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Lezajlott a VII. DABASI NAPOK
rendezvénysorozat városunkban
Túl vagyunk immár a hetedik nagyszabású
rendezvényen, amely már évek óta a legjelentôsebb, legtöbb elôkészületet igénylô programsorozat városunkban. Az idei Dabasi Napokon, szeptember 17. és 25. között is változatos mûsorokkal várta az Önkormányzat a
település, a környék lakosságát. Voltak a rendezvénynek olyan programjai is, amelyeket a
szervezôk országosan is meghirdettek, és az érdeklôdôk valóban az ország négy sarkából, sôt
külföldrôl is érkeztek, hogy részt vehessenek
az eseményen.
Úgy érezzük, hogy sikerült minden generációt megszólítanunk, az óvodástól a nyugdíjasig. Különbözô igényeket igyekeztünk kielégíteni, a népi ihletésû mûfajoktól a klasszikusan
intellektuálisig, a vizuális kultúra termékeitôl
a könyvbemutatón át a sokfajta zenei stílusig,

mindent felvonultattunk e napok alatt. Három kiállítás, hat különbözô koncert, sportnap, történelmi, helytörténeti emléknapok,
egészségnap, a vállalkozói szférát megszólító,
mûsorokban gazdag, szabadtéri szórakozás,
nemzetiségi nap, tájház-alapkôletétel, két szüreti felvonulás, íme a rendezvény mérlege.
A rendezvénysorozat minden egyes
mozzanata fontos volt az itt élôk számára,
de a szélesebb tömegeket megmozgató
programjainkról külön is beszámolunk olvasóinknak.
Köszönjük mindenkinek, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel és értékelték a
megfeszített szervezôi munkát, amely mûsoraink létrejöttét megelôzte. Köszönjük továbbá
minden cégnek, vállalkozásnak és magánembernek, aki anyagilag, dologi hozzájárulással,

erkölcsileg, szellemi tôkével, ötlettel és fizikai
munkával segítette a rendezvény létrejöttét és
lebonyolítását.
Szponzoraink listájának közzétételével
zárnám soraimat: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet, Vitafort Rt., Agroprofil Kft.,
Remondis Rt., Daköv Kft., Budapest Bank Rt.,
Virágpaletta, Vogtland Kft., Pressman Nyomdaipari Bt., Chemität Kft., Statico Bábel Kft.,
Jasin Kft., Pannon GSM, TMK Dabas,
Hyundai Dabas Kft., Ferro-Sped Kft., Opel
Dabas, MTT Monor Telefon Társaság, Sodexho Vendéglátás és Szolgáltatás, Kingspan
Kft., Kaldi Üzletház, In-Natura Kft.,
Metál’99 Kft., Jasin Kft., Major Attila vállalkozó, Lakto Kft., D.T.L. Kft., Solanum-Békés
Rt., Bor Imre cukrászat, 2H Sütôipari Kft.,
Flamand Pékség, Csontos Mihály építôipari
vállalkozó, Stef-co Bt., YAMAHA Surman,
Bese és Társa Kft., S.T.I.M. Kft.
– ui –
(A rendezvényen készült fotók megtekinthetôk a
www.dabas.hu honlapon.)

A Dabasi Napok rendezvénysorozat csúcsprogramjaként és a Vállalkozók
Napja záróakkordjaként nagy sikerrel zajlott le az I. Világzenei Dobfesztivál, amelynek elôkészületi munkálatairól és alapötletérôl a Dabasi Újság
augusztusi számában már hírt adtunk olvasóinknak. A fesztivál résztvevôi, az ütôs hangszerek bravúros mesterei bebizonyították, hogy a dob,
a legôsibb hangszer, milyen fergeteges hangulatot tud varázsolni egy közösségben, a Diego Dabasi Sportcsarnok impozáns falai között. A rendezvény látogatottsága – azaz mintegy 1000 fô – bizonyítja, hogy nemcsak
helyben, hanem országosan is nagy az igény egy ilyen típusú mûsorra,
ugyanis a közönség soraiban a dabasiakon kívül olyanok is ültek, akik az
ország különbözô részeibôl érkeztek a fesztiválra. A rendezvény célja a
hagyományteremtés, és a nagyszámú közönség jelenléte, a fellépô mûvészek színvonalas produkciója megerôsíti a
szervezôket abban, hogy
ez az esemény valóban
hagyománnyá válhat,
hiszen a mûfaj populáris
jellege a szélesebb tömegeket és a szakmát
egyaránt ide fogja csalogatni a jövôben is. Köszönjük mindazon cé-

geknek és vállalkozóknak, akik
támogatták a fesztivál létrejöttét, segítettek a szervezésben,
vagy szponzorként járultak
hozzá a mûsorok színvonalának emeléséhez: a rendezvény
fôtámogatói a Dabas Castrum
Kft., Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet voltak. További támogatói a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt., a KK
Kavics Beton, a Merkbau Építôipari és Kereskedelmi Kft., a
PROFIBAGGER, a TMK Dabas, a
Ver-Bau, a Király Security, a Remondis, a Casino Szentendre, a
Fenshterm, a Vitafort Rt., a Budapest Bank Rt., a KEVIÉP Hungary, a HÍDÉPÍTÔ Rt., a Délity Bútor Rt., a Sodexho, a Dabas Tej Kft., a JÓZAN Kft., a D-PACK Kft. A fesztivál médiapartnere a Pesti Est és a Gong Rádió volt.
A fesztivál szlogenje egy parafrázis, amely Bernard Slade népszerû színmûvének címébôl ered: „JÖVÔRE, ÖNÖKKEL, UGYANITT !” A meghívást
komolyan gondoljuk!
A szervezôk

Fotók: Karlik Dóra

Világzenei Dobfesztivál volt Dabason
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Túl a kilencediken

Fotók: Karlik Dóra

További képek a Dabasi Napokról a www.dabas.hu oldalon

Az idei Dabasi Napok kiemelt rendezvénye volt a IX. Vállalkozók és Cégek Napja, amelyre szeptember 24-én, szombaton került sor a Jubileumi parkban. A rendezvény célja idén is az volt,
hogy minél több vállalkozó települjön ki cégével, családjával,
munkatársaival, és töltsön el egy kellemes napot, jó társaságban,
finom ételeket
kóstolgatva, s
közben érezze
úgy, hogy ezen
a napon minden érte, az ô
tiszteletére történik. A szervezôk idén is
igyekeztek változatos színpadi
mûsorokkal
kedveskedni a

dabasi vállalkozóknak, valamint
bôven
akadt alternatív
szórakozási lehetôség is, ami
színesebbé, élménytelítettebbé varázsolta ezt
a napot. A Budapesti Utcaszínház Lúdas
Matyi címû vásári komédiája,
a váci és dabasi hagyományôrzô honvédtüzérek csatája, a gladiátorjátékok történelmi hangulata, a dobosok felvonulása mind
egy-egy kiemelkedô színfoltja volt ennek a délutánnak. Az alábbi fotókon keresztül igyekeztünk visszaadni e Vállalkozók Napja sokszínûségét, az események forgatagát. Reméljük, minden
kedves jelenlévô jól szórakozott, és jövôre tizedik rendezvényünket is megtiszteli jelenlétével.
K. Á.

Ôszi hangulatú VÁROSHÁZI ESTE
Szeptember 22-én, csütörtökön, egy kellemes
ôszi hangulatú estén került sor a Dabasi Napok
keretén belül megrendezett Városházi Estére, a
Szent István téren.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói a sátrak
körül serénykedtek, illatos teaféleségekkel, finom borral és jóféle pálinkával kínálták a kilátogató közönséget, de akadt bôven sütemény
és pogácsa is. A kóstolgatás mellett az érdeklôdôk megcsodálhatták a Városháza homlokzatára kifüggesztett tájképeket, amelyeket a
FOTÓSOK(K) Egyesület alkotói készítettek Dabas környékén. Ezek a képek azt bizonyítják,
hogy természeti értékeink kimeríthetetlenek,
csak meg kell becsülnünk ezeket a kincseket, és
át kell mentenünk az utókornak. A szépre fogékony szemek nemcsak a lapos, domborulatok
nélküli alföldi tájat látják, hanem lencsevégre
kapják a részletekben rejlô szépséget, az évszakok gazdag kellékeit, a különleges flóra tarka,
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színes világát, formai gazdagságát. A kiállítás üzenete
különösen aktuális, hiszen
idén Dabason a Környezetszépítés és Környezetvédelem Évét éljük. Másféle attrakció is várta az érdeklôdôket ezen az estén. A
Kossuth Mûvelôdési Központ „minirett”-csoportjának bájos bemutatója után
testvérvárosunk, Tråiœ fúvószenekara adott egy egész
estét betöltô koncertet. A
zenészek elhozták nekünk
színes népviseletüket, különleges hangzású
népzenéjüket, de klasszikus darabokkal is kedveskedtek a közönségnek. A dabasiak hálából
kétszer is visszatapsolták a vendégmûvészeket,
ez is bizonyította a koncert sikerét.

Köszönjük szponzorainknak, Major Attila,
Eero Pakkola és Mucsi Katalin vállalkozóknak,
hogy felajánlásukkal és vendégszeretetükkel
hozzájárultak az est sikeréhez.
Kapui

Rendezvényeink

Rock est a város szívében
rekhez való ragaszkodással a P. Mobil bizony
még él. A közismert számokat, mint amilyen
a Kétforintos dal, vagy a Menj tovább…,
együtt énekelte fiatal és idôsebb, az ezzel kialakult eufórikus hangulat pedig felejthetetlen
élményt jelentett minden jelenlévô számára.
Mikor már mindenki azt hitte, hogy az estét, annak kialakult légkörét nem lehet tovább fokozni, színpadra lépett a csíkszeredai
Role, és egy fergeteges bulis-rockos koncertet
produkált. A kisebb csúszások miatt elég
késôn érkezett el a fellépés ideje, ám még így
is szép számmal képviseltették magukat a zenerajongók fôterünkön. Bodor Emese egyedülálló, karcos hangja, a tagok közvetlen, baráti stílusa és zenei profizmusa mindenkit
azonnal levett a lábáról. Így az idô múlásával,

Fotók: Karlik Dóra

Mint ahogyan arról már a Dabasi Újság elôzô
havi számából mindenki értesülhetett, szeptember 23-án, egy pénteki napon a város
fôtere ROCK TÉR-ré alakult át. A késô délutáni órákban kezdôdô rendezvénnyel a szervezôk célja az volt, hogy azt a réteget is megmozgassák, és végre azoknak is igényes szórakozási lehetôséget biztosítsanak, akik ezt a
fajta muzsikát szeretik.
A program kezdô (és kevésbé amatôr)
együttesek fellépésével és versenyével indult,
ôk voltak azok, akik megalapozták a városunkból és a környékrôl összesereglett fiatalok hangulatát, ezzel elôkészítve a terepet a
P. Mobilnak és a Role-nak.
A Kossuth Zsuzsanna SZKI berkein belül
alakult LazulAlánc lépett elsôként színpadra,
akiket már több városi rendezvényrôl ismerhet mindenki; így nem is csoda, hogy szép
számú hallgatóság elôtt zenélhettek a viszonylag korai kezdés ellenére is. Utánuk következett a pop-rock feldolgozásokat játszó
Brain Stew formáció szélesebb körben való
bemutatkozása, majd a Burn to gain salvation adott elô repertoárjából pár számot az
egyre lelkesebb közönség folyamatos buzdítása mellett. Idôközben több bulizni vágyó mo-

toros is érkezett, akik a Szakorvosi Rendelôintézet elôtti területen parkolták le gépcsodáikat és csatlakoztak a színpad elôtt tombolókhoz. A bandák versenyének keretén belül
a neverLAND adott még ízelítôt elsô lemezébôl a közönségnek, végül a Blues Archive a
tôle már megszokott profizmussal és magas
színvonalú zenével zárta a bandák csatájának
elsô szakaszát.
Hátra volt még ebbôl a programrészbôl a
Newsense együttes játéka, amelyre a rendezvény egyik fô fellépôjének koncertje után,
közvetlenül az eredményhirdetés elôtt került
sor. A zsûri az erdélyi Role együttes volt, akik
a szakmai szempontok figyelembevétele mellett, a nekik leginkább tetszô, legszimpatikusabb három csapatot választották ki. A díjak
átadásában, a végsô döntés kihirdetésében a népszerû színész, Kovács Róbert segédkezett, aki már
az esemény kezdetétôl ellátta a konferanszié és a
hangulatfelelôs szerepét.
A meghirdetett verseny
gyôztese a Blues Archive
lett, második helyen a
Newsense végzett, végül,
de nem utolsósorban a
harmadik helyet a Burn
to gain salvation szerezte
meg. Nyolc órakor elérkezett a rendezvény
talán egyik legjobban várt, legnagyobb érdeklôdést kiváltó koncertje: a legendás
P. Mobil fellépése. Schuster Lóránt csapatára
városunkban ritkán látott nagyságú embertömeg, ezerötszáz fô várt. A zenekar fellépése
bizonyította, hogy a hard-rock “divat” elmúltával, ám az eredeti elképzelésekhez, a gyöke-

a kissé hûvös idôjárással mit sem törôdve csápoltak tovább egészen hajnalig.
Reméljük, hogy idôvel hagyományt sikerül teremteni az ilyen jellegû koncerteknek,
programoknak, és hamarosan, ha kissé már
más formában is, de folytatása lesz a ROCK
TÉR-nek…
Zelovics Edina

Idôsek Világnapja a DDS-ben
Dabas Város Önkormányzata már több esztendeje köszönti a település nyugdíjas korú polgárait az Idôsek Világnapján, amikor is a szer-

vezôk ajándékkal lepik meg az érintetteket és
egy színvonalas, szórakoztató mûsort rendeznek a tiszteletükre. Az idei évben szeptember
30-án, a DDS impozáns épületében
került megrendezésre ez az esemény,
amelyet Kovács Jánosné, városunk
anyakönyvvezetôje vezetett fel köszöntôbeszédével. Az ünnepség fô mûsorszámaként Koós János és Dékány
Sarolta elôadását tekinthették meg az
érdeklôdô idôskorúak. A páros személyes varázsával, humorával és népszerû, örökzöld dalokkal szórakoztatta a
hálás közönséget közel egy órán keresztül. Fellépésük után Kôszegi Zoltán
polgármester köszöntô szavai zárták a

rendezvényt, aki külön kiemelte, hangsúlyozta
az idôsebb generáció fontosságát és értékét
egy társadalom életében. Mielôtt a nagy számban megjelent vendégsereg elhagyta volna a
csarnokot; pogácsával, aprósüteménnyel és
üdítôvel látták vendégül ôket a szervezôk.
ZE
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Akik a homokra is...

– Milyen igény hívta életre ezt a kiállítást?
– Igény? Inkább az erre való igény hiánya. A környezetkultúra vizuális neveltetésünk meghatározó
eleme. Fontos, hogy az ünnepek, sôt a mindennapok témája legyen, ugyanúgy, mint a kultúra vagy
más közéleti megnyilvánulás.
– Mit jelent a cím maga, miért szimbolikus a
bibliai idézet parafrázisa?
– Jézus intelemként mondta a homokra való
építkezést, viszont a kiállítás alapgondolata a homokot adottságnak tekinti szó szerinti és átvitt értelemben is. Nekünk ezen a földön és ebben a környezetben kell jót s maradandót létrehozni. A kiállító építészek ezt kísérelték meg, aminek látható
jelei ma már a mindennapjaink részévé váltak.
Mint szimbólum más jelentése is van, ezt testesíti
meg a kiállító tér közepén épített két nagy homokozó. Ez a gyerekkorunk, az elsô próbálkozások helye. Homokvár, alagutak, hidak! Az elszórt mértani
testek – kocka, hasáb, gúla – pedig már a megszerzett tudást, a mérhetôt, az alapot szimbolizálják.
– Hogyan fogadták a kollégák a megkeresést?
– Azt mondhatom, egy iroda kivételével – ôket
nem nevezem meg – mindenki örömmel fogadta
a felkérést. Bujdosó Géza kollégám pedig tevékenyen is részt vett a szervezésben.
– Igényesség, jó ízlés, szaktudás, mindez jelentkezik a kiállítás installációjában. Kitôl származtak
az ötletek, milyen segítséget vettél igénybe?
– Igényesség, jó ízlés? A bemutatott anyag
magáért beszél, de kellett egy gondolat, ami köré
csoportosítani lehet a különbözô formanyelven
készült munkákat, hogy egységes mondanivalót
képezzenek. Ezt a pluszt kerestem. Tudod, én úgy

vagyok, hogy ha egy címre van szükségem, megkeresem hozzá azt, aki a legjobbat adja. Ô Orci Józsi, és ha kell valami extrém ötlet, … akkor jön a
képbe A. Varga Imre kecskeméti festômûvész barátom, aki ha arról van szó, a világot is fejtetôre
állítja. Elmondtam neki a tartalmat és a címet, két
perc múlva hívott és sorolta. „Homokozó! Egy homokozót kell csinálni, benne kockákat, gúlákat,
gömböket elszórni… Homok – sivatag… homokozó – a kezdet. A Föld egy nagy homokozó tele –
mértani testekkel – házakkal. Fontos még megemlítenem Holecz Csabát és Zsitva Norbertet,
akik kreatív és precíz hozzáállásukkal segítették
megvalósítani az elképzeléseket.
– Elégedett voltál-e a megnyitón jelen lévô érdeklôdôk számával?
– Igen! Fôként azért, mert sok olyan ember jött
el, akire nem is számítottam, illetve örültem, hogy
személyes meghívottaim közül sokan megtiszteltek jelenlétükkel.
– Mi a célja a kiállításnak?
– Borvendég Béla építész publicista mondta:
„Jó építészetet csak mûvelt társadalomban lehet
csinálni”. Egy kiállítás az egyik eszköze a vizuális
nevelésnek, amivel hadilábon állunk az iskolákban,
pedig az az építészeti közízlés alapja. Az épített
környezet generációk ízlését alakítja. Ehhez képest
a környezetkultúránk nemhogy gyerekcipôben
nem jár, de cipôje sincs. Reményeim szerint ez a
kiállítás – amit megelôzött egy interjúsorozat –
csak a kezdet. Folyt. köv., hogy mivel, az legyen
egyelôre titok.
– Hogyan válhat interaktívvá egy ilyen kiállítás
(diákok bevonása, órák, stb.)?

