyar táncházzal kedveskedtünk a résztvevôknek. Összesen
28 csoport és egyéni fellépô vett részt a találkozón. A résztvevôk
száma 350 fô volt. A zsûri tagjai: Birinyi József (elnök) népzenekutató, a népmûvészet mestere, a KÓTA társelnöke; dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató és dr. Olsvai Imre az MTA Zenetudományi Intézetének fômunkatársa voltak. A fellépô csoportok és
szólisták az alábbiak voltak:
Gogolák Alexandra – szólista (Dabas-Sári) Kiváló minôsítés, térségi szint
Orchidea Népdalkör (Dabas) Dicséretes minôsítés, térségi szint
Bazsalicska Citerazenekar (Dabas-Sári)
Danyis Máté – szólista (Dabas-Sári) Kiváló minôsítés, térségi szint
Rozmaring Népdalkör (Dabas-Sári) Arany minôsítés, országos
szint
Táncsics Mihály Mûvészeti Alapiskola Ifjúsági Citerazenekara
(Izsák)
Kékibolya Népdalkör (Dabas) Kiváló minôsítés, térségi szint
Margaréta Citerazenekar (Dabas) Kiváló minôsítés, térségi szint
Kollár Kinga – szólista (Dabas-Sári) Kiváló minôsítés, térségi szint
Kisboróka Citerazenekar (Táborfalva)
Táborfalvi Népzenei Együttes
Tiszavirág együttes (Bugyi)
Borbás Fanni – citerás (Vecsés) Kiváló minôsítés, térségi szint
Borsóvirágocska együttes (Bugyi)
Solymosi Jánosné – citerás (Kunpeszér) Dicséretes minôsítés,
térségi szint
Légrády Noémi – citerás (Vecsés) Kiváló minôsítés, térségi szint
Letkési Közmûvelôdési Intézmény Népdalköre Kiváló minôsítés,
térségi szint
Inárcsi Férfi Népdalkör és Citeraegyüttes
Kispántlika Együttes (Bugyi)
Légrády Eszter – citerás (Vecsés) Kiváló minôsítés, térségi szint
Kakucsi Népdalkör és Borvirág Együttes
Solymosi Jánosné és Devecsai György – hangszeres duó (Kunpeszér) Megfelelt minôsítés, térségi szint
Bugyi Népdalkör
Labdarózsa Együttes (Vecsés)
Ócsai Népdalkör
Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar (Dabas)
Szederinda Moldvai Együttes (Dabas)
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták a rendezvény létrejöttét. Az idei esemény a Középpont
Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál része volt.
Nyiri Margó
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A Szent János Katolikus Általános Iskola életébôl
Ökumenikus hittanverseny
A magyarországi történelmi egyházak (katolikus, evangelista,
református) közös szervezésben a 2008-as évet a Biblia Évének nyilvánították. Ezért iskolánk a Dabasi Napok keretében
a városban élô felekezetek gyermekei számára hittanversenyt
szervezett, rendezett alsós, felsôs kategóriában. Iskolánk tanulói igaz, hogy versenyeztek, de külön elbírálásban részesültek a megjelent csapatok között. A versenyzôk ismeretei megfelelôek voltak, a feladatokat kisebb hiányossággal oldották
meg. A gyerekekkel megbeszéltük a verseny végén, hogy a
Biblia ne a polcon porosodjon, hanem a mindennapi olvasmányaikat képezzék és próbáljanak aszerint élni.
A hittanverseny eredménye
I. korcsoport:
Különdíj:
Ószövetség csapat – Szent János Katolikus Általános Iskola
Kucsák Krisztián, Bányai János, Kiss Tibor
Péter csapat – Gyóni Református Egyházközség
Fekete Balázs Péter, Tar Petra
2. helyezett:
Mária, Márta, Lázár csapat – Gyóni Géza Általános Iskola
Pásztor Bendegúz, Csiki Vivien, Fabók Bettina
1. helyezett:
Jézus tanítványai csapat – Gyóni Géza Általános Iskola
Leimeter Kitti, Misek Beáta, Garajszki Máté
1. helyezett:
Aranyhal csapat – Kossuth Lajos Általános Iskola
Radácsi Kristóf, Mráz Péter, Mráz Márk
II. korcsoport:
Különdíj:
Szent János bogarak csapat –
Szent János Katolikus Általános Iskola
Oláh Frida, Szabados Kata, Kucsák Nikolett

2. helyezett:
Isten bárányai csapat –
Gyóni Géza Általános Iskola
Szeidenléder Sára, Batta Enikô, Kisutzki Renáta
2. helyezett:
Gyóni reformátusok csapat –
Gyóni Református Egyházközösség
Várady Csongor, Várady Zalán, Bonta Tamás
1. helyezett:
Jézus tanítványai csapat –
Táncsics Mihály Gimnázium
Hámori Zsófia, Márton Anna, Hámori Gizella
Garajszki László

Bibliai történetek rajzban
A Szent János Katolikus Általános Iskola a X. Dabasi Napok
keretében rajzversenyt hirdetett, melynek eredményhirdetésére 2008. szeptember 17-én került sor. A rajzverseny témája
a legkedvesebb bibliai történetekhez fûzôdött. Sok pályamû
érkezett iskolánk tanulóitól, illetve a dabasi iskolákból is.
Legkedveltebb történetek Jézus életét mutatták be, sokan választották Ádám és Éva bûnbeesését is.
Helyezettek:
1. helyezett: Gál Bernadett, Táncsics Mihály Gimnázium
2. helyezett: Erdész Áron, Gyóni Géza Általános Iskola
3. helyezett: Csonka Márton, Kossuth Lajos Általános Iskola
Pásztor Bendegúz, Gyóni Géza Általános Iskola
Különdíj:
Bukovszki Katalin, Szent János Katolikus Általános Iskola
Pacsirta Petra, Szent János Katolikus Általános Iskola
Hámori Zsófia, Táncsics Mihály Gimnázium
Márton Anna, Táncsics Mihály Gimnázium
Hámori Gizella, Táncsics Mihály Gimnázium
Valentin Adrienn

Rangos dabasi siker a TIT fotópályázatán
A Tudományos Ismeretterjesztô Társulat (TIT) Pannon Egyesület (Gyôri Fotóklub) által meghirdetett nemzetközi fotópályázaton nagyszerû dabasi eredmény született. A hatodik alkalommal meghirdetett fotós versenyen 61 szerzô 245 alkotását bírálta el a nemzetközi zsûri.
A Dabasi Fotóklub Egyesületbôl Bese József, Bese Zoltán,
Péli László és Garajszki József küldött be munkákat, amelyek
mind kiállításra kerültek. A TIT ÉV FOTÓSA – ÉV FOTÓJA 2008
pályázat különdíját Bese József nyerte el.
A díjhoz gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!
– szerk. –
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Milyen veszélyeket
tartogathat a fûtési szezon?
Elérkezett az ôsz, megkezdôdött a fûtésszezon. Ezt és a szomorú tûzoltói tapasztalatokat figyelembe véve, fontosnak tartom a lakosság figyelmének felhívását több szempontból, a kéményseprôk és tûzoltók szemszögébôl nézve
is. (Sokan nem tudják, hogy a két foglalkozásnak egy a védôszentje, Szent
Flórián.)
A fûtés megkezdése elôtt az üzemeltetônek fontos és elmulaszthatatlan kötelességei vannak. Ezért szeretnénk egy
kis segítséget adni, hogy gond nélkül
tudhassuk magunk mögött a fûtésszezont.
Elsôsorban a fûtésrendszerünkben
lévô vízmennyiség meglétét ellenôrizzük. Ha a kívánt szint nincs meg, azt
pótolni kell. A gázüzemû kazánok átvizsgálását, ellenôrzését bízzuk szakemberre.
Másodsorban, ha a rendszerünkön
vannak nyitó-elzáró szerelvények, csapok, azok nyitott állapotát kell ellenôriznünk. Zárt állapotnál fennáll a
robbanás veszélye, mert a kazánban felforrt víz nem tud eltávozni a csôrendszerbe, és a kialakult nagy nyomás hatására a kazán jobbik esetben széthasad,
rosszabbikban pedig szétrobban. Ez súlyos forrázási, égési, valamint mechanikus sérüléseket okozhat.
Harmadsorban a vegyes tüzelésû kazánba való begyújtás elôtt kazánunk
közvetlen környezetébôl az éghetô
anyagokat el kell távolítani (gondolok
itt elsôsorban papírokra, rongyokra, tûzifára, stb.), mert a kihulló parázs, kipattanó szikra gyújtásveszélyt jelent. A
keletkezett tûzeseteket vizsgálva, ez áll
az elsô helyen! Gyermekekre ne bízzuk
a begyújtást! Az éghetô anyagokat
olyan tisztes távolságra kell elhelyezni,
hogy az bajt ne okozhasson. Ugyanez a
szabály vonatkozik a kémények hosszának egészére, ahol könnyen éghetô
anyagot közvetlenül ne helyezzünk el,
fôleg a tisztítónyílások közelében.
Negyedsorban, helyesen válasszuk
meg a begyújtáshoz használatos anyagot. A kereskedelemben kaphatóak
speciális, úgymond begyújtós brikettek.
A leggyakoribban azonban papírt és ap-

rított fát használunk, ami nem helytelen. Viszont helytelen és „tilos” tûzveszélyes folyadékot locsolni, önteni a
kazán tûzterébe. De ezt rendszeresen
megszegik, sôt a meggyulladt, már lángoló tûztérbe locsolják azt be (benzin,
gázolaj, hígító). Ez súlyos következményekkel járhat (égési sérülés, tûzkeletkezés lehetôsége).
Ha ezen intelmeknek ellenére is tûz
keletkezik, kérem, hogy haladéktalanul
értesítsék a tûzoltóságot, a segélyhívó
105-ös telefonszámon, vagy a 29/560020 telefonszámon. Lehetôség szerint
késlekedés nélkül kezdjék meg az oltást. Erre a legalkalmasabb, ha a kazán
közelében tartunk kézi tûzoltó készüléket, ami néhány ezer forintos beruházás, de alkalomadtán több milliós kártól védi meg a tulajdonost. Minden keletkezett tüzet, még az eloltottat is jelenteni kell a tûzoltóságnak.
Gyakori még a kéménytûz is, amit
rendszeres kéményseprôi szolgáltatás
igénybevételével (jogszabály írja elô a
kéményseprô beengedését a lakásba,
ahol vizsgálattal, huzaterôsség mérésével ellenôrzi a kémény megfelelôsségét)
megelôzhetünk.
A kéményben felgyülemlett, lerakódott korom rendszerint begyullad. A
léghuzat nagyságával tudjuk szabályozni
a kiégés sebességét. Legjobb, ha a huzatot csökkentjük, azaz elzárjuk a kazánon
található ajtókat, nyílásokat. A kémény
külsô fala erôsen átmelegszik, a betonból
készült tisztítónyílások elrepedhetnek, és
helyükrôl kieshetnek. Vizet még véletlenül se öntsünk az átforrósodott kéménybe, mert az izzó korom nagy hôje következtében a vízbôl hirtelen gôz keletkezik
(1 liter vízbôl 1750 liter gôz) és annak
nyomása szétvetheti a kéményt, jobbik
esetben csak megreped.
Remélem, hogy ezzel a pár tanáccsal
segíteni tudtam a lakosságnak. Kérem,
ne adjanak esélyt az esetlegesen keletkezô tûznek, mert pár perc alatt veszendôbe mehet az egész életük munkája, ne adj’ Isten, a testi épségük is
veszélybe kerülhet.
Velikovszki Zoltán százados
tûzoltó parancsnok

