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MEGHÍVÓK
Tisztelt Lakosság!
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önt és családját
november 27-én, advent elsô vasárnapján megrendezendô Városházi Esténkre, amely 17.00 órakor kezdôdik a Szent István téren.
A mûsort a hagyományos térzene nyitja meg, amelyet a Sugár Rezsô Zeneiskola tanárai és diákjai játszanak a közönségnek, majd az óvónôk és a kántorok kórusával folytatódik.
Az adventi hangulatot illatos teával és fûszeres forralt borral lehet majd
megalapozni. A rendezvény csúcspontjaként kigyúlnak az ünnepi fények,
amelyek január végéig világítanak majd a járókelôk örömére.
Szeretettel várunk mindenkit adventi programjainkra!

Kedves
Idôskorú Dabasiak!
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket karácsonyi rendezvényeinkre, amelyeket hagyományainkhoz híven, négy helyszínen
tartunk, négy különbözô városrészben, december 12–15-e között.
December 12-én (hétfô) 15.00 órától a Dabas-Szôlôben, a Kultúrházban
December 13-én (kedd) 14.00 órától Sáriban, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tornatermében
December 14-én (szerda) 14.00 órától Dabason, a Kossuth Mûvelôdési Központban
December 15-én (csütörtökön) 14.30 órától Gyónon, a Gyóni Géza Általános
Iskolában
Szeretettel várjuk Önöket a lakóhelyükhöz legközelebb esô helyszínen.

TISZTELT DABASI
POLGÁROK!
December 5-én egy éve lesz annak, hogy a határainkon kívül rekedt nemzettársaink kettôs állampolgárságát illetôen
az ország többsége nemmel szavazott. Tavaly enyhíteni szerettük volna azt a fájdalmat, amelyet az elcsatolt területek
magyarjainak okoztunk, ezért is rendeztük meg a Szeretet és
Összetartozás Ünnepét a Diego Dabasi Sportcsarnokban.
Éreztetni akartuk mindenkivel, hogy mi magyarok összetartozunk, és mi anyaországbeli jóérzésû emberek lélekben
azokkal vagyunk, akiknek csalódniuk kellett a sikertelen népszavazás miatt. Reményt szerettünk volna adni mindenkinek, hogy nincs okuk a csüggedésre, mert nem hagyjuk ôket
magukra. De összetartozunk mi mindnyájan, határon kívül
és belül, betegek és egészségesek, idôsek és fiatalok,
szegények és tehetôsek, kisebbségiek és többségi magyarok.
A közelgô ünnepek szellemében éljük át a sorsközösség
szívet melengetô érzését. Idén december 9-én újra megrendezzük a Szeretet és Összetartozás Ünnepét, melynek helyszíne ismét a DDS lesz. A rendezvény 18.00 órakor kezdôdik,
amelynek elsô részében dabasi csoportok és elôadók lépnek
fel, 19 órától pedig a Kárpátia együttes lesz a vendégünk,
amelynek tagjai hazafias érzelmû dalokkal erôsítik majd
bennünk az összetartozás érzését.
A rendezvény szervezôi, Dabas Város Önkormányzata
és az Áldos Egyesület, szeretettel várják Önöket a Szeretet és Összetartozás Ünnepére.

Kôszegi Zoltán polgármester

Rendezvényeink

’56-ra emlékeztünk
versrészletekre épülô, mozgalmas mûsor
visszaidézte a hôsi idôszak életérzését, a
kezdet bizakodó optimizmusát és a bukás
tragikumát. Az elôadást Vargáné Kovács
Éva tanárnô rendezte.
A tanulók mûsorát Kôszegi Zoltán polgármester ünnepi beszéde követte, majd
az intézmények, civil szervezetek és egyesületek elhelyezték a kegyelet koszorúit az
emlékmûnél. A rendezvény a Halász Móricz kúria nagytermében szerény vendéglátással és kötetlen beszélgetéssel zárult.
Szerk.

Fotók: Karlik Dóra

Október 23-án, vasárnap a gyóni Kegyeleti parkban felállított emlékmûnél zajlott
le az az ünnepség, amelynek alkalmával az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékeztünk. A kellemes, langyos késô ôszi délutánon számos dabasi
lakos gyûlt össze, hogy felidézhesse az 56os eseményeket. A rendezvényt Szûcs Lajos országgyûlési képviselô nyitotta meg
ünnepi beszédével, majd a Gyóni Géza
Általános Iskola tanulóinak színvonalas
mûsorával folytatódott a megemlékezés.
A gondosan válogatott zenei anyagra és

Köszöntöttük városunk picinyeit

Fotó: Járomi Csaba

November 5-én, szombaton került sor a 2005 elsô félévében született csecsemôk köszöntésére a Városháza nagytermében. Örömteli látvány volt,
ahogy benépesült a terem szülôkkel, nagyszülôkkel, testvérekkel és természetesen rengeteg gyönyörû kisbabával, akik között hármas ikrek is voltak.
A tavalyi év második félévében csak 57 csecsemô született, idén az elsô
félévben 74 újszülöttel gyarapodott városunk lakossága.
Kuli Lili és Kollár Anna verses összeállítása nyitotta meg a rendezvényt,
majd Kôszegi Zoltán polgármester köszöntötte a szülôket és a gyerekeket.
Minden csecsemô kapott emlékplakettet, és minden anyuka, nagymama,
lánytestvér egy szál fehér rózsát. A Zóna étkezdét üzemeltetô Magyar há-
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zaspár felajánlásából minden újszülött egy gyümölcsökbôl összeállított
ajándékcsomagot kapott útravalóként, az egészséges életmód megalapozására. Ezúton szeretnénk megköszönni nekik ezt a szép gesztust.
A délelôtt programja vendéglátással és csoportképek készítésével zárult.
Délután 14.00 órától az újszülöttek tiszteletére, a sári Csati-parton a
szülôk elültették azokat a facsemetéket, amelyekbôl már formálódik a liget,
ahol a családok majd kirándulhatnak, a kicsik játszhatnak, sportolhatnak,
ahová saját gyerekeikkel is ellátogathatnak, ha majd megnônek.
A rendezvényen készült fotók letölthetôk a www.dabas.hu honlapról.
szerkesztô
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SIKER KASTLBAN
Megtisztelô felkérést kapott a dabasi térség két kiemelkedô jelentôségû
komolyzenei együttese: a „Szalon” Brass Kvintett és a Pátria Énekegyüttes. A felkérés a németországi Kastlban mûködô Magyar Gimnázium ügyvezetô igazgatójától, Bodó-Kirchsteuer Attilától érkezett, mely szerint intézménye szeretné, ha közremûködnénk az 56-os forradalom évfordulójának emlékére, a kastli apátságban celebrált szentmisén és az azt követô ünnepi hangversenyen.
Errôl a helyrôl annyit illik tudni, hogy a levert forradalmat követô évtizedekben itt volt a magyar emigráció egyik legjelentôsebb szellemi és
kulturális központja, amely többek között komoly egyházzenei hagyományokkal is rendelkezett.
Ez a gyönyörû városka tôlünk közel 800 km-re fekszik a bajor hegyek
között, így az utazás költségei tetemes összegre rúgtak. Szerencsére Dabas és térsége, ha magyar ügyrôl és kultúráról van szó, azonnal mozdul.
A költségek jelentôs részét három önkormányzat (Dabas, Kakucs, Újhartyán) állta, de támogatónk volt az örkényi Takarékszövetkezet és az Agroprofil Kft is.
A két együttest a dabasi közönség már jól ismerheti, hiszen az utóbbi
években rendszeresen koncerteztek a városban és a környéken, valamint
sokat szerepeltek a helyi tévé mûsoraiban is. A kvintett a Sugár Rezsô
Mûvészeti Iskola zenetanáraiból alakult rézfúvós együttes, amely jövôre
már fennállásának 10. évfordulóját ünnepli. Tagjai: Serfel József, Kálvin
János, Joó Tibor, Serfel Viktor és Jasper Lóránt tiszteletbeli zenetanár. A
kórus tagjai pedig többnyire újhartyáni pedagógusok, valamint a zeneiskola tanárai és volt növendékei, Dömôk Virág vezetésével.

Maga az utazás – a hajnali négy órai indulást követôen – végtelenül
hosszúnak tûnt, bár a hangulatra, zenészekrôl lévén szó, panasz nem lehetett.
A megérkezés után sebtében megcsodáltuk a mesebeli várat idézô,
egy hatalmas sziklán a városka fölé magasodó épületegyüttest és elfoglaltuk szobáinkat az internátusban. Pihenésre még nem gondolhattunk,
mert akusztikai próbát kellett tartani a templomban, illetve a másnapi
fellépések mûsorát egyeztetni a még rajtunk kívül fellépô mûvészekkel
(Keszthelyi Csilla – operaházi tag, Szentváry-Lukács Erika – orgonista,
valamint Bartha Eszter – operaházi tag és Dumbaridisz Imre – orgonamûvész).
Az október 23-i szentmisét dr. Varju Imre, a Mátyás-templom kanonokja tartotta, amelyen mindkét együttes a liturgia megfelelô pontján
közremûködött. Hihetetlenül felemelô érzés volt a mise végén több száz
emberrel énekelni a magyar himnuszt.
Délután került sor, szintén az apátságban az ünnepi koncertre, ahol a
gimnázium vezetôsége, magyar és külföldi tanulói mellett a város polgárai is nagy számban ültek a hallgatóság soraiban. A kórus és a kvintett alkalomhoz illô, szépen kimunkált mûsorával „hallható” sikert aratott.
Ezt a sikert mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kanonok úrtól –
„Imre atyától” – meghívást kaptunk jövô nyár elejére a Mátyás-templomba, egy önálló hangverseny rendezésére, illetve az iskola vezetôsége
ismételten vár minket Kastlba, a pünkösdi ünnepekre tervezett egyházzenei fesztiválra.
Summázva az eddigieket, úgy tûnik, hogy ez a számunkra nagy élményt nyújtó utazás nemcsak egy, szépen megrendezett, sikeres hangversenyt jelentett, hanem a kezdetét egy sok évre szóló, gyümölcsözô
kulturális kapcsolatnak.
Joó Tibor

Kossuth-napok az általános iskolában
Izgalmasnak indult és fergetegesre sikeredett a Kossuth Lajos Általános Iskola névadójának születésnapja alkalmából megrendezett idei, év eleji rendezvénysorozat.
Szeptember 16-án Morva Ágnes irányítása
alatt “Szép városunk Dabas” címmel fotókiállításon vehettek részt a dabasi, gyóni,
sári és az egyházi iskola tanulói, akik a kiállítás mellett internetes vetélkedôn mérhették össze tudásunkat.
2005. szeptember 19. (hétfô)
A nyitóünnepély délelôtt 11 órakor
kezdôdött, ahol Kotán Sándorné szervezésében egy színvonalas mûsorral emlékeztünk meg Kossuth Lajos születésnapjáról.

Alsóban és felsôben külön-külön
program várta az érdeklôdô
diákságot. Az elsô és második
osztályban a sporteseményeket
játékdélután követte; a harmadik-negyedik osztály tanulói pedig népdaléneklési versenyen, divatbemutatón jeleskedtek, sôt a
szendvicskészítésbôl a szülôk is
kivették a részüket.
A felsô tagozaton délután fél
kettôkor népdaléneklési versennyel folytatódott a programsorozat. Majd a kis diákok olyan
“véndiákokkal” találkozhattak,
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akik az iskolát kijárva valamiben nagy sikereket értek el, vagy éppen érdekes dologgal
foglalkoznak. A napi fôprogram az osztályok korok szerinti divatbemutatója volt,
majd’ minden osztály saját elôadásával lepte meg a nézôközönséget. Noha a zord
idôjárás miatt elmaradt a tábortûz és a
fôzôverseny is, nem maradt el viszont a látványos tûzoltóbemutató, a gyerekek nagy
örömére.
2005. szeptember 20. (kedd) – szeptember 22. (csütörtök)
Az esô miatt szeptember 20-a, kedd helyett 22-én, csütörtökön, egy kellemes ôszi
napon került sor a “Fedezd fel lakóhelyedet!” nevû programra. A cél az volt, hogy a
diákok személyesen ismerkedjenek meg városunkkal. Az 5–6. osztályosok gyalog, a
7–8. osztályosok pedig kerékpárral, osztályfônökük irányítása mellett keresték fel
Dabas nevezetességeit, ahol felkészült tanárok mutatták be nekik a helyszíneket.
Visszatérve az iskolába, a csoportoknak feladatlapokat kellett kitölteniük az elhangzottakról.
Alsóban a kézmûvesség változatos tárházából születtek remekmûvek. Elsô-má-

sodik osztályban: agyagozás,
üvegfestés, papírhajtogatás, decoupage, papírgyöngykészítés
közül válogathattak a diákok.
Harmadik-negyedikben a nemezelés technikájának kipróbálása mellett kukoricacsuhéból
bábot, magvakból terményképet és papírból gyöngyöt, honvédsapkát lehetett készíteni.
Délelôtt az iskolaudvaron gyerekek segítségével felépült egy
jurta is, ahol az érdeklôdôk végighallgathatták szakértôk rovásírással
kapcsolatos elôadását. A program méltó
zárásaként délután minden osztályból
négy-négy diák látogathatott Budapestre,
hogy a Kossuth-mauzóleum megtekintése
után koszorút helyezzenek el a Kerepesi
temetôben.
Köszönjük minden kedves szülônek, aki
jelenlétével, ötlettel és fizikai munkával segítette a rendezvény lebonyolítását.
Akikre büszkék vagyunk
LÁBTOLL: 2005. október 2-án nemzetközi meghívásos versenyen Szerbia-Monte-