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település minden
polgárát az 1956-os forradalom emlékére megrendezendô ünnepségünkre, amelyet
2005. október 23-án, vasárnap 16.00 órakor tartunk a gyóni Kegyeleti parkban.
A Gyóni Géza Általános Iskola tanulóinak ünnepi mûsora után elhelyezzük a
kegyelet koszorúit az 56-os emlékmûnél. Ezt követôen meghívjuk Önöket egy
meleg teára a Halász Móricz-kúria nagytermébe.
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat jelentsék be a Polgármesteri Kabinetirodában, a 29/561-211-es telefonszámon!
Kôszegi Zoltán polgármester

4 DABASI ÚJSÁG

2005. október

Fotó: Karlik Dóra

A VII. Dabasi Napok nyitórendezvénye volt ez a szép, bibliai csengésû címet viselô építészeti kiállítás, amely a Diego Dabasi Sportcsarnok konferenciatermében került megrendezésre. A tárlat alapötlete Ligetvári István
építésztôl származik, aki idôt és fáradságot nem kímélve valósította meg
ezt a nagyszerû gondolatot. A kiállítás résztvevôit Farkas Gábor, Dabas város fôépítésze köszöntötte, és Kôszegi Zoltán polgármester mondott megnyitóbeszédet. A tárlat céljáról, üzenetérôl, az építészet jövôjérôl kérdezgettem Ligetvári Istvánt, aki szívügyének tekinti a környezetkultúrát, az
élettér kialakításának harmóniáját.
– Felajánlottuk kollégáimmal a gimnáziumnak
és szakképzô iskolának, hogy a vizuális nevelés jegyében a kiállítási teremben tartunk nyitott órát
építészetet érintô témákból. Az intézményvezetôk pozitívan álltak a gondolathoz. Amitôl talán
interaktív, hogy a kiállítás megtekintése közben
egy elôadást hallgatva tudnak azonosulni a térbe
függesztett gondolatokkal és képekkel. Így egyszerre kapnak vizuális és auditív (képi és hangi)
benyomást.
– Miért fontos a kiállítás záróakkordjaként megrendezendô kerekasztal-beszélgetés a szakmának
és az érdeklôdôknek?
– Egyrészt, mert a kiállítást újra az elôtérbe
hozza, másrészt, mert Dabas és a kiállított munkák kapcsán van mirôl beszélnünk, szakmán innen
és túl. Pl. Kategória-e az, hogy szép vagy jó ház,
vagy a mai silány „tüzépbarokk” építészetért
mennyiben felelôs az építész, az építtetô és a társadalom? Folytassam? Gondolom, csak ez a két
téma is elég izgalmas, nem?
– Ha tôled függene Dabas jövôje, milyen városképet álmodnál ebbe a kicsit falusiasan eklektikus
környezetbe?
– Ez egy hihetetlen jó kérdés! Akár lehetne egy
külön fórumot szervezni erre, a városvezetés és a
civil társadalom közt. Szóval, hogy milyet? Számomra az alapgondolatot Hamvas Béla adja „az
Alföldön az ember és a táj közt a viszony nem
végleges … az alföldi város életrendje nem különbözik a faluétól…”, mert a táj és a környezet meghatározza az ott élôk munkáját, tevékenységét.
Minden település egyéni és közösségi életterekbôl
áll. Az építészet célja nem magát a társadalmat
megtervezni, hanem az abban szereplôk életterét
létrehozni. Az építészet zsákutcája az új görcsös
megteremtése… „minden változik és semmi sem
változik”. A feladat mindig ugyanaz, a különbség
az, hogy új meg új alkotók jönnek és újra és újra
fogalmazzák meg azt, ami ôstôl eredt és állandó.
Így van ez az építészettel is, minden más hamis és
csak vizuális transzparens. Úgyhogy a városkép
megálmodása nem olyan megfogható dolog,
hogy behunyom a szemem, és kitalálom milyen
legyen, hanem egy folyamat, amiben részt vesznek különbözô szereplôk más-más nyelven beszélve, de a lényeg, hogy ezek a formanyelvek érthetôek legyenek. Minden más öncélúság, hatalomvágy és utópia.
Kapui Á.

Rendezvényeink • Önkormányzati hírek

Várakozással teli izgalom, egyfajta felpezsdülés jellemezte a Dabasi Napok
zárórendezvényét megelôzô hetet Sáriban. A lakosság egy emberként munkálkodott azon, hogy az a bizonyos vasárnap, szeptember 25-e igazán jól sikerüljön. Az ünnep szüreti felvonulással kezdôdött, ahol – az egész programban talán a legnagyobb szerepet vállaló – hagyományôrzô Rozmaring
Népdalkört népviseletbe öltözött óvodások, mazsorettek és felvonulók sokasága kísérte utcáról, utcára. Fiatalokkal megrakott, feldíszített lovaskocsifogatokkal a Rozbora zenekar kíséretével vonultak végig vidám hangulatban
Sári területén.
A téren a Himnusz közös éneklése után került sor a Tájház – Rétesház
ünnepélyes alapkôletételére, amit Kôszegi Zoltán polgármester vezetett le.
A tégelybe több jelent idézô tárgy került: a Dabasi Újság egy száma, képek
városunkról egy memóriakártya formájában, a jelenleg használatos pénzünk és a sári rétes hitelesített receptje. Az óvodások, iskolások, cserkészek
és a Rozmaring népdalkör mûsorai tették még színesebbé, emlékezetesebbé a napot. A Szózattal ért véget az alapkô letételének emlékmûsora. Közben a múltat idézô kemence füstje csinált étvágyat a megjelenteknek a ré-

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete a
jogharmonizáció jegyében szeptemberi ülésein összesen
8 helyi rendeletét módosította. Számos pénzügyi tárgyú
rendelet felülvizsgálatát jogszabályváltozás indokolta.
Így került sor az iparûzési, kommunális és az építményadóról, valamint a talajterhelési díjról szóló rendelet törvényhez igazítására. A 2005. november 1-jén hatályba
lépô új közigazgatási eljárási törvény elôírásainak megfelelôen módosításra került az Önkormányzat SZMSZ-e,
a közterület-használat rendjét szabályozó rendelet, a hivatal ügyrendje. Új rendeletként fogadta el a testület az
elektronikus ügyintézésrôl szóló rendeletét.
***
A Képviselô-testület 2005. szeptember 15-i ülésén elfogadta az Önkormányzat 2005. I. félévi gazdálkodásról készült tájékoztatóját.
***
Hivatásos Tûzoltóság részére a hivatásos önkormányzati tûzoltó-parancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréjére, korszerûsítésére pályázatot nyújt be bruttó 70 000 000 Ft összegben, melyhez 20%-os – 14 000 000 Ft – önrészt biztosít. A pályázott eszközök: 1 db vízszállító gépjármû minimum 6500 liter víztartállyal • 60 garnitúra védôruha •
40 db 6 literes Kompozit palack légzôkészülékhez • 50 db
Auer védôsisak • 1 db feszültségmentesítô készlet.
A Képviselô-testület felkérte a polgármestert, hogy az
érintett önkormányzatoktól a társulás útján kérje
szerzôdésben rögzítve a településükre jutó, a tûzoltóság pályázatához szükséges önrész biztosítását.
***
Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a tulajdonát képezô
0108/2 hrsz.-ú ingatlanon az Ország Közepe Többcélú
Kistérségi Társulás állati hulladékgyûjtô épületet építsen, valamint a meglévô közmûveket igénybe vegye.
***
Az Ócsa-Felsôbabád ivóvíz és csatorna ellátásához a
Dabas Ipari Park vezetékhálózatra való rácsatlakozással

Fotó: Karlik Dóra

Szüreti felvonulás, a Tájház és
Rétesház alapkôletétele Sáriban

teshez. A kitelepült kézmûveseknek is nagy sikerük volt, vonzották az érdeklôdôket az egész rendezvény ideje alatt. A Rozmaring Népdalkör tagjai
babgulyást is készítettek, amivel az elfáradt, megéhezett felvonulókat látták vendégül. Az evés után; tánccal, vidám hangulatban zárult a nap. Rétes
ugyan nem mindenkinek jutott, ám annak örülnünk kell, hogy ilyen sokan
voltunk együtt egy ilyen, hagyományokon alapuló városi rendezvényen.
Újvári Miklósné

hozzájárul. A tervezés és kivitelezési költségek teljes
mértékben Ócsa Város Önkormányzatát terheljék. A
végleges döntést ennek ismeretében hozza meg.
***
A Képviselô-testület jóváhagyta a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány által 2005-ben kiírt Könyvtárfejlesztési pályázatán (2.B. pályázat) való részvételét. Felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyásról szóló nyilatkozat aláírására.
***
A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
(KIOP) keretében „Ivóvizek minôségének javítása” címû komponensre.
A beruházás összköltsége: 546 843 000 Ft (100%)
A beruházás bruttó bekerülési összköltségébôl
– saját erô:
32 520 000 Ft (5,9%)
– támogatás:
514 323 000 Ft (94,1%)
A Képviselô-testület a saját erô összegét – azaz
32 520 000 Ft-ot – sikeres pályázat esetén a 2006. évi
költségvetési rendeletében biztosítja.
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetôjének
46.356/2005. számú törvényességi észrevételével kapcsolatosan, a 18/2005. (VI.10.) rendeletét nem kívánja
módosítani, annak rendelkezéseit érvényben tartja.
***
A Képviselô-testület felhatalmazta a polgármestert a
Komposztáló telep gépei és berendezései bérleti
tárgyalásának lefolytatására és a bérleti szerzôdés
aláírására.
***
A testület támogatta a Dabas-Sári – Dabas járda és kerékpárút építésére és felújítására – tárgyú – közbeszerzési eljárás keretében 2005. július 13-án kiírt ajánlattételi felhívás mûszaki tartalmának módosítását. Felkérte
a jegyzôt, hogy a fenti tárgyú egyszerû közbeszerzési eljárás keretén belül új ajánlattételi felhívást készítsen.
Ezen az ülésen tett javaslatot a testület Pest Megye
Önkormányzatának Közgyûlése által adományozandó
kitüntetésekre.

A Képviselô-testület 2005. szeptember 28-án elfogadta a lejárt határidejû önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést. (83-209/2005)
A Képviselô-testület a Közbeszerzési törvénnyel összefüggô helyi szabályzatának 6.1. fejezetének elsô fordulatát az alábbiak szerint módosítja:
– Az ajánlatok felbontását a Jegyzôi Iroda egy alkalmazottja, az adott pályázat elôkészítésében részt vevô
hivatali dolgozó, közbeszerzési referens, illetve a polgármester vagy alpolgármester végzi.
– Az ajánlatok minôsítésével, értékelésével kapcsolatos feladatok ellátására a polgármester minimum
3 tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjait írásban
bízza meg.
Ezzel egyidejûleg a 163/2005. (VI.22.) sz. ÖK. határozat 2. pontját módosítja.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy 11 397 000 Ft
összeg erejéig, 1 000 000 Ft fenntartói támogatás vállalása mellett részt vesz a PMKA által fenntartók részére kiírt eszközfejlesztési pályázaton (2. A pályázat).
Felhatalmazta a polgármestert a pályázati adatlap, illetve a pályázatban megjelölt fenntartói támogatás
rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat aláírására.
***
A testület megbízta a polgármestert, hogy a dabasi önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújítására indítsa meg a nyílt közbeszerzési
eljárást, melynek keretében kerüljön kiválasztásra a
legkedvezôbb ajánlatot benyújtó kivitelezô.
A kivitelezô kiválasztását követôen a munkálatokra
kössön kiviteli szerzôdést a rendelkezésre álló bruttó
79 350 000 Ft erejéig.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy a 2005. évi
közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott járda és kerékpárút építés és felújítás költségeinek fedezetére a
hiányzó, max. 55 000 000 Ft-ot a 2006. évi költségvetésben biztosítja. Felhatalmazta a Polgármestert, hogy
az eljárás gyôztesével a kiviteli szerzôdést megkösse.
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Önkormányzati hírek
A Gyóni Géza Általános Iskola bôvítése tárgyában meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárásra benyújtott pályázatok közül – mint összességében a legkedvezôbb ajánlatot – a PROGRESS B-90 Rt. (Budapest, Emília u. 15.)
bruttó 136 999 000 Ft összegû ajánlatát fogadta el. Felhatalmazta a polgármestert a szerzôdés megkötésére.

Közbiztonsági hírek
Dabas Város Önkormányzata által telepíttetett második
sebességmérô és kijelzô tábla 2005. szeptember 26-án
kezdte meg mûködését az 5-ös Fôút Szent János úti szakaszán. Ezzel párhuzamosan a Dabasi Rendôrkapitánysággal együttmûködve ismét közlekedésbiztonsági akció
kezdôdött „Lassíts az életért” címmel. Ennek keretében
rendôr kollégák segítségével városunk fiataljai, a Polgármesteri Hivatal munkatársai tájékoztató és figyelmeztetô
szórólapokat adtak át az autósoknak. Az akció célja a
40 km/h sebességet túllépôk figyelmeztetése volt, még
büntetés nélkül. Az akció keretében több mint 200 autót
állított meg és ellenôrzött a Dabasi Rendôrkapitányság. A
súlyos szabálysértésnek számító sebességtúllépés esetén
azonban a rendôr kollégák már bírságoltak (60 és 75 km/h
sebesség között) összesen 35 esetben, melynek jelentôs
hányadát nem a gyorshajtók, hanem a szabálytalanul
közlekedô teherautósok, illetve egyéb szabálysértést elkövetôk tették ki. A hét folyamán 7 olyan autóst jelentettek
fel, akik 75 km/h feletti sebességgel közlekedtek, 10 gépjármûvezetô pedig figyelmeztetésben részesült. Kérünk
mindenkit, hogy tartsa be a sebességhatárt. Biztonságos
közlekedést kívánunk!

A falunak jövôje van!
2005. október 2-án tartották a Faluparlament elsô országos ülését Dabason.
A 420 település küldöttei városunk sportcsarnokában gyûltek össze a nemzeti
konzultációt lezáró rendezvényen.
A Faluparlament ülésén a védnöki testület tagjai mellet még tizenketten szólaltak fel,
akik között volt orvos, tanítónô, polgármester, gazdálkodó, vállalkozó, egyetemi hallgató. Mindannyian azt hangsúlyozták, hogy egy olyan országban szeretnének élni, ahol
a vidéki embernek ugyanannyi lehetôsége van, mint a fôvárosban élôknek, egy olyan
országban, ahol a falunak jövôje van.
A Nemzeti Konzultáció egyik alapítójaként Orbán Viktor volt miniszterelnök meghívást kapott a rendezvényre, ahol elmondta: Magyarországnak vidékbarát országvezetésre van szüksége, a földet meg kell védeni, a családi gazdaságok programját újra kell
indítani, az államnak hozzá kell segítenie a gazdákat a tulajdonszerzéshez a kereskedelemben, a feldolgozó- és a felvásárlóiparban.
Az országnak biztonságra van szüksége. Fontos, hogy senki ne maradjon magára, a
dolgok a helyükre kerüljenek. A “dübörgô gazdaság” helyett kisebb zajra és nagyobb
hatékonyságra van szüksége a magyar társadalomnak.
Orbán Viktor hangsúlyozta a “…magyar falu nélkül az ország sohasem tudja beteljesíteni a rendszerváltáskori vágyait”, azt, hogy emberhez méltó életet élhessünk a Kárpát-medencében.
A faluparlament újbóli összehívását a következô év elejére tervezik.
Cs. Zs.