Mikulás Fesztivál
a Szent István téren
A Rádió Dabas minden évben kitüntetett figyelemmel kezeli a karácsonyi ünnepkör eseményeit. Míg a karácsonyi játékunk elsôsorban a családokra, illetve
azok felnôtt tagjaira, addig december 6.
leginkább a gyermekekre fókuszál.
A kívánságláda ebben az évben is
várja majd a kéréseket a Mikulást megelôzô hetekben – a beérkezett levelek
közül ezúttal 3 kérést teljesít a Rádió
Dabas Mikulása, a többiek pedig ajándékcsomagot kapnak. Az ajándékokat
a Mikulás Fesztivál keretein belül adja
át a gyerekeknek a rádió stábja, illetve
a Rádiós Mikulás, amelyekre a levélírók névre szóló meghívót kapnak a
„Télapótól”…
Idén december 6-án 14 órai kezdettel Mikulás Fesztivált rendezünk Dabason a Szent István téren, ahová várjuk a
családokat sült gesztenyével, forralt borral, mézeskalács-sütéssel. A Városházán a gyerekek különbözô kézmûves
foglalkozásokon vehetnek részt, sôt az
általuk készített karácsonyfadíszekkel
fogjuk feldíszíteni a Rádió Dabas karácsonyfáját!
A szülôk a népmûvészeti vásárban
beszerezhetik a karácsonyi ajándékokat,
kellékeket, ehetnek töki pompost és kortyolhatnak mellé forralt bort vagy finom
meleg puncsot.
A karácsony a szeretet ünnepe –
ezért a Rádió Dabas adománygyûjtést
hirdet az egyházakkal együttmûködve.
Várjuk az adománygyûjtô sátorba a régi,
illetve új játékokat, ruhákat, amiket szívesen felajánlanának a környék rászoruló családjainak.
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez erre a napra. Adjanak vért és mentsenek meg három életet a Rádió Dabas
december 6-i rendezvényén!
Várunk tehát minden kicsit és nagyot
december 6-án a Szent István térresoksok ajándékkal és számos meglepetéssel! Ünnepeljünk együtt!
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselôtestülete 2008. október 6-i rendes ülésén
döntött a Kossuth Mûvelôdési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat tárgyában, és
2010-ig ismételten Tapodi Katalint nevezete
ki intézményvezetôvé.
A testület oktatással kapcsolatos döntései
között egyhangúlag elfogadta az intézkedési
terv kiegészítését.
A testület közbeszerzési tárgyú döntései
között a Pályázatírási, pályázatgondozási szolgáltatáscsomag beszerzése tárgyában kiírt
közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlatok közül az 01. rész (Egészségügy-környezetvédelem) vonatkozásában az LLANDEN
CONSULTING Kft. ajánlatát, a 02. rész (Oktatás-képzés) vonatkozásában az ADITUS TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt. ajánlatát, a
03. rész (Egyéb, a 01–02. rész alá nem tartozó szakterületek) vonatkozásában a FÓKUSZ
2 Kft. ajánlatát fogadta el a legkedvezôbb
ajánlatnak, s e cégeket hirdette ki az eljárás
nyerteseinek. Ezt követôen a Képviselô-testület zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezéseket bírált el.
A testület 2008. október 30-i rendes ülésén döntött arról, hogy november 12-én
17.00 órai kezdettel az egészségügy helyzetérôl tart közmeghallgatást. A testület elfogadta a 47/ 2008. (X.30.) számú rendeletét a Dabas Város 2008. évi költségvetésérôl szóló

Közbiztonsági hírek
2008 októberében Dabason összesen 31
bûncselekmény vált ismertté. Ezek közül 20
alkalommal vagyon elleni bûncselekményt
követtek el, amelyek közül 13 lopás, négy betöréses lopás, és egy sikkasztás volt. A közlekedési bûncselekmények terén az elmúlt hónapban csökkenés volt tapasztalható, mivel
ezek száma 6-ról 4-re csökkent. Ezen területen egy ittas jármûvezetés és három közúti
baleset okozása miatt kellett nyomozást elrendelni.
Október hónapban Dabas illetékességi területén három súlyos sérüléssel, illetve hét
anyagi kárral járó közlekedési balesetnél intézkedtek az egyenruhás kollégák.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy új „drog”
használata ütötte fel fejét a szórakozóhelyeken. Maga az „anyag” színtelen, szagtalan,
íztelen festéklemosó szer, amelyet boltban és
interneten is meg lehet vásárolni. Néhány

10 Dabas 2008. november

2/2008. (II. 27. ) rendeletének módosításáról.
A testület módosította a térítési díj és a tandíj
összege megállapításának szabályairól szóló
42/2007. (XI. 28.) sz. rendeletének záró rendelkezéseit.
A képviselôk 11 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett határoztak arról, hogy az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében sportcélú fejlesztésfinanszírozás tárgyú
hitel biztosítékaként felajánlott 950/1. hrsz.-ú
dabasi ingatlant – a biztosítéki jog esetleges
érvényesítése esetén – a Bank felszólítására
90 napon belül a „sporttelep” besorolásból
építési övezetbe minôsíttetik át, és minden
más szükséges intézkedést megtesznek az
ingatlan más irányú hasznosítása, értékesítése érdekében.
A testület oktatással, ifjúsággal kapcsolatos egyhangúlagos döntései között engedélyezte a Múzsák Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérést társastánc tanszakon, illetve
a szolfézs csoportok esetében, modern tánc
tanszakon a csoportbontást, illetve átlaglétszám alatti színjátszó csoport indítását. A
testület határozott arról, hogy a Dabas és
Környéke Üdülôtábor Alapítvány székhelyét
áthelyezi Révfülöpre, illetve továbbra is jóváhagyta a Dabas és Környéke Üdülôtábor
Alapítvány kuratóriumi tagjaként Latyák István személyét, az Alapítvány Ellenôrzô Bizottságába pedig Pucsinszki Miklósné képviselôt jelölte.
cseppet italba csöppentve „alkalmazzák”
leginkább, amely az elfogyasztás után
kb. 10 perc leforgása alatt teljes tudatkiesését okoz, néhány pillanatnyi szédülés után
pedig ájulást. Hét végén a fiatalok éberségét
kijátszva, poharakba cseppentve elôszeretettel használják. Természetesen az ájulást követôen „segítôkész” emberek jelennek meg,
majd kiviszik az ájult személyt. Ezt követôen
„bármit” tehetnek a magáról nem tudó áldozattal. A „drog” veszélye az is, hogy gyorsan
kiürül a szervezetbôl, és hatása elmúltával
teljesen éberen tér magához az elkábított
személy, természetesen mit sem tudva arról,
hogy hol van és mi történt vele. Védekezni ellene szinte lehetetlen, ellenben meg lehet
elôzni a bajt. A szórakozóhelyeken nem szabad a poharakat felügyelet nélkül hagyni. Ha
üvegbôl iszunk hüvelykujjunkat tartsuk az
üveg „száján”. A társaságban érkezôk pedig
ne hagyják magukra egymást soha.
Somodi Sándor r. százados

A településrendezéssel, ingatlanokkal kapcsolatos egyhangú döntések között a Képviselô-testület hozzájárult az Önkormányzat
261/1998., 154/2006. (VI. 22.) és 129/2008.
(V. 20.) számú ÖK határozatokkal elfogadott
Településszerkezeti Tervének, valamint a
21/2008. (V. 20.) számú és 24/2006. (VI.
22.) számú ÖK rendeletével jóváhagyott Szabályozási Tervének módosításához. A módosítás tárgya: a 0417 hrsz.-ú ingatlan Gip-2
övezetbe sorolása volt, mely a kérelmezô költségére történt.
Az önkormányzati Településszerkezeti
Terv, valamint Szabályozási Terv szerint a
döntéshozók kezdeményezték a 0923/136137 és 0921/2 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe csatolását a földhivatalnál, illetve határoztak arról, hogy a 0923/136 és 0921/2 hrsz.-ú
ingatlanok övezeti besorolása ipari gazdasági
övezet, a 0923/137 hrsz.-ú terület pedig zöldterület. Az önkormányzatot képviselô személyek nyilatkoztak, hogy a dabasi 0923/136137 és 0921/2 hrsz.-ú földrészleteket településszerkezeti tervben meghatározott célra egy
éven belül ténylegesen felhasználni tervezik.
A testület egyhangúlag azokkal a feltételekkel támogatta Bábel József, Dabas, Vörösmarty u. 116. szám alatti lakos tulajdonát képezô 7333 hrsz.-ú ingatlan telekrendezését
magánút kialakításával, ha az Építéshatóság
elôírja az építési feltételeket, mind a magánút,
mind az építmények tekintetében, illetve a
Településrendezési szerzôdés a közmûvek
kiépítése, használata, stb. tárgyában elkészül.
A Képviselô-testület 14 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett kérte a 2007. évi CVI.
számú törvény mellékletében található, tartósan állami tulajdonban maradó vagyonelemek között nyilvántartott, Dabas Város közigazgatási területén található, az állami
erdôket kezelô zártkörûen mûködô részvénytársaságok részvényeinek az önkormányzat
részére történô térítésmentes átadásának támogatását, továbbá, a 2007. évi CVI. számú
törvény mellékletében található, tartósan állami tulajdonban maradó vagyonelemek között
nyilvántartott, az állami erdôket kezelô zártkörûen mûködô részvénytársaságok részvényeinek, az érintett önkormányzatoknak történô
térítésmentes átadásának támogatását.
Az ülés végén a képviselôk zárt ülésen javaslatot tettek a „Rászorultakért és Elesettekért” díjra. Ezt követôen a Képviselô-testület
zárt ülésen szociális tárgyú fellebbezést
bírált el.
Dr. Kozák Beatrix
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Dabas Város Önkormányzatának
novemberi és december eleji programjai
Érkezik a Mikulás
November 26-án, szerdán 14.00 órakor
kerül sor az Önkormányzat Mikulásünnepségére, amellyel a város iskolásait
kívánja megajándékozni. Igaz, hogy
Mikulás napja még messze van, de a
Fôvárosi Nagycirkusz mûvészei külföldi
és hazai fellépéseik miatt annyira be vannak táblázva, hogy Dabason csak ezen a
napon léphetnek fel. Kérjük a dabasi diákokat, tekintsék úgy, hogy nekik kétszer
jön a Mikulás! A Mi van a puttonyban címû cirkuszi elôadás megújult arculattal
jelentkezik, rengeteg új fellépôvel, különleges mûsorszámokkal és egzotikus
állatokkal kívánja szórakoztatni a közönséget. Az óvodásokhoz december 5-én
érkezik a Mikulás hintóval és sok-sok
ajándékkal.
Adventi Városházi Est
November 30-án, advent elsô vasárnapján 16.00 órakor a város iskoláinak, óvodáinak, civil és egyházi közösségeinek
kórusai, szólistái, zenészei újból együtt
lépnek fel a Szent István tér színpadán,
hogy a Krisztus-várás örömét, a békességet és a karácsony üzenetét hirdessék

Tájékoztató
Tisztelt Adózók!
Az Önkormányzat 2008. július 1-jétôl bevezette az Idegenforgalmi adót. Az adó
alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és
vendégéjszakánként 300 Ft.
Az adó beszedésére és befizetésre kötelezett:
– kereskedelmi szálláshelyeken az
üzemeltetô,
– fizetô vendéglátó szálláshelyeken a
szállásadó.
A magántulajdonú ingatlan bármilyen célú bérbeadása is adóköteles.
Kérjük a lakosságot és a vállalkozókat,
hogy a fentieknek megfelelôen adják be
adóbevallásukat és fizessék be az adót.
2009. január elseje után a bevallást elmulasztókat bírságoljuk, valamint várható
a helyszíni ellenôrzés is.

mindazoknak, akik eljönnek erre az ünnepségre. A gyerekek és felnôttek nagy
örömére elkészül az új betlehemi jászol
és állatsimogató, majd kigyúlnak az ünnep fényei a Városháza homlokzatán, a
Szent István téren és a település más közintézményein.
A Szeretet és Összetartozás Napja
December 5. három olyan programot is
tartogat az érdeklôdôk számára, amelyek a Kárpát-medencei magyarság
összetartozását, a nemzeti egységet
szimbolizálják.
15.00 órakor Erdélyi Találkozóra
várjuk a régió határon túlról származó,
de köztünk élô magyarjait a Dabas-Diego Sportcsarnokban.
16.00 órakor kerül sor Wass Albert
mellszobrának avató ünnepségére a DDS
melletti parkban, a harangláb szomszédságában. A szobor alkotója Kiss Levente
marosvásárhelyi szobrászmûvész.
17.30 órától a város hagyományôrzô
csoportjait, az Erdélyi Találkozó résztvevôit, a szoboravatóra kilátogató közönséget és minden kedves dabasi polgárt
tisztelettel várunk a Szeretet és ÖsszetarTájékoztatjuk a gépjármû-tulajdonosokat,
hogy amennyiben értékesítik gépjármûvüket, az értékesítés évében még a régi tulajdonost terheli az adófizetési kötelezettség.
Kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy
amennyiben ingatlant vásárolnak vagy eladnak – a kommunális adó rendezése
miatt – a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál jelentsék be a változást az adó
törlése és elôírása miatt.
Kérjük a vállalkozókat, hogy az iparûzési
adó bevallásukat határidôre adják be
(minden év május 31.) mert a késedelmesen benyújtó vállalkozókat bírságoljuk.
Kérjük a vállalkozókat, hogy az építményadó bevallásukat adják be az Adócsoporthoz. A késedelmesen benyújtó vállalkozókat bírságoljuk, valamint várható a helyszíni ellenôrzés is.