Avatóünnep a Zárdakert Otthonban
A hétköznapot emlékezetes, meghitt ünneppé
emelô eseményre került sor a Zárdakert Otthonban október 10-én. A Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat avatóünneprôl adott hírt
meghívóján: „Örömmel tudatjuk, hogy a Zárdakert Otthon rekonstrukciója során elkészült a
45 férôhelyes, új, tágas, modern épületünk törékeny egészségû idôs lakóink számára.”
Az intézmény közel százéves múltra tekinthet vissza, s jelentôs helyet foglal el a Szeretetszolgálat hasonló feladatkört ellátó otthonai
sorában.
Gróf Vay Péter címzetes püspök 1915-ben
örökségként kapott gyóni birtokát hadiárvaház
céljaira adományozta, és szegény, elhagyott
leánygyermekek nevelését a „Jézus isteni Szívérôl nevezett Karmelita Nôvérek” rendjére
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bízta. Ezt az egyházi intézményt 1950-ben
megszüntették: a nôvéreknek el kellett hagyniuk a zárdát. Az épületekbe október 15-én
mintegy száz keresztes nôvér, késôbb szegedi
iskolanôvérek és más nôi szerzetesrendek tagjai
költöztek be. Az évek folyamán egyre gyarapodott, szépült és növekedett az otthon is, lakóinak száma is. A mintegy 3,5 hektár területen
18 földszintes épületben 160 gondozottat
ápoltak.
Pest megye 1980-ban vette át az otthont.
Az utolsó nôvérek 1980-ban költöztek el a Szeretetszolgálat más otthonaiba. A Városi Tanács
által építtetett új, 65 férôhelyes épületrész
1988-ban került átadásra, ekkor korszerûsítették a régebbi épületeket is.
Az otthon 1991. december 31-én a Római
Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat
kezelésébe került, a helyi önkormányzattal folytatott tárgyalások
eredményeképpen pedig a Szolgálat tulajdonába. 1992 augusztusában megnyílt az új, ökumenikus kápolna, s folytatódott az intézmény
fejlesztése, modernizálása. Az új
konyhaépület átadására 1993-ban
került sor, két évvel késôbb kialakították a tejkonyhát, hûtôkamrát, a
tehergépkocsinak új garázst építettek. 1999-ben került sor napkollektor üzembe helyezésére, közben ál-

negróban az iskola mindkét csapata kiváló
eredményt ért el.
I. helyezés: Stefkó István, Stefkó Richárd,
Nagy Krisztián
II. helyezés: Gogolák József, Bera Márk,
Sári Marcell
BIRKÓZÁS: a 2005-ös Országos Diákolimpián II. helyezést ért el Gecser Máté,
Nagy Tamás; 8. helyezést kapott Vámos
Sebastian.
FUTÁS: a Pest Megyei Diákolimpia mezei
futóversenyén iskolánk a korcsoportos kategóriákban a legjobb eredményt érte el.
Nagy Ágnes
landó felújítások, tatarozások, vizesblokk építése, vendégszobák kialakítása tették egyre korszerûbbé az intézményt. Az otthon a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából
Katolikus Szociális Módszertani Intézetként is
mûködik.
Az avatóünnepség hálaadó szentmisével
kezdôdött, amelyet dr. Bábel Balázs Kalocsa–
Kecskeméti érsek celebrált. Ugyancsak ô áldotta meg az új házat, s szentelte fel az új kápolnát, amely az ökumene jegyében létesült: nemes egyszerûségével alkalmas arra, hogy bármely vallási felekezet hívôi magukénak érezzék.
Ezután az otthon szépen gondozott parkjában köszöntötte az avatásra érkezett vendégeket Csoó Lászlóné otthonvezetô. Tôle Endrôdy
Zsuzsanna, a Római Katolikus Egyházi Szeretetszolgálat igazgatója vette át a szót, méltatva az
intézmény jelentôségét és a fejlesztésben közremûködôk áldozatos munkáját. Megemlékezésül bronzból készült plaketteket adott át Venekei Katalin mérnöknek, Karácsony Tamás épülettervezônek, Takácsy Gyulának, a MASZER Rt.
elnökének mint kivitelezônek, Kôszegi Zoltánnak, városunk polgármesterének. Az emlékplakett Dabas címernövényét, a szarvasbangót ábrázolja, Pálffy Katalin szobrászmûvész munkája,
ugyancsak ô készítette az új kápolna szép bronz
stáció-dombormûveit is. Plakettet vehettek át
a Karmelita Nôvérek mint az otthon elsô tulajdonosai, valamint a Keresztes Nôvérek annak
emlékéül, hogy ôk voltak az otthon elsô lakói.
Városunk új értékekkel gazdagodott.
Sztavinovszky Gyôzôné
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A KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
2005. november–december 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 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, konditánc
Oktató: Pekár László
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub rendezvénye:
december 4. (vasárnap)

Dabas Városi Nyugdíjas Klub rendezvénye:
december 11. (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
KIÁLLÍTÁSOK
Kohan József képzômûvész munkáinak kiállítása
„És… íme az ember Kohan József képein. Portrék, aktok, hangulatok könnyû kézzel, egy-egy
lendületes vonallal megjelenítve, vagy gondos
munkával tollal, szénnel, olajfestékkel mívesen
kidolgozva.” Varga László
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthetô: 2005. november 11.–
december 2. hétköznap 9.00–17.00
óráig, hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)
Tot János, Huber Erika és gyermekeik kiállítása
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
(Dabas, Kossuth László u. 19.)

A kiállítás megtekinthetô:
2005. december 9–16. és 2006. január 2–13.
hétköznap 9.00–17.00 óráig
hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(Telefonügyelet: 29/362-545)
KÉPZÔMÛVÉSZETI BARÁTI KÖR
December 9. (Kossuth Ház Galéria), 16 óra
A találkozó programja: Csendélet festése különbözô technikákkal
A klub találkozóján örömmel várjuk a dabasi
kistérség mûkedvelô képzô- és iparmûvészeti
alkotóit.
ZENEKLUB
november 25. (péntek ) 19.00 óra
A Failures zenekar 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, 03-30/383-2738
KARÁCSONYI KIRAKODÓVÁSÁR
december 17-én 14.00–18.00 óra
Karácsonyi ajándékkészítés a mûvelôdési központ munkatársai, népi játszóházi foglalkozásvezetôk és a GYIÖK képviselôk segítségével.
Ajándékvásár, jászsági fazekasedények, só-lisztgyurma szobrok, horgolt csengôk és angyalkák,
különleges mézek és mézeskalácsok. Színpadi
mûsorok, mindenki karácsonyfájának díszítése.
CSODALÁMPA címû karácsonyi mûsor Buzogány Márta és Bor József elôadásában, gyerekeknek, felnôtteknek egyaránt.

Ismét megérte elmenni…
A Kossuth Mûvelôdési Ház láthatólag
elkötelezte magát a hagyományok
ápolása, a hagyomány segítése terén.
A Ház néhány napja rendezte meg
ötödik alkalommal a Regionális Népzenei Találkozóját, és igen jó érzéssel
gondolhatunk vissza a sikeres rendezvényre.
Sikeres, mert az e mûfajt kedvelô
nézô igen színvonalas mûsort láthatott, hasznos, mert a KÓTA, a Kórusok Országos Tanácsa igen neves szakmai tanácsadói csapattal segítette a
minôsülni szándékozókat. Budai Ilona
népdalénekes, dr. Olsvai Imre népzenekutató, a MTA Zenetudományi Intézetének fômunkatársa, Birinyi József
népzenekutató, a népmûvészet mestere, a KÓTA társelnöke, Fehér Anikó
karnagy, a népmûvészet mestere, Eredics Gábor, a Budakalászi Zeneiskola
igazgatója, a Vujisics együttes ve-

zetôje, Dévai János, a Magyar Rádió
Népzenei Szerkesztôségének vezetôje
jelenléte komoly odafigyelést mutat.
A kétnapos rendezvényt Tapodi Katalin és Birinyi József nyitották meg
pénteken délután. Jó volt együtt énekelni Budai Ilonával, akit a rádióból,
kedvelt mûsorából már ismerhetett a
nézô. Ezután fôként a helyi és környékbeli csoportok mutatkoztak be.
Citerások, férfi- és asszonykórusok, és
itt voltak a feltörekvô fiatal zenészcsoportok is. A napot a dabasi citerások, a
Kéknefelejcs Ifjúsági Citerazenekar
bemutatója zárta, igen nagy sikerrel.
A csoportokat a Kossuth Mûvelôdési Központ a Zóna Kft. segítségével
vendégül is látta. Alapos és átgondolt
szervezômunkát igényelt ez, a néhány
év alatt kiterebélyesedett rendezvény,
a nagyszámú résztvevô csoport és szólista ellátása. A vendégül látók figyel-

me azonban kiterjedt minden részletre: népies öltözékben fogadták vendégeiket, odafigyeltek a kézzel készített
meghívó és emléklap egyedi jellegére,
igényes, egységbe szerkesztett formájára, a dekorációval való összhangjára és
a kedves ajándékok népies jellegére.
A péntek este az Ökörszem együttes
táncházával ért véget.
A szombati napra már az ország igen
sok területérôl érkeztek a bemutatkozni, minôsülni szándékozó csoportok.
Megcsodálhattuk a nagymágocsiak
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Intézményeink hírei
messzezengô hangját, lelkesedését, a
veresegyháziak erôteljes megszólalását,
a táborfalvi csoportok magas színvonalú mûsorát. Minden fellépô igyekezett a rangos rendezvény színvonalának megfelelôen értéket közvetíteni és
igényesen szórakoztatni. A mûsor végén a házigazdák magyaros hidegtállal
kedveskedtek a résztvevôknek, mialatt
a zsûri döntést hozott és elôkészítette
az eredményhirdetést.
A gálamûsorra a zsûri szakmai szempontok alapján választotta ki a résztvevô csoportokat, mely mûsort a helyi
tévé is rögzítette.
A rövid szakmai összefoglaló után a
díjakat és a Ház ajándékait ünnepélyes keretek között vehették át a díjazottak. Nagy örömünkre szolgál,

hogy a dabasi citerások Szlama László
vezetésével Aranypáva díjban részesülhettek. Eredményükhöz ezúton is gratulálunk!
Mialatt a szakmai értékelés zajlott, a
péceli Gyöngyharmat zenekar muzsikájára táncolhattunk. Köszönettel tartozunk a rendezôk összehangolt munkájáért és megköszönjük támogatóinknak a segítségüket, hogy rendezvényük
e színvonalon ez évben is létrejöhetett.
Segítôink: a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Közmûvelôdési Szakkollégiuma, Dabas Város Önkormányzata és Oktatási és Mûvelôdési Bizottsága, Jávor Cukrászat, Bese Kft., Lakos
Ildikó virágkötô, Suhajda László és
Krász Gábor.
Tóth Béla Ottó

Magyar Táncház
a Halász Móricz Kúriában
2005. november 26-án 16 órától
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Tisztelettel meghívunk minden érdeklôdôt
a Halász Móricz Kúriába
2005. november 26-án 18 órától
Az Áldos Egyesület rendezésében
A magyar Királyi Honvédség története
a két világháború között címû elôadásra
Elôadó: dr. Szabó József János
alezredes, egyetemi docens

Orci József bemutatkozása Debrecenben
2005. október 30-án került bemutatásra a Debreceni Református Kollégiumban Orci József: Csapongások –
rögtönzések címmel rendezett kiállításának egy része.
A kiállítási anyagot a Kossuth Ház
Galéria biztosította, a kiállítást Kôszegi Zoltán polgármester úr nyitotta
meg.
Ezúton is gratulálunk Orci tanár
úrnak, hogy a debreceni Reformáció
Ünnepére szervezett rangos rendezvénysorozaton bemutatkozhatott.
A Dabasi Újság elôzô számában ígéretet tettünk arra, hogy a dabasi kiállítás megnyitóján elhangzott Ries Zoltán-verset közreadjuk, ezzel is tisztelegve Orci József mûvészete elôtt.

KIVÁLASZTOTTAK
Orci Józsefnek szemérmes barátsággal
Láttatni hagyja lenyomatait
elszórtan még itt-ott az Úr,
hogy közös árvaságban itt
ne legyünk vigasztalanul
és láttatni engedi itt-ott
édes kiválasztottjait,
hogy mutatnák nekünk a titkot
és vigyék tovább a fiaik,
mert jöhet talán még oly kor,
hogy rézsútos, éles fényben
majd kirajzolódhat olykor
Isten maga is némiképpen:

Nem a szigorú, nem a bíró;
a cinikus atya képe lesz,
a tévedô, a sorsunkat író,
s látása nem lesz végzetes,
megértôen úgy néz majd minket,
mint pásztor eltévedt barmait
és öntelt hülyeségeinket
úgy teszi helyre, mint amit
magának régen megbocsátott,
okát ezért ki sem bogozza,
mert már a tervben benne állott
a mérges beléndek és a rózsa.
Szentendre-Bedegkér, 2003. szeptember 22–28.

ries

Másodszor is Erdélyben a Mamorettek
2370, Dabas, Fô út 83.
Tel./fax: 29/360-957
dabas@kincseshaz.hu
Kincsesház Ált. Isk., Dabas, Fô u. 83.
a következô munkatársak jelentkezését
várja:
– férfi tanító
– férfi gyógypedagógus
– férfi gyógypedagógus asszisztens
Jelentkezni a következô telefonszámon
lehet: 06-29/360-957 vagy
Farkas Gabriella 06-20/971-0576
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A tavalyi évben megelôlegezett meghívást a parajdi Fúvós Fesztiválra az idei esztendô áprilisában
megerôsítette a polgármester és a kultúrház igazgatója is, így lelkesen készültünk egy új programmal
erre a megmérettetésre. Ebben az évben már a 27. Fúvós Fesztiválra került sor. Ezen a napon az égiek is kegyeikbe fogadták a rendezvényt, az addigi borús, esôs idôt napsütés váltotta fel; így ragyogó
idôben vonultunk fel az emberek sokasága között, akik mintegy sorfalat alkotva végig tapsoltak a tíz
fúvószenekarnak, a környékbeli mazsoretteknek és az egyetlen Magyarországról érkezett csoportnak,
a dabasi Mamoretteknek. Meghatottságunkat fokozta, hogy sok ember ismerôsként, nagy szeretettel
köszöntött bennünket és érdeklôdéssel várta az új mûsort. Csoportunk a tavaly óta megszépült színpadon adta elô a mûsorát, hatalmas nézôsereg elôtt, fergeteges sikert aratva. A siker könnyeket csalt
nemcsak a mi szemünkbe, de a ráadást követelô közönség szemébe is. A mûsor végén együtt táncolt
a közönség az összes fellépôvel, egy óriási kört alkotva, miközben a hangszórókból zengett az „Újra itt
van a nagy csapat”, amit a dabasi Mamorettek tiszteletére játszottak. Felejthetetlen élményt nyújtott
ez a fellépés a tánccsoportnak és a kísérôiknek is, akik közül megjegyezték: nagyon jó volt hozzátok
tartozni, jó, hogy elmondhattuk, a mi „lányaink” vagytok. Köszönettel tartozunk azoknak a vállalkozóknak és az Önkormányzatnak, akik segítettek, hogy ebben az élményben részesülhettünk. Örömmel
töltött el bennünket, hogy szerény eszközeinkkel, a magunk módján, hozzájárulhattunk az Erdélyben
Kovács Istvánné
élô magyarokkal való jó kapcsolat ápolásához.

Önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselô-testület 2005. október 25-i ülésén módosította 2005. évi költségvetési rendeletét, az Önkormányzati vagyonról szóló rendeletét, valamint a
kitüntetô díjak adományozásáról szóló rendeletét,
melyben egy új kitüntetést, a Rászorultakért és Elesettekért díjat alapított. Az új díjat a szociális dolgozók körében adományozza a Képviselô-testület.
***
A testület támogatta, hogy a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet tevékenységi köre az alábbiakkal egészüljön ki:
Tevékenységi kód:
17191 Dohányzásról való leszokás támogatása, páciensek vizsgálata
17192 Dohányzásról való leszokás támogatása, leszokási vizit
17193 A kilélegzett levegô szén-monoxid-mértékének meghatározása.
***
Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete pályázatot hirdetett a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona (2370 Dabas, Kossuth László
u. 1.) vezetôi álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezetôi megbízás feltételei:
– legalább öt év felsôfokú szakmai képesítést
igénylô, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben
szerzett szakmai gyakorlat
– az intézmény alaptervéhez igazodó felsôfokú képesítés és szakképesítés (1/2000. (I. 7.) SzCsM.
Rendelet 3. számú melléklete)
– az intézményben fennálló határozatlan idôre szóló kinevezés, illetôleg a vezetôi megbízással egyidejûleg felsôfokú végzettségû vagy felsôfokú
szakmai képesítést igénylô munkakörben történô
határozatlan idôre szóló kinevezés.
A pályázathoz csatolandó:
– vezetôi program,
– végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e
a testület a pályázatot.

