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Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

rendezvények, események			

Tisztelt Olvasó!

Az ezredfordulón készült el a Dabasi Újság első száma. Az eltelt két
évtizedben néhányszor formai változáson, ráncfelvarráson esett át
az újság, mindig alkalmazkodott az éppen aktuális szerkesztési, grafikai és nyomdatechnikai igényekhez. Évről évre nőtt a terjedelme, változott a papír minősége, de egy valamihez mindig ragaszkodtak a
mindenkori szerkesztők: hitelesen, széleskörűen, érdekesen tájékoztassa a lakosságot.
A Dabasi Újságnak mindezidáig két főszerkesztője volt Kosztolányi
Zoltánné és Kapui Ágota. Mindketten rendkívül sokat tettek azért,
hogy hónapról hónapra minőségi újság kerüljön a postaládákba.
Munkájukat az évek alatt sokan segítették, akár önkormányzaton
belül, akár külsős újságírók, tollforgatók. A nyomdai kivitelezést először a Grafilux nyomda, majd a Pressmann nyomda végezte.
Ágota 2002-től gondozta szívvel lélekkel az újságot egészen hirtelen bekövetkezett tragikus haláláig. Ez alatt az idő alatt szárnyai alá
vett több írópalántát, segítette újságíró szakos hallgatók munkáját,
nevelgette a következő generációt.
Így kerültünk mi is a Dabasi Újság vérkeringésébe, láttuk át egyre
jobban a munkafolyamatokat, a lapzárták vészes közeledtének súlyát,
a hosszú cikkek „meghúzásának” nehéz terhét. Reméljük, hogy Ágota
büszke ránk és az újságunkra, és hisszük, hogy továbbra is fogja
kezünket.

Kapui Ágota társa, „jobb agyféltekéje” szinte a kezdetektől Szűcs
Mária Katalin tördelőszerkesztő. Mari is szinte mindennap segíti
rutinjával a munkánkat, hónapról hónapra az ő érdeme az újság
vizuális megjelenése.
A húszéves évforduló remek alkalom, hogy megjelenésében újra
megváltozzon az újság, és most először minden oldala színes legyen.
Továbbra is célunk a minél szélesebb tájékoztatás, a hitelesség.
Ugyanakkor nem mehetünk el a modern kor igényei mellett sem,
hiszen manapság már az internet nemcsak a nyomtatott sajtót szorítja háttérbe, de a rádiót és a televíziót is. Nehéz felvenni vele a harcot, de ez nem is feladatunk. Arra ott van a városi honlap (www.
dabas.hu), ahol minden fontos információ megtalálható, letölthető
űrlapokkal, hibabejelentő oldalakkal segíti a gyorsabb ügyintézést,
valamint a városi facebook oldal (kizárólag a „Dabas Város Hivatalos”),
ahol igyekszünk friss, könnyed tartalmakat is megjelentetni.
Ehónapban pedig elindult a fiatalabb generáció által kedvelt Instagram
oldalunk (szintén „Dabas Város Hivatalos Oldala”), amit a polgármesteri hivatal fiatal kollégái fognak megtölteni tartalommal.
Hálásak vagyunk, hogy két évtizeddel ezelőtt megjelenhetett a
Dabasi Újság és köszönetet mondunk mindazoknak, akik a cikkek írásában, fotók elkészítésében, az újság szerkesztésében, nyomdai munkálataiban és terjesztésében résztvettek.
Csak annyit ígérhetünk, hogy elődeink nyomdokán friss szellemiséggel, de a hagyományok ápolásával folytatjuk!
Karlik Dóra és Feldman László