tozás Ünnepére, a Dabas-Diego Sportcsarnokba.
Az est programja ökumenikus istentisztelettel kezdôdik, Wass Albertirodalmi összeállítással, a Vadrózsák néptáncegyüttes bemutatójával folytatódik.
A rendezvény után a részvevôk erdélyi
tájegységek néptáncait tanulhatják a
Vadrózsák táncházában, vagy megtekinthetik Koltay Gábor Wass Albert életérôl
szóló filmjét.
Idôskorúak karácsonyi ünnepségei
Dabas Város Önkormányzata idén is
megrendezi az Idôskorúak Karácsonyát
minden városrészben.
December 9-én 15.00 órakor a dabasiakat várjuk szeretettel a Kossuth Mûvelôdési Központ nagytermében. A sáriakat december 10-én 15.00 órakor a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tornatermében látjuk vendégül. A gyóni
idôskorúak karácsonyát a Gyóni Géza
Általános Iskola aulájában tartjuk december 11-én, 15.00 órakor, majd pénteken,
december 12-én 15.00 órakor a dabasszôlôsieket hívjuk a városrész mûvelôdési
házában megrendezendô ünnepségre.
A fenti adónemekkel kapcsolatban érdeklôdni lehet:
Idegenforgalmi adó:
Garajszki Erikánál a 214-es szobában, valamint az 561-247-es telefonszámon
Kommunális adó:
Regdony Jánosnénál a 214-es szobában,
valamint a 561-247-es telefonszámon
Gépjármûadó:
Kálmánné Molitor Anikónál a 212-es szobában, valamint a 561-243-as telefonszámon
Iparûzési adó:
Zelovics Edinánál a 213-as szobában, valamint az 561-245-ös telefonszámon
Építményadó:
Sós Gábornénál a 213-as szobában, valamint az 561-245-ös telefonszámon
Adócsoport
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Dabas tíz éve egy polgármester szemszögébôl (1. rész)
BESZÉLGETÉS KÔSZEGI ZOLTÁNNAL, AKI IDÉN MÁR TÍZ ÉVE, HOGY VÁROSUNKAT VEZETI.
GONDOLATOK MÚLTRÓL ÉS A JÖVÔRÔL, A FEJLÔDÉS ÚTJÁRÓL ÉS NEHÉZSÉGEIRÔL, DABAS JÖVÔKÉPÉRÔL
– Beszéljen a kezdetekrôl! Honnan indult útjára a város fejlôdése?
– 1998-ban, amikor polgármesterré választottak, a lakosság száma 15 416 fô
volt. Az idei szeptember 30-i adat szerint 16 519-en élnek Dabason. Ez az
évi 100 fôs gyarapodás arra vezethetô vissza, hogy esztendôrôl esztendôre
élhetôbbé vált ez a kisváros, és az embereknek minden adott volt ahhoz,
hogy itt maradjanak, gyökeret verjenek, családot alapítsanak, gyermeket
neveljenek. Ez a megtartó erô nagyban köszönhetô az elmúlt 10 év elsô és
egyben egyik legnagyobb beruházásának, a csatornahálózat kiépítésének,
ami komfortosabbá, városiasabbá tette az életet. Idôben felismertük a beruházás fontosságát, ezért pályázatot nyújtottunk be a csatornarendszer kialakításához, így a háztartások 100%-a csatlakozhatott a kiépült hálózathoz. A lélekszám gyarapodása azt bizonyítja, hogy akkori döntéseink beigazolódtak. A városnak megtartó ereje van, hiszen a születési arány az országos átlagnál magasabb. Nálunk ez nem a Budapestrôl és más nagyvárosokból való tömeges kiköltözés eredménye, hanem egy belsô folyamat, amely
a töretlen fejlôdésnek, a jó infrastruktúrának köszönhetô.
– Mikor kezdôdött politikai pályája, milyen lépcsôfokok vezettek a polgármesterségig?
– Az 1994–96 között képviselô voltam, 1994 decemberétôl két évig a Jogi, Ügyrendi Bizottság elnökeként tevékenykedtem. 1997-98-ban alpolgármesterként vettem részt az Önkormányzat munkájában. Az 1998-as ôszi
önkormányzati választáson polgármesterjelöltként mérettettem meg, és
több mint 60%-ban szavaztak rám a város szavazópolgárai. Egy olyan képviselôcsoport tagjaként kezdtem polgármesteri pályámat, akikkel együtt
nyolcan kerültünk be a testületbe a DAFI-Fidesz színeiben. A csapat létszáma 2002-ben tíz, 2006-ban tizenegy fôre emelkedett. Már a polgármesterségem elsô évében érezhetô volt az új utak keresése. Elindult valami gazdasági, kulturális fellendülés, amelynek elsô állomása a Dabasi Napok rendezvénysorozat meghonosítása volt, amelynek idén ünnepeltük a tizedik évfordulóját. Innen datálódik a városi kitüntetô címek adományozása. Elsôként
indítottuk útjára a Dabas Város Díszpolgára kitüntetô címet, a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva- és a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dánieldíjat. Az önkormányzati kitüntetések sora az évek alatt mindig újakkal
bôvült, újabb és újabb tevékenységi körök jeles képviselôit jutalmaztuk.
– Milyen örökség maradt a testületre, amit mindenképp orvosolni kellett?
– Az 1990-es évek elején az elsô önkormányzati ciklusban a különbözô
településrészi igények és fejlettségi szintbeli különbségek konfliktusokat
gerjesztettek és a várost a szétszakadás veszélye fenyegette. Errôl a mélypontról kellett visszahozni Dabast. 1994–98 között sokat tettünk, hogy
megállítsuk, visszafordítsuk ezt a folyamatot, de igazán a 98-as választás után
tudtunk hatékony munkát végezni, hogy a település összekovácsolódjon, a
városrészek felzárkóztatása megtörténjen. Sok munka kellett ahhoz, hogy a
körzetekben felhalmozódott értékek összegzôdjenek, és egy egységes értékegyüttessé olvadjanak össze. A felzárkóztatást célozta az új óvodák építése a
szélsô településrészeken, az oktatási intézmények felújítása, bôvítése, a csatorna- és közmûhálózat kiépítése. Az eddigi legnagyobb beruházás megvalósításához a város közösségének összefogására volt szükség. Így jött létre a
Víziközmû Társulat, amelyet 85% lakossági részvétellel alakítottuk meg.
A beruházás kezdetétôl a társulatot a polgármesterség mellett én irányítottam. 1,6 milliárd Ft pályázati támogatást nyertünk különbözô állami alapokból. Bátran mondhatjuk, hogy ez egy történelmi léptékû dolog volt, mert
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korábban ilyen nagyságrendû beruházás soha nem valósult meg egy idôben,
és ilyen mértékû pályázati forráshoz sem jutott, megközelítôleg sem a város.
Ennek eredményeként a város minden részében, Dabasi-Szôlôktôl
Besnyôig, minden belterületi ingatlan rácsatlakozhatott a rendszerre. 160
km-nyi csatornahálózat épült meg, kb. mint ide Szeged.
– A tíz év alatt mindig átgondolt döntéseket hozott, és a fejlôdés egy tudatos tervezés eredménye.
– Az elôrelátó tervezéseknek és intenzív projektmunkának köszönhetôen számtalan sikeres pályázatot nyújtottunk be. Ennek meg is lett az
eredménye. Egy közepes méretû magyarországi város is megirigyelhetné
azt a kerékpárúthosszt, amivel településünk rendelkezik. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy maximalizáljuk a pályázati források megszerzését, mégis a 10 éves polgármesterségem alatt voltak olyan idôszakok,
amikor rajtunk kívül álló politikai okokból kevesebb sikerrel jártunk. Ezeket az idôszakokat is áthidaltuk, mert a fejlôdés a 10 év során töretlen volt,
s ami legalább ennyire fontos, hogy a sok közös siker, a változatos és színes
kulturális élet igazi városi közösséggé kovácsolta össze településrészeink
lakóit.
– Ezek az eredmények biztosan jó érzéssel töltik el. Mi az, amire még büszke
a megvalósítások láttán?
– Büszke vagyok arra a sok közös eredményre, amit elértünk az intézményi, kommunális és közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén, hiszen
ez alatt a 10 év alatt a nyugati kisvárosokhoz képest egy 50-60 éves lemaradást tudtuk bepótolni. Polgármesterségem tizedik évében mondhatom,
hogy vannak olyan területek, ahol a hasonló nyugat-európai közösségek
többsége elôtt járunk, ilyen a színes kulturális élet, a sok esemény, rendezvény. Büszke vagyok a fiataljaink eredményeire, amelyeket intézményhálózatunknak és az itt élô szorgalmas, elkötelezett és kreatív embereknek köszönhetünk. Mindez a mi közös eredményünk! Büszke vagyok a messze
földön híres csarnokunkra, amely sportnak, kultúrának és gazdasági eseményeknek egyaránt otthont ad. Egy volt német sporttársam látogatott meg a
minap, aki megtudta, hogy polgármester vagyok. Ô egy Franciaország melletti nyolcvanezres kisváros polgára, de náluk sincs ilyen létesítmény. Ez is
azt bizonyítja, hogy elöljárunk a fejlôdésben. Ha az Európában elhíresülô
szakképzô iskolánkat nézzük, amely számos lehetôséget teremt a diákságnak, vagy az új óvodáink színvonalát, akkor érezzük, hogy a világ bármely
országában megállnák a helyüket. Ezekben elôrébb járunk másoknál.
– Tehát minden egyes beruházással gazdagabbak lettünk az elmúlt tíz évben!
Milyen feladatokat vállal fel az Önkormányzat, hogy megkönnyítse a lakosság
életét?
– A fejlesztéseknek köszönhetôen 10 milliárd forinttal gyarapodott a város, évente 1 milliárddal bôvült ez a vagyon, hiszen csatorna, intézmények,
járdák, utak épültek.
20 év után megnyílt a városi strand, felépült az Ipari park, mely sok nagy
befektetôt és adófizetô céget vonzott ide. Fellendült az oktatási infrastruktúra, felújítottuk, bôvítettük oktatási intézményeinket. A kötelezô feladatok
magas szintû ellátásán kívül képesek vagyunk felvállalni olyan nem kötelezô
feladatokat is, amelyek a lakosság kényelmét, jólétét, egészségét szolgálják.
Ezek a megyei önkormányzat feladatkörébe tartoznának, de azért vállaltuk
át, hogy a szolgáltatások minôségét garantáljuk polgárainknak. A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet 65 ezer ember egészségügyi ellátását
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biztosítja, tehát térségi funkciót tölt be. A szakképzô iskola és a mûvészeti
iskola fenntartását is megyei feladatkörbôl vállaltuk át. Büszkeséggel tölt el
az, hogy a munkahelyteremtésben és megtartásban is élen járunk, ugyanis
az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató a városban, több mint 600
embernek biztosítunk munkát. Ezen kívül ipari fejlesztéseket generáltunk,
amelyek több száz munkahelyet hoztak létre. Élen járunk a szociális foglalkoztatásban, saját intézményünk van a csökkent munkaképességû embertársaink számára, nekik ad munkalehetôséget a DASZOFE Kht. Rendszeres juttatásban részesítjük az egyetemre, fôiskolára járó diákok jelentôs részét, az idôseknél kiépítettük elsôk között a figyelôrendszeres szolgálatot
(40 idôs ember a nap 24 órájában hívhat segítséget diszpécser központon
keresztül).
Odafigyelünk a jó tanulókra, a tehetséges fiatalokra, a kiváló sportolókra, közel húsz sportágban támogatjuk ôket. A 10 év alatt igyekeztünk odafigyelni minden korosztályra az újszülöttektôl a legidôsebbekig. Alkalmakat teremtettünk, hogy köszönteni tudjuk ôket ünnepnapokon, születésnapokon, Idôsek Világnapján, és más fontos eseményeken.
Büszke vagyok arra, hogy sok újításnak kezdeményezôje voltam, és kö-