IBIDEN HUNGARY KFT.
2336 Dunavarsány, Ipari Park, Neumann J. u. 1.
Telefon: (06-24) 501-300
E-mail: job_ihk@ibiden.hu

ÁLLÁSAJÁNLAT

MEGHÍVÓ
Közmeghallgatásra és városrészi gyûlésekre
A Képviselô-testület a jogszabályban és az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a közmeghallgatást és a városrészi gyûléseket az alábbi helyszíneken és idôpontokban tartja meg
Dabas városában:
Közmeghallgatás: 2005. november 10. (csütörtök)
17.00 óra. Polgármesteri Hivatal
Napirendje: Dabas Város közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzete • Mezôôri szolgálat • Környezetvédelem, környezetszépítés • Regionális állati hulladékgyûjtô elhelyezése
Városrészi gyûlések:
– Dabas-Szôlô 2005. 11. 03. (csütörtök) 18.00 Mûv. Ház
– Felsô-Dabas 2005. 11. 04. (péntek) 18.00 Kossuth
Zsuzsanna Szakiskola
– Dabas-Gyón 2005. 11. 07. (hétfô) 18.00 Halász Móricz
Kúria
– Dabas-Sári 2005. 11. 09. (szerda) 18.00 II. Rákóczi Ált. Isk.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
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Az IBIDEN Hungary Kft. japán multinacionális cég, mely zöldmezôs beruházást
indít Dunavarsányban.
Autóipari beszállítóként, dízelmotorok kipufogórendszeréhez gyárt kerámia alapú szûrôket. A cég új gyártó gépsorokat telepít, amelyek a legmodernebb technológiával mûködnek.
A vállalat folyamatos mûködéséhez operátor munkakörbe (betanított munka) keresünk munkaerôt.
Olyan jelentkezôk érdeklôdését várjuk, akik számára nem probléma a dunavarsányi munkahely, vállalják a folyamatos mûszakot és hosszú távra elkötelezettek.
A vállalat alapkoncepciója a lehetô legjobb munkaerô kiválasztása, elvándorlásának megakadályozása a jó munkakörülmények megteremtésével és egy kedvezô bónusz rendszer kialakításával.
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklôdését, és úgy érzi, hogy megfelelô csapattag válna Önbôl cégünknél, akkor várjuk Önt egy teszt kitöltésére, mely leméri
a jelentkezôk azon képességeit, amelyek ehhez a munkakörhöz elengedhetetlenül
szükségesek.
A tesztelés helyszínével és idôpontjával kapcsolatosan – cégünk felvételi ütemtervével összhangban – egy késôbbi idôpontban jelentkezünk.
Tájékoztató Dabason a Polgármesteri Hivatal Nagytermében
október 27-én (csütörtök) 16.30-kor.
Várjuk jelentkezést, önéletrajzát!
Cím: 2336 Dunavarsány, Ipari Park, Neumann János u. 1.
Telefon: (+36-24) 501-300 • Fax: (+36-24) 501-305

Önkormányzati hírek

Októberi hajrá
Mivel bizonytalan, hogy meddig élvezhetjük az idôjárás kegyességét, városszerte gôzerôvel folynak az építési munkálatok. Jelenleg az új autóbuszvárók elhelyezésének
terepmunkálatai zajlanak. Összesen 7 db
új, esztétikus kivitelû felépítmény kerül elhelyezésre az 5-ös út mentén. Az utasok e
helyeken az esôtôl, hótól védve várakozhatnak a járatok érkezéséig. A jövôben az Önkormányzat tervei szerint további autóbuszvárók épülnek majd. Munkatársainkkal a nyár folyamán felmértük a város közterületein, valamint az önkormányzati intézmények területén lévô fák állapotát, és
az idôs, korhadt, veszélyes fák kivágását
szakértôvel egyeztetve megrendeltük.
Önök is bizonyára tapasztalják, hogy most
folynak ezek a munkák, az ezzel járó esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.
Örömünkre szolgál, hogy befejezôdött a
Martinovics tér parkosítása, melynek során
egy 8–10 férôhelyes parkolóhely került kialakításra.
Idén az alábbi járdaszakaszok építése
kezdôdik meg, melyek befejezési határideje
ez év november 30.:
– a Szôlô utcában, az iskola elôtti szakasz,
– Kossuth Lajos út, Presszó és Áchim u.
között,

Az év utolsó hónapjainak
önkormányzati rendezvényei
Az év utolsó hónapjaiban is sor kerül az Önkormányzat hagyományos rendezvényeire, amelyekre szeretettel várjuk Dabas város minden polgárát. Lesznek olyan
rendezvényeink, amelyek csak a lakosság bizonyos rétegeinek szólnak, ilyen például az 50. éves házassági évfordulósok ünnepsége (november 4-én, pénteken) vagy
az Újszülöttek Köszöntése és Ligete (november 5-én, szombaton), valamint a Városi Mikulás iskolásoknak a Diego Dabasi Sportcsarnokban.
Ez utóbbira december 7-én délután 14.00 órakor kerül sor. A gyerekek az Ötvös
Cirkusz elôadását láthatják majd, amelynek remélhetôleg olyan nagy sikere lesz,
mint a tavalyi produkciójuknak. A kicsiknek, hintón vagy szánon, az óvodákhoz
megy majd az Önkormányzat Mikulása, sok-sok édességgel a puttonyában.
A tavaly december 5-i népszavazás sajnálatos eredménytelensége figyelmeztetés arra, hogy ne feledjük hibáinkat, tegyük jóvá azt, amit vétettünk határainkon
túli nemzettársainkkal szemben.
A múlt évben is ilyen meggondolásból tartottuk meg az Összetartozás és a Szeretet Ünnepét, és ezt a szép rendezvényt idén már hagyománnyá szeretnénk tenni.
December 9-én szeretettel várunk tehát minden jóérzésû dabasi polgárt, akinek
fontos a szeretet és az összetartozás, a sorsközösség vállalása mindazokkal, akik önhibájukon kívül Magyarország határain kívül rekedtek. Tavaly a marosvásárhelyi
Kôvirág együttes volt a vendégünk, idén a Kárpátia jön el közénk a hazafias rockzene gyöngyszemeivel. Az Idôskorúak Karácsonyi Ünnepségeit minden városrészben megrendezzük december hónapban. Ennek részleteirôl természetesen idôben
értesítjük az érintetteket.
Szeretettel várjuk Önöket a szilveszteri tûzijátékra, egy pohár pezsgôre, majd az
újévi koncertre is!
A szervezôk

– Falu Tamás u. Budapest Bank elôtti
szakasz,
– Vásártér út, a Fô úttól a József Attila
útig,
– a Szent János úton az Okmányirodától
a gyógyszertárig terjedô szakasz.
2006 nyarára megépül a Sári-Besnyôre
vezetô kerékpárút és járda.

Beszámoló az ez évi
sikeres pályázatokról
Útépítésekre kiírt pályázaton az Önkormányzat által elnyert támogatás 2006. évi
felhasználására a kivitelezôk kiválasztása
közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van.
A települési hulladék közszolgáltatásfejlesztés címen kiírt pályázaton elnyert
támogatás felhasználása a szelektív hulladékgyûjtô szigetek burkolatának építésével jelenleg folyamatban van. Szintén e
pályázat keretében 4 db komposztáló gép
került a város birtokába.
A Gyóni Géza Általános Iskola tornatermének magastetô-ráépítése, valamint a
tetôtér beépítése tárgyában a közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadása
2005. október 7., a kivitelezési munkák a
2006–2007-es tanévkezdésre befejezôdnek.
Városüzemeltetési Osztály

Tisztelt Polgármester Úr!
Munkatársaim és a magam nevében köszönetemet fejezem ki, hogy az intézményünknek is helyet biztosító Kossuth László út 1. szám alatti ingatlan tetôszigetelését elvégeztették. A következô hónapokban sor kerül az ÁNTSZ által vállalt belsô felújítások elvégzésére, és reményeim szerint a következô évben már kulturált körülmények között fogadhatjuk Dabas és a
környezô települések lakosságát. Gratulálok a településen végzett felújításokhoz, beruházásokhoz, különösen az oktatási intézményekben (tanuszoda) végzett
munkálatokhoz. Kérem, köszönetemet a Képviselôtestület felé továbbítani szíveskedjen.
Üdvözlettel:
Dr. Balogh Edit városi tisztifôorvos

A “Gyermekünkért, Jövônkért” Tehetséggondozó
Alapítvány közli, hogy a személyi jövedelemadók
1%-ából 2003-ban befolyt 33 477 Ft-ot oktatási
céljainak megvalósítására fordította. Minden felajánlónak köszönjük a támogatást.
BANKSZÁMLASZÁMUNK:
64400099-10100228
Köszönettel: a kuratórium
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Önkormányzati hírek

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések

Halottaink

10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Október 7.
Mráz István – Pelikán Edit
Kaldenecker Attila – Katona Gabriella
Október 14.
Hajdi Ferenc – Szmrek Ágnes
Október 27.
Varga László – Gágány Éva
Október 28.
Farkas Krisztián – Szabó Csilla
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
Október 4.
Harmincz István – Kecskés Ildikó
Október 11.
Lakos József – Kollár Teréz
Strupka János – Bukovszki Terézia
Október 19.
Albert Béla – Balázs Mária
Október 25.
Zsolnai István – Danyis Piroska
Október 26.
Kovács János – Pék Zsuzsanna
Ballabás József – Takács Mária
25 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Október 4.
Fekete Pál – Zsidi Erzsébet
Prauda József – Kosztolányi Éva
Október 11.
Kovács Imre – Kovács Aranka
Pálffi Zoltán – Zsolnai Anna
Október 17.
Mráz Miklós – Mártha Mária
Október 18.
Böcsödi László – Rusznyák Erika
Pajor Ferenc – Balázs Mária
Október 24.
Drozdik Sándor – Merczel Erika
Kopasz Gábor – Majoros Erzsébet
Október 25.
Hodászi József – Csernák Kamilla
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
Július 19.
Szever Pál – Gágány Irén
Október 17.
Szabados József – Szabados Margit
Pintér Balázs – Gogolák Kamilla
Október 24.
Zsolnai Balázs – Gogolák Mária
Október 25.
Sági József – Tuska Julianna
Soós Vilmos – Somogyi Erzsébet
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
Október 2.
Farkas Péter – Debreczeni Rozália
Október 16.
Zelovics János – Sinkó Katalin
Turcsán Sándor – Fabók Mária
Október 23.
Lovestyán József – Mészáros Teréz
50 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
Augusztus 6.
Fekete István – Erdélyi Erzsébet
Október 15.
Révész Alajos – Halma Mária
Október 27.
Harmincz Pál – Fabók Karolina
Október 29.
Kovács Pál – Kránicz Rozália
2005. szeptemberben kötöttek házasságot:
Szeptember 3.
Farkas Péter – Dallos Edina
Szeptember 17.
Fabók Ferenc – Hizsnyai Rita
Szeptember 19.
Prauda Gábor – Popon Mária
Szeptember 24.
Fridrich László – Kajdácsi Andrea
Suhajda Zoltán – Gogolák Tímea

Név
Szente-Varga Sándorné (Prsan Julianna)
Forgó Istvánné (Pekker Ilona)
Szalay Lajosné (Szemján Erzsébet)
Léh Sándorné (Hranka Erzsébet)
Velikovszki Józsefné (Kecskés Erzsébet)
Takács Józsefné (Kozár Sára)
Pacsirta Andrásné (Szabados Mária)
Weisz Károlyné (István Erzsébet)
Subert Istvánné (Kovács Mária)
Deák Antal István
Karlik Jenô László
Juszku Ferenc
Porubszky Györgyné
(Zombory Margit Klementina)
Fekete Ferenc
Dobos József
Kecskés József
Döme Dávid
Medve Lászlóné (Sziráki Mária)
Liska József
Szepesváry Dezsô István
Széll Józsefné (Zsigovics Ilona)
Szikszai Mihályné (Megla Mária)
Opóczki Pál
Letki Julianna
Pacsirta András
Sallai Kálmánné (Gugyerás Terézia)
Tuska Katalin Irén

Isten éltesse sokáig Önöket!
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1965. 07. 11.
1916. 06. 01.
1929. 01. 13.
2005. 08. 16.
1919. 07. 29.
1949. 03. 30.
1922. 06. 18.
1930. 12. 24.
1911. 09. 27.
1924. 11. 03.
1954. 06. 06.
1948. 07. 02.
1936. 12. 15.
1930. 11. 05.

2005. 08. 09.
2005. 08. 10.
2005. 08. 16.
2005. 08. 16.
2005. 08. 17.
2005. 08. 18.
2005. 08. 24.
2005. 08. 28.
2005. 08. 30.
2005. 08. 31.
2005. 09. 01.
2005. 09. 03.
2005. 09. 07.
2005. 09. 07.

Újszülötteink

Városunk 90 év feletti lakói
Szül. idô.
1914. 10. 01.
1910. 10. 10.

Halálozás idôp.
2005. 06. 04.
2005. 06. 23.
2005. 06. 23.
2005. 07. 09.
2005. 07. 09.
2005. 07. 16.
2005. 07. 20.
2005. 07. 21.
2005. 07. 23.
2005. 07. 29.
2005. 08. 02.
2005. 08. 05.
2005. 08. 07.

Osztozunk a családok gyászában.

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Név
Barta Bertalan
Szabados Istvánné (Szmetana Kamilla)

Szül. idô
1922. 07. 10.
1922. 11. 04.
1920. 06. 28.
1939. 04. 18.
1948. 01. 04.
1918. 03. 08.
1926. 08. 15.
1930. 12. 05.
1922. 01. 24.
1944. 06. 03.
1954. 10. 20.
1940. 06. 05.
1929. 12. 23.

Életkor
91 éves
94 éves

Újszülött neve
Lauter Ádám
Andristyák Máté
Sikari Miklós
Bálint Balázs
Virbling János
Bukovszki Ádám
Dormány Szonja
Szánthó Atina
Juhász Milán
Laczkó Martin
Dósa Viktória
Lakos Levente
Laja Nikolett
Oláh Natália
Forczek Miklós
Jarábik Dominik

Születési ideje
2005. 04. 25.
2005. 06. 11.
2005. 08. 27.
2005. 08. 30.
2005. 09. 02.
2005. 09. 04.
2005. 09. 05.
2005. 09. 06.
2005. 09. 08.
2005. 09. 12.
2005. 09. 13.
2005. 09. 15.
2005. 09. 16.
2005. 09. 18.
2005. 09. 22.
2005. 09. 24.

Anyuka neve
Kohut Jolán
Zsíros Judit
Veres Gabriella
Garajszki Mária
Virbling Mária
Farkas Ágnes
Gulyás Andrea
Halengár Tímea
Kulcsár Mónika
Búzás Judit
Tihanyi Szilvia
Fábián Gabriella
Baráth Andrea
Tóth Annamária
Kecskés Anna
Farkas Judit

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Fiatalok rovata

Kedves Szülôk!

Küldetésre fel!

Fotó: Karlik Dóra

Beszámoló az ifjúsági nagykövetek szeptemberi tevékenységérôl
Véget ért a szeptember. Ez egyben a felkészítésünkre szánt periódus végét is jelenti. A hónap
elején intenzív angol nyelvi tanfolyam mellett, a
Polgármesteri Hivatal felépítésével és mûködésével kapcsolatban hallgattunk elméleti elôadásokat. Ezek elsôdleges célja a munkakörünk szempontjából elengedhetetlenül szükséges információs háttér megteremtése volt. Ezt követôen belefogtunk a különbözô oktatatási intézmények,
mûemléképületek, egyesületek, civil szervezetek,
stb. felkeresésébe. Igyekeztünk közösen feltérképezni, milyen lehetôségeket hordozhat számukra
ez az általunk képviselt, új diplomáciai kapcsolattartás. Mindeközben folyamatosan zajlottak az egyeztetô tárgyalások a Dabasi Napokkal kapcsolatban, ahol is a testvérvárosi delegációk kalauzolásának izgalmas feladatköre hárult ránk. Szerencsére minden zökkenômentesen alakult, így reményeink szerint
a küldöttek pozitív élményekkel gazdagodva térhettek haza. Mi pedig az izgalmas tapasztalatok megszerzése mellett, munkavégzésünk szempontjából rendkívül hasznos személyes kapcsolatokat építettünk ki az idelátogatókkal.
Már csak egyetlen lépcsô választott el minket attól, hogy valóban igazi küldöttekké váljunk. A hivatalos eskütétel, amelynek során kinyilvánítjuk az elkötelezettségünket a ránk bízott tisztség és Dabas város iránt. Kissé izgatottan vágtunk neki a mindannyiunk számára meghatározó, ámbár teljesen
újszerû ceremóniának. Az eseményt követôen mindenki messzemenô bizalmáról és támogatásáról
biztosított bennünket és sok sikert kívánt a jövôbeni akadályok sikeres leküzdéséhez. Reméljük, hogy
megbízatásunk ideje alatt tetteinkkel és majdani eredményeinkkel igazolni tudjuk, hogy érdemesek
vagyunk az elôzetesen megszavazott bizalomra. Mire a Kedves Olvasó kezébe kerül a Dabasi Újság októberi száma, mi már mindhárman kiküldetésünk helyén, testvérvárosainkban teljesítünk szolgálatot.
Kancsár Krisztián

Fiatalok Éjszakája elnevezésû rendezvényünk,
mely 2005. július 10-én került elôször megrendezésre, alternatív szórakozási lehetôséget kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt, melyre több mint
300 fiatal látogatott el. A rendezvény célja, hogy
a fiatalokat a kulturált szórakozásra neveljük. Az
est folyamán sem az alkohol fogyasztása, sem a
dohányzás nem engedélyezett, valamint 16 éven
aluli gyerekeket csak szülôi kísérettel engedjük el,
vagy esetleg hazavisszük. Minden fiatalnak érkezéskor felírjuk a nevét, azt, hogy mikor érkezett,
valamint azt, hogy mikor távozott. A gyerekek
biztonságára felnôtt tanárok, segítôk, valamint a
Király Security ügyel. A következô Fiatalok Éjszakájára 2005. november 11-én kerül sor, melyre Ön
is nyugodt szívvel elengedheti gyermekét.

BURSA HUNGARICA
FELSÔOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2006
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok számára
kívánja elérhetôvé tenni a felsôoktatásban való
részvételt. Az ösztöndíjra egyaránt pályázhatnak
a jelenleg nappali tagozaton államilag finanszírozott képzésen felsôfokú tanulmányokat folytató
hallgatók („A” típusú pályázat), valamint a következô tanévben felsôfokú tanulmányokat kezdô,
jelenleg középiskolás tanulók („B” típusú pályázat), akik Dabas Városában állandó lakóhellyel
rendelkeznek.
Mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatra
jelentkezni szándékozók pályázatukat Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (2370 Dabas,
Szent István tér 1/B) hozzáférhetô pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani, mely mellé kötelezôen
csatolandó a szülôk kereseti kimutatása, a családban esetlegesen elôforduló betegség igazolására szolgáló orvosi nyilatkozat, valamint a nappali tagozaton tanuló testvér iskolalátogatási
igazolása.
A pályázat benyújtási határideje:
2005. október 31.

Felhívjuk azoknak a „B” típusú ösztöndíjasoknak a
figyelmét, akik 2002-ben váltak jogosulttá az
ösztöndíjra, hogy az ösztöndíj folyósításának
idôtartama 2004/2005. tanév 2. félévével lezárult. A 2006. évi forduló keretében „A” típusú
ösztöndíj iránti kérelmet nyújthatnak be.
Azoknak az ösztöndíjasoknak a jogosultságát,
akik 2003-ban vagy 2004-ben nyertek „B” típusú
ösztöndíjat, Dabas Város Önkormányzata felülvizsgálja.
A felülvizsgálathoz kötelezôen csatolandó igazolások: az ösztöndíjas hallgató hallgatói jogviszonyának igazolása, szülôk kereseti kimutatása, betegség igazolására szolgáló orvosi nyilatkozat,
nappali tagozaton tanuló testvér iskolalátogatási
igazolása.
Az igazolások benyújtásának határideje:
2005. október 31.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felülvizsgálatban
való részvétel, a szükséges igazolások benyújtása
kötelezô!
További információ a 29/561-260, valamint a
29/561-264-es telefonszámon.

A Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat
fotópályázatot ír ki
a Nyár témakörében
Ha elmúltál már 13 éves, de
nem vagy még 20, indulj te is!
Hogy mit kell tenned?
2005. október 31-ig juttasd el
fotóidat Dabas Város
Önkormányzatához
személyesen, vagy az ifjúsági
képviselôkön keresztül.
Hogy mit nyerhetsz?
I. helyezett
15 000 Ft-os vásárlási utalványt
II. helyezett
10 000 Ft-os vásárlási utalványt
III. helyezett
5000 Ft-os vásárlási utalványt
Ha bôvebb információra van
szükséged:
Telefon: 561-200, Pávics Edina
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Hitélet

Az utóbbi hetekben, hónapokban többször tapasztalhattunk egyházunk és intézményei ellen történt támadásokat a nagypolitikában. Ezek
a támadások elérkeztek kisvárosukba is, amit nem szabad annyiban
hagynunk!
A Patrióta címû újság IV. évfolyam 7. számában, dr. Ács Ferenc által írt: Csontok itt – csontok ott, kutyák itt – kutyák ott, címû cikkben a szerzô súlyosan megsértette a gyóni Római Katolikus Plébánia jó
hírét és érdekeit.
A cikk szerzôje megsértette továbbá az egyház magántulajdonhoz
való jogát azzal, hogy illetéktelenül, az egyház képviselôjének tudta, engedélye nélkül hatolt be az egyház magánterületére, és ott nyilvánvalóan rossz szándékkal kétesen értelmezhetô fotót készített, mely a laikus
emlékezetében kész tényként marad meg.
Továbbá közvetve az egyház rossz hírét keltette a telektulajdonosok
elôtt, sértve ezzel az ô döntésüket is, miszerint ott szeretnének telket vásárolni, és házat építeni.
Ugyanakkor burkoltan, cél nélküli és értelmetlen kegyeletsértésnek
állítja be a gyóni Római Katolikus Plébániának az élôkért történô
munkálkodását és ennek érdekében hozott döntését.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a fénykép elkészülése után, mi több,
a cikk megjelenésének idôpontjában is folytak körültekintô, kegyeletet nem sértô és szabályos exhumálási, tereprendezési munkálatok.
Ezt a Pest Megyei Temetkezési Vállalat munkatársai is alá tudják támasztani.
Tisztában vagyok azzal, hogy ennek a cikknek elsôdleges célpontja
nem az egyház, hanem a városvezetés volt, mint általában, és Ács úr az
egyházat csupán eszközként használta fel céljainak eléréséhez.
A továbbiakban ezt ne tegye! Az egyház nem egy rongydarab, hogy
dobálózzanak vele!!!
Ugyanakkor nem számolt azzal, hogy ez a cikk épp elég volt ahhoz,
hogy hívô emberekben felidézze az egyház elleni támadások szomorú
emlékét. Sajnos több hívôtôl is ezt a következtetést hallottam
Demokráciában élünk, melyben megvan a szólás szabadsága, de
nem minden áron.
Ezért tisztelettel és egyben nyomatékosan kérem a cikk szerzôjét,
fejezze be a gyóni Katolikus Plébánia és közössége (2300 katolikus
hívô) elleni lejárató hadjáratát, és jó katolikusként inkább azon
munkálkodjék, hogy a Római Katolikus Egyház érdekei ne sérüljenek tovább!
Tibay László plébános

Egy feledhetetlen
Ave Maria

Fotó: Karlik Dóra

Nyilatkozat

A Dabasi Napok elmaradhatatlan komolyzenei hangversenyének idén a felsô-dabasi katolikus templom adott otthont, szeptember 20-án, kedden este.
A koncert maradandó zenei élményt nyújtott az ott lévô, sajnos kisszámú közönségnek. Az igényes repertoár, a mûvészi
megszólaltatás szárnyat adott az emberi léleknek abban az
amúgy is meghitt környezetben, a templom fali között.
A hangszerekbôl áradó zene kiegészült egy gyönyörû énekhanggal, hiszen eljött közénk Pándi Piroska, a passau-i opera
magánénekese, a Magyar Állami Operaház vendégmûvésze, aki
Wolf Péter feledhetetlen Ave Maria-jával ajándékozta meg a
hallgatóságot.
A fellépô mûvészek, akiknek ezt a zenei élményt köszönhettük: Kovács Anikó (hegedû), Kovács Éva (mélyhegedû), Szabó
Zoltán (gordonka), Kiss Csaba (zongora).
Köszönjük Mátrai Benedek plébános úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a templomot.
Sz.

Fotók: Karlik Dóra

Templomok éjszakai kivilágítása
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Egészség

EGÉSZSÉGNAP DABASON Egészségnapi gondolatok
2005. szeptember 23.
Többéves gyakorlat szerint a Dabasi Napok rendezvénysorozat keretében a
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet dolgozói szûrési lehetôséget biztosítottak Dabas és térsége lakosai számára.
Az Egészségnapon intézetünk sokoldalú mûködésével kívántuk megismertetni betegeinket, és lehetôséget akartunk biztosítani arra, hogy igény szerint szinte teljes körû kivizsgálásban részesülhessenek egy nap alatt.
Szûrési ajánlatát mindegyik osztályvezetô fôorvos ismertette:
– Laboratórium: 24 órás zsírmentes diéta után koleszterinmérés, „jó” és „rossz”
koleszterin
– Bôrgyógyászat: daganatszûrés és gombás betegségek szûrése
– Szemészet: glaukómás szûrés
– Gégészet: szájüregi rákszûrés
– Fogászat: góckutatás, röntgen, panorámaröntgen, fogak érzékenységi vizsgálata
– Nôgyógyászat: rákszûrés (méhnyak és nôi nemi szervek), chlamydia, mycoplasma, ureoplasma, neisseria gonorrhoea, herpes simplex szûrés. Tanácsadás:
fogamzásgátlással, hormonpótlással, inkontinenciával kapcsolatos felvilágosítás
– Gasztroenterológia: kérdôív kitöltése után, vastagbél rákszûrés
– Röntgen: mammográfia, hasi ultrahangszûrés
– Kardiológia: arteriográfiás szûrés után részletes kardiológiai szûrést végzünk.
– Csontritkulásmérés: kérdôív kitöltése után egyénileg eldönthetô a szükségessége, illetve az igénybevételi szándék
Az idei egészségnapon új szûrôvizsgálat bevezetését tettük lehetôvé:
ARTERIOGRÁF készülékkel elvégezhetô egésztest érvizsgálatot.
A helyi Vöröskereszttel közösen véradást szerveztünk, ahol 40 fô jelent meg,
közülük 10 fôtôl a véradást kizáró ok miatt vért venni nem tudtak, így 30 fô részesülhetett abban a kiemelkedô érzésben, hogy a rászorultakon segíteni tudott.
Örömünkre szolgált, hogy közülük 6 fô volt, aki elsô véradóként jelent meg. Intézetünk nevében megköszönöm a megjelent véradóknak segítôkészségüket,
melyet a rászoruló betegek érdekében tanúsítottak.
Az Egészségnap ünnepélyes befejezését biztosította dr. Illyés Miklós elôadása, aki az arteriográf készülék mûködését ismertette, az értekezleten megjelent
szakorvosok és térségünk háziorvosai részére. Dr. Illyés Miklós a világszabadalommal bíró arteriográf készülék feltaláló teamjének vezetôje. A záró értekezleten Kôszegi Zoltán polgármester úr is részt vett. Megkértük dr. Neuwald Jenôt,
intézetünk kardiológusát, hogy a hallottak alapján készítsen összefoglalót.
Klemencz Györgyné intézetvezetô

Szeptember 23-án a Város és a Rendelôintézet vezetôsége egészségnapot szervezett Dabason. Véradás, szûrések, számos szakma még délutáni jelenléte is segítette a hozzá fordulókat. Érrendszerük állapotát a
város elöljárói jóvoltából már hónapok óta vizsgáltathatják a dabasiak
egy új magyar világszabadalom, az arteriográf segítségével. Vasárnap
következett a Szív Világnapja, ezt is ünnepeltük, amikor az események
fénypontjául polgármester úr meghívására üdvözölhettük Illyés professzor urat, a módszer kitalálóját. Elôadását Kôszegi Zoltán polgármester, a rendelôintézet vezetôsége mellett szépszámú orvos és
asszisztens hallgatta.
Megtudhattuk, hogy a mért két alapvetô érték már évek óta ismert
volt, de jószerével csak tudományos célra lehetett használni. Az egyszerûen kivitelezhetô mérés a még panaszmenteseken is képes az érrendszer
akár kezdôdô betegségét is fölismerni. Egyértelmû, jól ábrázolható, betegeink számára is érthetô leletet adva az egyéb hasonló célt szolgáló
módszereink mellett nagy karriert jósolhatunk az arteriográfnak. (A vizsgálatot az OEP még nem támogatja, de a dabasiaknak nem kell fizetniük
érte.) A szûrôvizsgálatokban ennek szerepe kiemelkedô lehet. A további
feladatok az Európa-szerte elterjedt kockázati besorolástól függnek (Score). Illyés professzor úr szerint, ha mind a két mért érték kóros, és a nyaki ereken ultrahanggal elváltozás látszik, panaszmentesség esetén is koszorúérfestés szükséges.
Az utóbbi álláspont még nem nyert teret, de ismerve a magyar lakosság egészségügyi helyzetét, nem lehet elég korán kezdeni sem a megelôzést, sem a beavatkozásokat. Most Zámolyi tanár úr ez évi, a debreceni kardiológiai napokon elhangzott elôadásából idézek:
„Hazánkban a szív-érrendszeri betegségek, mint „Morbus hungaricus”
jelennek meg a többi országgal történô összehasonlításban talált elkeserítôen rossz statisztikai értékek miatt. A WHO legújabb felmérése szerint a
kardiovaszkuláris halálozás vonatkozásában a férfiak és a nôk esetében is a
negyedik helyet foglaljuk el Oroszország, Bulgária és Románia mögött. A
35–44 éves korosztály akut myokardiális infarktus okozta halálozásának
relatív kockázata a francia halálozást egynek véve hazánkban a nôk esetében 11-szeres, a férfiaknál 5-szörös volt 1993-ben. További javulás csak a
négy fô rizikófaktor – hipertónia, dohányzás és emelkedett vérzsír és cukorbetegség értékek erélyes kezelésével érhetô el, ami össztársadalmi összefogást tesz szükségessé. Valamennyi rizikófaktor megfelelô kezelése a kezdeti kockázat 8–9/10-ét megszünteti.”
Eszközeink tehát vannak, teendônk is van bôven, és nálunk az összefogással sincs baj.
Dr. Neuwald Jenô kardiológus

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. október 16-tól 2005. november 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Bende Zoltán
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Radvánszki Ida
Dr. Deák Ferenc
Dr. Pintér Andrea
Dr. Pintér Andrea
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Bende Zoltán

2005. október 16.
2005. október 17.
2005. október 18.
2005. október 19.
2005. október 20.
2005. október 21.
2005. október 22.
2005. október 23.
2005. október 24.
2005. október 25.
2005. október 26.
2005. október 27.
2005. október 28.
2005. október 29.
2005. október 30.
2005. október 31.

24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
24 órás

Dr. Bende Zoltán
Dr. Radvánszki Ida
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Pintér Andrea
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Bende Zoltán
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre

2005. november 1.
2005. november 2.
2005. november 3.
2005. november 4.
2005. november 5.
2005. november 6.
2005. november 7.
2005. november 8.
2005. november 9.
2005. november 10.
2005. november 11.
2005. november 12.
2005. november 13.
2005. november 14.
2005. november 15.

24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
24 órás
24 órás
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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Környezetünk

Biotermelés a Borbély-tanyán
A mezôgazdasági tömegtermelés ismert nehézségei
fôként a kis- és közepes méretû gazdaságok fennmaradását veszélyeztetik. A válság szinte teljes körû, alig
van olyan terület, ahol a gondok mellett bizakodásra is
volna ok. A kevés kivétel egyike a biotermelés, mely
lassan ugyan, de folyamatosan fejlôdik.
A Biokultúra Egyesület honlapjának adatai szerint
körzetünkben csupán néhány termelô vállalja a biotermelés szigorúan ellenôrzött elôírásait. Dabason mindössze egyetlen nyilvántartott biogazdálkodó van Borbély József öregországúti tanyatulajdonos személyében. A 15 hektáros gazdaság alapjait még Borbély Sándor bácsi teremtette meg, aki 1989-ben mindenkit
megelôzve, elsôként igényelte vissza a tanyához tartozó termôföldet a Fehérakác termelôszövetkezettôl.
Sándor bácsi kezdettôl fogva biotermelésben gondolkodott, nem szimpatizált a mûtrágyákra, vegyszerekre
alapozott termeléssel. Hat évvel ezelôtt bekövetkezett
halála után a végrehajtás fiára maradt. Borbély József
már a nyolcvanas évektôl aktivistája a Biokutúra Egyesületnek, elkötelezett, tudatos környezet- és természetvédô. A teljes területet – 10 hektár vegyes gyümölcsös és 5 hektár szántóföld – átállította biomûvelésre.
A birtok körül van kerítve, közepén fúrt kúttal, elektromos szivattyúval, kiépített vezetékekkel ellátva. Az
5 éves ültetvény jól láthatóan állja a versenyt a szomszédságában levô azonos korú kommersz árú gyümöl-

csössel. A géppark 2 MTZ traktorból és több munkagépbôl áll (eke, tárcsa, talajmaró, fûkasza, szárzúzó,
permetezôgép). A gazdaság kizárólag önerôre és támogatásokra alapozottan, tehermentesen fejlôdik, banki
tartozás és jelzálog nélkül. Nincs egyszeri nagy, látványos fejlôdés, de a rendszeresen visszatérô látogató
számára érzékelhetô az egyes évek haladása. Néhány
év hasonló ütemû gyarapodással akár egy bemutató
biogazdaság is lehet itt, Dabason.
A biotermékek hazai kereslete lassan élénkül, fôként
a várandós és kisgyerekes anyákból, daganatos betegekbôl áll a vevôkör. Borbély József tapasztalata szerint
a jó anyagi helyzetben levô családokra sem jellemzô,
hogy garantáltan egészséges bioélelmiszert vásárolnának. Az egyszerû tömegtermeléshez képest jelentkezô
többletköltségeket egyelôre még kevesen tudják megfizetni, ezért a termelés csak támogatott formában jövedelmezô. Összességében a biogyümölcs piaca a legbiztosabb, az utóbbi két évben az Onkológiai Intézet
(Kékgolyó utca) vette át a teljes termést. Jellemzô,
hogy egy ismert bébiételgyártó cég már most bejelentkezett a jövô évi szilvatermésre.
Az 5 hektár szántóföldön tönkölybúzát, tritikálét,
burgonyát, mákot, sárgarépát, céklát termelnek, melyek kereslete változó. A lekoptatott tönkölybúzát keresik a malmok, a sárgarépa és cékla egyes idôszakokban nehezen értékesíthetô. Biztató a bioüzletek ér-

deklôdése a mák iránt. A tritikálét a tanya saját jószágállománya fogyasztja el. A hobbiként tartott három
struccmadár a tulajdonos kísérletezô alkatát jelzi. A kísérletezés fôként egy új növény, az édesburgonya (batáta) esetében kecsegtet a piaci elismerés reményével.
A tüdôrák megelôzésében felhasználható növény aprólékos munkával elszaporítva komoly keresletre számíthat.
Borbély József megítélése szerint a biotermelés csak
azoknál a termelôknél lehet sikeres, akik ezt életformaszerûen fel tudják vállalni. A Borbély-tanyán ez megvalósult, mert itt jól érzékelhetôen természetközelibb és
nyugodtabb tempójú az élet, mint a közeli városban. A
kapirgáló csibéket ma is kotlós költi. A szabadon tartott
kutyák nem bántják a csibéket, bár ebben a jólneveltetésen túl a kotlós felfokozott harciasságának is szerepe
lehet. A fecske – ha úgy alakul, a légy röppályája a nyitott ajtón, ablakon át – tesz egy tiszteletkört a lakás
légterében és ez itt senkit nem zavar. Nem vásárolnak
adalékanyagokkal dúsított bolti kenyeret, a helyette
fogyasztott pászkát maguk készítik. Védekeznek a szellemi környezetszennyezés ellen is, ezért csak a legritkább esetben kapcsolják be a televíziót.
A tanya hangulata és ezer részlete emlékeztet még
a birtokalapító Borbély Sándor bácsira, akinek 15 évvel
ezelôtt nagyon sok követôje lett. A Borbély-tanya
most is követhetô mintát képvisel, mert a biotermelés
a talpon maradás lehetôségét jelentheti az átállás feltételeit vállalni tudó más dabasi termelôk számára is.
Valentyik Ferenc

Megjelent a Dabas természeti értékei címû könyvsorozat 2. kötete
A VII. Dabasi Napok és a környezetvédelmi év alkalmából, az Önkormányzat
támogatásával megjelent a Dabas természeti értékei címû könyvsorozat
második kötete.
Sztavinovszky Gyôzô és Czeróczki András szerzôpáros, egy több részbôl álló
könyvsorozatot indított útjára, azzal a céllal, hogy népszerû, ismeretterjesztô
ízig-vérig helyi, sok vonatkozásban hiánypótló alkotások szülessenek. A természet alaposabb megismerése jelenti az elsô lépést annak szeretete, védeleme felé – vallják az alkotók. Ebben van szerepük ezeknek a könyveknek, mert bemutatják és széles körben terjesztik a természet csodáit, nagyszerûségét. Tekintsünk vissza röviden a 2003-ban megjelent elsô kötet tartalmára, mely betekintést ad Dabas földtani és vízrajzi
történetébe, fölvázolja az ember
megjelenésének történetét ezen a
vidéken és leírja a természet rendjének megváltoztatási kísérletét, az
„ Átokcsatorna” megépítésével.
Czeróczki András pedig bemutatja
a Dabas természetes vizeiben élô
halfajokat. A könyv borítóján Nagy
László szép akvarelljei láthatók.
A második kötet a fákat, cserjéket és
az öreg fákat mutatja be, színes fotókkal gazdagon illusztrálva.
Elôször föltérképezi a magyar flóra
fás száru elemeit, az Alföld flóravidékét és talajtani szerkezetét. Az
akác és a méhészet kapcsolatát, az
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eperfa és selyemhernyó tenyésztés történetét, összefüggéseit. A diófélék származását, hasznosítását. Ír a vidékünkre jellemzô cserjékrôl, egy-egy érdekes történelmi összefüggést is megemlítve.
Ezt követôen bemutatja Dabas centrumának zöldövezetét. Leírja a parkokban,
tereken található szobrokat, azok alkotóit és a területen található új épületeket.
A kötet végén 38 színes kép következik a fa matuzsálemekrôk és az öreg
fákról, a teljesség igénye nélkül. A felvételek igazán szépek és Czeróczki András
keze munkáját dícsérik.
Hasonló elismeréssel kell nyilatkoznom a második kötet illusztrációját készítô
Zsolnai Brigitta képeirôl is, melyek nagymértékben emelik e szép kiadvány értékét. A könyvtárban tartott bemutatóra igen sokan kíváncsiak voltak. Közel százan szorongtunk, zsúfolódtunk össze
az ódon falak között, hogy ünnepeljük a könyvet, a szerzôket, a közremûködôket,az értékek születését. A
természeti értékek kapcsán pedig fölidéztünk a lakóhelyünkhöz kapcsolódó kedves, régi verseket, Falu Tamás, Gyóni Géza alkotásait, egy tehetséges fiatal elôadó, Balog Bettina
tolmácsolásában.
Családias, jó hangulatú rendezvény volt. Ezúton is köszönöm
mindenkinek, aki sikeréhez hozzájárult.
Ferenczi Margit
könyvtárigazgató