A vezetôi megbízás 5 évre, 2011. május 31-ig szól.
A pályázat beküldésének határideje: a szociális
közlönyben történô megjelenéstôl számított 30
nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidô lejártát követô 30. nap, illetve az ezt követô testületi ülés.
Az állás elfoglalásának határideje: 2006. június 01.
Bérezés a Kjt. szerint, plusz vezetôi pótlék.
A pályázatot Dabas Város polgármesterének címezve kell benyújtani (2370 Dabas, Szent István
tér 1/B.)
Érdeklôdni lehet: Dabas Város Polgármesteri Hivatal jegyzôjénél. Telefon: 29/561-216.
***
A Képviselô-testület döntött arról, hogy bevezeti a
jelzôrendszeres házi segítségnyújtást Dabas város
területén és megbízza az „Együtt” Segítôszolgálatot
a feladat ellátásával.
Késôbbi testületi ülésen dönt a feladat ellátásához szükséges eszközök megvásárlása vagy bérbevétele tárgyában, valamint bevezeti a Közösségi ellátásokat Dabas város területén, és a feladat
ellátásával megbízza szintén az „Együtt” Segítôszolgálatot.
Az „Együtt” Segítôszolgálat Alapító Okiratában
az intézmény feladatkörét kibôvíti a jelzôrendszeres
házi segítségnyújtás és közösségi feladatok ellátásával.
Az egységes szerkezetû Alapító Okirat elkészítésével megbízza Dabas Város jegyzôjét.
***
Elfogadta Dabas városnak „A kultúra útja” nevû pályázatban való részvételét, és jóváhagy 20 000 eurónyi összeget a rendezvénysorozat finanszírozására, nyertes pályázat esetén.
Felhatalmazta a polgármestert a projektben való részvétel kötelezvényének aláírására.

Közbiztonsági hírek
Dabas Város Önkormányzata a 2005. évben kiemelt figyelmet fordított a város közbiztonsági
és közlekedésbiztonsági helyzetére. Nagy örömünkre szolgált, hogy erôfeszítéseink eredményeképpen városunk 2005. évben Pest Megye

Új hatósági eljárási szabályok
Tisztelt Lakosság!
A tavalyi év végén fogadta el az Országgyûlés a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL.
törvényt, mely 2005. november 1-jén lépett hatályba. Az új
törvény szellemét átitatja az ügyfélbarát, szolgáltató típusú
közigazgatás kialakításának gondolata, ugyanakkor a közigazgatás is megpróbál megfelelni a modern technikai vívmányok segítségével a XXI. század kihívásainak.
Mindannyiunknak vannak és lesznek olyan ügyei, amikor
hatóságokkal kerülünk kapcsolatba, ezért célszerû megismerkedni az alapvetô elôírásokkal.

Biztonságos Települése kitüntetô címet nyert el
Pest Megye Önkormányzatától, melyet két évig
használhatunk. A megtisztelô cím mellett közbiztonságra fordítható 1 milló Ft összegû támogatást is kaptunk. E támogatás felhasználásáról,
valamint városunk biztonsága érdekében kifejtett tevékenységrôl az alábbi beszámolót terjesztem T. Lakosság elé.
Az Önkormányzat támogatja az illetékességi területén mûködô közbiztonsággal foglalkozó civil
szervezôdéseket. Így 5,2 millió Ft-os közbiztonsági keretébôl támogatást nyújtott a Dabas Szôlôsi
Polgárôr Egyesületnek, a DAKE-nak, SERPICO Közbiztonsági Közalapítványnak és támogatta a városi Rendôrkapitányságot telefonhasználattal és
üzemanyag utalvánnyal. A támogatások elbírálását a közbiztonságért felelôs Jogi-, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottság végezte, aki a támogatott
szerveket rendszeresen beszámoltatja.
Intézményeink és az Önkormányzat vagyonbiztonsága érdekében 2005. évben az Önkormányzat két fontos lépésre szánta el magát. A MONDA Kft.-vel kiépítette távfelügyeleti rendszerét
azokban az intézményekben, ahol korábban nem
volt, és felújította, valamint a MON-DA Kft.
rendszerére kapcsolta a meglévô riasztókat. A
vecsési illetékességû kft. helyi kivonuló szolgálattal ellenôrzi az intézményeket riasztás esetén.
A csendes riasztórendszer kiépítésének költsége
több mint 1 millió Ft. A rendszer hatékonyságát
igazolja, hogy intézményeinkben betörési kísérlet alig volt.
Emellett a Király Security Kft. is jelentôs szerepet
lát el intézményeink védelmében, valamint városunk lakossága szubjektív biztonságérzetének fokozásában, hiszen állandó jelenlétükkel nemcsak az
Önkormányzat intézményeit, közterületeket védelmezik, hanem tevékenyen részt vesznek rendezvényeink és a vásárok biztonságos megszervezésében,
illetve Dabas közbiztonságának védelmében.
Emellett a Polgármesteri Hivatalban az ügyfelek
irányítását és a rendfenntartást idéntôl szintén a Király Security egy járôre biztosítja.
R.R.R.

Az alapelvek és alapvetô rendelkezések között megjelenik
az ügyfelek tájékoztatásának kötelezettsége. Ennek a tájékoztatásnak ki kell terjednie az irányadó jogszabályokra, az ügyfelek jogaira, kötelezettségeire, illetve a mulasztás jogkövetkezményeire is, hiszen nyilvánvaló, hogy ezek nem tudása komoly joghátrányt idézhet elô. Ez a tájékoztatás lehet
személyes szóbeli vagy akár írásbeli is, sôt egyes ügyekben lehetôség, illetve kötelezettség közmeghallgatás tartása és ott a
jelentôs számú megjelentek tájékoztatása.
Megváltozik az ügyfél fogalma is, hiszen mindenki ügyfél,
akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy érinti.
Bevezeti az új törvény a hatásterület fogalmát, azaz nemcsak
a korábban meghatározott érintettek (pl. szomszédok) lehetnek ügyfelek egy-egy eljárásban, hanem pl. környezetvédelmi kérdésekben akár a település teljes lakossága élhet az ügy-
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fél jogaival (pl. fellebbezhet). Nagyon nagy hangsúlyt helyez
az új törvény az adatvédelemre, ami természetesen nem korlátozhatja az adott tényállás bizonyítását. Ettôl függetlenül
kérheti pl. a tanú vagy a bejelentô, hogy egyes adatait zártan
kezelje a hatóság, ha valószínûsíti azt, hogy ôt bejelentése
vagy vallomása miatt hátrány érheti.
Jelentôs változás az eljárás során – és nagy többletterhet ró
a hivatalokra –, hogy az eljárások megindításáról az ismert
ügyfeleket 5 napon belül írásban értesíteni kell. Azt, aki kérelemmel fordult a hatósághoz, csak kérésére, de a többieket
az iktatószám, az ügyintézési határidô, az eljárás megindításának napja, a hatósági ügyintézô nevének és elérhetôségének közlésével kell tájékoztatni, egyben felhívni arra, hogy
élhet az iratokba való betekintés, a nyilatkozattétel, jogával.
Természetesen azokban az esetekben, ha pl. valamilyen ellenôrzésrôl van szó és az értesítés veszélyeztetné annak hatékonyságát, akkor nem kell ilyen értesítést küldeni, míg jelentôs számú ügyfél esetében lehetôség lesz hirdetményi
úton való értesítésrôl, mely a városban a hirdetôtáblákra történô kiragasztással valósulhat meg.
Új elemként jelenik meg, hogy az eljárási illeték vagy díj
meg nem fizetése esetén megszüntethetô az eljárás, azaz nem
kötelessége a hatóságnak akkor eljárni, ha a kérelmezô még a
szükséges fizetési kötelezettségének sem hajlandó eleget tenni.
Az eljárási határidô általában továbbra is 30 nap marad,
mely kiskorúak esetében további 15, egyéb esetben 30 nappal meghosszabbítható. Az eljárási határidôbe azonban nem
számít bele az eljáró hatóság kijelölésének idôtartama, a
hiánypótlásra vagy a tényállás tisztázásához tartozó adatok
közlésére adott határidô, a szakhatósági eljárás idôtartama,
az eljárás felfüggesztésének idôtartama, a bizonyítékokra
adandó ügyféli nyilatkozattétel idôtartama, illetve a hiteles
fordításhoz szükséges idô
Megszûnik az a lehetôség, hogy a szakhatóságok hallgatása esetén megadottnak kell tekintenünk a hozzájárulásukat.
Az új szabályok szerint a szakhatóságoknak általában 15 napjuk van hozzájárulásuk megadására, amit újabb 15 nappal
hosszabbíthatnak meg. Ha ez a határidô eredménytelenül
telt el, nekünk kell megkeresni a felettes szervét és azon keresztül kikényszeríteni a szakhatósági hozzájárulás kiadását,
mert anélkül a döntésünk jogszerûtlen.
Újdonság, hogy nem lehet az ügyfelektôl mellékletként
szakhatósági hozzájárulásokat kérni, hanem azt nekünk kell
hivatalos úton beszerezni a fent említett módon. Ettôl függetlenül elképzelhetônek tartom, hogy a gyorsabb ügyintézés
érdekében néhány szakhatósághoz még egy ideig érdemes
személyesen elmennie az ügyfélnek. A szakhatósági hozzájárulás kivételével az egyéb mellékleteket, pl. tulajdoni lap,
anyakönyvi kivonat, jövedelemnyilatkozat továbbra is csatolni kell, azonban lehetôség van arra, hogy a kérelemben
felhatalmazzák a hivatalt olyan adatok beszerzésére, amelyek
más hatóságok nyilvántartásában rendelkezésre állnak. Ebben az esetben természetesen az erre vonatkozó kérés leírásakor az eljárási költséget, illetve illetékbélyeget is felénk kell
leróni a szokásos módon.
A kérelmek beérkezését követôen a hiánypótlási felhívást 8
napon belül kell kibocsátani, azaz ennyi idô alatt ki kell derülnie annak, hogy a beadott kérelem elbírálásra vagy legalábbis az eljárás megindítására alkalmas-e. A minél gyorsabb ügyintézés érdekében fontosnak tartjuk, hogy a kérelemben adják meg leggyorsabb elérhetôségeiket, így a telefonszám mellett a mobilszámokat, e-mail címeket és faxszámokat is.
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Továbbra is az ügyfelek nyilatkozata lesz az egyik legfontosabb része a hatósági munkának, azonban ha valaki valótlant állít vagy akadályozza az eljárást, akkor eljárási bírsággal
sújtható és az esetlegesen miatta megismételt eljárási cselekmények költségeinek megfizetésére is kötelezhetô.
Változott a döntések elnevezése is, ugyanis november 1.
után a Polgármesteri Hivatal is hozhat végzéseket a határozatok mellett. Abban az esetben, ha a döntés érdemi, akkor
határozatnak hívjuk, míg eljárási kérdésekben (pl. eljárás felfüggesztése, megszüntetése, eljárási költségek viselése, bírságok, bizonyítékok lefoglalása) végzéssel dönt a hatóság.
Lehetôség lesz hatósági szerzôdést kötni, hiszen elképzelhetô, hogy az ügyfelek és a hatóságok közösen olyan megoldást találnak, ami mindkét fél számára kedvezô lehet, azonban megszegése esetén végrehajtható határozatnak minôsül a
szerzôdés. Ilyen szerzôdéseket várhatóan elsôsorban építéshatósági, környezetvédelmi vagy területfejlesztési ügyekben
fognak kötni.
A döntések közlése kapcsán is változás lesz, hiszen nem
megengedhetô, hogy aki valamilyen elmarasztaló döntést vár
a hatóságtól, egyszerûen a küldemény átvételének megtagadásával mentesüljön a következmények alól. Abban az esetben, ha az ügyfél nem hajlandó átvenni a döntést, akkor a
kézbesítés napján átadottnak kell tekinteni és onnét
kezdôdik a fellebbezési határidô. Ha “nem kereste” jelzéssel
jön vissza a küldemény (pl. külföldön vannak), akkor a második sikertelen kézbesítést követô 5. munkanapon tekinthetô kézbesítettnek a döntés. Abban az esetben, ha ismeretlen az ügyfél lakhelye, székhelye vagy az eljárás hirdetményi
úton indult, úgy lehetôség van a döntés hirdetményi közzétételére, s így a kifüggesztést követô 15. napon kezdôdik a
jogorvoslati határidô.
Jogorvoslatot elsôsorban az érdemi döntést tartalmazó határozatok ellen lehet kérni, végzések ellen csak abban az esetben, ha törvény ezt lehetôvé teszi. Továbbra is a fellebbezés
lesz a legáltalánosabb jogorvoslati forma, amit a mi határozatunk ellen elsôsorban a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalhoz kell címezni. Megmarad a bírósági felülvizsgálat lehetôsége azokban az ügyekben, ha a fellebbezés kizárt, vagy
az ilyen lehetôségét már az ügyfél kimerítette.
A jövôben lehetôség lesz újrafelvételi eljárást kezdeményezni az olyan jogerôs határozatok ellen, amikor egy korábban megvolt bizonyíték a jogerôre emelkedés után jutott az
ügyfél tudomására, s így ezt a bizonyítékot az eljárás során
nem vették figyelembe.
Szintén újdonság a méltányossági eljárás általánossá tétele
a jogorvoslatok között, bár egyes területeken, pl. adó már
korábban is volt rá lehetôség. Méltányossági eljárás kezdeményezésére akkor kerülhet sor, ha a határozat meghozatala
után került az ügyfél olyan helyzetbe, hogy a határozat végrehajtása méltánytalanul nagy hátrányt okozna és a végrehajtásban nincs lehetôség méltányosságot gyakorolni. Az is
szükséges egy sikeres méltányossági kérelem benyújtásához,
hogy ne legyen ellenérdekû ügyfél, vagy az hozzájáruljon a
méltányosság gyakorlásához.
A közigazgatási ügyek egyik legproblematikusabb része a
végrehajtás. Ennek orvoslására 2008. január 1-jétôl önálló
közigazgatási végrehajtó szolgálat áll fel, mely nem a Polgármesteri Hivatal kötelékébe tartozik. Sajnos ez még odébb van,
de november 1-jétôl kötelezô lesz a határozatok elôírásainak
teljesülését megvizsgálni és elmaradás esetén vagy a jogosult
kérelmére le kell rendelni a végrehajtást. Kötelezettség lesz a
késedelmi pótlék alkalmazása ezekben az esetekben, ami a
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mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. Késedelmi pótlékot kell fizetni pl. az eljárási bírságok vagy költségek határidôn
túli fizetése setén, de pl. a mezôôri járulék kapcsán is.
Az eljárással kapcsolatos költségek viselésének módja is
változik. Továbbra is megmaradnak az illetékek, illetve egyes
esetekben, pl. telepengedély a szolgáltatási díjak, de ezek
mellett valakinek állnia kell az eljárás egyéb költségeit is.
Ilyenek lehetnek pl. a tanú vagy az ügyfél utazása, a szakértô
kirendelésének költsége, de a fénymásolással és postázással
összefüggô költségek is. Sok esetben kérhetô ezen költségek
megelôlegezése (pl. egyes bizonyítási eszközök igénybevéte-

lénél) és ellenérdekû ügyfelek léte esetén (pl. birtokháborítás) a vesztes félnek kell megfizetnie valamennyi költséget.
Természetesen azokban az esetekben, ha az ügyfél jövedelmi,
vagyoni viszonyai indokolják, költségmentesség is engedélyezhetô.