szönetet kell mondanom képviselôtársaimnak, akik ötleteikkel, javaslataikkal, munkájukkal támogattak a tíz esztendô alatt. Mindig kell egy csapat ahhoz, hogy az ember egy közösség vezetôjévé tudjon válni, és az ô jelenlétük
nélkül ez nem sikerülhetett volna.
– Minden polgármester azt szeretné, ha az ô városa volna az ideális város.
Utópia ez, vagy megvalósíthatónak tûnik ez az eszményi állapot?
– Ez az esztendô a sikeres pályázatok éve volt. Minden egyes projekt
sikere közelebb visz a célhoz. Ha a többi pályázat is révbe ér, további
fejlôdés várható, és még komfortosabbá, biztonságosabbá, élhetôbbé válik ez a város. A lényeg a kisközösségek további erôsítésében van, mert ha
a családok, egyházi közösségek, civil szervezetek, egyesületek, hagyományôrzô csoportok, iskolai, óvodai közösségek megerôsödnek, azzal a
város közösségének egésze is erôsödik, értékrendje megszilárdul. Ha
ebbe a szilárd értékrendbe nônek bele a gyerekeink, akkor biztosítva van
a jövônk.
Ebben az interjúban inkább csak száraz tényekrôl, adatokról, megvalósításokról beszéltünk. Ennek a munkának is megvan a „hátországa”.
A folytatásban errôl is szívesen beszélnék.
K. Á.

„Az adottságokat Istentôl kaptuk”
Vizer Rita az idei Dabasi Talentumok versenyén két kategóriában is elsô helyezett lett. Ô vitte el az elsô díjat a felsôs ének kategóriában, a felsôs versmondás
kategóriában megosztva nyert elsô helyezést Vincze Erikával. Szerénysége,
visszafogott és határozott egyénisége, elkötelezett közösségi munkája példaértékû
kortársai számára. Ezek a személyiségjegyek teszik egyedivé minden megnyilvánulását és hitelessé sokszínû tehetségét.
K. Á.: Honnan indultál, hol fedezték fel elôször a
benned rejlô tehetséget?
V. R.: Amikor kicsi voltam, sokszor hallgattam édesanyámat, ahogy fôzés-sütés közben
énekel. Egyszer, mikor nagyon elbûvölt, azt
mondtam: ,,Bárcsak nekem is olyan szép hangom lenne, mint neked! Ugye nekem is ilyen
lesz?” – Hát így kezdôdött… Ennek hatására
késôbb nagyon megszerettem az éneklést. A vasárnapi miséken is az egyházközség kántora, Juhászné Bábel Márta mellett dúdoltam a népénekeket. Az általános iskolában egyszer egy
népdaléneklési versenyen is indultam, ahol második lettem. Majd 2007-ben Kotán Terike néni, Márti néni és édesanyám unszolására beneveztem az elsô Dabasi Talentumok vetélkedôre. Elsô helyezést értem el ének kategóriában. Azt hiszem, ekkor figyeltek fel rám, hiszen
sokan ekkor hallottak engem elôször énekelni.
Versmondással pedig idén léptem elôször a Dabasi Talentumok színpadára.
K. Á.: Tudom, hogy elkötelezett tagja vagy a
cserkészmozgalomnak. Mióta tevékenykedsz a csapatban, és mit jelent számodra cserésznek lenni?
V. R.: Nyolcadik osztályos koromban csatlakoztam a 401. Szent János cserkészcsapat-

hoz, amelynek csapatparancsnoka Garajszki
László. Ekkor a cserkészet számomra a közösségformáló erôt, a jó társaságot, az értékes
embereket, az izgalmas, élménydús programokat jelentette. Most, hogy ôrsvezetô lettem, példamutatást jelent, s ezáltal a nálam
fiatalabbak jellemes életre való vezetgetését.
A cserkészet célja elsôsorban a jellemnevelés.
A társadalom számára testileg, lelkileg, szellemileg egészséges, önálló, felelôsségteljes állampolgárok nevelése egy vallásos alapokon
nyugvó közösségben.
K. Á.: Milyen élményeid, utazásaid fûzôdnek a
cserkészethez?
V. R.: A legnagyobb cserkészrendezvény,
amin eddig részt vettem, az a 2007-es angliai
Jamboree, a 21. Cserkész Világtalálkozó volt.
Negyvenezer fiatal gyûlt össze a világ majdnem minden országából (6 ország volt kivétel)
egy 400 hektáros parkban. Magyarországról
egy 500 fôs válogatott csapat indult. Ennek a
csapatnak lehettem tagja én is egy szem dabasiként. Más országok kultúrájának a megismerése mellett nagyon fontos volt saját hazánk
képviselete. A magyar cserkészek híresek fegyelmezettségükrôl. Próbáltunk mi is megfe-

lelni ennek a képnek, azt hiszem, sikerrel.
Volt, hogy tátva maradt külföldi cserkésztestvéreink szája, mikor elvonult elôttük egy-egy
magyar raj: egy ritmusra, egy emberként, magyar népdalt énekelve meneteltünk programról programra.
K. Á.: Milyen érzés igazi Dabasi Talentumnak
lenni?
V. R.: Igen megtisztelô, ha az embert elismeri a szülôvárosa. Mindig fontos a ,,háttérország” támogatása, biztatása. Ugyanakkor egyben felelôsség is. Jézus a talentumokról szóló
példabeszédben arra int, hogy ne hagyjuk elveszni a képességeinket. Az adottságokat Istentôl kaptuk, hogy szorgalommal, sok munkával kibontakoztassuk azokat. Örömmel tölt el,
hogy két elsô helyezést is elnyerhettem idén. A
díjaknak nagyon örültem, de az igazi elismerést
a közönség visszajelzéseibôl kaptam. Szerintem
értük érdemes színpadra lépni.
K. Á.: Végzôs diák vagy, idén érettségizel. Mik
a terveid, hogyan tovább?
V. R.: Szeretnék továbbtanulni, de hogy milyen irányban, melyik egyetemen, az még elôttem is nagy titok. Tág az érdeklôdési köröm,
azért nehéz a választás. Érdekel a pszichológia,
az irodalom, de gondolkodtam már mûvészeti
pályán, és még a mûszaki irány sincs kizárva.
Fontosnak tartom, hogy az ember olyan pályát
válasszon, amit igazán szeret, és azért küzdjön.
Úgy hiszem, hogy minden embernek küldetése
van a földön. Ha hallgatunk a szívünkre, akkor
jó úton vagyunk afelé, hogy kiderítsük, mi a mi
küldetésünk.
K. Á.: Szívbôl kívánom, hogy maradj meg ilyen
bölcs, tiszta, elkötelezett felnôttnek, és hogy vágyaid
teljesüljenek!
Kapui
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Nagyköveti fórum

November hónap több fronton is eseménydúsnak ígérkezik a külkapcsolatokat illetôen.
Elsôként meg kell említenem egy
olyan testvérvárosi érintettségû kiállítást, amely a három határon túli magyar festômûvész alkotásit hozta el Da-

Pozíció: Raktáros
Munkavégzés helye: Alsónémedi
Jelentkezés: p.kiss@decora.hu, 30/329-6242
Nemzetközi háttérrel rendelkezô kereskedelmi cég
munkatársat keres azonnali belépéssel raktáros munkakörbe.
Elvárások: Targoncavezetôi engedély
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk: stabil, multinacionális háttér,
versenyképes jövedelem, 1 mûszakos munkarend.
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basra. A szlovéniai oldalról a ljubljanai
Herman László, Szlovákiából, Dunaszerdahelyrôl Almási Róbert, míg Szerbiából, Zentáról Recskó Béla festményeit állították ki a Kossuth Ház Galériában. A mûvek egészen december közepéig megtekinthetôk a helyszínen. A
kiállítás a Kossuth Mûvelôdési Központ szervezésében valósult meg. A dolog érdekessége, hogy a három alkotó
egymástól merôben eltérô stílusban
fest, mûvészetükben kis túlzással talán
csak az egyetlen közös dolog, hogy lakóhelyükön keresztül kapcsolatban állnak Dabassal.
Köztudott, hogy a szlovén oldallal
van a legrégibb kapcsolatunk, a délvidéki Zentával 2007 tavasza óta építgetjük a partnerséget, a felvidéki Dunaszerdahellyel pedig 2008 tavaszán kerültünk közelebb és azóta igyekszünk
feltérképezni a további együttmûködési
lehetôségeket. Azt gondolom, ez a kul-

turális esemény valóban értékes és
hasznos lépcsôfoka lehet a határon innen és túli egymásra találásnak.
Mindezek mellett ez a hónap az
ifjúsági fronton is jelent elôrelépést.
Ugyanis meghívást kaptunk a Zirci
Városi Ifjúsági Fórum részérôl, a november 15-én megrendezésre kerülô
Civil Napjukra, ahol a dabasi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat is
lehetôséget kap arra, hogy egy prezentáció keretében bemutassa mûködését, tevékenységét. Ahogy ezt egy
hónappal korábban már említettem,
Zirc úgy jött a képbe, hogy az október
végén Baróton lezajló testvérvárosi
találkozó keretében állapodtunk meg
az együttmûködésrôl.
Ahogyan a fent említett esemény is
jelzi, valóban beindultak a folyamatok.
Reméljük, ez még csupán a kezdet, és
ha már itt járunk, természetesen Barót
másik testvérvárosa, Budafok is képviselteti magát az eseményen, akikkel
ugyancsak hasonló irányba haladunk.
Kancsár Krisztián

OKISZI-HÍREK
avagy az Oktatási és Ifjúsági Szolgáltató Iroda fel-fel bukkanó rovata
Kedves Fiatalok!
Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy októberben sikeresen kiálltuk a Bursa
Hungarica ösztöndíjjal kapcsolatos bombázásaitokat, és igyekszünk pályázataitokat
mihamarabb a döntéshozó bizottság elé tálalni. Decemberben értesítést kaptok a
helyi döntésrôl, ezt követôen az OKM Támogatáskezelô Igazgatósága küld tájékoztatást azoknak, akik ösztöndíjat kapnak.
Ezúton is köszönjük nektek, hogy regisztráltatok irodánkba.
További jó hír, hogy felvettük a kapcsolatot a Rébusz Diákszövetkezettel, így a
környékbeli diákmunka lehetôségekhez viszonylag minimális utánajárással – azaz
csak az OKISZI-be kell bejönni – hozzájuthattok. Egyre többen keresnek meg
minket olyanok, akik remek alkalmi munkákat ajánlanak.
Mi mindent azonnal továbbítunk felétek, az elsô jelentkezôk jól is jártak. Hát
igen, ôsszel érik a szôlô, alma, ki kell használni…
Szóval érdemes olykor-olykor ránk nyitni az ajtót, ha még vizsgaidôszak elôtt
szeretnétek egy kis plusz pénzt összeszedni. A rajzolni szeretô általános iskolás és
óvodás korosztály számára hamarosan kiírjuk a GYIÖK-kel közös pályázatunkat,
mely szerint mindenki képeslapra színezheti karácsonyi és adventi gondolatait, amit
mi díjazni óhajtunk. Az ingyenes tárhelyünkkel történt malôrnek hála honlapunk
egy informatikai tévedés ideiglenes áldozata lett, de hamarosan számíthattok rá,
hogy ismételten felbukkan a www.okiszi.hu elérhetôségen, bôvített tartalommal.
Irodánk arculata is fejlôdik, új világítós hirdetônk lesz, „nyú dizájnnal”, nem
beszélve arról, hogy továbbra is hatalmas lelkesedéssel várjuk jelentkezéseteket
nálunk.
Gyertek, nézzetek be hozzánk!
OKISZI-munkatársak

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

20 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
november 12.
Urbán János László–dr. Balogh Katalin
november 18.
Majer Gábor–Durai Tünde
november 26.
Kôvágó László–Illy Beatrix
november 26.
Majer László József–Kecskés Mónika
25 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
november 4.
Kucsák Pál–Hefler Ilona
november 11.
Jurácsik József–Soós Éva
Csernák Ferenc–Jurácsik Ilona
november 12.
Kancsár József–Horák Margit
november 12.
Strupka Pál–Klemensz Erzsébet
30 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
november 5.
Kovács József Nándor–Barsi Gizella Ilona
november 18.
Kozma Zoltán–Gugyerás Erzsébet
november 25.
Szabó Sándor–Magyar Erzsébet

Újszülöttek
Név

Születési idô

Anyuka neve

Fritz Hanna
Szeghy Zsanna
Kövesdi Eszter
Bokros Bertold
Vadász Nikolett Karolin
Berényi-Császár Dorka
Spanu Gianluca Nicola
Kosztolányi Katica
Gyôrvári Eszter Petra
Péli Gábor
Mônich Noémi
Bese Zille Csenge
Muzsik Gergô
Horváth Tamás
Márai Panna Emese

03. 21.
10. 02.
10. 06.
10. 08.
10. 11.
10. 11.
10. 13.
10. 14.
10. 14.
10. 18.
10. 20.
10. 21.
10. 24.
10. 29.
10. 29.