Intézményeink hírei

EGY

ÚJ MÓDSZER AZ ANGOLTANÍTÁSBAN

Beszélgetés Maricza Andreával, aki a
módszert Dabason és környékén meghonosította.
R.: Hol és mikor találkoztál elôször ezzel
a módszerrel?
M. A.: 2005 januárjában hallottam
elôször a Helen Doron-módszerrôl. Egy
prospektus került hozzám Laczy Károly
úrtól, Inárcs polgármesterétôl, akitôl felkérést kaptam, hogy településén az önkormányzati ovikban angolt tanítsak.
Nagy kihívásnak találtam a feladatot, különösen azután, hogy jobban megismerkedtem a Helen Doron-módszerrel. A
HD tanárképzô tanfolyam végleg meggyôzött arról, hogy Helen Doron, a tananyag kifejlesztôje valóban felkészült
szakember és lelkiismeretes tanár, aki
több évtizedes tapasztalatát sûrítette bele
ezekbe a kis kék táskákba.
R.: Miben más ez a módszer, mint a többi, mivel nyújt többet egy átlagos angoltanítási módszernél?
M. A.: Ha átlagos angoltanítási módszernek azt tekintjük, hogy 15–20 diák
egy zsúfolásig megtelt teremben óráról
órára nyelvtani szerkezeteket gyakorol,
akkor nagyon sokban. Ezt a HD órákon
el kell felejteni! Nálunk nincsenek padok,
székek, tábla, nincsenek szódolgozatok,
felmérôk, félévi jegyek… Ezért nincs
stressz, aggodalmaskodás, félelem, hanem
helyette jókedv és örömteli tanulás van.
Ez nem csak szlogen! Nem véletlenül hirdetjük így magunkat! Arra törekszünk,
hogy kis diákjaink valóban megszeressék
az angol nyelvet, és úgy tanuljanak, hogy
abban örömüket leljék ôk is és családjaik
is. Oviba vagy iskolába indulók szülei
gyakran aggódnak, hogy plusz terhet jelent majd a gyermek számára még egy
délutáni különóra, de biztosan állíthatom, hogy a Helen Doron órák inkább
kikapcsolódást és önfeledt játékot jelentenek a gyermekeknek.
A kis létszámú csoportokban (4–8 fô)
lehetôség nyílik arra, hogy minden gyermek megszólaljon, felépítse a maga
építôkocka tornyát, azaz hogy tapasztalatot is szerezzen arról, hogy milyen angolul
beszélni és játszani. És ez még nem minden! Az angolóra nem ér véget a foglalkozásokon, hanem az otthoni hallgatásra
szánt CD-kel minden nap biztosítjuk,
hogy a gyerekek folyamatosan tanuljanak.
R.: Felmenô rendszerben, építhetô-e rá
nagyobb korú gyerekek oktatása?
M. A.: A Helen-Doron módszer ebben
a pillanatban 7 évre elegendô oktatási
anyagot biztosít felmenô rendszerben.

Vannak kezdô és folytatólagos tanfolyamaink. A különbözô szinteket színekkel
jelöljük a tananyagot tartalmazó táska fülén. Korosztályonként kínálunk 3 különbözô kezdô tanfolyamot, amire aztán tovább lehet építkezni. Természetesen akkor sem áll meg az élet, ha elfogytak a
Helen Doron tananyagok, hiszen a több
éve velünk tanuló gyerekek már olyan komoly szókinccsel és biztos nyelvtani alapokkal fognak rendelkezni, amelyekre
könnyû lesz építeni. Tanulóházunk már
most szervez angol színjátszókört, ahol
gyakorolni lehet az elsajátított tudást, de
terveink között szerepel nyelvgyakorló
utak szervezése is lehetôleg más országok
“Helen Doron gyerekeivel” közösen.
R.: Miért cáfolja meg ez a módszer azt a
már-már “kinyilatkoztatás” számba menô
elméletet, hogy kiskorban nem kell nyelvet
tanítani?
M. A.: Egyetértek azokkal, akik azt
mondják, hogy kiskorban nem kell idegen nyelvet tanítani, amennyiben ez azt
jelenti, hogy a gyerekeket stressznek
tesszük ki azáltal, hogy olyasmit várunk el
tôlük, amire nem képesek. Természetes,
hogy egy, még magyarul sem beszélô
másfél éves nem fog angolul sem folyékonyan beszélni másfél hónap angoltanulás
után, de lehetséges, hogy egyszer csak az
orrát nyomogatva azt mondja: “nose”. És
ez hatalmas teljesítmény, aminek mind a
tanár, mind a szülô nagyon örül és ennek
hangot is ad.
A Helen Doron-módszer esetében
pontosan arra építünk, ami a legkisebb
gyerekeknél adottság: a kíváncsiság, a
motiváció, tanulni akarás. Jó pár évvel
ezelôtt megjelent egy könyv a “Már az
óvodában megtanultam mindent, amit
tudni érdemes” címmel, és amennyire
humorosnak tûnik a cím, annyira igaz. Az
ember élete elsô hat évében megtanul
mindent, “amit tudni érdemes”. Szerintem az angol nyelv manapság ebbe a kategóriába sorolható, és kár lenne elszalasztani azt az életkort, amikor még nehézségek
nélkül és játékosan rögzül a szókincs és a
nyelv struktúrája is az agyban.
R.: Elkezdôdött az oktatás, milyenek az
elsô benyomások, visszajelzések, hány gyerek
jár a tanulóházba?
M. A.: Jó volt az évkezdésünk. Szeptemberben 7 csoportunk indult el Dabason, ebbôl egy a Kincsesház iskolában.
Büszkék vagyunk arra, hogy a környék
egyetlen alapítványi iskolájában a Helen
Doron-módszerrel tanulhatnak a gyerekek! Október elsô hetében 3 új csopor-

tunk indul, és folyamatosan várjuk az érdeklôdôket és tanulni vágyókat.
Augusztus végén két új Helen Doron
tanár is átvette diplomáját az országos Helen Doron Központtól: Maricza Adrien és
Talapkáné Balogh Zsuzsa, akik korántsem
újak szakmájukban, de kihívást láttak az
új módszerben, és kedvet éreztek kipróbálni, hogy mit jelent a legkisebbekkel is
megszerettetni az angol nyelvet. Így már
négyen (Gémesi Kata 2005 márciusában,
Maricza Andrea 2005 februárjában kapott
diplomát) tanítjuk a piciket és kapunk folyamatos megerôsítést az órák során a
módszer hatékonyságáról.
R.: Milyen terveid vannak, akarod-e fejleszteni a jelenlegi adottságokat, terjeszkedni más települések felé?
M. A.: Az indulás bizakodásra ad okot,
és ebben a hangulatban tervezzük a jövôt
is. A rövid távú tervek között szerepelnek
szabadidôs rendezvények, angolklubok,
színjátszókör, amelyek segíthetnek abban,
hogy a tanulás örömteli legyen és ne csak
a legkisebbek számára! Az Angol Sarok
Tanulóházban nincsen korhatár, mindenkit szeretettel várunk, aki érdeklôdik
az angol nyelv iránt.
Dabas és Inárcs mellett tervezzük, hogy
a közeljövôben más dél-pest megyei településeken is indítunk Helen Doron-tanfolyamokat, hiszen egyre nagyobb az érdeklôdés a módszer iránt.
Magyarországon eddig kb. húsz Helen
Doron iskola mûködik és sorra nyílnak az
újak.
2005 ôszétôl a SOTE Mentálhigiéné
Intézet hallgatója lettem, amely posztgraduális tanulmányokat nagyon hasznosnak
ítélem meg munkám szempontjából. Fô
érdeklôdési területem a gyermek és a család, és valószínû, hogy a diplomamunkámat is ebbôl a témakörbôl fogom írni.
Számomra az Angol Sarok Tanulóház és
azon belül a Helen Doron-módszer nem
csupán üzlet, hanem hobbi és kutatási terület is.
R.: Mit tanácsolnál a kétkedôknek, azoknak a szülôknek, akik óvják gyerekeiket a
korai terheléstôl?
M. A.: Elsôsorban azt, hogy bízzanak a
gyermekeikben. Higgyék el róluk, hogy
képesek megtanulni egy nyelvet úgy,
hogy ez nem esik nehezükre, hanem örömet és önbizalmat szereznek általa. Ezen
kívül azt, hogy jöjjenek el egy ingyenes
bemutató órára, és gyôzôdjenek meg róla,
hogy mit jelent az angoltanulás “Helen
Doron” módra.
Kapui Ágota
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. október–november havi programjai
eMagyarország pont
internetezési lehetôség: 100 Ft/óra
hétfôtôl péntekig 15–20 óráig
Egyéb szolgáltatások:
faxolás, fénymásolás, nyomtatás,
lemezre és CD-re mentés
Információ és bejelentkezés: 29/360-237
CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Óvodás néptánc: kedd 16.30–18.00 óra
Oktató: Seregély Erika. Óvodások jelentkezését várjuk!
Kezdô citeracsoport: péntek 16.30–18.00 óráig
Oktató: Szlama Ildikó
Haladó citeracsoport: 18.00–20.00 óráig
Oktató: Szlama László
Felnôtt néptáncoktatás minden csütörtökön
18.00–20.00 óráig.
Oktatók: Seregély Erika és Talabér István
FAME Tánciskola: hétfô, szerda 18.00–20.00 óráig
Balett, hip-hop, musical, kondi tánc
Oktató: Pekár László
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
november 6. (vasárnap)
Dabas Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
november 13. (vasárnap)
Együtt Könnyebb Klub évfordulós rendezvénye:
november 19. (szombat)
Kékibolya népdalkör: csütörtök 18.00–20.00 óra
Orchidea népdalkör: kedd 18.00–20.00 óra
MINI MAZSORETT azaz „MINIRETT” csoport oktatása
minden pénteken 17.00–19.00 óráig.
Nagycsoportos óvodások és 1–2–3. osztályos kisleányok jelentkezését várjuk.
Táncpedagógus: Tóth Andrea
V. Regionális Népzenei Találkozó október 21–22. (péntek-szombat).
A találkozó egyben a népdalkörök és népzenei együttesek országos minôsítése is.
A fellépô csoportok Pest, Bács-Kiskun, Tolna, Csongrád
megyébôl érkeznek.
Programok:
október 21.
14.00–18.30 óra Fellépô csoportok bemutatói
19.00 óra Szakmai értékelés, minôsítések átadása
október 22.
14.00–17.00 óra Fellépô csoportok bemutatói
17.30 óra Szakmai értékelés, minôsítések átadása
19 óra Ünnepi gálamûsor (szakmai zsûri szerkesztése
alapján)
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Közmûvelôdési Tanácskozás
Balatonszemes, 2005. november 8–10.
Pest Megye Közmûvelôdési Szakembereinek és Önkormányzati tisztségviselôinek X. szakmai tanácskozása.
KIÁLLÍTÁSOK
Orci József festô- és grafikusmûvész kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Dabas, Kossuth László u.
19.). A kiállítás megtekinthetô: 2005. október 28-ig
hétköznap 9.00–17.00 óráig, hétvégén elôre egyeztetett idôpontban (Telefonügyelet: 29/362-545)
ORCI JÓZSEF KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA
2005. szeptember 19-én,
hétfôn délután ismét
megtelt a Kossuth Ház
Galéria érdeklôdôkkel, Orci Jóska barátaival, mûvészetének kedvelôivel. A
szépszámú közönséget
Valentyik Anna népdalcsokorral köszöntötte. A
mûvésszel Ries Zoltán, a
régi barát (aki maga is alkotómûvész) beszélgetett. A kellemes, jókedvû, baráti
hangulatot árasztó beszélgetés végén Ries Zoltán saját
versét olvasta fel. (A kiállításról bôvebben és annak
utóéletérôl novemberi számunkban tudósítunk.)
Kohan József munkáinak kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Dabas, Kossuth László u.
19.) A kiállítás megtekinthetô: 2005. november 11–december 2-ig, hétköznap 9.00–17.00 óráig, hétvégén
elôre egyeztetett idôpontban.
(Telefonügyelet: 29/362-545)
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
November 11. (péntek) 16.00 óra
A találkozó programja: Csendéletfestés (olaj, akvarell,
tempera).
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi kistérség
mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti alkotóit.
ZENEKLUB
Október 28. (péntek ) 21.00 óra
Garda Zsuzsa és zenekara, a Janis Joplin Tribute lesz
látható és hallható a Kossuth Mûvelôdési Központ zeneklubjában, melyre sok szeretettel várunk mindenkit.
Fellépési lehetôség kezdô és haladó zenekarok számára. Jelentkezés és információ: Kiss Zoltán, 29/360-237
CSALÁDI KLUB
Október 14. 17.00–19.00 óráig
Ôszi képek készítése természetes anyagokból.
Várunk gyermekeket, szülôket, nagyszülôket egy
kellemes délutáni közös szöszmötölésre.

Napközis ház
az Átriumban
A Dabasi Önkormányzat tulajdonában levô és a Szivárvány Közhasznú
Társaság által mûködtetett Idôsek Otthonában 2004 januárjában történt
megnyitása óta több, mintegy 50 idôs
lelt – a szó minden értelmében – otthonra.
Az átriumos kialakítású – pályázaton díjat nyert – akadálymentes épületben egy- és kétszemélyes lakrészek
várják a beköltözni kívánó idôs embereket.
A nyugalmat biztosító saját szoba falain túl társalgók, könyvtár, télikert, étkezô, minikonyha, kádfürdô és tornaszoba kínál lehetôségeket az egészséges
és kellemes idôtöltésre. A lakók szervezett formában vehetnek részt kirándulásokon, városi és környékbeli rendezvényeken.
Az otthont – egészségi állapotuk miatt – elhagyni nem képes emberek pedig a házban mûsort adó óvodás vagy
iskolás gyerekek elôadásaiban, valamint az amatôr mûkedvelô csoportok
produkcióiban gyönyörködhetnek.
A lakók egészségére orvos és szakképzett ápoló személyzet segít vigyázni.
A magas szintû ápolás és gondozás
számtalan szellemi és fizikai foglalkoztatással egészül ki.
Figyelmükbe szeretnénk ajánlani,
hogy 2006 januárjában a Szivárvány
Kht. Idôsek Napközi Otthonának
megnyitását tervezi.
A napközis ház olyan idôs embereket fogad be és foglalkoztat majd, akik
napközben egyedül vannak otthon, de
közösségre vágynak.
Ez a szolgáltatás a reggeli óráktól
délutánig tart, és az étkezésen túl társaságot és tartalmas idôtöltést kínál a
résztvevôknek.
Az ellátás tízóraiból, ebédbôl és
uzsonnából áll. Lehetôség nyílik majd
az idôsek otthonával közösen szervezett programokra, a pihenôszobákban
egy kis szundikálásra, vagy akár kádfürdôre, fodrász és egyéb szolgáltatások igénybevételére.
Reménység szerint intézményeink
hozzásegítik a szolgáltatásokat igénybe
vevô nyugdíjasokat, hogy öregkorukat
békés megelégedettségben töltsék.
Dr. Csernusné Máté Éva
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Biztonságot az idôseknek! TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI
Segítségnyújtás gombnyomásra!
A jelzôrendszeres házi segítségnyújtásról…
Dabas Város Önkormányzata a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás bevezetését
tervezi 40 készülék beszerelésével.
Mit is jelent a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás?
– Biztonságot a nap 24 órájában! Lényege egy rádió adó-vevôn alapul. A rendszer
adó része egy kisméretû készülék, amelyet a gondozott a nyakában visel és szükség esetén (pl. hirtelen rosszullét, otthoni baleset) gombnyomással riasztja a
jelzôrendszeres központot. A központban – a hangjelzés kíséretében – a számítógép monitorján megjelenik a riasztás eseménye, amit a diszpécserközpontban lévô
személy nyugtáz, és haladéktalanul értesíti az ügyeletben lévô gondozót a gondozónál lévô mobiltelefonon. Az ügyeletes gondozó azonnal a helyszínre siet és megteszi a szükséges intézkedést. Nála alapvetô elsôsegélynyújtó felszerelések vannak,
mobiltelefonja segítségével pedig orvost, illetve szükség esetén mentôt hívhat.
Kik igényelhetik ezt a szolgáltatást?
– Egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idôskorú, valamint fogyatékos személyek.
Miért ajánljuk ezt a szolgáltatást?
– Mert biztonságot ad az idôs beteg vagy fogyatékos embernek, hogy ha rosszul
van, de nincs telefonja vagy nem tud a telefonhoz menni (pl. elesett a fürdôszobában vagy az udvaron), a nyakában lévô készülék gombnyomásával értesíteni tudja
a gondozót.
– Életet is menthet!
Az érdeklôdôk jelentkezését az alábbi címen és telefonszámon várjuk:
„Együtt” Segítôszolgálat Családsegítô, Gyermekjóléti és Házi Gondozó Szolgálata
2373 Dabas-Gyón, Kossuth Lajos út 1. • Telefon: 06-29/367-236
Kecskés Annamária
„Együtt” Segítôszolgálat