ÚJ AUTÓBUSZVÁRÓK ÉPÜLNEK

Dabas Város Önkormányzata ezúton mond köszönetet
mindazoknak a cégeknek, vállalkozóknak, valamint intézményeknek, akik az “Idôsek Világnap”-i almakiszállításban,
valamint a nyugdíjasok helyszínre való szállításában nyújtottak támogatást.

Mint azt már az elôzô számban megírtuk, az Önkormányzat új, esztétikus kivitelû autóbuszvárókat telepít a városban. Az 5-ös számú fôút
mellett az alábbi helyszíneken készültek (egy-egy helyszínen az út
mindkét oldalán):
– Dabas-Sári Fagyizó
– Dabas-Sári, Zentai u. vége
– Dabas Motel
– Dabas-Gyón Vasútállomás (a Budapest felé vezetô oldalon jelenleg
készül)
A napokban kezdôdik a Fô úton, a felsô dabasi templom környékén
lévô megállóban is az autóbuszváró telepítése. A buszvárók telepítését
az önkormányzat folyamatosan végzi. Kérjük a lakosság segítségét is
abban, hogy ezek állagát minél tovább megôrizhessük.
Városüzemeltetési Osztály

Remélem, hogy tájékoztatóm segítséget nyújt a lakosság
hatósági ügyeinek gyors és törvényes elintézésében.
Garajszki Gábor
jegyzô

1. DAKÖV Kft.
2. Opel-Dabas
3. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelôintézet
4. Statico-Bábel Kft.
5. Serfel Tibor vállalkozó
6. Lovas István kakucsi vállalkozó
7. Volánbusz
8. Józsa Sándor vállalkozó
9. Szabó Sándor vállalkozó
10. Romanek Károly vállalkozó

Tisztelt Érdekeltek!
Ezúton értesítjük Dabas város lakosságát, hogy a város
módosított Településrendezési Terve 2005. november
8-tól 30 napon át a Polgármesteri Hivatal földszinti
aulájában megtekinthetô. Az érdekeltek a közzététel
alatt tervvel kapcsolatban észrevételt tehetnek a hivatal 218-as, 217-es vagy a 119-es szobában.
A településrendezés célja a település területfelhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az építés
helyi rendjének szabályozása, a környezeti, természeti,
táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, továbbá
az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek összhangjának megteremtése.
A településrendezés feladata, hogy a helyi szabályok kialakításával meghatározza a település összehangolt, rendezett fejlôdésének térbeli-fizikai kereteit; az adottságokat és lehetôségeket hatékonyan kihasználva elôsegítse a
település mûködôképességét, biztosítsa a település megôrzésre érdemes, jellegzetes, értékes szerkezetek, beépítések, építészeti és természeti arculatának védelmét.
Városüzemeltetési Osztály
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötések
10 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
november 11.
Kuli Imre – Bozsik Erzsébet
20 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Magyar Sándor – Pelikán Erzsébet
november 8.
Horváth László – Volenszki Teréz
november 15.
Kéri György László – Szabados Terézia
Durai József – Süveges Katalin
Durai István – Süveges Edit
november 22.
Kálvin László – Garajszki Éva
Kopasz János – Félix Csilla
25 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
november 6.
Surman György – Szabó Mária
november 21.
Monoki Lukács – Andristyák Erzsébet
Zsolnai Péter – Janicsák Terézia
30 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
november 14.
Laja Lénárd – Surman Ilona
Malecz László – Szmetana Erzsébet
november 21.
Danyis József – Jurácsik Julianna
Gogolák Bálint – Mráz Terézia
40 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
november 13.
Sárkány Jenô – Bácsi Zsuzsanna
november 13.
Havasi Pál József – Szaller Erzsébet
Farkas József – Lakos Jolán
november 27.
Ecker János – Lakos Julianna
50 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
november 2.
Süveges János – Kaindl Etelka
Bálint Jenô – Petrányi Kamilla
november 22.
Garajszki István – Krigel Erzsébet
Danyis Mátyás – Volentér Kamilla
60 éve (1945-ben) kötöttek házasságot:
november 19.
Forczek János – Gogolák Ilona
november 20.
Fojta József – Majoros Mária
november 21.
Fojta Péter – Volenszki Erzsébet
2005. októberben kötöttek házasságot:
október 1.
Csiszton Zsolt János – Trpik Orsolya Aranka
Pacsirta János – Erdôs Tünde
október 8.
Schmukker Norbert – Rapcsák Mónika
Havacs Zoltán – Kiss Andrea
október 12.
Ország János – Bózsik Éva
október 15.
Fazekas Róbert – Somogyi Erzsébet
Surmann Zoltán – Lakatos Renáta
október 20.
Szaniszló-Bénus Benô – Kummer Ildikó
október 22.
Repka Béla – Madarász Mária
október 28.
Máté Gyula – Suhajda Andrea
október 29.
Prigyeni Péter – Máté Magdolna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Városunk 90 év feletti lakói
Név
Galac Ferencné (Nyisták Julianna)
Balázs Lászlóné (Jávorszki Erzsébet)
Dobos István
Gattyán Istvánné (Kancsár Anna)
Szatmári Ferencné (Terék Borbála)

Szül. idô.
1907. 11. 29.
1910. 11. 01.
1913. 11. 20.
1913. 11. 22.
1914. 11. 17.

Életkor
98 éves
95 éves
92 éves
92 éves
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Halottaink
Név
Deli Gábor
Majoros István
Nahoczky László
Nagy Zoltánné (Fúri Róza)
Csernák Józsefné (Kecskés Julianna)
Fabók Elek Pál
Surman Kálmán
Bartuszek Jánosné (Tóth Margit)
Kiss Istvánné (Gódor Margit)

Szül. idô
1940. 09. 11.
1950. 03. 11.
1934. 03. 24.
1944. 03. 28.
1922. 08. 07.
1930. 02. 25.
1934. 09. 28.
1918. 03. 03.
1935. 10. 24.

Halálozás idôp.
2005. 09. 04.
2005. 09. 07.
2005. 09. 13.
2005. 09. 15.
2005. 09. 21.
2005. 09. 21.
2005. 09. 23.
2005. 10. 01.
2005. 10. 08.

Osztozunk a családok gyászában.

Újszülötteink
Újszülött neve
Farkas Fanni
Ujvári Csaba
Palkó Virág
Rizmajer János
Kuris Mihály
Mráz Balázs
Bodrogi Petra
Herman Ville
Latyák Domonkos
Vidák Laura
Volenszki Péter
Farkas Márton
Mezô Milla
Sófalvi András

Születési ideje
2005. 10. 04.
2005. 10. 05.
2005. 10. 13.
2005. 10. 14.
2005. 10. 17.
2005. 10. 18.
2005. 10. 19.
2005. 10. 19.
2005. 10. 22.
2005. 10. 23.
2005. 10. 25.
2005. 10. 27.
2005. 10. 27.
2005. 10. 28.

Anyuka neve
Janicsák Zsuzsa
Balog Ildikó
Zelenák Annamária
Pálfi Csilla
Harmincz Katalin
Balog Szilvia
Surman Anett
Forray Erika
Rádi Erika
Gogolák Erika
Jarábik Mónika
Bozsik Tünde
Dr. Spanyiel Ágnes
Janicsák Katalin

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Helyesbítés
Újságunk októberi számában tévesen jelentettük meg Bukovszki Áron,
Harmincz János és Fazekas Judit nevét. Az elírásért elnézést kérünk.

Egészség

Ismét egy új szûrôvizsgálati lehetôség Dabason
A szív-érrendszeri megbetegedések elôrejelzésére alkalmas arteriográfos vizsgálati lehetôség után, újra egy remek kezdeményezés született az önkormányzat
támogatásával.
Ezúttal a daganatos megbetegedésekre
fókuszálva a férfiak második leggyakrabban diagnosztizált daganatának, a prosztataráknak az egyszerû szûrésére nyílik
lehetôség.
A szakmai ajánlások szerint minden
40 év feletti férfinak évente egy alkalommal részt kellene vennie prosztataszûrésen, mert nem lehet biztos benne, hogy
nem hordoz-e magában kezdeti stádiumban lévô, panaszt még nem okozó
prosztatadaganatot.
A prosztatarák a többi daganattípustól eltérô módon viselkedik. Nem egyik
napról a másikra keletkezik, évek telhetnek el addig, amíg panaszokat, tüneteket okoz. Az idejében felismert, lokalizált prosztatarák gyógyítható, vagy legalábbis visszafordítható. A teljes gyógyulást kizárólag a korai felismerés biztosíthatja.
A prosztataszûrés két egymást kiegészítô
vizsgálatból áll, melyek segítségével igen
nagy biztonsággal állapítható meg a tumor alapos gyanúja.
• Az egyik vizsgálat a prosztata tapintása, mely igen fontos információt ad,
így napjainkban sem nélkülözhetetlen.
• A másik egy laboratóriumi eljárás,
melynek során az ujjbegybôl vett vérbôl
már a helyszínen meg tudjuk állapítani,
hogy fennáll-e daganat valószínûsége.

Ez utóbbi, egyszerû módszer kipróbálására nyílik lehetôség Dabason. Akár a
háziorvosi rendelôben is 10 perc alatt
két csepp vér segítségével elvégezhetô a
vizsgálat. A készülék segítségével meghatározható a vérbôl, az ún. prosztata-specifikus antigén (PSA) szintje, nagy pontossággal. Ha a vizsgálat alapján felmerül a daganat esetleges jelenléte, a beteg
célzott beutalással kerülhet urológiai
szakvizsgálatra. A lassan növô, alattomos, hosszú ideig panaszt még nem
okozó betegséggel így hatékonyabban
vehetjük fel a küzdelmet. Megjegyzendô, hogy a betegség a 60–70 éves férfiak mintegy 40%-ában már jelen van. A
lassú növekedés idôt hagy a korai, még
panaszt nem okozó daganat felismerésére, s ebben a stádiumban teljes gyógyulás, hosszú túlélés biztosítható a mai kezelési módokkal.

juk, hogy a többi osztrák tartomány is a
világ egyik legjobb egészségügyi ellátásával rendelkezik.
Az Önkormányzat két készüléket vásárolt a város részére, a szûrés lebonyolítására egy késôbbi megbeszélésen születik majd döntés.
Dr. Klemencz Hajnalka

Milyen tudományos bizonyítékunk van a
szûrés hasznosságára vonatkozóan?

Dabas I., Faluház
2005. december 14. 9.00–13.00

A PSA vérbôl, rutinszerûen történô
meghatározására több mint 10 éve van
világszerte lehetôség. Kiterjedt lakossági
szûrésre mégis egyedül a szomszédos
Ausztria, Tirol tartományában került
sor 1993-ban. A panaszmentes páciensekre is kiterjesztett PSA-vizsgálat révén
a tiroli férfiak mintegy 85%-a esett át
ilyen szûrésen. A prosztatarák okozta halálozás már 1999-ben 20%-kal volt alacsonyabb, a többi osztrák tartományban
észlelteknél. Az eredmények magukért
beszélnek, különösen, ha végiggondol-

Dabas III., Óvoda ( Benedek Elek u.)
2005. december 14. 9.30–13.00

A VÉRT ÚGY KELL ADNI,
MINT AZ AJÁNDÉKOT!
Beteg embertársaink nevében kérjük
valamennyi kedves, régi és új véradónkat, hogy vegyen részt a véradónapunkon.
Véradás helye:
Dabas II., Mûvelôdési Központ
Ideje: 2005. december 13. 9.00–14.00

Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük.
Személyi igazolványát, a
társadalombiztosítási azonosító jelét
tartalmazó kártyáját feltétlenül
hozza magával!
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Dabas Körzeti Szervezet Vezetôsége

Dabas Város Központi Ügyelete 2005. november 16-tól 2005. december 15-ig
Az ügyelet telephelye: Bartók Béla út 59/A. Telefon: 29/360-379
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Bende Zoltán
Dr. Bende Zoltán
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Budai Miklós
Dr. Tar Zoltán
Dr. Furkó Imre
Dr. Sásdi Endre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Furkó Imre

2005. november 16.
2005. november 17.
2005. november 18.
2005. november 19.
2005. november 20.
2005. november 21.
2005. november 22.
2005. november 23.
2005. november 24.
2005. november 25.
2005. november 26.
2005. november 27.
2005. november 28.
2005. november 29.
2005. november 30.
2005. december 01.

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
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig

Dr. Kurdi Eszter
Dr. Budai Miklós
Dr. Tar Zoltán
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre
Dr. Deák Ferenc
Dr. Dr. Budai Miklós
Dr. Dr. Faluvégi Zsolt
Dr. Furkó Imre
Dr. Kurdi Eszter
Dr. Sásdi Endre
Dr. Furkó Imre

2005. december 02.
2005. december 03.
2005. december 04.
2005. december 05.
2005. december 06.
2005. december 07.
2005. december 08.
2005. december 09.
2005. december 10.
2005. december 11.
2005. december 12.
2005. december 13.
2005. december 14.
2005. december 15.

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
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig
15.00–07.00-ig

Szükség esetén az ügyeletben részt vevô orvosok helyettesítése engedélyezett.
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Október 31. – A SZÍV REFORMÁCIÓJA
A világon élô protestáns emberek minden év október 31-én megemlékeznek az 1517. októberének ugyanezen napján megkezdôdött reformációról – az akkori egyházat megújítani szándékozó mozgalom megindulásáról. Luther Márton
(akkor még Ágoston-rendi szerzetes) e napon
szegezte ki a wittenbergi vártemplom ajtajára
azt a 95 tételbôl álló iratot, melyben a korabeli
egyházi élet megújításával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait foglalta össze. A reformáció
mozgalma élén tehát ô (a késôbbi evangélikus
egyház megalapítója) állt, de többen követték
és lettek a reformáció vezéralakjai, mint például
Kálvin János (a késôbbi református egyház megalapítója) és még sokan mások. A reformáció
szó általában is, de fôként vallásos tartalommal
megtöltve, visszaalakítást, helyreállítást, megújítást jelent. S mint ilyen, az emberiség életének minden korszakában idôszerû tevékenység.
Mindez érvényes mostani, 21. századunkra is.
Hiszen erre van ma is szükségünk. Ez a világ a
maga nyomorúságaival, bûneivel együtt pozitív
változásért, megújulásért kiált és sóhajtozik.
Hol és miért kell megreformálódnunk, megújulnunk? Egyéni, egyházi és társadalmi életünk
minden területén szükség van megújulásra, reformációra.
Családi életünk területén: mennyire nem
olyanok családjaink, mint amilyennek Isten eredetileg azokat elgondolta – biztonságot, emberi
tartást adó, békés, boldog kis közösségek.
Egyházi-közösségi életünk területén: mennyire hiányzik az igazi ébredés, a mozdulás, az eleven élet közösségeinkben, mennyi a belénk csontosodott rossz szokás, önzés és lelki fásultság.
Társadalmi életünk területén: elhatalmasodott az önzés, a pénzimádat, a mindenáron való
profithajszolás, egymás besározása, kihasználása, hogy ne is említsem a többit. S bár sokan
próbálkoznak ezen a helyzeten jószándékúan
változtatni, de mindhiába. Ezek az emberi erôfeszítések nem hoznak mélyreható, gyökeres változást! Ilyen változást egyedül a „szívünk” reformációja, megújulása hozhat! Ott legbelül kell
pozitív irányban megváltoznunk, hogy aztán ennek áldásos hatásai kiterjedjenek az élet minden
területére.
A társadalom, a család, az egyház egyénekbôl
áll. Az egyéneknek kell tehát megújulniuk, hogy
aztán a nagyobb közösségek élete is megváltozhasson! Mert a megreformálódott, megújult szívû emberek már képesek Isten erejének, bölcsességének segítségével megreformálni, megújítani családi, egyházi, társadalmi életünket is!
Ahogyan Kálvin János is tette a korabeli Genf
városában.
Hogyan lehetséges a szív reformációja, megújulása? Úgy, hogy Isten „szívcserét” hajt rajtunk végre! „Új szívet adok nektek...” – mondja
a Szentírás. Olyan szívet, amely érzô, „hús” szív.