Majoros Éva
Gyöngyösi Mónika
Gáspár Katalin
Kozma Krisztina
Vadász Karolin
Császár Csilla
Minárcsik Eszter
Lajos Mónika
Szabó Erzsébet
Kocsó Szilvia
Mráz Zita
Juhász Renáta
Károlyi Julianna Erika
Zsákai Éva
Sebján Emese

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
40 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
november 2.
Mohácsi László–Zsolnai Mária
november 5.
Bozsik József–Gombár Ilona
november 8.
Janicsák Pál–Zsolnai Ilona
november 16.
Székely János–Bábel Zsuzsanna Magdolna
Szabados István–Sziráki Margit
Szûcs György–Józsa Rozália
november 30.
Csap Menyhért–Marosi Ibolya Veronika
50 éve (1958-ban) kötöttek házasságot:
november 8.
Tar Ferenc–Lantos Mária
Balogh Péter–Kosztolányi Erzsébet
Szabó Zsigmond–Balázs Mária
november 10.
Bálint István–Lovas Julianna
Szágos József–Molnár Terézia
november 21.
Kecskés Péter–Kecskés Mária
november 27.
Majeczki Miklós–Gogolák Mária
Gogolák István–Zsolnai Anna
november 29.
Acsai András–Kocsó Margit
60 éve (1948-ban) kötöttek házasságot:
november 10.
Szabó Jenô–Bálint Piroska
november 20.
Kmetyó István–Majaeczki Terézia
november 27.
Rácz István–Jarábik Erzsébet
2008. október hónapban kötöttek házasságot:
október 11.
Horpáczi Tamás–Danyis Zita
október 25.
Pribelszki Tamás–Varga Veronika
Simon Gábor–Danyis Gabriella

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név

Születési idô

Kakucsi Gáborné
Valaszkay Károly
Szatmári Ferencné
Kiss Istvánné
Dobos István
Gattyán Istvánné

1918. 11. 03.
1917. 11. 16.
1914. 11. 17.
1914. 11. 29.
1913. 11. 20.
1913. 11. 22.

Életkor

90
91
94
94
95
95

Isten éltesse Önöket sokáig!
Halottaink
Név

Születési idô

Halálozás idôp.

Szilágyi Péter
Sápi Istvánné (Jobbágy Rozália)
Burián Sándor
Balázs Ferencné (Zsitva Mária)
Hakucsák József
Szabados János
Petrik István
Farkas Lászlóné (Majer Terézia)
Gacsal Józsefné (Zsiros Terézia)
Bernula Pál
Majeczki István
Bojtos Józsefné
(Rab Erzsébet Klára)

1952. 02. 21.
1933. 07. 25.
1946. 11. 23.
1920. 04. 15.
1954. 04. 07.
1937. 02. 05.
1952. 03. 01.
1922. 10. 21.
1941. 08. 23.
1925. 01. 07.
1930. 05. 13.

2008. 09. 07.
2008. 09. 12.
2008. 09. 21.
2008. 09. 25.
2008. 10. 04.
2008. 10. 05.
2008. 10. 05.
2008. 10. 08.
2008. 10. 11.
2008. 10. 19.
2008. 10. 20.

1926. 11. 18. 2008. 10. 21.

Osztozunk a családok gyászában.

Állatbarátok, figyelem!

Köszönetnyilvánítás

Olyan állatbarát fiatalember vagy lány jelentkezését várjuk, aki a gazdi távollétében idônként be tudna segíteni egy
ötéves keverék kutya ellátásában. A Pöttyös névre hallgató jószág a régi Mentôállomás udvarában egy kennelben él,
miután sikerült megmenteni attól, hogy kóbor kutyává váljon, vagy örökre elaltassák. Havonta egy alkalommal kellene gondoskodni róla, megetetni, vizet adni neki. A kutyus ellátását egy nyugdíjas hölgy vállalta magára, aki havonta
egy-egy alkalommal meglátogatná rokonait, vagy egészségügyi problémái miatt felkeresné orvosát. Aki úgy érzi, hogy
tudna segíteni, kérem, jelentkezzen a 360-472-es, vagy az 561-217-es telefonszámon!

Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindazoknak,
akik édesanyánk temetésén részt
vettek, sírjára koszorút helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
Balázs család
2008. november
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Házi komposztálás
A házi komposztálás minden bizonnyal a
leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit a bolygóért:
ritkábban kell majd a szemetet ürítenie,
nem kell többet az egészségtelen és környezetszennyezô avarégetéssel foglalkoznia, gyorsabban és egészségesebben fejlôdnek majd növényei, hiszen nem lesz többé
szüksége a környezetre káros vegyszerekre, mint például a mûtrágya és a rovarirtók. A komposztot és a levélhumuszt virágföldhöz is használhatja majd, így nem
kell a rohamosan fogyó mocsarak tôzegéhez fordulni segítségért.
A komposzt földszerû, sötétbarna színû,
magas szervesanyag-tartalmú anyag, amely
szerves hulladékból mikoorganizmusok és
apró állatok tevékenységének hatására jön
létre. A komposztálás olyan, mint a fôzés:
rengeteg recept és variáció létezik. Íme az
alapok:
A komposzt „hozzávalói” közül általában
mindegyik megtalálható a „barna hulladék”
vagy a „zöld hulladék” kategória egyikében.
A barna hozzávalók száraz, kemény, magas
széntartalmú anyagok, mint például a
gallyak, száraz levelek vagy más hasonló növények. A zöld hulladékok friss, lágy, nedvdús, nitrogénben gazdag anyagok, mint például a frissen vágott fû, vagy az ételmaradékok (a húsmaradékokat, zsírokat, illetve zsiradékokat jobb nem felhasználni, mert ezeket a patkányok és a legyek is kedvelik.
1. A komposzthalom elkezdéséhez gyûjtsön össze annyi barna és zöld hozzávalót,
amennyit csak tud. Minél nagyobb a halom,
annál jobban tartja a nedvességet, és annál
gyorsabban bomlik le a tartalma.
2. Körülbelül ugyanannyi barna és zöld
hulladékot helyezzen el egy kupacban
vagy a komposztládában. Az ételmaradékokat mindig valamelyik másik alapanyaggal fedje.
3. Jól locsolja meg vízzel, hogy egyforma
nedves legyen mindenhol (körülbelül
annyira, mint egy kicsavart szivacs). A halmot fedje be egy régi szônyeggel (amely
anyaga elônyös, ha valamilyen természetes
szövet, például gyapjú, len, kender), hullámpapírral, vagy mûanyaggal, hogy tartsa a
nedvességet, s az esô se tegye túl nedvessé.
A csalánfélék, alga, friss trágya és félkész
komposzt kiválóan aktiválják a rendszert.
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Hibakeresés
– Kellemetlen szagok? Forgassa át a halmot,
és tegyen hozzá barna alapanyagokat!
– Száraz a halom? Tegyen hozzá vizet, zöld
alapanyagokat és forgassa át!
– Muslincák? Keverje össze az alapanyagokat és tegyen bele leveleket vagy füvet!
Mit komposztálhatunk?
Kaszálék, nyesedék pl. levelek, nyírt fû, gyomok, bokrok ágai, gallyak, ételmaradékok
(zöldség és gyümölcsszármazékok, gondolunk itt almacsutkára, hagymalevelekre, répaszélekre, kenyérre, tésztára, magokra, kávézaccra, teafilterre és társaikra), papírtörülközôket, papírgurigákat, kartondobozokat
és fahamut.
Rendkívül óvatosan komposztálja a következô anyagokat:
• Gyomok pl. kúszótarack, gyalogbodza,
mezei szulák, madársóska,
• Súlyos rovarfertôzött , ill. üszöggombával
vagy lisztharmattal fertôzött növények
• Mérgezô növények árthatnak a talajnak,
csak kis mennyiségben használjuk fel ôket,
pl. leander, bürök, ricinus
• Ártalmas savakat, illetve gyantát tartalmazó növények pl. eukaliptusz, babér, diófa,
boróka, akác, ciprusfa, túl sok savat képeznek a tûlevelûek
A házi komposztáló elhelyezése
Sík, félárnyékos területet válasszunk a
komposzt készítésére, veteményes kertünk
közelében. Telepíthetjük magasabb bokrok
vagy fák alá. Megfelelô látványi elszigetelés
esetén a szomszédokkal határos kerítés mellé is kerülhet. Kerti csap, ivásra nem használt kút vagy egyéb vízforrás közelsége szintén elônyös lehet.
A házi komposztáló mérete legyen összhangban kertünk méretével, a termelôdô
szerves anyag várható mennyiségével.
Hogyan, miben komposztálhatunk?
Komposzthalom
A komposzthalom egy egyszerû módszer,
amely lényege az, hogy az anyagokat egymásra rakva-halmozva „kupacot” építünk a
földre. Az alapanyagokat akár azonnal is
hozzáadhatjuk a halomhoz, de külön is
gyûjthetjük ôket, amíg elég össze nem gyûlik egy megfelelô méretû halomhoz. A ki-

sebb halmok (60✕60 cm) általában nem melegszenek fel eléggé, így az érés folyamatát
gátolják. Egy középen körülbelül 150-180
cm magas halom az ideális a gyors lebomláshoz.
Komposzt a kukában
Talán akad otthon egy felesleges mûanyag
szemétláda, amelybe mondjuk a leveleket és
a füvet szokta összegyûjteni. Hogyan lesz a
kukából komposztáló? Csak vágja le a kuka
alját egy fûrész vagy kés segítségével, és valahol a kertben állítsa bele a földbe az új találmányt. Fúrjon minimum 24 maximum 48
6,5 cm átmérôjû lyukat a kuka oldalára,
hogy növelje a levegô áramlását. A kukát
esetleg belefúrhatja a földbe 5-10 cm mélyen, a talajt kicsit megdöngölve körülötte,
hogy biztosan álljon. Ha növelni akarja a
szerkezet kapacitását, akkor ássa körülbelül
fél méter mélyre.
Komposztláda építése
Az egyik legkönnyebb módja egy egyszerû
és hatékony komposztláda megépítésének
az, ha kerít négy használt raklapot, és erôsen
összeköti ôket. Késôbb egy használt
szônyeg vagy egy viaszosvászon terítô kerülhet a tetejére, hogy csökkentse a páratartalom-veszteséget, illetve hogy távol tartsa
az esôt és a havat.
Ha mégsem magunk készítenénk el
komposztálónkat, vásárolhatunk is a komposztálás céljaira gyártott szerkezetet. Ezek
többnyire különleges alakú, speciális lélegeztetônyílásokkal ellátott mûanyag dobozok.
A komposzt kijuttatása
A komposztot ôsszel a termô- és díszfák töve köré, facsoportok, bokrok alá, a veteményes felszínére juttatjuk. Ez megfelelô vastagságban talajtakaróként is funkcionál. A
veteményeskertben be is áshatjuk, ezzel
elôsegítjük a lebomlását. Ha átrostáljuk a
komposztot, a le nem bomlott részeket
visszadobhatjuk a készülôben levô új komposztdombra. A finom, földszerû rostált
anyag pedig ideális ültetôközeg szobanövényeink számára.
Bôvebb információhoz a www. dabas.hu
honlapon juthat jelen témával kapcsolatban.
Csonkáné Balog Piroska
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Felhívás
A dabasi kerületi fôállatorvos az alsóbabádi 72 méhcsaládos méhészetben a mézelô méheknél fertôzô
betegséget állapított meg, ezért Dabas-Sári településrészen zárlatot
rendelt el a járványügyi vizsgálatok
lezárultáig.