A „Táncsics Alapítvány” tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át, 590 331 forintot, az alapítvány célkitûzéseinek megfelelôen:
– a tanév végi Táncsics-plakett kiosztásának pénzbeli, valamint
könyvjutalmazására,
– a tanév kezdetén kiadott Szögi Ferenc díjazottak jutalmazására,
– a kiemelkedô tanulmányi eredményt elért tanulóink számára jutalomkönyvek beszerzésére,
– osztálykirándulások támogatására,
– az iskolarádióban használható erôsítôk beszerzésére,
– a Jubileumi Évkönyv kiadásának elôfinanszírozására,
– szabadidôs programok, úgy mint a gólyabál, Karácsony, Farsang,
Táncsics-napok, Diákolimpia, valamint a Táncsics Biennálé, azaz a
Táncsics Mihály Gimnáziumok kétévenkénti találkozójának támogatására,
– a rászoruló tanulóink nyelvvizsgadíjának visszatérítésére használta fel.
Köszönjük minden támogatónak, hogy felajánlását alapítványunkhoz juttatta el. A továbbiakban is kérjük felajánlásaikat azon két fô
célunk eléréséhez, hogy diákjaink tanulmányi sikereit elôsegítsük,
valamint ráneveljük ôket a szabadidejük minél építôbb jellegû felhasználására.
A Táncsics Alapítvány Kuratóriuma
2370 Dabas, Szent István tér 2.
Adószám: 18674657-1-13

SZOLGÁLTATÁSRÓL

Dabas Város Önkormányzata az „Együtt” Segítôszolgálat közremûködésével bevezette ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSÁT. Az új szolgáltatás azoknak a családoknak kíván segítséget nyújtani, akik maguk is készek és képesek tartozásuk 25%-ának
rendezésére. Ezt a fizetôképességet egészíti ki az Önkormányzat által nyújtott adósságcsökkentési támogatás, melyet kizárólag a szolgáltatónak (ELMÛ, DAKÖV) utal
át. A TIGÁZ nem vesz részt a programban, ezért a gáztartozást egyelôre még nem
tudjuk figyelembe venni. Az adósságkezelési szolgáltatás csak az alábbi adósságtípusokra terjed ki:
– áramszolgáltatás (ELMÛ),
– víz- és csatornahasználati díjtartozás (DAKÖV).
Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei:
– Az adósságkezelési szolgáltatásra akkor van lehetôség, ha az adósságtípusok összege együttesen (ELMÛ, DAKÖV) meghaladja az 50 000 Ft-ot, de nem több
266 000 Ft-nál.
– A fennálló tartozás legalább hathavi és a kérelem benyújtását megelôzô 18 hónapon belül keletkezett. Azonban villanyszámla-tartozás esetén, ha az ELMÛ már kikapcsolta az órát, a tartozás összegétôl függetlenül is van mód segítséggel való hátraléktörlesztésre, de a visszakapcsolási díj egyösszegû befizetése az adóst terheli.
– A háztartásban az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át (jelenleg 49 400 Ft), egyedül élô esetén
300%-át (jelenleg 74 100 Ft).
– A lakás vagy családi ház nagysága egyedül élôk esetében legfeljebb 50 m2, gyermekes családok esetében a 75 m2-t nem haladhatja meg.
Az adós kötelezettségei:
– Az adós köteles az adósságkezelési szolgáltatásba bevont tartozásának 25%-át egy
összegben, esetleg részletekben megfizetni.
– Köteles együttmûködni az Önkormányzattal, a szolgáltatóval (ELMÛ, DAKÖV) és a
Családsegítô Szolgálattal.
– Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adós az önrész egyösszegû, esetleg részletekben történô teljesítése esetén is köteles az adósságkezelési szolgáltatás idôtartama alatt folyó fizetési kötelezettségeinek eleget tenni, vagyis az aktuális számláit
fizetni.
A fizetési képességgel rendelkezô, de fizetési hajlandóságot nem mutató adós háztartások támogatása nem célja a szabályozásnak, továbbá a törvényben szabályozott
adósságcsökkentési támogatás nem alkalmas a fizetésképtelen háztartások adósságának tehermentesítésére. A kérelmeket év közben folyamatosan lehet benyújtani az
„Együtt” Segítôszolgálat Családsegítô Szolgálatánál (2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1.
sz. alatt), s ugyanitt kérhetnek részletes információt Nyíriné Barta Katalintól minden
héten csütörtökön 8.00 órától 16.00 óráig.
Nyíriné Barta Katalin adósságkezelési tanácsadó
„Együtt” Segítôszolgálat

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a székelyföldi árvízkárosultak megsegítésére hirdetett akcióban részt vettek.
A magánszemélyeken kívül köszönjük a II. Rákóczi Ferenc,
a Kossuth Lajos és a Gyóni Géza általános iskolák tanulóinak
és pedagógusainak, valamint a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelôintézetnek az önzetlen támogatást.
A szállítmány a Székelyudvarhely melletti Felsôboldogfalva
község, Farcád nevû településére került, és mintegy ötven család életét teszi könnyebbé.
Szandhofer János alpolgármester
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„A halál nagyon kegyetlen, a halál senkinek
sem kegyelmez, és egyenlô mértékkel mér
mindenkinek, a szegényt is és a királyt is elragadja.”
A nyári szünet hevében, az ígéretes programok és a jól megérdemelt pihenés bûvöletében hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról,
hogy ebben az idôszakban nem csak szép és
felhôtlen dolgok történnek. A tragédia bármikor bekövetkezhet, nem válogat, nem számít,
hogy tél van, vagy nyár. A veszteség mindig
megpecsételi egy család, egy közösség sorsát.
Kitört a vakáció, és mi el voltunk foglalva
önös kis érdekeinkkel. Készültünk a nyaralásra, nem figyeltünk eléggé arra, hogy valaki eltávozott közülünk, egy olyan ember, aki sok
évtizedes munkájával hozzájárult a város fejlesztéséhez és sok száz iskolás gyerek táboroztatásához.
A szeptember 27-én lezajlott OKÖT ülésen Kôszegi Zoltán polgármester javasolta
a jelenlévôknek, hogy a révfülöpi tábort arról a férfiról nevezzék el, aki egy életen át
azért munkálkodott, hogy az ott nyaraló
gyermekek táboroztatásához optimális körülményeket teremtsen. Bai Józsefrôl,
akitôl családja, barátai és a város közössége 2005. július 7-én vett végsô búcsút. Szeretnénk néhány mondattal felidézni személyiségét úgy, ahogy táboroztató kollégái látták ôt, ahogy ôk emlékeznek Bai Józsefre, a
táborvezetôre, az emberre:
„Nagy Embert veszítettünk el. Egy olyan
férfit, akit mindenki tisztelt nagy tudásáért,
megfontoltságáért.
Szerettük, mert segítôkész Ember volt.
Méltóságával kiemelkedett közülünk. Ritkán
szólt, de ilyenkor mondandójának súlya volt.
Hallgattunk rá, bölcs tanácsait, ötleteit elfogadtuk.
Nem volt tanár, dabasi járásban gazdasági felügyelôként dolgozott, mégis generációkat: igazgatókat, vezetô óvónôket, népmûvelôket, könyvtárosokat oktatott arra,
hogyan kell az intézményeket törvényesen
és gazdaságosan vezetni.
Ezt ô professzionálisan végezte.
Évtizedeken keresztül azon fáradozott,
hogy új iskolák és óvodák épüljenek a járásban, hogy az intézmények minél jobb körülmények között mûködjenek.
Gyálon kezdte el és nyugdíjasként folytatta azt a nagy munkát, amivel megmentette
és fejlesztette a révfülöpi ifjúsági tábort.” Ô a
legméltóbb arra, hogy ez a tábor a nevét viselhesse.
Szerk.
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A Sári Faluház programjaiból
Október 23-án 10 órától Walternatívák címmel, Walter Gábor festômûvész kiállítása
nyílik a Faluházban. A mûsorban közremûködnek: Szabó Erika, ifj. Kálvin János (szaxofon) és Rácz Norbert (nagybôgô).
A kiállítást megnyitja Kôszegi Zoltán polgármester.
A képek megtekinthetôk október 23–28-ig.
Októbertôl újra indul az aerobik a Faluházban. Hétfôn, szerdán és pénteken 19.30-ra
várjuk a hölgyeket. Az órákat vezetik: Gogolák Éva és Jarábik Tünde.
Kedden és csütörtökön 18.30-tól karate. Edzésvezetô: Hrubos Enikô és Bábel Csaba.
Hétfônként 17.00-tól ifjúsági citera 18.00-tól rozmaring népdalkör próbái várják az érdeklôdôket.

A vértanúk emlékezete
„A szabadságharc ideje már nagyon messze van, s még
igen közel. A szívek, melyek az eszmékért dobogtak, már
kihûltek, s a történelem még nem melegedett át. A legszebb, a legköltôibb, a legnemesebb harcra még rá kell ülnie a mesés ködnek, hogy egész szépségében láthassuk…
Semmit sem szabad látni a forradalomból, hogy egészen
látható legyen.”
A Nagy Palóc, Mikszáth Kálmán aligha tévedett, amikor ezeket
a sorokat írta. Hiszen tudta: ahhoz, hogy az események történelemmé sûrûsödjenek, mindenekelôtt idôre van szükség, és
nemcsak a jelentôségteli múlt megôrzésére, hanem a jótékony
felejtésre is. Hiszen – ô még tudta – a történelem lényege
nem az, ami megtörtént, hanem amit gondolunk róla.
Október 6. azonban más, az aradi tábornokok története kivétel. Meg sem alvadt a vér a ruhátlanul elásott tábornokok
golyószaggatta ingén, fel sem száradt a könny az elítélteket vesztôhelyre, egészen a bitófáig kísérô minorita barátok arcán, és talán még a döbbenet sem múlt el a halálba menôk nyugalmán,
bátorságán ámuló brünni hóhér tekintetérôl, az aradi tizenhármak máris visszatértek a halálból,
rendíthetetlen hôsökként száguldották be és vették birtokukba az egész országot. Hiába álltak a
tüzérek az aradi sáncokon égô kanóccal a kezükben ágyúikat a város, az ország felé fordítva, a tizenhárom szellemlovas és az élôk diadalmas találkozását nem tudták megakadályozni. Hiába volt
a hírzárlat, hiába volt a megfélemlítés, a zaklatás, a sok-sok házkutatás, feltartóztathatatlanul, valamilyen belsô hullámhosszon, titkos adón terjedt, és vált közhírré, amit a hatalom a várfalak mögé bújtatott.
Hiszen nem volt, ki ne hallott volna Kiss Ernôrôl, aki a kendôt levetetve szembenézett a ráirányuló puskacsövekkel, és túlélte az elsô gyilkos sortüzet, Nagysándor Józsefrôl, aki a mellette sírva
fakadó Brúnó minorita barátot a bitófa árnyékában is gyámolította, Leiningen grófról, aki magyar
tábornoki öltönyben halt vértanúhalált, és nem volt, ki ne hallott volna Damjanichról, a szegény jó
„Bruder Johannról”, aki a vesztôhely felé menet „úgy szivarozott, mintha kocsizni menne”, aki törött lábbal bicegett a bitófához, és amikor segítségére siettek, csak annyit válaszolt: „Hagyják el,
úgysem soká van szükségem a lábamra.”, majd a hóhérnak odavetette: „Ügyeljen, vigyázzon a szakállamra, hogy rendesen maradjon, mert mindig kedves volt elôttem.”
1853. március 15-én hír járta be az országot, feltartóztathatatlanul, valamilyen belsô hullámhosszon, titkos adón terjed: meghalt Haynau.
A hûséges hóhér felett – aki királyától magyar nemességet és szatmári birtokot kapott jutalmul – a nép mondta ki az ítéletet, és ha nem életében, akkor halálában igazságot szolgáltatott:
az emlékezet ítélôszéke fertelmes halált, gyalázatos végzetet, megalázó utolsó percet rótt ki neki büntetésül.
Az egész országban beszélték, hogy amikor a halál okát vizsgáló orvos felbontotta a koponyáját, akkor derült ki, hogy még él. Haynau a lelkét a boncasztalon lehelte ki.
Igaz-e, vagy sem, nem tudjuk, de azt igen, hogy a nemzeti gyásznapon különösen igaznak érezzük a mondást: Mindenki úgy hal meg, ahogy él.
Pásztor Gergely
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Egy név, egy ember,
egy tábor…
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Rendszerváltás ide vagy oda, a magyar történelem egyik állandó
megállapítása, hogy valamely esemény vagy személy “még nincs a
helyén” a történeti szakirodalomban vagy a köztudatban.
Nincs helyén a régiek közül pl. III. Béla vagy Luxemburgi Zsigmond, I. Rákóczi György vagy Thököly, a 19. századból Görgey
vagy – Nemeskürty István kifejezésével élve – a “kôszívû ember
unokái”. A 20. századból pedig gr. Bethlen István vagy BajcsyZsilinszky Endre mellett 1956 eseményei.
Az egyik végzôs osztályunkban egy felmérés a következô eredményt hozta: 14 fô részére az elsô számú nemzeti ünnepünk március 15-e, kilencen augusztus 20-ra szavaztak, és csak 5 fô tette le a
voksot az egyébként hivatalos állami ünnepnek is számító október
23-a mellett.
1956 lényegében csak 12-14 nap, és nem másfél év, mint a
48–49-es események. Ott legyôztünk egy világhatalmat, HabsburgAusztriát, itt “labdába sem rúghattunk”, legfeljebb bizakodhattunk
– alaptalanul – a nyugati segítségben.
1956-ban lényegében csak Budapest az események központja, a
vidék reagál (sôt Debrecen “elôz”, ott már 23-án délután lövések
dördültek, három halottal), de az országos kibontakozásra kevés
az idô.
Igaz, 48–49-ben a honvédsereg vezetôi jó katonák voltak, de távolról sem forradalmárok. És igaz, hogy 56 vezetôje, Nagy Imre
moszkovita pártfunkcionáriusként érkezett 44-ben Magyarországra.
A Rákosi-korszakban kulcspozíciókat (miniszterelnök-helyettes,
belügyminiszter, élelmezési és “padláslesöprô” miniszter) töltött be.
Reformer, de nem forradalmár 1953–55-ben, az új szakasz politikája meghirdetésével. Újabban cáfolják, hogy október 23-án estefelé a Parlament elôtt elhangzott szájából az elvtársak-megszólítás
(és hogy a tömeg visszaskandálta: nem vagyunk mi elvtársak).
Szegénynek kijutott a rendszerváltás kezdetén is, amikor a KGB
az úgynevezett Krjucskov-dossziét adta át Grósz Károlyéknak,
amely Nagy Imre szovjetunióbeli szerepét vizsgálja, befeketítô szándékkal. (Besúgó volt-e Nagy Imre a sztálinista idôszakban? Személyes véleményem, hogy a kérdésfelvetés nemcsak provokatív, hanem hibás is. Az akkori Szovjetunióban a párttagoknak kötelezô
volt környezetük megfigyelése, akárcsak a náci Németországban.
Azóta egyébként Nagy Imre sorairól kiderült, hogy csak önéletrajzi
leírás volt, és a mellékelt “Vologya-listát” valószínûleg 89-ben, kint
állították össze.)
Nagy Imre a keddi Dies Irae (az október 23-i Harag Napja) után
szerdán lett kormányfô. Az 1953-as reformprogramját akarta folytatni, mint törvényes miniszterelnök.
Ekkor még hallgatott, amikor társai az ellenforradalom leverésére a szovjet csapatok segítségét kérték, de másodszorra, október
27–28-án már tiltakozott ellene. Október 28-a, a gyôztes forradalom elsô napja, nemcsak a forradalom történetében vízválasztó, de
Nagy Imre életében is. Esti rádióbeszédében az eseményeket nemzeti demokratikus mozgalomnak-forradalomnak nevezi.
Másnap a Szabad Nép vezércikkének címe: Hajnalodik. Megkezdôdött a szovjet csapatok kivonulása Budapestrôl (Varsóban vért
adtak a pesti sebesültek számára).
November elsejére katonailag is gyôzött a forradalom. Ha csak
rajtunk múlt volna. De Moszkvában már elfogadták a “Forgószélhadmûveletet” Magyarország eltiprására.
Nagy Imre nézeteit leginkább a politikai végrendeletének számító Gondolatok, emlékezések címû írásából ismerjük.
Tudjuk, hogy szakít az “elvtársakal, többpártrendszeres demokráciát, Magyarország számára semleges státust akar. Az 56-os esemé-
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Töprengések 56-ról