12 DABASI ÚJSÁG

2005. november

Amely elismeri legfôbb küldetésének a szeretet
nagy parancsolatának betöltését: „Szeresd az
Urat a te Istened teljes szívedbôl, teljes lelkedbôl, teljes erôdbôl és teljes elmédbôl – és
szeresd felebarátodat, mint magadat.” Mennyire más lenne a világunk, ha mindenki így élne!
Sajnos erre az ember önerôbôl nem képes.
Sokan nem fogadják el ezt az igazságot, pedig a
Biblia arról beszél, hogy az ember „szíve” (értelmi, érzelmi életének központja) a bûn miatt
olyannyira megromlott, hogy többé már nem
képes szeretni, hanem alapvetôen önzésre, gyûlöletre hajlamos. Nézzünk körül, nézzünk magunkba – számos példa igazolja ezt! Hiába javítgatjuk, szépítgetjük életünket; amíg a szívünk,
lelkünk meg nem újul, meg nem változik, addig
hiábavaló minden.
Isten tehát végrehajtja rajtunk a „szívcserét”,
a lelki szívátültetést, HA AKARJUK. Akkor, ha
egyszer belefájdul a lelkünk abba, hogy „szívünk” helyén – akárhogy is szépítgetjük – igazából egy érzéketlen kôszikla van, mellyel sem Istent, sem felebarátunkat nem tudjuk igazán szeretni! Akkor, ha felszakad belôlünk az imádság:
„Új szívet adj Uram énnekem, új szívet adj én Istenem!” Ne halogassuk ezt a kérést, mert holnap talán késô!
Mi lesz az eredménye szívünk reformációjának? Életünk megújulása minden területen!
Más szóval: Isten ereje munkálkodni kezd bennünk és általunk, s a Szentlélek által lelkesített
emberekké leszünk. Megismerjük Isten akaratát
és erôt is kapunk annak megcselekvésére. Fontossá válik Isten szava, véleménye az életünkben – ennek minden áldásos következményével
együtt. Akkor hatalmasan átéljük, még a legnehezebb külsô körülménye között is, hogy semmi nem szakíthat el minket Isten szeretetétôl!
Ha szívünk így megújul, akkor Isten áldása
nyugszik meg fáradozásunkon, és munkánk
gyümölcse nem „tövis és bogáncskóró” lesz,
hanem valódi, tartós, maradandó eredmény.
Életünk „fáján” sem „ehetetlen és vad gyümölcsök” teremnek ezután, hanem a Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség – s
ezek nemcsak a magunk, hanem felebarátaink
számára is áldásosak!
Azt mondhatja valaki: mindez szép álom, soha meg nem valósuló utópia! Hadd mondjam
mégis, hogy mindez valósággá lehet! Isten ma
még nyitva tartja mindenki számára a lehetôséget arra, hogy élete megújuljon, hogy a „kôszíve” helyére „hússzív” kerüljön!
Még ma kérhetjük Istent, s higgyük, hogy ô
meg is hallgat: „Uram, gyújtsd meg szereteted
tüzét minden szívben, és kezdd bennem! Új szívet adj Uram énnekem, új szívet adj én Istenem!”
Barta Károly református lelkész

A Gyóni Református Gyülekezet
október végi programjáról
Október utolsó hetében tartottuk gyülekezetünkben – az evangélikus gyülekezet tagjaival
közösen – a Reformáció Hete sorozatunkat. A
gyülekezet-, ill. közösségépítés témakörében figyeltünk a Szentírás mai üzeneteire.
Október 30-án, vasárnap délután filmvetítésre invitáltuk gyülekezeteink tagjait, de minden más érdeklôdôt is. A „Luther” címû történelmi film megtekintésével próbáltuk meg közelebb hozni mindannyiunkhoz a nagy reformátor életét, küzdelmeit, vívódásait – kiemelve állhatatosságát és rendíthetetlen hitét.
Reformáció heti sorozatunk október 31-én a
reformációról való megemlékezéssel, majd november 1-jén, délután 3 órakor a gyóni temetôben ökumenikus temetôi istentisztelettel
zárult.
Barta Károly ref. lelkész

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk
minden kedves érdeklôdôt
a Gyóni Református Gyülekezet által
szervezett Keresztyén Zenei Délutánra
2005. november 20-án, délután 16.00
órára a gyóni Halász Móricz Kúriába.
A rendezvényen fellép és zenei bizonyságtétellel szolgál a Gyáli Református Gyülekezet MonGYÁLdást nevû ének- és zenekara.
A belépés ingyenes!
Az alkalom végén süteménnyel és meleg
teával látjuk vendégül a jelenlévôket!
Szeretettel vár mindenkit
a Gyóni Református Gyülekezet

Dabasról szólt
a harang
Október 31. és november 6. között az alsódabasi katolikus templom harangja szólt
minden délben a Kossuth Rádióban. A dabasi katolikusok elsô kápolnája 1716-ban
épült, amelyet 1855-ben Udvardy Sándor
építész tervei szerint bôvítettek. A fôoltárképet Lotz Károly festette. A plébániatemplom tornya 31 méter magas, és három harangnak ad otthont. A délidôben
megszólaló harang Szlezák László aranykoszorús öntômester öntödéjében készült,
súlya 295 kilogramm.

Hitélet

Népszokások télelôn: Advent
Az idô egyre morcosabb, és úgy tûnik,
menthetetlenül beköszönt a tél, mely az
advent kezdetét is jelzi. Az advent várakozást jelent, amelyben hitünk nagy
misztériumára, a megtestesülésre emlékezünk.
Bûnbánat lila színét ölti magára az egyház, és így készül Jézus születésére. A vallási szertartások sokszínûsége mellett kialakultak szokások, néphagyományok,
melyek kifejezték az ünnepre való készület fontosságát.
Ilyen szokás volt az adventi házikó készítése, ami kartonlapból készült, és

annyi ablaka volt, ahány napból állt az
advent. Mindennap kinyílt egy újabb ablak, ahol egy-egy bibliai idézet volt található. Ebbôl már csak az adventi naptár
maradt meg, melyben az ablakok csokit
rejtenek.
Másik szokás az adventi koszorú készítése. Az elsô ilyen koszorút Johann Hinrich Wichern, az evangélikus szeretetszolgálat elindítója készítette. Az általa alapított szeretetotthonban fából készült koszorút készítettek, amelyre 23 gyertya került, ebbôl négy nagyobb a vasárnapokat,
a 19 kisebb a hétköznapokat szimbolizál-

REFORMÁTUS HÍREK
Október 23-án vasárnap volt presbiter és gondnokválasztás. (A
presbitereket 6 éves ciklusra választja a gyülekezet közgyûlése
egyéni és titkos szavazással. A presbiterek az egyházközség vezetôségének a tagjai, mint az önkormányzati képviselôk egy településen. A gondnok – sajátos református hagyomány és törvényes rendelkezések értelmében kettôs vezetéssel a lelkésszel
együtt képviseli az egyházközséget.) A Dabasi Református
Gyülekezetnek nyolctagú presbitériuma van.
***
Befejezôdött a dabasi református templom belsô felújítása. A
hálaadó istentiszteleten – október 30-án – a Dél-pesti Református Egyházmegye esperese, Komlósi Péter prédikált.
***
Október 31-én a felújított templomban ünnepelte a gyülekezet a reformáció ünnepét.
***
A vasárnapi istentiszteletek délelôtt 10 órakor kezdôdnek.
A hétközi bibliaórák szerdán este 5 órakor vannak a parókián.
Konfirmandus órák vasárnap reggel 9 órakor vannak a gyülekezeti házban.
Ifjúsági órák pénteken délután 4 órakor vannak a parókián.
Az alkalmi és ünnepi programokról a templomi hirdetôtáblán
lehet olvasni.

A DABASI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG RÖVID HÍREI
November 11-én (pénteken) dr. Papp Lajos tartott elôadást az
ember testi-lelki fejlôdésével kapcsolatosan gyülekezetünk tagjainak és az egybegyûlteknek. A családias hangulatú beszélgetés után mindenki hasznos tanácsokkal ellátva tért haza.
Egyházközségünkben folyamatosan zajlik a két hónapos
“Katekézis sorozat”, amelynek keretén belül budapesti
elôadók látogatnak el hozzánk. Szeretettel várjuk az érdeklôdôket minden hétfôn és csütörtökön 18.30-tól!

ta. Manapság már csak négy gyertyát szokás a koszorúra tenni.
Ehhez az idôszakhoz sok népszokás is
kötôdik. Egyik Borbála napján a Borbálaág vágása. A lányok december 4-én vízbe
állítanak egy cseresznye, egy barack, egy
orgona- vagy egy mandulafaágat, esetleg
aranyesôt. Ha az ág kizöldül, az azt követô évben megkérik a lány kezét. Ha
nem zöldül ki, a leányzónak várnia kell
egy évet, hogy újra próbálkozhasson.
December 13. Luca napja. Ekkor a lányok 13 egyforma cetlire 13 fiú nevét írják, és minden nap tûzbe dobnak egyet.
Karácsonykor a megmaradt cetlit kibontva fény derül arra, ki lesz a leány férje.
Összeállította: Tibay László

A Gyóni Evangélikus Egyházközség hírei
Október 9-én a 10 órás istentisztelet keretében került sor a konfirmandusok bemutatására, majd október 16-án 10 órakor tartottuk az
aratásért hálát adó istentiszteletünket.
A 2004-es dunaharaszti evangélizációt követôen idén Gyónra érkezett három igehirdetô, hogy a terület gyülekezeteit megszólítsa. Október 19-én, 20-án és 21-én este Endreffy Géza, Ittzés István és dr.
Csepregi András szólalt meg templomunkba. Érdemes volt ôket meghallgatni! Rajtuk kívül a környezô gyülekezetek tagjaival is találkozhattunk ezeken az estéken, és az igehirdetések után a gyülekezeti teremben meg is vitattuk kérdéseinket az adott témával kapcsolatban.
A hónap fontosabb eseményei lesznek:
November 20-án Sándor Jenô ötödéves teológus szupplikál gyülekezetünkben. Ezen az istentiszteleten az offertoriummal a Teológus
Otthon céljait segítjük.
November 27-én az Evangéliumi Színház, Nyírô József: „A próféta” címû elôadására utazunk. Még lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban!

Ha megdobnak kôvel
Olvastam Tibay László plébános úr nyilatkozatát a Dabasi Újságban, és
végtelen szomorúság töltötte be lelkemet. Titkon bíztam ugyanis abban,
hogy a plébános úr szíve mélyén érzi az én mélységes fájdalmamat. Bíztam abban, hogy tudja, vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor a minden bizonnyal szükséges és racionális helyi érdekek mellett más,
kézzel nehezen megfogható magasabb szintû érdekeket kell képviselnünk. Tévedtem, nem elôször és valószínûleg nem is utoljára. A személyemre vonatkozó minôsítésekre nem kívánok reagálni, bízom abban,
hogy az írásaimat nyitott értelemmel olvasók tudják, érzik, milyen ember
vagyok valójában. Ugyanakkor ismételten elnézést kérek ôseinktôl, mert
nem tettem meg mindent kegyeleti helyük védelméért. Tisztelt katolikus
testvéreim, továbbra is tiszta szívvel hiszek abban, magyarságunk, nemzeti identitásunk, épített kulturális örökségünk védelméhez hozzátartozik
a temetôk védelme. Minden egyes temetô felszámolásával közös múltunk egy darabját töröljük ki végérvényesen e világból. Készen állok arra,
hogy hitem, nézeteim miatt bármely földi, és ha majd eljön az ideje, égi
ítélôszék elé álljak. Ígérem, megfogadom plébános úr tanácsát, és a
jövôben jó katolikusként azon fogok még elszántabban munkálkodni,
hogy a Római Katolikus Egyház és nemzetünk érdekei ne sérüljenek.
Dr. Ács Ferenc képviselô
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Fiatalok rovata

Kancsár Krisztián jelenti

Lengyel Brigitta jelenti

Besztercebányáról

Barótról

Ez a csaknem egy hónap viszonylag gyorsan elrepült, és annak ellenére, hogy
megérkezésemet követôen egy ideig még kissé el voltam veszve, mostanra már
egészen jól kiismerem magam a városban, sôt még néhány ismerôsre is sikerült
szert tennem. Elsôként igyekeztem mindazokat az adatokat összegyûjteni és
rendszerezni, amelyek felkerülhetnének Besztercebánya honlapjára és ezáltal
messzemenô tájékoztatást nyújthatnának a testvértelepülésünk lakóinak. Sôt,
reményeim szerint akár a kedvet is meghozhatnák számukra egy dabasi „kiruccanáshoz”. Az általános információk feltüntetése mellett a város nevezetességeit, látnivalóit és a környezô régiót szeretném egy kicsit jobban bemutatni, néhány fotóval illusztrálva. Továbbra aktualitásként a város nagyobb rendezvényeinek programjai is elérhetôk lesznek Besztercebánya honlapján. Az adatok
internetre vitelét eddig a hivatali ügyintézés nehézségei ellehetetlenítették, mivel még nincs közvetlen hozzáférésem a honlaphoz, de igyekszünk ezen problémákat mielôbb elhárítani. Kezdetben az adatok magyar, valamint angol nyelven
lesznek olvashatók, de a késôbbiekben már szlovákul is elérhetôvé válnak. További eredményként értékelhetô az, hogy Alabán Ferencen keresztül (aki a Bél
Mátyás Egyetem magyar tanszékének vezetôje) sikerült felvennem a kapcsolatot az Udvari Ildikó vezetésével mûködô Bél Mátyás Klubbal, amely a MIK (Magyar Ifjúsági Közösség) itteni szervezeteként mûködik. Remélhetôleg a klub tagjai tevékeny résztvevôi lehetnek a következô évi dabasi ifjúsági találkozónak.
Ami az oktatási intézményeket illeti, felvettem a kapcsolatot az óvodával,
amelynek már voltak bizonyos közös kezdeményezései a Sáriban mûködô intézményeinkkel. Itt a már meglévô kapcsolódási pontok kiszélesítéseként hozzákezdtünk egy óvónô csereprogram részleteinek kidolgozásához, amelynek keretében a dolgozók hasznos szakmai tapasztalatokat szerezhetnének a testvértelepüléseken. Valamint jártunk egy gimnáziumban, ahol nagy lelkesedéssel fogadták a Táncsics Mihály Gimnázium által kezdeményezett levelezési programot. Ez egyrészt jelentôs segítséget nyújthat a diákoknak a nyelvgyakorlásban,
másrészt igen jó lehetôség arra, hogy jobban megismerjék Magyarországot és
az általunk képviselt kultúrkört.
Továbbá ellátogattunk a besztercebányai tûzoltóságra, ahol a parancsnok úr
pozitívan állt az általunk felvetett ötlethez, miszerint hasznos lenne elsôsorban
szakmai tapasztalatcserét célzó kapcsolatokat kiépíteni intézményeink között.
Ezen közös program részleteinek kidolgozása jelenleg is folyik. Ezúton is szeretném megköszönni a városunkban bizonyára sokak által ismert és kedvelt Anita
Mendelova segítségét, akinek kiterjedt kapcsolathálózata, valamint személyes
közbenjárása jelentôsen elôsegítette az elképzelések gördülékeny megvalósítását. A jövôben is igyekezni fogok, hogy a legjobb tudásom szerint térképezzem
fel mindazokat a lehetôségeket, amelyek megvalósításán keresztül újabb gyümölcsözô együttmûködés magját vethetjük el, mindkét város épülését szolgálva. Addig is minden dabasit szeretettel üdvözlök szlovákiai testvérvárosunkból.