A zárlat értelmében:
• A zárlat tartama alatt a községbe méhcsaládokat, mézet és egyéb méhészeti
termékeket, eszközöket, anyagokat,
használati tárgyat stb. bevinni és onnan kivinni tilos!
• Vándoroltatás tilos!

• A településrészen méhészettel kapcsolatos kiállítást tartani tilos!
• Ideiglenesen letelepedett idegen méhcsaládokat csak hatósági állatorvos jelenlétében, méhegészségügyi felelôs
által végzett vizsgálat után, külön engedéllyel lehetséges hazatelepíteni.

Önkormányzatok lehetôsége az egészségmegôrzésben és a megelôzésben
(Ön)gondoskodó Önkormányzatok Szakmapolitikai Konferenciáján vettünk részt 2008.
november 6-án Százhalombatta Városháza
Dísztermében. A konferencián Klemencz
Györgyné, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet vezetôje és Schulcz Tamara, Dabas
város egészségügyi referense volt jelen. Fô témája: az önkormányzatok lehetôsége az egészségmegôrzésben és a megelôzésben volt. Az
elôadók közül többen a Humán Papillóma Vírus (HPV) okozta megbetegedések megelôzésének elsô két évét értékelték. Az ismereteket
valamennyi olvasóval szeretnénk megosztani.
Mit kell tudni a humán papillóma vírusról?
Mi a HPV?
A HPV egy gyakori vírus, mely a nôket és a férfiakat egyaránt fertôzi. Több mint 100 típusa
van, amelyek közül a legtöbb nem okoz semmilyen tünetet, nincs káros következménye, és
magától elmúlik.
A HPV mintegy 30 típusa a genitális (nemi)
szervek környékét fertôzi. Egyes típusok méhnyakrákot okozhatnak, vagy hatásukra olyan
rendellenes sejtek alakulhatnak ki, amelyek a
méhnyak hámborításában rákká fajulhatnak.
Más HPV-típusok genitális szemölcsöket és jóindulatú (nem rákos) méhnyaki elváltozásokat
okozhatnak.
A HPV-t összefüggésbe hozták egyéb ritka
megbetegedésekkel is, például a hüvelyrákkal,
a szeméremtestrákkal, valamint az RRP-vel (rekurráló respiratorikus papillomatózis, amely a
légzést megnehezítô felsô légúti betegség).
Méhnyakrák miatt naponta több mint 650 nô
hal meg a világon.
Ki kapja el a HPV-fertôzést?
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2005ös becslése szerint 660 millió embernek van
HPV-fertôzése, és a 40 milliót is elérheti azoknak a száma, akiknél a méhnyakon olyan

rendellenes sejtek vagy rákmegelôzô elváltozások találhatók, amelyek méhnyakrákhoz vezethetnek. Aki HPV-vel fertôzött, úgy terjesztheti a vírust, hogy nem is tud róla, mert nincs
feltétlenül erre utaló panasza vagy tünete.
Szexuális együttlét során még közösülés nélkül is bárki kaphat genitális HPV-t. A szexuálisan aktív 15–24 évesek majdnem negyede
érintett, azaz minden negyedik fiatal human
papillómavírussal fertôzött.

A fertôzés talaján szövetburjánzással járó betegség – szemölcs vagy akár rosszindulatú daganat – fejlôdhet ki. A vírus elterjedtsége és a
méhnyakrák kialakulásában játszott meghatározó szerepe miatt igen fontos fejlemény, hogy
2006 júniusa óta az Egyesült Államokban általánosan használják az elsô HPV elleni védôoltást, amely a vírus négy gyakori típusa ellen
nyújt védelmet. Hazánkban elôször 2006. december 20-án Budapesten adták be a vakcinát, majd négy vidéki nagyvárosban kapta
meg több 9–15 év közötti fiú és 9–26 év közötti lány, illetve fiatal nô.

Honnan tudhatom meg, hogy van-e HPVfertôzésem?
Mivel a HPV általában tünetmentes, a legtöbb
ember nem is tud fertôzésérôl. A legtöbb HPVfertôzést a Papanicolaou-viszgálat rendellenes
eredménye révén fedezik fel. Ez a citológiai vizsgálat a nôgyógyászati szûrôvizsgálat részét képezi, és segít a méhnyak hámborításában található abnormális sejtek kimutatásában, még mielôtt azok rákmegelôzô elváltozásokká vagy
méhnyakrákká fajulhatnának. Számos egyéb
rákmegelôzô elváltozás (például a hüvely, a
szeméremtest, a végbél és a hímvesszô területén kialakuló rákhoz vezetô állapot) a HPV-vel
áll összefüggésben, és ha idôben diagnosztizálják, sikeresen kezelhetô. A korai felismerésnek
ezért van nagy szerepe.

Kinek, mikor és hogyan?
A HPV-oltás elsôsorban a még szexuálisan nem
aktív 9–15 éves gyermekeknek és a 16–26 éves
leányoknak és nôknek ajánlott. Fontos, hogy a
leányok az elsô nemi kapcsolatuk elôtt megkapják a vakcinát, ugyanis az ilyenkor adott védôoltás csaknem 100 százalékos hatékonysággal
megelôzi a HPV-nek a vakcina által megcélzott
négy típusa okozta megbetegedéseket. A HPVoltást három részletben kell beadni. Az elsô
dózist két hónap múlva követi a második, és hat
hónap múlva a harmadik. További oltásokra a jelenlegi ismeretek szerint nincs szükség. A HPVoltás a hepatitis-B vakcinával együtt is adható.

Hogyan kezelik a HPV-fertôzést?
A HPV-fertôzésre jelenleg nincs bizonyított kezelés, az emberek többségénél azonban a szervezet védekezô mechanizmusa elegendô ahhoz, hogy megszabaduljon a vírustól. A HPVfertôzés lehetséges következményei – a rendellenes méhnyak-hámsejtek, a méhnyakrák és a
genitális szemölcsök – közül egyesek gyógyíthatók.
Védôoltás 2006 óta
A humán papillómavírusnak több mint 100 típusa ismert, amelyek közül 30–40 az emberek nemi szerveinek hámsejtjeit fertôzi meg.

Kell-e tartani a védôoltástól?
A HPV elleni vakcina nem a teljes vírust tartalmazza, hanem a vírus fehérjeburkát, amely betegség okozására nem alkalmas, de a szervezetbe jutva igen erôs ellenanyag-termelôdést
vált ki. A védôoltás ennélfogva igen biztonságos.
A HPV-oltásnak nincsenek komolyabb mellékhatásai. Gyakorlatilag hasonló panaszok fordulnak elô, mint a többi védôoltás esetében. (Pl.:
rövid ideig tartó, maguktól elmúló fájdalom, bôrpír vagy duzzanat az injekció helyén, esetleg
hôemelkedés.)
Schulcz Tamara egészségügyi referens
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Advent

Egyházak hírei
A dabasi református egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
Templomi istentiszteletek vasárnap délelôtt
10.00 óra.
Hangzó istentiszteletek a parókián minden
szerdán 18.00 órakor november 26-ig.
Bibliaórák a parókián december 3-tól minden
szerdán 17.00 órakor.
• November 16. vasárnap délelôtt 10 órakor
konfirmandusok istentisztelete.
• November 30. vasárnap délelôtt 10 órakor
adventi úrvacsorai istentisztelet.
• December 9. kedd 18 óra, gondnoki fogadóóra a parókián.
• December 20. szombat 15 óra, gyerekek karácsonyi ünnepsége és az Odin együttes koncertje a Gyülekezeti Házban.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár a
Református Gyülekezet.
A gyóni evangélikus egyházközség hírei
• Emlékezô istentiszteletet tartunk november
23-án (Örök Élet Vasárnapján) 15.00 órakor,
amelyen az elmúlt egyházi esztendôben elhunyt testvéreinkre emlékezünk.
• November 30-án, a vasárnapi istentiszteleten
emlékezünk meg gyülekezetünk megalapításának 225. évfordulójáról.
• Adventi kézmûves délutánra várjuk a gyermekeket december 12-én, pénteken 14.00 órától.
• Adventi estéket december 7-én és 14-én tartunk. Ezek az alkalmak mindkét vasárnapon
17.00 órakor kezdôdnek.
• Advent vasárnapi istentiszteleteinken meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit.
• A Gyerekek karácsonyát december 21-én, vasárnap 15.00 órakor kezdjük.
• Karácsonyi istentiszteleti rend: december 24én 17.00 órakor, 25-én és 26-án istentiszteleteink 10.00 órakor kezdôdnek.
Továbbá minden hónap elsô vasárnapján úrvacsoravételre van lehetôség, valamint adventtól
húsvétig minden csütörtökön 15.00 órai kezdettel tartjuk a felnôtt bibliaórákat.
Alkalmainkra sok szeretettel vár a református
gyülekezet.

Teadélután
az evangélikus
gyülekezetben
Dabas Város Önkormányzata részérôl
nagyon megtisztelô kérés érkezett a gyóni evangélikus gyülekezethez: adjanak
otthont a Gyóni Napok megnyitásának.
A kérésnek készségesen eleget tettek, és
mindent elkövettek azért, hogy színessé
varázsolják az idei október 12. napját. A
10.00 órakor kezdôdô istentiszteleten,
mindamellett, hogy a szószékrôl hangzó
igehirdetés egyik fontos mondanivalója
volt a gyóni emberek összetartani akarása, valamint az egység kinyilvánítása, Valentínyi Erzsébet és László Milán lelkészek Isten gazdag áldását kérték a rendezvénysorozatra. A nap ezzel még nem
ért véget. A gyülekezeti teremben délután 4 órakor kezdôdött a „Fut az Isten
az ember után” címû verses teadélután,
amely tulajdonképpen egy énekes-verses
irodalmi egyveleggel megjelenített képzeletbeli ôszi séta volt. A mûveket a vállalkozó kedvû gyóniak apraja-nagyja
szólaltatta meg, kitûnô alapot adva ezzel
a következô napoknak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy az irodalmi
szakasz után jó kétórás beszélgetés vette
kezdetét, igazi teaház jelleget kölcsönözve ezzel az evangélikus egyház gyülekezeti termének.
László Milán lelkész

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda • Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906 • Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B • Telefon: (06-29) 561-230
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: (06-29) 561-211, 561-212 • E-mail: kabinetiroda@dabas.hu
Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai elôkészítés: rePROCOLOR Kft. • Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc • Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: (06-29) 365-564