nyekre leggyakrabban a nemzeti felszabadító forradalom kifejezést
használta.
Mai szemmel természetesnek látszik, hogy ez polgári program, de
Nagy Imre és az 56-os vezetôgarnitúra túlnyomó többsége nem volt
polgári politikus. A Nagy Imrérôl kétkötetes nagymonográfiát író
Rainer M. János szerint ô a “nemzeti kommunizmus” képviselôje
volt, erôszaktól mentes emberarcú szocializmusról álmodott.
A kor nagy gondolkodója, az államminiszter Bibó István is a század
legizgalmasabb szocialista kísérletének tartotta 56-ot. Történelmietlen
lenne ezért ôket elítélni, hisz a 68-as prágai tavasz hozza majd csak
meg a nagy kiábrándulást a “létezô szocializmus” eszméjébôl, megreformálhatóságából.
Kevesen tudják, hogy 1956-ot kétszer kellett leverni, elôször november 4-én, másodszor december 9-én, mert a népforradalom
mellett lezajlott a munkástanácsok forradalma is.
Tíz nappal a szovjet katonai intervenció után alakult meg a
Nagybudapesti Központi Munkástanács, amely összefogta a jól
szervezett, gyáron belüli, az általános sztrájk fegyverét a hatalommal
szemben bevetni tudó szervezett munkásságot.
Kádárék annyira féltek, hogy a november 21-i országos hatókörû
központi munkástanács alakuló helyszínét szovjet tankok vették körül, és csak december 9-én merték törvényen kívül helyezni a területi munkástanácsokat. Két nappal késôbb Rácz Sándort és társait
letartóztatták, elbukott ez a szindikalista kísérlet is.
56-ot sokan és sokféleképpen kisajátítják, pedig talán nem is ismerik.
56-ot sokszor a napi politikai csatározások szintjére süllyesztik és
eltorzítják.
56-ot még mindig bagatellizálják vagy meghamisítják.
Sokáig elhallgatták, és a mai nemzedék már keveset tud róla, de
mégis ez volt a mához legközelebbi kiemelkedô történelmi eseményünk. Az akkori legjobbak “fejjel mentek a falnak”, és vállalták
a mártírsorsot.
56 tisztaságára utal Boldizsár Iván korabeli cikke:
“Csodálatos forradalom ez: dörögnek a tankágyúk, recsegnek a
géppisztolysorozatok és szól a telefon. Nem alszik el egy pillanatra
sem az utcai világítás, ég a gáz, és minden reggel befut a tej az üzletekbe. Csodálatos forradalom ez: a betört kirakatüvegek mögött ott
tornyosodik az áru és nem nyúl hozzá senki.”
A Kossuth Rádióban beolvassák Eörsi István versét:
“Hát ilyenek is tudunk lenni mi?”
Kiss István
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Helytörténetünk egyik legnagyobb alakja:
Halász Boldizsár (1)
Ifjúság és pályakezdés, vagyis a közélet elôiskolája
Halász Boldizsár a gyón-dabasi köznemesség megyei és országos szinten is fontos szerepet játszó alakja. Életrajzi adatai
a lexikonokban pontatlanok. Tisztázásában a gyóni református matrikulák sem
segíthetnek (épp rá vonatkozó kötetek
semmisültek meg), de dabasi (új) temetô
síremlékén (legalábbis pár évtizede) még
olvasható volt a felirat: “Itt nyugszik /
Dabasi / Halász Boldizsár / született
1806. február 12-én / meghalt / 1882.
augusztus 15-én”, Gyónon, ahol birtokainak zöme feküdt.
A címerszerzô Ferenc (Gyón-Dabas telepítését elkezdô, azonos nevû fiától származó) unokája, Mihály (†1761) és Juhász
Judit ágához tartozott. Dédapja a tízgyerekes Halász Imre táblabíró (Vecsey Erzse
férje. *1701. †1761.), akinek sírját
mészkôbôl faragott koporsó jelölte az ótemetôben. Az ô nevét egyik fia (*1732.
†1799.) örökölte, aki Dabasnak templomot épített, és támogatta a fôiskolákon
tanuló ifjakat, másikuk pedig a dédapa
nevét kapta. Boldizsár sem Imrét, sem
nagyapját, Ferencet (*1744. †1805) nem
ismerte. Ferenc és Nemes Éva házasságából négy gyermek született (László, Imre,
Miklós és Terézia, Mészöly Ignácné).
Hôsünk Halász László (*1774) huszárka-

pitány és bátori Sigray Mária gyermekeként Gyónon látta meg a napvilágot. Ô is
népes családban nevelkedett, hisz édesanyja nyolc gyermeknek adott még életet.
Háza, melyet késôbb Zoltán fia örökölt,
annak a kúriának közelében áll, melyet
nagybátyja, Sigray Lajos épített (s késôbb
a Vay grófoké volt).
Az elemi iskola után rokonaihoz hasonlóan Boldizsár is Nagykôrösön tanult
(ahol 1733-ban dédapja, Sigray Mihály
volt a rektor). A református gimnázium
elvégzésérôl 1822. augusztus 22-én kapott bizonyítványt. Az ôsz már Debrecenben, a család által támogatott a református kollégium bölcsész hallgatói között találta. Bizonyítványát a jogi tanulmányok
megalapozásáról 1823. augusztus 23-án
állították ki. Ismereteit a pesti királyi
egyetem jogi karán gyarapította, hol
1823. augusztus 19-én eminens minôsítéssel vizsgázott. Ügyvédi esküjét 1829.
június 24-én tette le, diplomája 1830.
március 24-én “olvastatott” fel a “Tekintetes Nemes Pest Vármegye… közgyûlése” elôtt.
Családjával együtt ekkor már Gyónon
élt. 1840-ben távoli unokatestvérével,
Halász Eleonórával (*1820. márc. 19.
†1902. márc. 13.) kötött házasságot, aki

két gyermekkel ajándékozta meg: Zoltán
(*1842. †1904.) késôbb érsemlyéni Szívos Vilmát, Orbán (*1847. †1901.) pedig
marosdécsei Déchey Margitot vette feleségül. Egy évtizeddel ügyvédi oklevelének
kihirdetése után kellô elméleti és gyakorlati tapasztalatok birtokában volt ahhoz,
hogy a családi tradíciónak megfelelôen a
“vezérvármegyében” táblabíróvá válasszák
(1841. május 5.).
Hazatérése idején a népes közbirtokosság többsége gr. Széchenyi István hívei
közé tartozott. Felmenôi már az 1790-es
években olyan gondolatokat (a haza boldogsága és a kimûvelt emberfôk száma
között lévô összefüggéseket) vetettek papírra, melyeket késôbb a “nemes gróf”hoz fûzött az emlékezet. Mi mást vallott
volna ô is, ki a reformok lázában égô pesti jurátusok közül tért haza! Gyónról is figyelemmel kísérte az eseményeket nyilván, és nem állt meg Széchenyi eszméinél.
Az 1832–1836-os diéta óta, melynek vitáit a Kossuth Lajos hetenként megyéknek megküldött kéziratos lapja, az Országgyûlési Tudósítások révén megismerhette, egyre inkább balra tolódott, s hamarosan Kossuth lelkes követôihez csatlakozott. (Folytatjuk)
Czagányi László

VÁROSTROMOK A MAGYAR TÖRTÉNELEMBÔL
Megjelent Mitták Ferenc új könyve
Mitták Ferenc, városunk szülötte újabb
könyvvel rukkolt elô a közelmúltban,
melynek címe: Várostromok a magyar
történelembôl. A kötetben tíz híres, a magyarság számára meghatározó és sorsfordító várostromot dolgoz fel a szerzô, hiteles források alapján, a történelmi hûség és
az alapos mûgond ötvözésével. Olyan események ezek, amelyeknek nagy részét
kedvenc regényeinkbôl, irodalmi olvasmányainkból már ismerjük, igaz, más, romantikusabb megközelítésbôl. Minden
várostrom a hôsökrôl, a példamutatásról
és az áldozatvállalásról szól, ezért a könyvben megjelenô magatartásformák példaértékûek és jellemformálóak. Búvár
Kund, Dugovics Títusz, Dobó István,
Zrínyi Miklós és Zrínyi Ilona hôsiessége
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mindig hatással van az olvasóra, különösen, ha az gyermek vagy fiatal. Épp azért
lehet ez a könyv fontos kiegészítôje az iskolai tananyagnak, mert a hazaszeretetrôl,
a helytállásról szól, és megerôsíti a diákokban azt a kiveszendôben lévô tudatot,
hogy nagy nemzet fiai vagyunk.
A szerzô maga is ezekkel a szavakkal
ajánlja olvasói figyelmébe a kötetet: “Meleg
szeretettel ajánlom a könyvet az ifjaknak,
de a felnôtteknek is, mert állandó célom
múltunk megismertetése, hogy abból okulva, erôt merítve eligazodhassunk a bonyolult jelenben, s tervezhessük a jövônket.”
A könyv külalakja is impozáns, szépen
illusztrált, igényes nyomdatechnikával
elôállított kis remekmû, amelyet érdemes
kézbe venni, nézegetni, olvasgatni, és tartalmának üzenetébôl okulni.
kapui

Sport

Fedett Uszoda Nélküli Egyesületek Országos Bajnoksága
2005. szeptember 3–4-én, Nyíregyházán rendezték meg a dabasiakhoz
hasonlóan mostoha körülmények között edzô egyesületek országos seregszemléjét, ahol olyan egyesületek vehetnek részt, amelyek télen is
nyitott medencében edzenek, vagy nem áll rendelkezésükre egész évben szabvány (nincs legalább 25 m hosszú) medence a felkészülésükre.
Ebben az évben is két fedett uszodát adtak át az országban (Hatvan,
Szerencs), de így is még hazánk 104 egyesülete közül 25 egyesület versenyzôi voltak jogosultak a FUNE bajnokságban való indulásra. Jövôre
Nagyatádon és Szigetváron is uszodaavatásra kerül sor, így ennek a két
városnak nagy úszómúlttal rendelkezô egyesületeivel a jövô évben már
nem találkozhatunk ezen a megmérettetésen.
A FUNE bajnokságon kitûnôen szerepeltek a Dabasi Szabadidôs SE
úszói. Hende Cintia a két nap folyamán 6 számban bajnoki címet és egy
ezüstérmet szerzett.
Misek Zsolt az 50 m gyorsúszásban kitûnô 27,51-es idejével állhatott
fel a dobogó legfelsô fokára, ezenkívül 5 ezüstérmet és egy bronzérmet
hozott haza.
Hende Máté a 100 m mellúszásban, Hümpfner János pedig a 100 m
gyorsúszásban szerzett bronzérmet. Hende Helga egyszer a dobogó
2. fokára és két számban a dobogó 3. fokára állhatott fel.
Eredmények:
50 m gyors
gyermek korcsoport:
delfin korcsoport:
béka korcsoport:
50 m mell
serdülô korcsoport:
delfin korcsoport:
béka korcsoport:

Fiúk
1. Misek Zsolt
4. Hümpfner János
12. Hümpfner Dániel
13. Misek Gábor

50 m pillangó
gyermek korcsoport:
delfin korcsoport:
béka korcsoport:
50 m hát
gyermek korcsoport:
delfin korcsoport:
béka korcsoport:
100 m gyors
gyermek korcsoport:
delfin korcsoport:
100 m mell
serdülô korcsoport:
100 m hát
gyermek korcsoport:
serdülô korcsoport:
delfin korcsoport:
200 m gyors
gyermek korcsoport:

Lányok
1. Hende Cintia
5. Hende Helga

4. Hende Máté
13. Hümpfner Dániel
12. Misek Gábor

Labdarúgó-utánpótlás
Sokak számára biztosan nem érthetô, hogy az elmúlt években
a magyar labdarúgásban milyen elvek szerint történnek az átszervezések, bajnoki kiírások, csoportbeosztások. Ezeket az elveket sokszor a labdarúgásban nap mint nap dolgozó emberek
is értetlenkedve fogadják, éppen ezért csak a tények álljanak
itt. Dabas város labdarúgócsapata a Nemzeti Bajnokság III.
vonalában szerepel. Ezen oknál fogva az ifjúsági csapat is az
NB III- ban szerepel. Változás az elmúlt évekhez képest, hogy
az ifjúsági csapat közvetlenül a felnôtt csapat elôtt játssza a
mérkôzéseit.
Az NB III.-as követelményrendszer magában hordozza azt,
hogy a csapatnak rendelkeznie kell U-16 és U-13 -as csapatokkal, amelyek hétvégenként játsszák mérkôzéseiket.
Ezek a csapatok idegenbeli mérkôzéseikre együtt utaznak,
míg itthon, általában szombati napokon a dabasi pályán várják az ellenfeleket. Ugyanezen a pályán játssza mérkôzéseit, általában vasárnap délelôttönként, a 2 körzetet egybefogó bajnokságban, a szintén ifjúsági korú játékosokból álló dabasi
csapat.
A dabasi foci legfiatalabb korosztályai már 4 éves kortól heti rendszerességgel mozoghatnak a dabasi utánpótlás együttesek szervezésében. Az U-6;-7;-8;-9;-10;-11 évesek 2 fronton
szerepelnek.
Az egyik megmérettetés a már ismert Bozsik-program, a
másik pedig a Körzeti Labdarúgó Szövetség által szervezett

serdülô korcsoport:
delfin korcsoport:
200 m vegyes
gyermek korcsoport:
serdülô korcsoport:
delfin korcsoport:

2. Misek Zsolt
7. Hümpfner János

1. Hende Cintia
3. Hende Helga

12. Misek Gábor
2. Misek Zsolt
12. Hümpfner Dániel
11. Misek Gábor

1. Hende Cintia
4. Hende Helga

2. Misek Zsolt
3. Hümpfner János

1. Hende Cintia
4. Hende Helga

3. Hende Máté
2. Misek Zsolt
7. Hende Máté

1. Hende Cintia
3. Hende Helga

2. Misek Zsolt
4. Hümpfner János
9. Hende Máté
2. Hende Helga

2. Hende Cintia

3. Misek Zsolt
7. Hümpfner János
8. Hende Máté

1. Hende Cintia

4. Hende Helga
Lorántfyné Horváth Ildikó

bajnokság. A kor szerinti növekvô sorrendben essen pár szó a
csapatok felkészítésérôl. Az óvodásokkal és 9 éves korig bezárólag Sziráki Mihály foglalkozik a legfiatalabbakkal.
Az utánpótlás vezetôség hosszabb ideje keresett megfelelô
szakembert az edzôi csapatba, amely szakembert Kovács Károly személyében találta meg, akit utánpótlás szakágvezetônek
kértek fel. Az új edzô Pilisrôl érkezett hozzánk, sok éves tanári és labdarúgóedzôi múlttal rendelkezik. A 10 és 11 évesek
korosztályával foglalkozik, amely korosztály ún. “félpályán”
játssza mérkôzéseit.
Az 1993–94-es születésû labdarúgók döntô többsége az idén
játszik elôször nagypályán. A csapat edzôje Kiss István, aki
több éve vezeti ezt a korosztályt.
Az U-16-os csapat élére visszatért Fodor József, aki már jól
ismerheti ezt a csapatot, hiszen a gyermekek nagy részével ô is
több éve foglalkozott.
Tihany László, a körzeti bajnokságban szereplô ificsapat
edzôje új kihívás elôtt áll, hiszen csapata a serdülô korból most
lépett át az ifjúságiak számára kiírt bajnokságba.
Az U-19-es korosztály edzôje Kucsák István. E csapat a tavalyi serdülô és ifjúsági csapatok játékosaiból állt össze.
Az utánpótláscsapatoknál összesen 6 edzô foglalkozik a
gyermekekkel, mint az látható. Az edzések és mérkôzések a
Tûzoltóság mögötti focipályán és a sári focipályán kerülnek
megrendezésre.
A bajnoki és más eredményekrôl részletesen a következô
számban olvashatnak.
Utánpótlás vezetôség
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Tisztelt Szerkesztôség!
A Dabas VSE K.C. elnöksége az alábbi cikk megjelentetését kéri a “Dabasi
Újság”, és a “Patrióta” szerkesztôségétôl.
A “Patrióta” augusztusi számában Rácz
Nándor “Az én jutalékom” címû írásából kiderül, hogy a szerzô egy év alatt
másfél millió forinttal támogatta a férfi
kézilabdásokat, és ezt neki senki sem köszönte meg.
Az új vezetôség ezzel a mulasztással
nem volt tisztában, ezért kihasználva a
lehetôséget, Rácz úrnak, valamint mindazoknak, akik ezt külön nem igényelték,
a kézilabda sportágnak nyújtott támogatását megköszönjük. A mostani vezetôség gyakorlata egyébként az, hogy
azonnal köszönetet mondunk a segítségért, nem várunk vele az “évad” végéig.
Engedjék meg, hogy más észrevételeinket is szóvá tehessük. Ugyanebben a
cikkben több helytelen állítással is találkoztunk:
1. Hamis: “A város vezetésében is ülô
képviselôk, akik tavaly elhagyták a
csapatot, és nemhogy nem segítették,
hanem gátolták a mûködését…”
Igaz: A város vezetésében is ülô képviselôk tavaly sem hagyták el a csapatot és segítették annak mûködését.
2. Hamis: Indoklás nélkül hívták vissza
az elnökséget és a felügyelôbizottságot.
Igaz: Az indoklás szerint, a vezetôség
nem biztosította az Egyesület mûködéséhez szükséges feltételeket. Más
szóval, az Egyesület eladósodott. Ezt a
tényt pedig minimum jelezni kellett
volna a Közgyûlésnek, amit sem az el-

nökség, sem pedig a felügyelô bizottság nem tett meg.
3. Hamis: “Persze mindenki tudta,
hogy az van a háttérben (mármint a
vezetôségváltás hátterében), hogy lenne egy komoly szponzor, aki évi
5 millió Ft-tal támogatná a csapatot”.
Igaz: A vezetôségváltás háttérében az
volt, hogy az Egyesület pénzügyi csôd
felé sodródott, amelyet a régi vezetés
képtelen volt megállítani.
Sajnos Rácz Judit is több, a laikus Olvasót megtévesztô dolgot állít, ugyancsak
ebben a lapszámban. Ez annál sajnálatosabb, mert Rácz Judit az elôzô vezetôségben a felügyelôbizottság tagja is
volt és még jelenleg is az Egyesület tagja:
1. Megtévesztô állítás: “Réti Attila elnöksége alatt ennek az összegnek
(mármint a megítélt 4 millió forintos
önkormányzati támogatásnak) a kézilabda csak a töredékét kapta meg.”
Helyes állítás: Az önkormányzati támogatás egy naptári évre vonatkozik,
és negyedéves kifizetések vannak. Tehát az idei évre megítélt támogatást
sem lehetett teljes egészében az Egyesületnek már tavasszal átadni, hiszen
akkor az ôszi szezonbeli mûködôképességet tették volna kétségessé.
Vagyis nem Réti Attila személye a
meghatározó ebben a kérdésben, hanem a város összes sportegyesületét
érintô önkormányzati támogatási
rendszer.
2. Hamis: “az önkormányzat ebbôl az
összegbôl elvont 1 600 000 Ft-ot, a
Sportcsarnok bérleti díjára”
Igaz: A DASZOFE K.h.t. és a Dabas
VSE K.C. között létrejött “Együttmû-

Kézilabda-eredmények
NB I/B férfi csapat eredményei:

Dabas-Diego K.C.–Szigetvári Takarék SE 27–19
Alba Regia KSE–Dabas-Diego K.C. 27–25
Rinyamenti KC–Dabas-Diego K.C. 29–26
Dabas-Diego K.C.–Siklósi Takarék 34–31
Következô mérkôzések:
Dabas Diego KC–Szentendre KC
október 16. 16.00
Elmax Vasas Pápa–Dabas Diego KC
október 23. 18.00
Dabas Diego KC–Százhalombattai KE
október 29. 16.00
Harkányi SE–Dabas Diego KC
november 6. 18.00
Dabas Diego KC–Nagykanizsai Izzó SE
november 12. 16.00
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ifi: 24–26
ifi: 38–26
ifi: 32–25

(ifi 18.00)
(ifi 16.00)
(ifi 18.00)
(ifi 16.00)
(ifi 18.00)

ködési megállapodás alapján” az
Egyesület vállalta, hogy ezt az összeget
kifizeti a a Kht-nek.
Szintén Rácz Judit tollából, de már a
szeptemberi szám, “Strandkézilabda
2005” c. írásában szerepel az alábbi hamis mondat:
“A dabasi (strandkézilabda) csapat
szereplését a dabasi önkormányzat nem
támogatta”.
Ezzel szemben az igazság az, hogy a
Dabasi Önkormányzat ingyenesen biztosította a fiúknak, lányoknak, ifjúságiaknak, felnôtt és senior korúaknak az
Önkormányzat által felújított strandkézilabda pályát, valamint támogatta a két
sikeres hazai rendezvényt.