Nem könnyû feladat fél oldalban leírni egy hónap eseményeit, fôleg akkor, ha
az emberek, a környezet, a helyzetek állandó újdonsággal szolgálnak. De lássuk
csak: október 2-án érkeztem meg Barótra. Körülbelül 16 órás utazás után –
utunkba ejtve közben Felsôboldogfalvát, ahol az árvízkárosultak számára gyûjtött dabasi adományokat adta át az alpolgármesterünk – megérkeztünk Bodosba, a közigazgatásilag Baróthoz tartozó településre, ahol a baróti alpolgármester várt minket. Elsô esténket nála töltöttük, ahol a méltán nagy hírû székely
vendéglátásban volt részünk. Az – azóta állandó – lakhelyemet másnap foglaltam el a közigazgatásilag szintén Baróthoz tartozó településen, Köpecen.
Elsô utam Baróton a Cimbora óvodába vezetett. A dabasi óvoda által készített bemutatkozó album lelkes fogadtatása után ígéretet kaptam egy hasonló
album elkészítésére és egy székely népi játékokat összefoglaló jegyzetre.
Az angol nyelvi levelezési programot a Gaál Mózes Általános Iskolában egy
tanári értekezleten mutattam be. A levelek kiosztásra kerültek, a diákok pedig
már írogatják válaszaikat. Ezen kívül a tanulók német nyelvû leveleket is szívesen fogadnának.
A Baróti Szabó Dávid Középiskolában egy angolórán kiosztottuk a gimnazisták leveleit, amelyek még kevésnek is bizonyultak.
A baróti mûvelôdési ház életébe is belepillantottam: néptánc és standard
tánc szakkörük van, ezenkívül aerobic, nôi énekkar, egy színjátszócsoportból átalakult baráti kör és még sorolhatnám. Emellett a mûvelôdési ház szervezi a Barót Napok programjait, amelyen már évek óta dabasi vendégek is megfordulnak. A 2006-os rendezvénynek remélhetôleg társszervezôje lesz a dabasi Áldos
Egyesület, amely aktívan részt vesz majd egy „ôsmagyar nap” lebonyolításában
Baróton.
Örömmel tapasztaltam, hogy Baróton nagyon aktív a civil szféra, gondolok
itt például a Gaál Mózes Közmûvelôdési Egyesületre, amely november végén
szervezi az Erdôvidéki Közmûvelôdési Napokat. A rendezvény célja, hogy Erdôvidék minden településére eljusson a kultúra, természetesen a fiatalok bevonásával. Idén négy dabasi diák is részt fog venni a számukra rendezett helyismereti versenyen. Egy átfogó lista megszerkesztésén is dolgozom, ami tartalmazná a
turisztikai szempontból lényeges információkat, mint az éttermek, szálláshelyek
elérhetôségeit Ezen kívül készítem a helyi mûvészek, zenekarok, oktatási intézmények listáját is.
Ami a baróti ifjúságot illeti, néhányukkal a Nevesincs Baráti Kör találkozóján
és a Baróti Szabó Dávid Középiskola Diákjog ülésén ismerkedtem meg. Többüknek nem ismeretlen Dabas, és szívesen részt vennének a második ifjúsági találkozón városunkban.
Terveink között szerepel egy szakmai találkozó megszervezése, melynek témája az anyanyelvápolás, és közös angol nyelvi táborozás, amely a következô év
tavaszán és nyarán válna aktuálissá.

Rizmajer Krisztián jelenti

Az eltelt egy hónap alatt volt szerencsém eljutni a Bled-i tóhoz és
megtekinteni a várat, onnan csodálatos a kilátás a tóra. Mindenkinek
ajánlom, hogy egyszer látogassa meg ezt a gyönyörû helyet!
Testvérvárosunk, Tråiø is egy nagyon hangulatos kis település, amely
adottságaiból eredôen jórészt idegenforgalomból él. Sikerként könyvelhetem el azt, hogy a turisztikai iroda prospektusaiban magyar nyelvû kiegészítés is legyen. Ez még folyamatban van, de már jó úton haladunk.
Az intézményeket végigjárva mindenhol pozitív visszajelzést kaptam a
programunkkal kapcsolatban, remélem, sikerül is megvalósítani ezeket!
Az eltelt idô alatt csak pozitív tapasztalatom van az emberekkel kapcsolatban. Nagyon szeretik a hazájukat. Bár az elején nehéz volt fiatalokkal ismerkednem, de azóta rengeteg barátot szereztem. A szlovének nagyon vendégszeretôk és szívesen vállalnak egyéni idegenvezetést, amelybôl akár vacsorameghívás is lehet …
Testvérvárosunk lakói szeretettel várják a dabasiakat!

Tr†iç-bôl
Dober Dan! Jó napot kívánok innen Tråiø-bôl! Október 6-án érkeztem
meg ebbe a gyönyörû kisvárosba, itt a hegyek között. A szállásom nem
helyben, hanem Kranjban, a megyeközpontban van, úgy 20 km-re van innen. Busszal teszem meg minden nap az utat!
A fogadtatás nagyon jó volt. Az emberek nagyon kedvesek és nagy érdeklôdést tanúsítanak Magyarország iránt, hiszen szomszédok vagyunk,
mégis oly keveset tudunk egymásról.
Remélem, ittlétem során hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a város és az
ország lakói minél többet tudjanak meg Dabasról, Magyarországról, az
ott élô emberekrôl és fordítva.
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Munkában a GYIÖK
Dabas Város Önkormányzata a 2005. évet a Környezetvédelem és Környezetszépítés Évének nyilvánította. Ennek keretén belül a Gyermek és
Ifjúsági Önkormányzat növények vásárlásával hozzájárult a Martinovics
tér parkosításához.
2005. november 3-án a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ülést tartott. Az ifjúsági képviselôk megegyeztek a készülôben lévô Diáknaplóról,
mely 2005/2006. tanév II. és a 2006/2007. tanév I. félévét foglalja magában, valamint egy 2006. évi kártyanaptár készítésérôl.
Beszélgettek arról, hogy milyen módon tudnának közelebb kerülni a
fiatalokhoz, így célul tûzték ki azt, hogy Dabas oktatási intézményeiben
havonta legalább kétszer „közmeghallgatást” tartanak, ahol mindenkinek
lehetôsége nyílik majd elmondani véleményét, illetve jobban megismerni a GYIÖK munkáját. Az ülésen nagy feladat várt még a képviselôkre,
ugyanis a beérkezett fotópályázatokat kellet elbírálniuk. Az eredmény
megszületett, kihirdetésére 2005. november 11-én, a Fiatalok Éjszakáján
kerül sor.
P. E.

Helytörténetünk egyik legnagyobb alakja:

Halász Boldizsár (II.)
Ifjúság és pályakezdés,
vagyis a közélet elôiskolája (folytatás)
Dabas szûkebb térsége egy sajátos régiót
képezett ekkor, mit a történeti sokféleség
avatott azzá. Kicsiben olyan volt ez, mint
maga az ország: kontinuitás, társadalmi,
felekezeti, etnikai összetétel és nagyság tekintetében a várost kivéve a hazai településhálózat minden típusa megtalálható
volt benne. Az ô falvaiban is magyar és
szlovák, református és evangélikus jobbágyok, zsellérek éltek, közöttük népes
zsidósággal, a szomszédos falvakban katolikus (magyar, szlovák, német) úrbéresekkel és elszegényedô köznemességgel. Úr és
paraszt kezdeti patriarchális viszonya a reformkorra már felborult. A jobbágytelkek
elaprózódtak, egy részük zsellértelki állományba került, a kuriális Alsódabas népes
köznemesei között pedig ab ovo csak szolganépek éltek.
A század elsô felét úrbéri perek konfliktusai ívelték át. A természeti csapások s a
népesség számbéli gyarapodása mellett okai
fôleg a földesúri önkényben, az úrbéri szolgáltatások növelésében, az “arányosítások”ban és a földfoglalásokban keresendôk.
Még ha volt is pénzük bérmunkára, a földesurak egy része az úrbéresnél jövedelmezôbb majorsági földek kiterjesztésére törekedett, hogy a jobbágyaitól elcsípett földeket a nagyobb szolgáltatásokkal terhelhetô majorsági népeknek adják. A perekhez vezetô, szigorúan büntetett földrablások fôleg a kisebb birtokosoknál, de a De-

dinszkyek ócsai, a Beleznayak felsôdabasi
birtokán is elôfordultak. Velük és a Grassalkovichok 18. sz. végén települt (Tatárszentgyörgy, Örkény, Újhartyán, Kakucs,
Vecsés) falvainak sérelmeivel Halász Boldizsár hamar megismerkedett. Az allódiumok népe e falvakban a távol élô herceg
tisztviselôinek is ki volt szolgáltatva, amint
egy tanú elmondta: “kasznár urunk nappal
lop, az ispán meg éjjel”. A tömeges panaszokat József nádor a vármegyével vizsgáltatta ki. Ez azonban a vége helyett egy fél
évszázados per kezdetét jelentette, melynek
jegyzôkönyveit nemegyszer Halász Boldizsár táblabíró írta alá a helyszíni vizsgálatok
során.
A reformkori Alsódabas, a protestánsok
kultúrharcaiban edzôdött, kuruc eredetû
nemesi réteg “fészke”, a megyei monográfiák szerint a reformkorban kisebb vármegyei központnak számított. Ebben kitüntetett szerepe volt az 1836-ban épült nemesi
kaszinónak is. E társadalmi, politikai érdekközösség alapján szervezôdô társaskör a
Széchenyi alapította Nemzeti Kaszinó
(1827–1944) mintájára épült meg itt is, és
terjedt el hazánkban. Célja a nemesi és polgári olvasóközönség szolgálata volt: “otthont nyújtani a magyar szónak, a magyar
táncnak, a magyar kultúrának” s a politikai
közvélemény alakításának. A “helyes elrendezésû és jó ízlésû” alsódabasi kaszinó is bálozásra alkalmas nagyterembôl, kávéházból
és klubhelyiségbôl állt, mely “nem kevés
díszére a célt kivívó közbirtokosoknak” a
Honmûvész 1838-as tudósítása szerint

“nem csak címmel, de tettel is nemes uraknak méltó becsületükre szolgál”-t. A “második esztendôre Casino nevezet alatt fennálló 15 öl nagyságú kivilágított teremben”,
mely a mégoly népes helybeli nemesség
igényeit meghaladta, ettôl kezdve megyebálokat is tartottak. Így tett szert a kicsiny
Alsódabas nagy jelentôségre, hiszen ilyenkor a Duna–Tisza közérôl és a Dunántúlról is jöttek a vendégek, kik alkalmat találtak itt az ország ügyeinek megvitatására is.
A Dabas-Gyóni Olvasó Társaság sem
kevésbé jelentôs nála. Egyebek közt Halász
Boldizsár és Bálint, Zlinszky László és
György, a Ketse, Mészöly, Szalay és
Dinnyés családbéliek s a polgárságból Metelka Ferenc patikus és Szappanos Sándor
lelkész alapították 1843. január 7-én. A
“tudományos, lelket mívelô isméretek terjesztése, ezáltal a részvényes tagoknak szellemi éldelet szerzése tûzetvén”, e cél elôtt
“minden anyagi érdek háttérbe vonul,
munkálkodásunkat a tiszta szellemi érdek”
vezérli, írták. A “jelenkor haladást intô szava” s a lelküket “gyönyörködtetô foglalkozás” hívta ôket ide, Vörösmarty és Széchenyi mûvei közé. A Hitel épp Halász Boldizsár ajándéka volt, aki a hatévenként megújítandó háromtagú választmányba is bekerült, emellett a közbirtokossági testület
és a református egyházközség világi vezetésében is szerepet játszott. Az udvar támadása sem taszította el a politikától, inkább radikalizálta ôt. Kossuth 1837. május 5-i bebörtönzése után ô is csatlakozott Wesselényi felhívásához, és közremûködött családja Dabasra költözésében. A 76 éves Kossuth László 1839. jún. 13-án itt hunyt el,
börtönébôl szabaduló fiának elsô útja ezért
családjához és atyja sírjához, Dabasra vezetett.
(Folytatjuk)
Czagányi László
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VENDÉGÜNK LESZ IRODALMI PÁLYÁZAT KEZDÔKNEK
Az ACCORDIA Kiadó irodalmi pályázatot hirdet önálló kötettel még nem rendelkezô
A KÁRPÁTIA
szerzôknek – életkortól függetlenül. Mûfaji, tematikus és terjedelmi megkötés nincs.
A 25 legjobbnak ítélt szerzô mûveibôl 2006-ban válogatott kötetet jelentetünk meg.
BEKÜLDÉSI HATÁRIDÔ: 2006. január 31.
Eredmény: 2006. március 31.
A pályázat értékelésérôl minden pályázót levélben értesítünk, melyhez mellékeljük a kiadó ajándékkötetét. Az írásokat postai vagy elektronikus úton várjuk. (Kéziratot nem ôrzünk meg, és nem küldünk vissza.)
ACCORDIA KIADÓ
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. • E-mail: accordia@axelero.hu
További tájékozódás: (Tel./fax) 06-1/239-2330 vagy 06-30/212-0996,
valamint honlapunkon, www.accordiakiado.hu