18 Dabas 2008. november

A keresztény ember ebben a visszatérô ünnepkörben éli meg a szeretet nagy titkát,
amely képessé teszi ôt az igaz értékek: Szeretet, Önátadás, Ajándékozás, Áldozat befogadásra. Jézus a Nikodémusszal folytatott
beszélgetésben arról beszél, hogy az Isteni
szeretet nem ismer határokat. „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte,
hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen” Jn 3.16.
Isten megajándékozta az embert önmagával. Ez a születés misztériuma. Mint ahogy a
szülôanya várakozva, vágyakozva készül az
élet nagy csodájára, úgy mi is várva várjuk Isten ajándékozó szeretetét. A kérdés csak az,
hogy hogyan?
A válaszhoz Szent-Gály Kata gondolatait
hívom segítségül.
Advent alaphangjai:
Bûnbánat: Isten nemcsak a bûneinket látja, hanem ezt a vágyat is, amellyel felsírunk hozzá.
Imádság: Nincs az a mélység, amelyben Isten
észre nem venné összekulcsolt kezünket, és
nincs az a lárma, melybôl ô ki nem hallaná
keresô szavunkat.
Ajándék: Ha ajándékot adsz, add szíveddel, nehogy a kinyújtott kéz ott maradjon viszonzást
várni.
A forgatag: Bárhová megyünk, ne hagyjuk otthon keresztény felfogásunkat.
Szívünk mélye: A fény mindig lehet egy kicsit
fényesebb, a szeretet nagyobb, az imádság mélyebb, s az allelujánk is mindig növekedhet
hangzásban és belsô tartalomban.
Útra kelni: A betlehemi csillagot sokan látták az
égen, de mit használt azoknak, akik nem
mentek utána? Ott van a kereszt templomainkon is, de mit használ azoknak, akik fel
sem figyelnek rá?
Ráhagyatkozás: Ne félj, ha Isten keresztülhúzza terveidet, csak a tieidet húzza keresztül, de
nem az övéit.
Szeretet: A jászolban fekvô gyermekben Istent
látni és elfogadni a kenyér és bor színeváltozását csak az képes, aki tud hinni a szeretetben.
Te mit viszel ajándékul? Több jó van bennünk, mint amennyit mások észrevesznek,
de több rossz is, mint amennyit magunk tudunk magunkról. Akkor lesz boldog karácsonyod, ha Jézust nemcsak testvéreidben ajándékozod meg, hanem magadban is
Tibay László plébános
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„Karacs Ferenczné élete”
III. rész
A reformkor nagyasszonya
A Karacs házaspár nemzeti elkötelezettsége már 200 évvel ezelôtt is köztudott volt.
Szerencsés korban, a magyarság nemzeti
öntudatra ébredésének idôszakában éltek.
Nem érték be a puszta lelkesedéssel, kötelességüknek érezték tôlük telhetôen támogatni a haza javát szolgáló folyamatokat.
Karacs Ferenc házasságkötése elôtt meghatározó, sorsformáló döntést hozott. A jóhírû rézmûvest Európa számos uralkodóháza mesés ajánlattal csábította, de ô tudatosan a göröngyösebb életutat választva
megmaradt magyar mûvésznek. Karacsné
Takács Éva kibontakozása a legendás Ôsz
utcai ház elkészülte után kezdôdött (ma:
Szentkirályi utca). A hangulatos, egyemeletes kertes ház árnyat adó fákkal, barátságos házigazdákkal, jól felszerelt könyvtárral, ahova minden korabeli folyóirat
járt, valósággal mágnesként vonzotta a
kor szabad eszméit valló gondolkodókat.
Az „érdemes polgárház” mindenki elôtt
nyitva állt, s rövidesen a pesti társasági
élet egyik kedvelt központja lett, a késôbbi
kaszinók elôfutáraként. A tehetséges fiataloknak egyszerûen bútorozott udvari szobákban biztosítottak szállást. Így például
néhány évig vendégük volt az ifjú Katona
József, elôbb segédszínészként, majd Dabasi Halász Bálint jurátusaként is. Itt
született a híres dráma, a Bánk bán az
Erdélyi Múzeum pályázatára, éppen Karacsné Takács Éva ösztönzésére. Ügyes nôi
diplomáciával még a váratlanul Pestre érkezô bôsz kecskeméti takácsmester, idôs
Katona József haragján is sikerült enyhítenie, aki rosszallotta fia színészi ambícióit. Kitôl mástól, mint Vay Saroltától
tudjuk, hogy a „zsindelyszeg hajú Katona
Józsit” egy viszonzatlan szerelem kötötte a
színjátszáshoz. Késôbb engedett az apai
szigornak, és kiváló ügyvéd („fiskárius”)
lett belôle. Közben egy újabb, kevésbé ismert darab, a Jeruzsálem pusztulása is elkészült a nevezetes udvari szobában. (Katona József itt töltött éveit 1930 óta emléktábla jelzi.)
A Karacs-ház rendszeresen visszatérô
vendége volt a kor számos jeles személyisége. Közülük Kölcsey Ferenc, Vörösmarty

Mihály, Garay János, Vajda Péter, Fáy
András, Kazinczy Ferenc, Bajza József,
Virág Benedek neve ma is közismert. Tudományos szintû baráti beszélgetéseik, melyeket a ház asszonya vezetett, fôként a
nemzeti irodalom, mûvészet, politika, nevelésügy témái körül forogtak. „Anyám
igen elegáns jelenség volt s atyám ismerôsei
közt elismert tanulmányos társalgást vezetni tudó nô” - írja visszaemlékezésében a
nagy idôk szemtanúja, Karacs Teréz. Karacsné Takács Éva ennek ellenére nem volt
szalonhölgy, hiszen változatlanul gyerekeket nevelt és háztartást vezetett. A társasági beszélgetések témái közül elsôsorban
a szépirodalom és a nôk mûvelôdése érdekelte. Egy idô után már nem érte be férje
neves író barátainak ösztönzésével, hanem
maga is értekezéseket, színikritikákat, erkölcsnemesítô elbeszéléseket írt és olvasott
fel. A szakértô közönség tetszését kiválóan
igazolja, hogy kezdeményezésükre 1821ben a tudomása és hozzájárulása nélkül
közölte a Tudományos Gyûjtemény egyik
tréfás színikritikáját. A bírálat tárgya a
szerzô nôábrázolása volt, rámutatva a nôi
képességek és lélek ismeretének teljes hiányára. Ezt követôen rendszeresen közölték
írásait, melyeket „Takács Éva, Karacs Ferencz hitvese” aláírással jegyzett. A kifigurázott színdarabszerzô évek múlva válaszolt s valóságos „penna-háború” bontakozott ki az olvasók nagy tetszésére. A saját
neméért, a hazai nônevelésért folytatott
harcban a legjobbat sikerült produkálnia, s
ez avatta ôt a közügyekben elôször a nyilvánosság elôtt szerepet vállaló magyar
írónôvé. A teljes egyenjogúságot képviselte s
valamennyi korábban publikáló ôsét felülmúló támadhatatlan logikával érvelt. A
hátrányos megkülönböztetés minden formája, fôként a nôk egyszerû háziasszonyi
szerepre kárhoztatása ellen emelt szót. Véleménye szerint éppen a férfiak érdeke,
hogy a nô igazi, egyenrangú, azonos mûveltségi szinten álló társ legyen. Ehhez pedig a nevelésben, oktatásban azonos jogokat, lehetôségeket kell biztosítani. Írásainak hitelességét növelte, hogy egyúttal igen
jelentôs terjedelemben és nagy szigorúsággal, természetesen a saját normái szerint, a
nôk kötelességeit is lajstromba vette. Érde-

Katona József
kes elképzeléssel, a 32 év feletti agglegények különadójából javasolta megvalósítani
a középszintû leányképzést. Elsôként fogalmazta meg, evidenciaként, a hazai felsôoktatási intézmények megnyitásának szükségességét a nôk számára. Írásainak sok új,
olykor eretneknek tûnô, faldöngetô gondolata lelkesedést és felháborodást egyaránt
kiváltott. Még azzal is meggyanúsították,
hogy írásai mögött valójában más szerzô
(férfi) húzódik meg. Ezt ô becsületbeli ügyként, felháborodva utasította vissza. A kor
jeles gondolkodói azonban tisztelték ôt, bátorították, s ha kellett, kiálltak mellette.
Megbecsülésüket jól példázza, hogy 1827
decemberében névnapjára „A karácsonyi
ajándék” címmel vígjáték készült Kovács
Pál, a késôbbi neves gyôri orvos tollából. A
darabot néhány hónap múlva elôadták a
Karacs-házban, majd Karacs Ferenc jóvoltából nyomtatásban is megjelent. A már
említett nagy költô, Vörösmarty Mihály
pedig csípôs epigrammáiban örökítette meg
tiszteletét. Elismerése jeléül a „Legnagyobb
magyar”, gróf Széchenyi István 1831-ben
a „korunk szebb lelkû asszonyainak” ajánlott mûvével, a Hitel dedikált példányával
ajándékozta meg az írónôt. A Karacs
család gazdag könyvtáruk legbecsesebb példányának tekintette ezt a kötetet. A kor
másik szellemi óriásának, a fiatal Kossuth
Lajosnak viszont az elsô s talán a legszebb
elismerését Karacsné Takács Évától jegyezték fel. „Életemben senkitôl sem irigyeltem
valamit, csak Kossuthnétól a fiát” – mondotta az 1830-as évek közepén a még csak
pályája kezdetén éppen hogy feltûnô
géniuszról.
Valentyik Ferenc
(A befejezô rész következik)
2008. november
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ELMERÜLNI A PILLANATBAN
A Gyóni Napok keretében, a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában nyílt meg Barta Csilla fotókiállítása, amely ott, azon a helyszínen sajnos csak néhány napig volt
látható. A fényképek a körülöttünk lévô világ apró lényeit, izgalmas és ritkán észlelhetô pillanatait rögzítik, pazar színekkel. A madár röpte, a mókus fürkészô mozdulatlansága, egy apró bogár tökéletes formája, egy pillangó magát illegetô idôtlen
szépsége, a naplemente utolsó mozzanata, mielôtt „véres koronája” lebukna a horizonton. Barta Csilla képes rögzíteni az ilyen pillanatokat, mert megadatott neki
az éleslátás és a génekbe kódolt tehetség felbecsülhetetlen ajándéka. A kiállítás anyaga november hónapban új helyszínen, a Halász Móricz-kúria kiállítótermében tekinthetô meg. Kérem, éljenek a lehetôséggel! Minden szárnypróbálgatás elindul valahonnan és eljut valahová. A megtett útról faggatom Barta Csillát, amely ígéretes,
és biztosan jó irányba tart.
K. Á.: Mikor kezdtél érdeklôdni a fotózás
iránt?
B. Cs: Kb. 20 éves koromban kezdtem
el fotózgatni, mikor megkaptam az elsô
komolyabb fényképezôgépemet. Sokat
próbálkoztam, kísérleteztem a beállításokkal, fényekkel.
K. Á.: Kit tekintesz mesterednek, ki irányított, segített a tanulásban?
B. Cs: Eleinte csak magamnak és a szûk
családi körömnek fotózgattam. Aztán
késôbb beiratkoztam a Foto Art kurzusára,
ahol olyan kiváló tanárok segítettek a kibontakozásban, mint Imre Tamás, Forrási
Csaba, Vizúr János. Velük rengeteg idôt
töltöttem el akár elméleti, akár gyakorlati
oktatásaik során. Sok fotóstúrán vettünk
részt közösen, ahol nagyon jó hangulatban
tanulhattam tôlük és rengeteg közös élménnyel gazdagodtunk. Azóta pedig legjobb tanárom, akire mindig és mindenben
számíthatok, a párom, Forgács István, aki
fényképész, és a Bársony István Fotóklub
alapító tagja. Több újságnak dolgozunk
együtt, esküvôkön, koncerteken, különbözô kiállításokon, sportrendezvényeken
fényképezünk mindketten. Mondhatjuk,

hogy családi vállalkozássá nôtte ki magát a
fotózás!
K. Á.: Szereted a természetet, ez a fotóidról
is megmutatkozik! Magányosan, vagy a családi kirándulások során szeretsz inkább fotózni?
B. Cs: A családi kirándulásaink során
nélkülözhetetlen kellék a fényképezôgép!
Párommal és kisfiammal sokat barangolunk a természetben, bár azt gondolom és
tapasztalom, hogy sokszor jó egyedül alkotni! Más gondolatok, más elképzelések
születnek az emberben, ha nem befolyásolja semmi külsô tényezô, csak ô maga és a
kis világa!
K. Á.: Tudjuk, hogy van egy „polgári” foglalkozásod is. Emellett megélhetés, keresetkiegészítés, hobbi, vagy önkifejezés számodra a
fotózás?
B. Cs: Elsôsorban önkifejezés! Azt
mondják, arra a pillanatra, amelyben az
ember nem merül el, nem is emlékszik, az
meg sem történt vele. Aki képes rögzíteni a
pillanatot, esélyt ad arra, hogy más is magáévá tegye a pillanatnyi varázst, az emlékei
közt élete részévé váljon egy élmény, ami a
készítô nélkül sohasem válhatna valóra!
Nincs is annál fantasztikusabb dolog, ha va-