Tisztelt Szerkesztôség!
A fenti helytelen információk elkerülése
érdekében tisztelettel kérjük Önöket,
hogy a jövôben a Dabas VSE K.C-t
érintô kérdésekben forduljanak közvetlenül egyesületünk vezetôségéhez,
ugyanakkor kijelentjük, hogy Rácz Nándor és Rácz Judit semmiféle formában
nem jogosultak nyilatkozni Egyesületünk nevében.
Ezen kérésünk vélhetôen azért is érthetô lesz az Önök számára, mert Rácz
Nándor a Pest Megyei Fôügyészségen,
Rácz Judit pedig a Pest Megyei Bíróságon jelentette fel közösségünket, elfogultságuk tehát egyértelmû.
Örömmel vesszük azonban, ha továbbra is hírt adnak csapataink szereplésérôl, meggyôzôdésünk, hogy ez valóban
szolgálja a nagyobb közösség – Dabas és
a régió – érdekét.
Dabas VSE K.C. vezetôsége

Pécsi KK–Dabas Diego KC
november 19. 18.00
Hazai mérkôzések helyszíne a DS.

(ifi 16.00)

Pest Megyei Nôi Kézilabda Bajnokság eredményei:
Maglód–DANKE
12–21
DANKE–Dömsöd 33–20
DANKE–Tápiószele 31–27
ifi: 20–26
DANKE–Albertirsa 40–28
ifi 32–27

Következô mérkôzések:
Abony KC–Dabas NKE
Dabas NKE–Vecsés SE
Dabas NKE–Maglód KSK
TápiószekeSC–Dabas NKE
Dabas NKE–Abony KC
Vecsés SE–Dabas NKE

október 16. 17.00
október 22. 14.00
október 29. 14.00
november 6. 15.00
november 12. 14.00
november 27. 12.45

Hazai mérkôzések helyszíne a DS.

(ifi 15.00)
(ifi 12.00)
(ifi 13.15)
(ifi 12.00)
(ifi 11.00)
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Pest megyei duatlon diákolimpia döntô a DDS-nél
Pest megye diákolimpia bajnokai egyéniben:

Szeptember 18-án – a Dabasi Napok második
napján – a Pest Megyei Triatlon Szövetség, a
Gyóni Géza Általános Iskola, Dabas Város Önkormányzata, valamint a Dabasi SzSE rendezésében, került sor a duatlon diákolimpia
döntôjére. Közel 30 ember – szülôk, egyesületi
tagok – segített a munkában. 245 versenyzô és
legalább ugyanennyi szurkoló jött el, a megye
23 iskolájából. 10.00-kor Solymosi Sándor, a
Pest Megyei Triatlon Szövetség fôtitkára köszöntötte a megjelenteket.
A versenyzôk szinte mindegyike teljesítette
a futásból, kerékpározásból és újabb futásból
álló távokat. A célban pólót, virslit, üdítôt kaptak. A futamok után, az eredményhirdetéseken
érmeket, okleveleket vehettek át Solymosi
Sándortól. A Pest megyei iskolák közötti versenyben elsô helyezést értek el a Gyóni Géza
Általános Iskola diákjai, 29 fô eredményes részvételével. Az ezzel járó serlegen kívül megnyerték a Dabas Duatlon kupát is, amit a város oktatási intézményei közül a legtöbb pontot
összegyûjtött iskola csapata ôrizhet egy évig.
Korcsoportonként az elsô négy helyezett, és
a csapatelsôk képviselik Pest megyét a Pécsett
megrendezésre kerülô Országos Duatlon Diákolimpia Döntôn, október 15-én. Köszönjük
mindazok segítségét, akik munkájukkal és
anyagi hozzájárulásukkal segítették a rendezvény lebonyolítását.
További legjobbjaink az elsô hat korcsoportban, akik részt vesznek az országos

I. korcsoport
I. korcsoport.
II. korcsoport
II. korcsoport
III. korcsoport
III. korcsoport
IV. korcsoport
IV. korcsoport
V. korcsoport
V. korcsoport
VI. korcsoport
VI. korcsoport

Sinkó Richárd
Kamen Zsófia
Varró Gergely
Hende Helga
Szabó Tamás
Fodor Rita
Mádi Szabolcs
Tóth Andrea
Suhajda Balázs
Tóth Noémi
Sallai Imre
Sallai Tímea

Gyóni Géza Ált. Isk., Dabas-Gyón
Szent János Ált. Isk., Dabas-Sári
Fabricius Ált. Isk., Veresegyház
Gyóni Géza Ált. Isk., Dabas-Gyón
Százhalombatta
Táncsics Mihály Gimn., Dabas
Bolyai János Gimn., Ócsa
Gyóni Géza Ált. Isk., Dabas-Gyón
Bolyai János Gimn., Ócsa
Kossuth Lajos Gimn. és Ált. Isk., Cegléd
Kossuth Lajos Gimn. és Ált. Isk., Cegléd
Kossuth Lajos Gimn. és Ált. Isk., Cegléd

A csapatverseny bajnokai:
Korcsoport
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Fiúk
Sinkó Richárd
Kuli Gábor
Misek Gábor
Varró Gergely
Csombor Barna
Gönczi Norbert
Bíró Gábor
Lakos Gergô
Fodor Gergô
Mádi Szabolcs
Virág Viktor
Hümpfer János
Suhajda Balázs
Mádi Zsolt
Kis Róbert
Sallai Imre
Tóth Gábor
Túri Attila

Iskola
Gyóni Géza
Ált. Isk.

Lányok
Iskola
Csiki Zsuzsa
II. Rákóczi
Csiki Nikolett
Ferenc Ált. Isk.
Zsolnai Magdolna
Veresegyháza
Hende Helga
Gyóni Géza
Fózer Tímea
Ált. Isk.
Marczinkó Sára
Táncsics Mihály
Nagy Vanda
Táncsics Mihály
Gimnázium
Fodor Rita
Gimnázium
Szabados Tímea
Bolyai
Tóth Andrea
Gyóni Géza
Gimnázium,
Kuli Sára
Ált. Isk.
Ócsa
Szilaj Lilla
Bolyai
Gimnázium,
Ócsa
Kossuth
Sallai Tímea
Kossuth
Gimnázium,
Hornyák Dóra
Gimnázium,
Cegléd
Matyovszki Nóra
Cegléd

megmérettetésen: Bíró Gábor, Bóna Róbert,
Csombor Barnabás, Fózer Tímea, Garajszki Dávid, Hende Cintia, Hornyák Dóra, Horváth László, Király Dorka, Kis Tamás, Kovács Balázs, Kugler Barnabás, Kuli Gábor, Kuli Sára, Lakos Tamara, Mádi Zsolt, Majer Edina, Majer Lénárd, Men-

A Dabasi Szabadidôs SE
úszói Szlovéniában
Nagy megtiszteltetés érte a Dabasi Szabadidôs Sport Egyesületet.
A Magyar Úszó Szövetség Úszó Alszövetségének határozata alapján
két fiatal tehetséges versenyzônk nemzetközi úszóversenyen indulhat. Hende Cintia a 100 m gyorsúszásban és a 100 m hátúszásban,
valamint Misek Zsolt a 100 m gyorsúszásban, és a 100 m hátúszásban a szlovéniai Kranjban Nemzetközi Úszóversenyen lépnek
rajtkôre november 25–27. között Magyarországot képviselve.

cel Edina, Mencel Mónika, Misek Gábor, Nagy
Vanda, Németh Natália, Podoba Tamás, Solymosi Viktória, Spolina Roberta, Straub Róbert,
Szalai Levente, Tóth Gábor, Varró Bálint, Verebi Richárd, Závoczki Júlia, Zelinka Gabriella.
Várdai Zoltán

Dabasi Férfi Röplabda Club 2005–2006.
évi bajnokság sorsolása:
Október 22.
16.00 DRC–Székesfehérvár
(helyszín: Kossuth Zs. SZKI., Dabas)
November 12.
16.00 DRC–Dorog
(helyszín: Kossuth Zs. SZKI., Dabas)
December 10.
16.00 DRC–Veszprém
(helyszín: Kossuth Zs. SZKI., Dabas)
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Postagalamb… Postagalamb… Postagalamb
A helyi A-52 Postagalambsport Egyesület 2005. évi eredményei, a fôversenyek egyéni nyertesei:
2005. 05. 08. Rajka – 183 km,
1. Kancsár Ferenc
2005. 05. 15. Kuty – 238 km,
1. Kulcsár Zoltán
2005. 05. 22. Brno – 300 km,
1. Horváth Jenô
2005. 05. 29. H. Bród – 388 km,
1. Horváth Jenô
2005. 06. 04. Prága – 475 km,
1. Horváth Jenô
2005. 06. 11. Drezda – 590 km,
1. Kancsár Ferenc
2005. 06. 18. Herzberg – 666 km,
1. Duhaj Zoltán és apja
2005. 06. 26. H. Bród – 388 km,
1. Szemzô János
2005. 07. 03. Brandenburg – 758 km, 1. Duhaj Zoltán és apja
2005. 07. 10. H. Bród – 388 km,
1. Turcsán Sándor
2005. 07. 16. Stendal – 805 km,
1. Turcsán János
A fôversenyek csapatbajnokai: rövid távon Horváth Jenô, közép
távon Kancsár Ferenc, hosszútávon Turcsán János. Általánosan
Turcsán János, sprintben Kancsár Ferenc.
Az egyesület versenyzôi kitûnôen szerepeltek a területi versenyeken, ahol kétszáz felett volt a résztvevô csapatok száma.
Sprint bajnokság: 2. Kancsár Ferenc, 4. Horváth Jenô
Rövid távú bajnokság: 8. Horváth Jenô
Közép távú bajnokság: 13. Kancsár Ferenc
Hosszú távú bajnokság: 5. Turcsán János, 9. Duhaj Zoltán és apja
Álatlános bajnokság: 9. Turcsán János
A csapatdíjak mellett számtalan egyéni díjat nyertek az egyesület
versenyzôi, amit itt felsorolni szinte lehetetlen lenne. Az országos
versenyen való jó szereplés hagyományát ebben az évben a Duhaj
Zoltán és apja versenyzôpáros biztosította az egyesületnek.
A 2005. június 18-án Herzbergbôl rendezett országos versenyen 680 induló csapatból a közép-magyarországi zónában csapatunk elsô díjat nyert. A 2005. július 03-án Brandenburgból
rendezett országos versenyen 7132 db induló versenygalamb közül a 31 891 számú galambunk a közép-magyarországi zónában
a tizenötödik egyéni díjat nyerte.
A fôversenyek szezonzárásaként került megrendezésre augusztus 5-én egy nemzetközi verseny Rómából, amely igen nagy médiavisszhangot is kapott. Ezt a versenyt az elhunyt II. János Pál
pápa emlékére, valamint a helyébe lépô XVI. Benedek pápa tiszteletére rendezték a római Szent Péter térrôl történô starttal.
Ezen a versenyen, nemzetközi szinten 5000 postagalamb indult,

melybôl 1800 volt a magyarok száma. Ezen belül
33 dabasi postagalamb is
részt vett a megmérettetésen. Szintén a médiából lehetett értesülni arról is,
hogy milyen katasztrofális
véget ért ez a szép, gesztusértékû kezdeményezés. A
versenyt két földrajzi tényezô is nehezítette, amire
mindenki számított is, és a
galambok zöme le is küzdte volna ezeket. Ám a galambok egész pályafutásuk
során Szlovákia – Csehország – Németország iráA Rómából is hazatért 262-es hím
nyából versenyeztek. Ebés tenyésztôje, Horváth Jenô
ben az évben tíz alkalommal jártak erre, most azonban szinte teljesen ellenkezô irányból
kellett hazajönniük, de ez nem lehetett volna probléma. Egész
Olaszországon végighúzódik egy nagy hegyvonulat, az Appeninek, zömében 3000 km körüli magassággal. Az ország két tenger – az Adriai-, és a Tirrén-tenger – mentén fekszik. Ezek mind
leküzdhetô akadályok lettek volna a galambok nagy része számára. A nagy veszteség fô oka az idôjárás lehetett, hisz Olaszországban 38 Celsius-fokos nyár tombolt. Ausztriában ez idôben az Alpokban 20 cm-es hó esett. Magyarországon óriási esôk és viharok pusztítottak, fôleg északi irányú széllel. Ezek lehettek annak
okai, hogy a verseny katasztrofális veszteséggel végzôdött. A
résztvevô 1800 magyar galambból a feleresztést követô harmadik hétre mintegy 25 db érkezett haza. Ezek között nem kis örömünkre egy dabasi galamb is van. Ez a madár éppen most vett
részt harmincadik külföldi versenyén, és hála Istennek, mindenhonnan szerencsésen haza tudott jönni. A nemzetközi megmérettetést egyébként magyar postagalamb nyerte.
Jelenleg az egyesületben az idei év utolsó versenyei folynak az
idei kelésû, fiatal galambok között.
Kulcsár László
az egyesületi versenybizottság elnöke

Fotó: Karlik Dóra

Extrém sportnap

A görhoki elôször szerepelt a sportprogramban
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Ismét nagy sikere volt a Funboxnak

Szeptember 18-án, vasárnap délelôtt a DDS mögötti téren került
megrendezésre a Dabasi Napok
Extrém Sportnapja. A résztvevôk
elôszeretettel vették birtokukba az
extrém sportokhoz elengedhetetlen
funboxot. A nagy érdeklôdés azt
bizonyítja, hogy a dabasi triálosoknak nagy szükségük van egy
ilyen pályára. Remélhetôleg Dabas
Város Önkormányzata nemsokára
valóra váltja az extrém sportok
kedvelôinek álmát!
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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

IMPOTENCIA? Orvosi segítség!
T.: (06-20) 594-57-61

SEGÍTHETEK?

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

200 000 Ft–6 000 000 Ft-ig
Személyi Kölcsön
Kezes és fedezet, valamint
árfolyamkockázat nélkül.

Megjelent
a Dabas természeti értékei c. könyv
2. kötete!

Kisebb kiadásokra:
Credit kártya
200 000 Ft–500 000 Ft-ig
Ügyfélfogadás:
Dabas Polgármesteri Hivatal épülete
Szerdánként, 9.00–13.00-ig
06-70/210-9253

Mindkét kötet kapható
a könyvtárban és a könyvesboltban.
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1. kötet ára: 800 Ft
2. kötet ára: 1500 Ft
ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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A Szimultán SKE programajánlata
Felnôtt-torna
8.30–9.30
Prímatorna
Varró Erika

8.30–9.30
Prímatorna
Varró Erika

19.00–20.00
Prímatorna
Spanyiel Krisztina

Csütörtök

Szerda

Kedd

Hétfô

Péntek
8.30–9.30
Prímatorna
Varró Erika

18.00–19.00
Prímatorna
Varró Erika

18.00–19.00
Prímatorna
Varró Erika

19.00–20.00
Prímatorna
Spanyiel Krisztina

19.00–20.00
Alakformáló, kondicionáló
torna, Kôszegi Judit

19.00–20.00
Prímatorna
Spanyiel Krisztina

20.00–21.00
Prímatorna
Szilágyi Kata

20.00–21.00
Alakformáló, kondicionáló
torna, Kôszegi Judit

Gyerektorna
Hétfô

Kedd

16.00–17.00
Ovis torna
Varró Erika
17.00–18.30
Kisiskolás torna
Varró Erika

17.00–18.00
Modern tánc
Nagy Katalin

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

16.00–17.00
Ovis torna
Varró Erika

15.30–16.30
Kezdô ovis torna
Szilágyi Kata

15.30–17.00
Kisiskolás fitnesz
(versenyzôk)
Söregi Krisztina

9.00–10.30
Fiú torna
Kuli Imre

17.00–18.30
Kisiskolás torna
Varró Erika

16.30–18.00
Kezdô fitnesz
Varró Erika
Kôszegi Judit

17.00–19.00
fitnesz (versenyzôk)
Söregi Krisztina

18.30–20.30
Akrobatika
Janik Pál

Az alakformáló és kondicionáló tornán (hétfô 20.00–21.00, csütörtök 19.00–20.00) igény szerint:
aerobik, stepaerobik és súlyzós erôsítô edzés.
Szimultán Sportüzlet:
• FITNESS FELSZERELÉSEK (táplálékkiegészítôk, vitaminok, kézi súlyzók)
• TÚRAFELSZERELÉSEK (professzionális sátor, hálózsák és hátizsák)
• VÍZI SPORTRUHÁZAT (úszószemüveg, úszósapka, búvárfelszerelés)
• SPORTRUHÁZAT
– polár felsôk
– túra-, sí- és snowboard-kabátok
– túracipôk
A következô márkák választékából:
Alpine, Tatunka, Akvárium, Sandstone, Jessica, Megawear
A konditerem szolgáltatásai: pulzusmérôs futópad, taposógép, szobakerékpár
Annak a szülônek, akinek a gyereke részt vesz a gyerektornákon, a konditerem használata csak 300 Ft.
A konditerem nyitva tartása: hétfô–péntek 14.00–21.00 • szombat16.00–20.00
Cím: Szimultán Sport és Kulturális Egyesület
Dabas, Bartók Béla út (volt MHSZ udvar)