Lámpás papírmasé technikával
A Kárpátia zenekar a Diego Dabasi Sportcsarnokban
fog koncertet adni december 9-én, pénteken 19.00
órától, a Szeretet és Összetartozás Ünnepén. Az
együttes a nemzeti rock mûfajába sorolható zenét játszik, ezzel próbálja feléleszteni és ébren tartani a magyarság nemzeti öntudatát.
A Kárpátia 2003-ban alakult, frontembere Petrás
János, további tagjai: Bankó Attila dobos, Csiszér Levente gitáros, Bíró Tamás gitáros, Galántai Gábor billentyûs. Az együttesnek három lemeze jelent meg:
Hol vagytok székelyek?, Tûzzel, vassal és Ôsi ének
címmel.
A zenekar célja a magyar hagyományok életben tartása, apáink, nagyapáink örökségének átmentése a
fiatal generáció tudatába.
Nem véletlen, hogy számos régi, elfeledett, vagy évtizedeken át betiltott katonadal kel életre az együttes
repertoárjában. Egyik büszkeségük épp a Bánk Bánból ismert betétdal, a Hazám, hazám… feldolgozása,
amelyet úgy elevenítettek fel, hogy az erkel ferenci
dallam ne sérüljön.
Az együttes a médiában nem szerepel, épp a választott mondanivaló és mûfaj súlya miatt, mégis mindenhová eljut, a mai és történelmi Magyarország területén, és nagyszámú, lelkes közönség elôtt játszik.
A zenekar tagjai a Szigethez hasonló nagy helyeken
nem játszanak, mert nem hívják ôket, de elvbôl sem
vállalnák a fellépést, hiszen nem értenek egyet az ilyen
rendezvényeket szponzoráló multinacionális cégek által sugalmazott üzenettel.
A vesztes népszavazással kapcsolatban az a tagok véleménye, hogy a 40–50 évig tartó szovjet uralom nem
múlt el nyomtalanul az emberek fejébôl, és ha gyôzött
volna az igenek többsége, valami más gátat vetettek
volna a magyar állampolgárság megadása elé, hiszen a
nagyhatalmaknak nem érdekük, hogy a határon túli
magyarok megkapják azt.
Szeretettel és kíváncsian várjuk dabasi fellépésüket,
reméljük, hogy városunkban teltház elôtt játszhatnak
majd december 9-én.
Kapui Ágota
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Egyes településeken nagy hagyománynak örvend a Márton-napi lámpás felvonulás, melyen a résztvevôk
saját maguk által készített lampionokkal jelennek meg. A töklámpás jelképévé vált az Amerikában honos Halloween éjszakának, nem beszélve a kínai
sárkányünnep elengedhetetlen tartozékairól, a vörös lámpásokról.
Mi is készíthetünk ilyen és ezekhez
hasonló hangulatos, egyedi lampionokat, ha nem is ünnepi alkalomból, csupán saját célra. Az egyik, véleményem
szerint legegyszerûbb és legkevésbé
költséges elkészítési módszer a papírmasé technika.
Hozzávalók:
kb. 1 pohár liszt
kb. 0,5 pohár víz
1 db lufi
3 ív A/4-es fehér lap (lehet színes is, de a liszt kicsapódik a felületén)
A lisztbôl és a vízbôl folyékony masszát keverünk (csiríz), melyet ragasztóként fogunk alkalmazni. (Ha színes papírral dolgozunk, használjunk inkább tapétaragasztót.)
A lufit fújjuk fel és kössünk a végére csomót. A papírlapokat szaggassuk 4–5 cm-es
fecnikre, majd mártsuk bele azokat egyenként a csirízbe és helyezzük ôket a felfújt
lufira úgy, hogy fedjék egymást. Innentôl teljesen egyéni a feladat, ki milyen formájú lámpást kíván létrehozni, úgy alakítja a papírdarabkák egymáshoz illesztését. Elsô
alkalommal ajánlatos egy lufit használni. Hagyjunk szabadon a tetején és az alján
egy-egy kb. 10 cm átmérôjû lyukat, majd a ragasztás befejeztével engedjük száradni 12 órán át. A száradást követôen eresszük le lassan a lufit. Ha mindent jól csináltunk, az összeállt papírfecnikbôl megkapjuk annak formáját. Vágjuk egyenletesre a
két végén hagyott rés szélét. Végül kedvünk szerint díszítsük ki a lámpásunkat. Egyszerûen kifesthetjük vagy alkalmazhatjuk a közismert decoupage, azaz szalvétatechnikát. Több lufiformát is ragaszthatunk egymásra, ebben az esetben viszont ügyeljünk arra, hogy a lámpás belsejébe helyezett gyertya által keltett hô szabadon távozhasson.
Kreatív, jó munkát kívánok!
Bujdosó Nóra

Kitekintô

Szépségek a konyhasarokból
Az utóbbi néhány évben reneszánszát éli a díszüvegezés, ezen belül a Tiffany
technika.Tulajdonképpen mi is ez? Minden szónál többet mond egy kép, tehát
elôször is lássunk egy-két ilyen módszerrel készült tárgyat.

Ady Endre

Halottak napján
Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrôl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk s gyászolunk mindig,
Temetkezô szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…

Legismertebbek a Tiffany lámpák

Az óra ugyancsak ilyen technikával készült

Ugye, hogy mindnyájan láttunk már
ilyen, és hasonló tárgyakat?
Az ilyen technikával készült tárgyak,
darabról darabra kézi munkával jönnek
létre, melyeknek szépségét, egyediségét
és értékét a gyönyörû színes üveg és az
emberi munka adja.
Honnan is ered ez az eljárás?
Az 1800-as évek közepén született
Louis Comfort Tiffany, akinek nevéhez fûzôdik a színes üvegmozaikok
összedolgozásának ez a módszere. Nagyon leegyszerûsítve az eljárás lényege
az, hogy színes üvegbôl kivágjuk az
egyes mintaelemeket, rézfóliával körbeburkoljuk, majd összeforrasztjuk
azokat.
A díszüvegezés múltja természetesen
sokkal régebbre nyúlik vissza az 1800as évek közepénél, hiszen a régi dómok, katedrálisok és templomok csodálatos színes üvegablakai többségében
több évszázada készültek, ólomüveg
technikával.
Akkor hát mi a különbség és/vagy a
hasonlóság a régi eljárások és módszerek, valamint a Tiffany technika között? Hiszen gyakorlatlan szem számára
mindkettô nagyon hasonlónak tûnhet.
Valóban sok az átfedés az ólomüveg és
a Tiffany technika között. Mindkettônél
színes üvegbôl vágjuk ki a mintákat,
majd végül forrasztással állítjuk össze a
kész munkát, de az ólomüvegezésnél
ólombordával, a Tiffany technikánál
rézfóliával burkoljuk az üvegeket.
A különbségekre (és a technika részletesebb ismertetésére) nem térek ki,

akit bôvebben érdekel a téma, megtalálja a módját ismeretei gyarapításának
egy tanfolyam elvégzésével.
Térjünk hát vissza L. C. Tiffanyhoz.
Vajon miért érezhette szükségét egy új
eljárás kifejlesztésének? Vannak talán
olyan motívumok, amelyeket ólomüveg technikával nem, vagy csak nehezen tudnánk megvalósítani? A válasz:
igen.
Az apró darabokat, az ívekben dús
motívumokat, ólompánttal nem, vagy
alig lehetne követni, burkolni; míg a
nagyon vékony rézfóliával ezt könnyedén megtehetjük.
Az eljárás könnyen megtanulható.
Átlagos kézügyesség elegendô hozzá, de
a pontosság és precizitás fontos. Nem
kell megijednie annak sem, aki nem
tud rajzolni, mert rengeteg mintakönyv kapható.
Az eszközöket illetôen: egy üvegvágóval, egy forrasztópákával és egy fogóval már neki lehet kezdeni a munkának. A helyigénye sem túl nagy, nincs
szükség külön mûhelyre.
Lassan gondolkodni kezdhetünk a
karácsonyi ajándékokon. Aki a közeljövôben elkezdi a Tiffany eljárás gyakorlását, december 24-ikére minden
családtagjának, rokonának és ismerôsének készíthet ilyen szép és valóban
egyedi ajándékot!

Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!
Oh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk, –
– Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!…
(1899. november 1.)

Jó munkát!
Borsos Mária Magdolna
Tiffany készítô és üvegfestô
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Környezetünk

A talajmintavétel
szabályairól
A közelmúltban vált teljeskörûen ismertté az agrárkörnyezetvédelmi pályázatok végeredménye. A pályázók száma, minden elôzetes várakozást felülmúlva 32 500 gazdálkodó volt országosan. Közülük mintegy 25 000 gazdaság került a nyertesek közé, ebbôl 1181-en végzik tevékenységüket Pest
megyében. Dabason 38 kisebb-nagyobb gazdaság elképzeléseit ítélték sikeresnek a döntéshozók. A régóta várt határozat új feladatokat is hozott: a
gazdálkodási napló vezetésén túl talajvizsgálaton alapuló tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni, mely a szakszerû talajmintavétellel kezdôdik.
A mintavétel során az adott terület talajadottságait jól jellemzô átlagminta felvétele a cél. Egy átlagminta legfeljebb 5 ha területet jellemezhet,
ha az adott parcella ennél nagyobb, akkor 5 ha-os részekre kell bontani.
A mintavételi folyamatot térképen szükséges rögzíteni, bejelölve a parcellák határait, azonosítóit és területét, a felvételi pontokat. A helyszíni kivitelezés speciális célgép hiányában kézi eszközökkel (pl.: ásó) is elvégezhetô. A mintát egységes módszerrel, azonos szintbôl kell venni. A mintavétel mélysége szántóföld esetében 0–30 cm, rét-legelô kultúráknál 2–20 cm,

Tisztelt Olvasó!
Az alábbi telefonszámokon tudja az adott településrészen
szolgálatot teljesítô mezôôrt elérni:
Homoki Iván
Czene József
Józsa Zoltán

06-70/332-1455
06-70/332-1456
06-70/452-0869

Sári-Besnyô, Sári
Sári, Gyón
Dabas-Szôlô, Gyón

A Syngenta Seeds Vetômag Termelô és
Kereskedelmi Kft. zöldség üzletágába
(hajtatási növények), ócsai munkahelyre
CSOPORTVEZETÔT keres.
Feladatok
• Kísérleti célú növényállományok felnevelése a céges belsô kísérlet
megrendeléseknek megfelelôen
• Ellátni a hajtatási növények kísérleti célú termesztése során felmerülô feladatokat vetéstôl szedésig
• Palántanevelés az összes zöldségfajban a kísérletekhez szabadföldre és fólia alá egyaránt
• Növényeket folyamatosan figyelemmel kísérni, a jelentôsebb eseményekrôl, eltérésekrôl feljegyzéseket készíteni
• Az idôszaki dolgozók munkájának koordinálása
• A munka-, tûz- és környezetvédelmi elôírások betartása és betartatása
• Hétvégi ügyeletek ellátása a kiírásoknak megfelelô napokon és
módon
Elvárások
• Szakirányú érettségizett kertész, technikusi vagy fôiskolai végzettség elônyt jelent
• A középfokú végzettség mellett legalább 3 éves szakmai tapasztalat szükséges
• Szakértelem a zöldség- vagy dísznövényhajtatásban
• Legalább alapfokú számítógép-használati ismeretek
• Jó szervezôkészség, pontosság
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
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ültetvényeknél két rétegben általában 0–30 cm és 30–60 cm, bogyósoknál
0–20 cm és 20–40 cm. Az átlagmintához a részmintákat szántóföldön legalább 20, rét-legelô területeken minimum 30 ponton vegyük azonos mélységbôl és azonos tömegben, mennyiségben. A területet átlós irányban a
legcélszerûbb bejárni.
Tilos mintát venni a táblaszéli forgókban, szalmakazal, trágyaszarvas,
mûtrágya és talajjavító anyagok depóhelyén, az állatok delelôjénél.
A mintavétel optimális idôpontja a betakarítás utáni, még trágyázás
elôtti idôszak. Tilos a mintavétel a szervestrágyázástól számított 6 hónapon, illetve a mûtrágyázást követô 100 napon belül. Az egyes részmintákat
vödörbe célszerû gyûjteni, majd a felvétel végén alapos keveréssel homogén átlagmintát kell készítenünk. Ebbôl 1–1,5 kg-nyit töltsünk polietilén
zacskóba, majd a kitöltött mintaazonosító jegyet is helyezzük a tasakba a
lezárás elôtt. A mintaazonosító jegynek tartalmaznia kell a gazdálkodó nevét, címét, a vizsgálat jellegét, a mintavétel helyét, idejét, a parcella jelét, a
minta sorszámát, a mintavétel mélységét. Az olvashatóság biztosítása érdekében a mintavételi jegyet külön kisméretû zacskóba helyezve tegyük a
talajt tartalmazó tasakba. A mintákat összesítô lapon kell rendszerezni,
majd a megrendelô kitöltése után juttathatjuk el a kijelölt laboratóriumok
valamelyikébe. Az idén erre december 31-ig van lehetôségünk.
A mintavétel helyszíni munkái megfelelô elôkészítés és jó szervezés esetén átlagosan mindössze félórát igényelnek mintánként. Ezért érthetetlen,
hogy a környezô települések egyikén-másikán a gazdálkodási napló és a talajmintavétel bonyolultságára hivatkozva visszalépések is történnek a nyertes pályázók körébôl. A télvégi gazdatüntetés egyik eredménye volt az agrárkörnyezet-védelmi keretösszeg megnövelése, mely a nyertesek viszonylag magas arányát tette lehetôvé. Egyúttal a kormányzat részérôl azt is bejelentették, hogy új pályázók részére 2007-ig csak minimális lehetôségek
lesznek. Az alapszintû talajvizsgálat pedig 5 évente egyszer minden egyéb
támogatott parcellán is kötelezô lesz. A talajmintavétel szabályait, gyakorlatát tanácsos tehát mielôbb elsajátítani és alkalmazni.
Valentyik Ferenc

hirdetési tarifái áfa (25%) nélkül
1/32 oldal (fekete-fehér)
(3,5 x 5 cm)
1/16 oldal (fekete-fehér)
(7 x 5,5 cm)
1/8 oldal (fekete-fehér)
(7,5 x 10,5 cm)
1/4 oldal (fekete-fehér)
(10,5 x 15 cm)
1/2 oldal (fekete-fehér)
(14,5 x 21 cm)
1/1 oldal (fekete-fehér)
(A4 oldal)

2 500 Ft/hó

színes

3 500 Ft/hó

3 500 Ft/hó

színes

5 500 Ft/hó

7 500 Ft/hó

színes

9 000 Ft/hó

13 000 Ft/hó

színes

16 000 Ft/hó

22 000 Ft/hó

színes

28 000 Ft/hó

37 000 Ft/hó

színes

53 000 Ft/hó

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 5% kedvezmény, 6 hónapos
hirdetés esetén 10% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetônk! Amennyiben nem elôre elkészített reklámanyagot hoz
szerkesztôségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket elôre is köszönjük!
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, azt minden hónap 7. napjáig juttassák el szerkesztôségünkbe. A lapzárta után beérkezô cikkeket már csak a következô havi számban
tudjuk megjelentetni. Az írásokat kislemezen vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat és fotókat nem ôrzünk meg!
(a Szerkesztôség)

Sport

Sp
o
r
t
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á
l
a
a Diego Dabasi Sportcsarnokban
December 16-án (pénteken) 19 órától, egy, a tavalyihoz hasonló, nagyszabású sportgála keretén belül kerülnek átadásra az Év Sportolója és a Dabas Város Sportjáért díjak.
A Sportgálán közremûködnek a dabasi sportegyesületek. Lesz funbox, BMX- és görkorcsolya-bemutató,
és eljönnek közénk neves sportolók is.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

KISPÁLYÁS FOCI
HÍREK
November 5-én lezajlott a IX. Zöld Bölény Kupa utolsó fordulója. A
bajnokságot a Villa Negra csapata nyerte meg, miután veretlenül végzett
az elsô helyen. A 100 rúgott gól fölé jutó BB Építôk Boltja csapata lett
a második. Természetesen innen került ki a gólkirály is, Cserged László
személyében, aki a tavalyi után ismét a legjobb góllövô lett.
A harmadik helyen két csapat osztozott meg: a Bulls és a Vad-Ászok. Ez
egy vitás eset következtében történhetett meg, melynek lezárására ezzel
a salamoni döntéssel került sor. Utánuk a Metál 99, a Kakas-sokk, az FC
Pipa, az Új Meggyfa Sörözô, az Adrenalin, a Vodkafon és a FlamingóDaköv csapata következett. A legjobb kapus díját Kohan György, a bajnokcsapat hálóôre vehette át.
A Dabas Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság sorsát több mint 5
éve szívén viselô Borbély Attila a szokásos díjak mellett egy másikat is kiosztott. Ezt Kocsis József, a Metál 99 játékosa kapta, aki 58 évesen
hétrôl hétre felveszi a 18–20 évesekkel a versenyt: küzd, fut, akar és nem
utolsósorban gólokat is lô. Azt hiszem, minden tiszteletet megérdemel
ez a teljesítmény.