Mitták Ferenc tizenötödik könyve
Megjelent Mitták Ferenc, gyóni származású
történész, Dabas város díszpolgára Képes
magyar história címû kötete, 111 év a Kárpát-medencében alcímmel. A szerzô a magyar történelmet 895-tôl 2006-ig dolgozza
fel tizennégy fejezetbe sûrítve. Mitták Ferenc
a mû elôszavában jelzi, hogy a megszokottól
eltérô, újszerû szakaszolásba tömörítette az
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eseményeket. Célja az volt, hogy bonyolult
históriánk érthetôbb legyen, könnyebben
rögzüljön egy-egy történés, egy-egy meghatározó személyiség, egy-egy idôpont.
A kiadványt maga a szerzô kézikönyvnek
nevezi, amely mindenki számára elérhetô,
könnyen használható, mert a történelmi események rövid, tömör, gyakran vázlatos fel-

Kíváncsiga
lakinek a hobbija a munkája is egyben, mert
azt csinálhatja, amit szeret és abban maximálisan ki tud teljesedni úgy, hogy másoknak is örömet ad és élményt nyújt vele.
K. Á.: Mik a terveid a fényképezéssel kapcsolatban? Öncélú örömforrás, vagy szeretnéd
magad megmutatni kiállításokon, kiadványokban?
B. Cs: Szeretném, ha az alkotásaim elnyernék az emberek tetszését és minél többen megismerhetnék a képeimet. Rengeteg a jó fotós kis hazánkban, nehéz jobbat
és mást alkotni! Ez egy nagyon szubjektív
dolog, és épp ezért nehéz mindenki igényét és elképzelését kielégíteni. De a fotózás errôl szól! A képeimen rögzített pillanatokban, a színekben én vagyok jelen,
más másképp lát és másképp láttat. Tehát
önmagamból a legjobbat szeretném adni
azoknak, akik szeretik és értékelik a lencsevégre kapott valóság finom részleteit.
Kapui Á.
dolgozását tartalmazza 664 oldalnyi terjedelemben. A mûnek dabasi vonatkozásai is
vannak Kossuth Lajos és Gyóni Géza helyi
kötôdései által. A Képes magyar história
húszezer példányban jelent meg, és már
kapható a könyvesboltokban. Remélhetôleg
december hó folyamán a dabasi olvasók is
találkozhatnak Mitták Ferenccel egy dedikálással egybekötött könyvbemutatón.
K. Á.
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Fitnesz hírek

2008. október 18-án, Izlandon rendezte meg az IFF a FITKID Európa-kupát. Egyesületünket két sportoló, Bennárik
Dóra és Csernus Anna képviselte a rendezvényen. Dóra a

verseny nyitányaként egy magyaros gyakorlatot mutatott be,
mintegy megadva az alaphangot a többi versenyzô számára.
Anna a II. korcsoportban mérettette meg magát nagyon nagy
sikerrel.
Csernus Anna követte elôdei nyomdokait (Bennárik Dóra,
Somogyi Eszter) s megszerezte saját maga elsô és a Szimultán
Sport és Kulturális Egyesület számára a harmadik Európakupa gyôzelmet.
A versenyt követôen beszélgettem Pásztor Gergellyel, Anna iskolájának az igazgatójával, aki azt mondta, hogy számára
hihetetlen, hogy az a kis törékeny lány mire képes.
Igaz, hogy Anna kicsi és törékeny, azonban a színpadon
bizony óriás ô, amit újra bizonyított a nemzetközi mezônyben is.
A dabasi sportbarátok nevében gratulálunk Annának és további sikereket kívánunk neki!

FIT-KID Országos Csoportos döntô, Szolnok

FIT-KID Dance versenysorozat Országos Döntô, Dabas

Szolnok városa adott otthont, a
FIT-KID csapatok Országos
döntôjének 2008. október 25-én.
A zsúfolásig megtelt Tiszaligeti
Sportcsarnokban a Szimultán SKE
FIT-KID versenyzôi remek eredményeket értek el. Délelôtt a FITKID Dance csapatok mezônyében
a lányok mind a két csapattal a
bronzfokozatot szerezték meg. A
délután kezdôdött versenyen a
FIT-KID kategóriában a II. korcsoportban, a nagycsapatok között Csernus Annával felálló formáció a II. helyezést szerezte meg. A III. korcsoportban, a trió
csapatok között Bennárik Dóra, Gecser Eszter, Weil Evelin alkotta csapat szintén ezüstérmet szerzett. Ugyanebben a korcsoportban a duó csapatok között a Bennárik Dóra, Gecser Eszter
alkotta formáció megvédte a tavalyi bajnoki címét, ismét verhetetlennek bizonyultak a lányok, és megérdemelten állhattak fel
a dobogó legfelsô fokára. A gyakorlatuk különlegessége, hogy
azt az egyesület vezetô edzôje, Sôregi Krisztina Kolonics
György emléke elôtti tisztelgésként koreografálta meg. Külön
köszönet illeti a lányok ruháinak, jelmezeinek tervezôjét, készítôjét Kovács Zsuzsanna divattervezôt.

2008. november 8-án a
Dabas-Diego Sportcsarnokban került megrendezésre a Fitnesz utánpótlás versenysorozat
utolsó állomása a 2008.
esztendôben. A dabasi
sportcsarnokban a szépszámú és lelkes közönség elôtt mutathatták be tudásukat a
versenyzôk „A” és „B” kategóriában, amelyen a Szimultán
SKE versenyzôi a következô eredményeket érték el.

FIT-KID Európa-kupa, Izland, Reykjavík

„B” döntô:
I. korcsoport:
II. korcsoport:
III. korcsoport:
V. korcsoport:
VI. korcsoport:
„A” döntô:
III. korcsoport:
IV. korcsoport:

Garajszky Gréta
Szilágyi Dóra
Misek Beáta
Pozsgai Fruzsina
Répás Vanda
Molnár Lilla
Gavló Tímea

Aranyfokozat
Ezüstfokozat
Ezüstfokozat
VI. helyezés
II. helyezés
Ezüstfokozat
VI. helyezés

Pelikán Petra
Kôszegi Blanka
Kollár Lili

Ezüstfokozat
Bronzfokozat
Bronzfokozat
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Dabasról indult
Az akkor még kilencéves Mészáros Zsolt különleges tehetségét
egy nyári táborban edzôje ismerte fel. 1999-ben kezdett kajakozni Budapesten a Központi Sportiskola újpesti telepén.
Az elmúlt évek alatt mintegy negyven érem tulajdonosa lett.
Volt Magyar Bajnok, Diákolimpia gyôztese, Budapest Bajnoka.
Többször szerepelt az olaszországi Savonában évente megrendezett ifjúsági versenyzôk viadalán, ahonnan mindig éremmel
érkezett haza. Háromszor vett részt az évente megrendezett
Olimpiai Reménységek Versenyén, ahol mindig fent állhatott a
dobogón. Már tíz éve, tehát pályafutása kezdetétôl tagja korosztálya válogatott keretének. Az elmúlt évben kijutott az Ifjúsági Világbajnokságra, ahol négyes hajó vezérevezôseként két
számban is rajthoz állhatott, 500 méteren ötödik, 1000 méteren
hetedik helyezést értek el. Az idén már U23-as korosztályban
versenyzett, ahol 18–23 éves kajakosok mérik össze erejüket. Ô
a legfiatalabbakat képviselte ezekben a futamokban. Így is sikerült a magyar bajnokságon döntôbe kerülnie. A Fôiskolások Világbajnokságát megelôzô, válogató versenyen párjával 500 méteren harmadik helyezést értek el. Mészáros Zsolt ebben az évben érettségizett, majd felvételt nyert a Testnevelési Egyetem
Rekreáció Szervezô és Egészségfejlesztô szakára.
Sok sikert kívánunk további sportpályafutásához, talán ô lesz
a 2012-es olimpia egyik nagy reménysége. Hajrá Mészi, szurkolunk neked!
Szerk.

SOÓS Épületgépészet
Víz-gáz-fûtés, ipari gázok,
szerszámok, kandallók,
fürdôszobai felszerelések
Dabas, Szabadság u. 8.
Tel.: (06-29) 360-234
Mobil: (06-20) 555-0510
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Férfi kézilabda
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Nyíregyháza
Ferencváros–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Balassagyarmat
Dabas-Diego K.C.–Kiskôrös

Felnôtt
31–25
41–23
35–30
29–29

Ifjúsági
31–31
34–41
50–27
47–26

A felnôtt csapat a második helyen áll a bajnokságban, az ifjúsági csapat folytatja diadalmenetét és vezeti a tabellát. A
felnôtt csapat november 18-án 19 órakor az NB I-es Békést
fogadja a Magyar Kupában, az utolsó hazai bajnoki
mérkôzésére november 23-án 18 órakor kerül sor a Miskolc ellen. A mérkôzéseket a dabasi Sportcsarnokban
játsszák.
NB II
Dabas VSE K.C.–Abony
Eger–Dabas VSE K.C.
Dabas VSE K.C.–Hatvan
Cegléd–Dabas VSE K.C.

Felnôtt
26–27
36–15
39–23
43–32

Ifjúsági
41–34
39–19
32–27
40–29

A felnôttek a nyolcadik, a fiatalok az ötödik helyen állnak a
bajnokságban. A Dabas VSE K.C. november 16-án a
Gyömrô ellen 18 órakor, november 22-én a Vecsés ellen
17 órakor játszik a dabasi Sportcsarnokban.

HIRDETÉSEK

Új mûfüves focipálya épült Dabason! Játsszunk egy csapatban!
Dabas harmadik mûfüves focipályája 2008. október 22-én került átadásra a
Dabas, Pálya út 1. szám alatt. Ennek kapcsán kérdeztük Tóvári-Nagy Gábort,
a pálya megépítését támogató Kingspan Kft. cégvezetôjét:
– Honnan jött az ötlet, hogy egy mûfüves focipálya létrejöttét segítsék?
– Többször hallottunk már az OLLÉ OMV, az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programról, melyet nagyon jó kezdeményezésnek tartunk. A program
célja, hogy korszerû, villanyvilágítással ellátott mûfüves labdarúgópályák
épüljenek országszerte, melyek biztosítják a diák- és szabadidôsport feltételeit. Cégünk vezetése egyetért a program cékitûzéseinek fontosságával.
– Miért éppen a dabasi pálya létrejöttét támogatták?
– A Kingspan magyarországi gyáregysége Dabastól néhány
kilométerre, Újhartyánban van. Dabas a szûken vett régiónk
központja, ezért a támogatásra szánt összegeket is itt költjük
el, hiszen dolgozóink túlnyomó többsége errôl a környékrôl
jár be dolgozni, itt lakik. Másrészt azért is Dabast választottuk, mert
itt épült OLLÉ pálya, nem is egy, mindjárt három.
– Ha jól tudom, nem ez az elsô alkalom, amikor a Kingspan áldozatot vállal egy nemes célért.
– Igen, büszkék vagyunk rá, hogy korábban már támogatni tudtuk a dabasi kézilabdasportot, valamint az
Inárcsi Nagycsaládosok Egyesületét két ízben is.
Ez utóbbiért megkaptuk az országos szervezettôl az Ezüst Bölcsô díjat is, ami azóta is
nagy ösztönzô erô a hasonló jellegû tevékenységeinkhez.

– Mit érdemes tudni a Kingspanrôl?
– Világszerte 6000 fôt foglalkoztató, építôipari alapanyagokkal foglalkozó multinacionális vállalat. Magyarországon 1999 óta
van jelen, 2004-ben indult be Újhartyánban a Magyarország elsô, folyamatos technológiával üzemelô szendvicspanel gyártósora. Mára már több,
mint 150 kollégával dolgozunk. Magyarországon kívül fôleg Románia és a volt
jugoszláv tagköztársaságok a célpiacaink, de jelentôs mennyiséget szállítottunk az elmúlt idôszakban Németországba és a lengyel piacra is.
– Tervez-e még hasonló szerepvállalást a cég?
– Természetesen továbbra is szeretnénk – a lehetôségeinkhez mérten – segíteni. Bízunk benne, hogy nem
volt hasztalan a támogatásunk, s a régió egyik
meghatározó munkáltatójaként a jövôben is
hozzájárulhatunk az itt élôk sportolási lehetôségeinek fejlesztéséhez.
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