Teremlabdarúgó-bajnokság a DDS-ben
2005. december 11-tôl kezdôdôen a Diego Dabasi Sportcsarnokban kerül megrendezésre a Városi Teremlabdarúgó-bajnokság 16 csapat részvételével.
Nevezési határidô:
2005. november 29. 12 óra
Nevezési díj: 42 000 Ft/csapat
További információt kérni, nevezni a 29/561-262-es vagy
20/432-2133-as telefonszámokon lehet.

A Dabasi Szabadidôs SE úszói
a Rövidpályás Vidék OB-n
Október 28–30. között Zalaegerszegen rendezték meg a
Rövidpályás Vidék OB-t, ahol a fôvárosi egyesületeken kívül az ország 56 egyesületének 310 versenyzôje állt
rajtkôre 25 m-es medencében kiírt megmérettetésen. A
bajnokságon csak azok a versenyzôk indulhattak, akik ebben az évben már megúszták a kvalifikációs idôket, amivel
megszerezték a lehetôséget a versenyen való indulásra. Dabas város úszósportját 3 tehetséges fiatal, Hende Cintia,
Misek Zsolt és Hümpfner János képviselte a 3 napos úszóversenyen, akik minden versenyszámban az idei legjobb
eredményeiket tovább javítva kitûnô eredményeket értek
el. Hende Cintia az 50 m hátúszásban 35,25-ös idejével
ezüstérmet szerzett, míg Misek Zsolt az 50 m gyorsúszásban 26,62-es idejével a bronzérmet szerezte meg.
A dabasi sportolók eredményei:
50 m hát
2. Hende Cintia
100 m hát
5. Hende Cintia
200 m hát
10. Hende Cintia
50 m gyors
3. Misek zsolt
16. Hümpfner János
50 m pillangó
5. Misek Zsolt
50 m hát
8. Misek Zsolt
100 m gyors
6. Misek Zsolt
13. Hümpfner János
100 m hát
8. Misek Zsolt
200 m gyors
11. Misek Zsolt
13. Hümpfner János
400 m gyors
5. Hümpfner János

35,25
1:16,27
2:49,12
26,62
28,30
30,15
32,67
59,79
1:02,24
1:11,59
2:12,31
2:13,91
4:56,46
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Az (ezüst)érem másik oldala
Nagy sikert könyvelhetett el a magyar nôi birkózás a hazai rendezésû
világbajnokságon. Sastin Marianna megszerezte a sportág történelmének elsô világbajnoki érmét. Kevesen tudják, hogy ennek a sikernek
dabasi vonatkozása is van, ugyanis Vatai László a nôi birkózó válogatott kapitánya, és városunk lakosaként a dabasi birkózó fiúk edzôje.
– Az köztudott, hogy régóta kapcsolatban vagy
ezzel a sporttal, de mióta foglalkozol a nôi birkózással?
– Tavaly január elsején dr. Hegedûs Csaba, a
szövetség elnöke kért fel, hogy vegyem át a nôi
szakágat. Akkor még igencsak gyerekcipôben
járt ez a sportág Magyarországon. Tulajdonképpen teljesen eredménytelen volt, de azóta, fôleg
ebben az évben minden világversenyrôl pontszerzôként tértünk haza. Ennek a fejlôdésnek a
koronája ez a világbajnoki ezüstérem.
– Szerénytelenség nélkül, mekkora részed van
neked ebben a sikerben?
– Természetesen nagyon büszke vagyok.
Úgy érzem, hogy egy nagyon jó csapatot sikerült összeválogatnom, és az irányításommal
egy olyan felkészítésben és technikai képzésben vettek részt a lányok, ami nagy részben
hozzájárult ezekhez az eredményekhez. Meg
kell említenem Bíró László Európa-bajnok nevét is, aki a szabadfogású technikát segítette
átadni. És hogy még egy helyi vonatkozást
említsek, a dabasi birkózó fiúk egész nyáron a
világbajnokságon részt vevô lányokkal edzettek a szegedi, a tatai edzôtáborban, valamint
itt Dabason is. Ennek meg is volt az eredménye, hiszen a diákolimpián három döntôsünk
is volt, valamint most a magyar bajnokságon is
szépen szerepeltek a srácok, Harminc Zsoltnak és Csernák Rolandnak pedig nagy esélye
van, hogy ott legyenek a 2006-os szombathelyi Junior Európa-bajnokságon.
– Beszéltél már a szakma szép oldaláról, de
nyilván olykor nehéz helyzetekkel is szembe kell
néznie egy edzônek.
– Igen, sajnos például többször elôfordult,
hogy a bírók szándékosan vettek el tôlünk
mérkôzést. Nagyon rossz az a tehetetlenség,
amikor ilyen esetben a lányok a vállamra borulva zokognak, és én nem tudok nekik olyat
mondani, amivel megvigasztalhatnám ôket,
mert erre nincs is épeszû magyarázat.
– Nagyon nagy áhítattal beszélsz errôl a sportról, nyilván azért, mert végigkísérte eddigi életed.
Úgy tudom, hogy meglehetôsen korán kezdted?
– Az elsô lépéseimet is a szó szoros értelmében a birkózószônyegen tettem meg. Édesapám
is ezt a sportot ûzte, részt vett például az 1960as római olimpián. Mindig vitt magával az
edzôterembe, és amíg edzettek, én a szônyeg szélén ücsörögtem, egyszer gondoltam egyet, és a
csapat nagy megrökönyödésére felálltam, majd
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nagy ováció közepette útnak indultam. Ez az
“út” egészen 18 éves koromig tartott, amikor is
apám halála úgy megviselt, hogy egy évig nem
mentem birkózószônyeg közelébe. Azt, hogy
folytattam, a már említett Hegedûs Csabának
köszönhetem, akinek az unszolására ismét elkezdtem edzeni.
– Mi az, amit még el szeretnél érni ezen a pályán?
– Szeretnék egyszer még az olimpián ott állni a szônyeg szélén, és onnan érmekkel hazajönni, s ezeket az érmeket a világbajnokságon részvett lányok, vagy éppen a dabasi fiúk nyakába
akasztani.
Szabó Róbert

A Táncsics Mihály
Gimnázium
sporteredményei
Október 15-én Pécsett rendezték meg duatlon
sportágban a Diákolimpia Országos Döntôjét.
A Táncsics Mihály Gimnázium 9 tanulója vívta
ki az országos döntôn való indulás jogát a Pest
Megyei Döntôn elért eredményével. Az országos döntôn a III. korcsoportban Fodor Rita a 3.
helyen futott be a célba, míg Nagy Vanda
ugyanebben a korcsoportban a 10. helyezést
érte el. A III. korcsoportban a gimnázium leánycsapata (Fodor Rita–Nagy Vanda–Imre
Adrienn) összesítésben a 4. helyezést érte el.
Bíró Gábor a III. korcsoportos fiúk versenyében
a 37., Garajszki Dávid az V. korcsoportban a
29. helyen ért célba. A VI. korcsoportos leányoknál Menczel Edina a 17., míg ikertestvére,
Mónika a 19. helyezést érte el.
Lorántfyné Horváth Ildikó
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Sport

Tíz Gyóni Gézás vett részt az Országos
Duatlon Diákolimpián Pécsen

Nagy sikerrel zárult a legnagyobb
megyei Bozsik-programos rendezvény
Az ôszi Bozsik programos
szervezésû tornák október
29-én érkeztek el a záró rendezvényükhöz. Két kis körzeti
torna, egy alközponti torna
és egy régió válogatottak
tornája után Dabason került
megrendezésre a legnagyobb
szervezésû játéknap, a megyei válogatottak tornája.
Október utolsó szombatján,
reggel 9 órakor volt a hivatalos megnyitó, és 9.30 órakor
184 utánpótláskorú labdarúgó részvételével, 6 focipályán megkezdôdött a torna. Ezek a labdarúgók a megye legügyesebb focistái 6 éves kortól 11 éves korig bezárólag. A kiválasztottakat labdarúgókörökben ismert és elismert személyiségek figyelték azzal a céllal,
hogy minden korosztályban a megye legügyesebb labdarúgói kerüljenek kiválasztásra. Meghívott szakemberek között volt: Vass László, az FTC labdarúgócsapatának másodedzôje, Kovács Kálmán sokszoros válogatott labdarúgó, aki
jelenleg a dabasi csapat edzôje, Both József U-17-es Magyar Labdarúgó Válogatott szakvezetôje, és Varga Károly Pest Megyei Instruktor. A gyerekek hatalmas
lelkesedéssel fociztak két és fél órán keresztül, majd a torna zárásakor minden
labdarúgó a helyi OTP fiók támogatása révén ajándékokban részesült.
Kucsák István

Dabasi sikerek
a IV. FIT-KID Európa Kupán
Cegléd városa adott otthont a 2005.
évi Európa-bajnokságnak. A Városi
Sportcsarnokban, az esemény rangjához méltó módon, teltház elôtt mutathatták be tudásukat e nemzetközi mezôny versenyzôi. Az Európa Kupán kilenc ország közel kétszáz versenyzôje
vett részt. A versenyzôk Olaszországból, Spanyolországból, Macedóniából, Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Lengyelországból, SzerbiaMontenegróból és Magyarországról érkeztek a megmérettetésre. A Magyar
csapat tagjaként a dabasi Szimultán Sport és Kulturális Egyesület is képviseltette magát az EB-n. Az egyesület versenyzôi közül egyéniben ketten,
csapatban pedig hatan szereztek jogot a kvalifikációs versenyeken, az
Európa Kupán való indulásra. A dabasi versenyzôk az öt egyéni kategória
közül kettôben voltak érdekeltek. A II. kategóriában Gergely Glória az
ötödik helyezést érte el. A IV. kategóriában Bennárik Dóra Európa-bajnoki aranyérmet szerzett. A hat csoportos kategória közül szintén kettôben
voltak érdekeltek az egyesület sportolói. Az I-es korcsoport kiscsapatai
közül a Bennárik Dóra, Gecser Eszter, Sörös Orsolya alkotta trió a második helyezést érte el. Szintén a második helyezést szerezte meg a Balló Henrietta, Zubik Xénia, Kovács Viktória alkotta trió a III. korcsoport kiscsapatai közül. Gratulálunk a lányoknak és a felkészítôiknek!
szerk.

Október 15-én 994 versenyzô mérettette meg magát kerékpározásban és futásban. Eredményeikkel hozzájárultak,
hogy Pest megye III. helyezést érjen el a megyék közötti
versenyben. Tanulóink kimagaslóan teljesítettek.
Országos Diákolimpia Bajnok csapata:
Kuli Sára, Tóth Andrea, Szilaj Lilla
III. helyezett lett:
Kuli Gábor, Misek Gábor, Sinkó Richárd
IV. helyezett:
Fózer Tímea, Hende Helga, Marczinkó Sára
További szép teljesítményt nyújtott:
Lakos Tamara
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Iskolavezetés

Út az Európa Kupa gyôzelemig
Bennárik Dóra a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 0.
évfolyamos tanulója. A Fitnesszel mint versenysporttal
2000 óta foglalkozik. 2000
és 2002 között a csepeli Csikó DSE igazolt sportolójaként vett részt, a FIT-KID
versenyeken. 2003. évtôl a
dabasi Szimultán Sport és
Kulturális Egyesület versenyzôje. Elsô versenyére 2001-ben került sor,
amelyen a válogató versenyrôl a középdöntôig jutott. 2002.-ben a Magyar Bajnokság „B” döntôjébe kvalifikálta magát. Az elsô sikerek 2003ban következtek. A Magyar Bajnokság ceglédi válogató versenyét megnyerte és egészen a döntôig jutott, ahol 11. helyezett lett. Lengyelországban egy nemzetközi FIT-KID versenyen aranyérmet szerzett. 2004-ben a
Magyar Bajnokságban az 5. helyezést szerezte meg, csapatban pedig Magyar Bajnokságot nyert. Ebben az évben, az USA-ban, Los Angelesben egy
nemzetközi Fitnesz versenyen harmadik lett. 2005-ben a Magyar Köztársaság Diákolimpiai Bajnoka címet szerzett, csapatban, pedig ezüstérmes
lett. Júliusban a Nemzetközi Fitnesz Szövetség meghívására, társaival
együtt Malajsiában, Kuala Lumpurban mutathatta be tudását a felnôtt
Világbajnokságon. 2005. november 5-én csapatban II. helyezett, egyéniben pedig Európa Kupa-gyôztes a ceglédi IV. FIT-KID Európa Kupán. Edzôi
szerint kitartásának, akaraterejének, szorgalmának, szerénységének és a
sportág iránti alázatának köszönheti eddigi eredményeit, és jó úton halad
egy sikeres sportpályafutás irányába.
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Kézilabda-eredmények
NB I/B férfi csapat eredményei:
Pler-Airport II.–Dabas-Diego
26–29
Dabas-Diego K.C.–Szentendre K.C.
30–22
Pápa–Dabas-Diego K.C.
25–33
Dabas-Diego K.C.–Százhalombatta KE
23–26
Harkány SE–Dabas-Diego K.C.
30–36

ifi: 33–27
ifi: 29–42
ifi: 25–35
ifi: 40–33
ifi: 3–43

Pest Megyei Nôi Kézilabda-bajnokság eredményei:
Abony K.C.–Dabas NKE
26–22
Dabas NKE–Vecsés SE
30–18
ifi: 26–11
Aranyszarvas SE–Dabas NKE
22–30
ifi: 25–26
Dabas NKE–Maglód KSK
35–23
Tápiószele SC–Dabas NKE
28–27
ifi: 20–28
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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) 594-5761

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

POLITÚROZÁSBAN
IS JÁRTAS
ASZTALOST
KERESÜNK
RÁCKEVÉRE!

Dabas-Sári Szent János u. 255. szám
alatti üzemében megrendelheti mûanyag
nyílászáróit a kiváló minôségû Trocal
profilból, melynek 51 éves múltja van.
• Hófehér selyemfényû
• Energiatakarékos és UV-álló
Felmérés, gyártás, beszerelés és
házhoz szállítás. Várunk minden
érdeklôdôt személyesen vagy telefonon.



Tel./fax: 06-29/363-384
Mobil: 06-30/210-2135

Termékeink: TROCAL profilból, acél
merevítéssel, német Siegenia vasalattal
készülnek 7 év garanciával.
Nyílászáróink hitelre is megvásárolhatók!

ÉRD.:
06-20/352-0912
2005. november DABASI ÚJSÁG

23

A kedvezô kondíciók mellett óriási nyereményakció indul!
Részletekért keresse fel kirendeltségeinket!

Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
szeptember elsejével induló akciójával duplán nyerhet az,
aki megtakarításait pénzintézetünknél helyezi el!

Most megéri megtakarításait pénzintézetünknél elhelyezni!

Nálunk pénze most sokkal többet ér!

ÉV VÉGI BETÉT - AKCIÓ
AZ A LSÓNÉMEDI ÉS V IDÉKE T AKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

Ó RIÁSI