Idősek karácsonyi ünnepségei
Az adventi várakozás ideje alatt hagyományainkhoz híven ismét megrendeztük az Idősek
karácsonya ünnepségsorozatot. Mind a négy városrészben finom kaláccsal, meleg teával és
egy kedves kis ajándékkal várták a szervezők a szépkorú polgárainkat. Az esemény igazi értékét a fellépők műsora adta, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a Szent János Katolikus Általános Iskola valamint a Gyóni Géza Általános Iskola diákjain kívül a Szivárvány és a Szőlőkert
Óvoda ovisai, a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, a Bazsalicska Citerazenekar, a Dabasi
Irodalmi Kör, Zsolnai Bálintné és Majeczki Ilona, a budapesti Ozvena Kórus tagjai, valamint a
Tilinkó Néptáncegyüttes hangulatos, kedves összeállítása csalt mosolyt az arcokra és büszkeséget a nagyszülői szívekbe. 						
– szerk. –
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Városi Sportgála
Hagyományokhoz híven 2019 decemberében ismét díjazták Dabas
legkiemelkedőbb sportolóit, szakosztályait a Sportgálán. Az eseményt Kuli Imre az Emberi erőforrás bizottság sportért felelős alelnöke nyitotta meg, majd Kőszegi Zoltán polgármester méltatta
a sportban és a sportért tevékenykedők munkáját, megköszönve a
családok, szponzorok áldozatvállalását is. A „Legyen példa az életed”
mottó áthatotta a 2019-es évet, és sportolóink közül is sokan példaértékű eredményeket értek el.
A több száz sportólót Berki Krisztián olimpiai bajnok, háromszoros világbajnok és hatszoros Európa-bajnok magyar tornász
köszöntötte, majd Feczesin Róbert válogatott labdarúgóval közösen segítettek a díjátadásban.
A gálán felléptek a TOP Fitness SE – városunk egyik legeredményesebb egyesülete– versenyzői is, a Kiki Nixi Poleduó, valamint a
Mr. Gerard cirkusz akrobatái kápráztatták el a nézőket.
A 2019. évben a nyári FC Barcelona Academy Futballtábor
önkéntesei is ajándékban részesültek.

Az Év sportolója 2019-ben:
amerikai futball – Csorba Csaba Kevin, Gulyás Dávid
kyokushin karate – Garamszegi Zente, Farkas György
duatlon gyermek korcsoport – Fabók Eszter
triatlon gyermek korcsoport – Fabók Vivien
férfi kézilabda – Szöllősi Szabolcs, Ács Tamás
női kézilabda – Ináncsi Fruzsina, Polákovics Réka
lovaglás – Józsa Milán
díjugratás – Sáli Csenge
tenisz – Pacsirta József, Kőszegi Zente Péter
fitnesz – Janicsák Fanni, Fehérvári Fanni
labdarúgás – Eördögh Levente, Kovalik Róbert
vívás – Szitai Zoltán

2020. január

Városunk egyik legrangosabb elismerését, a Dabas Város Sportjáért
Díjat Szilágyi István vehette át. Az
örök ifjú Szilágyi István 227 alkalommal öltötte magára a címeres
mezt és kétszeres világválogatott is
volt, két olimpián vett részt (1976–
Montreal, 1980–Moszkva). Ausztriában építette fel edzői karrierjét és vált az osztrák kézilabdázás egyik
meghatározó szereplőjévé. 29 év ausztriai élet után 2013-ben költözött haza. Feleségével Dabast választották új otthonuknak, és itt vállalt szerepet a dabasi kézilabda fejlesztésében, az egyesület szakmai
igazgatójaként számítanak egyedülálló tapasztalatára és szakértelmére. Az utánpótlásnevelésben szervesen kiveszi a részét, egyéni
képzéseket tart, edzéseket néz és átadja tudását a feltörekvő edző
kollégáknak. 				
K. D.

rúdsport – Szántó Kira Amira, Gabona Nikol
transzplantáltak röplabda – Tóth Roland

Elismerő oklevelet kaptak:
Pacsirta Zétény, Jozic Márkó, Bokros Bertold

Az Év csapata:
az FC Dabas női, U17 korosztályos csapata
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Évzáró Testületi Ülés
December 17-én tartotta ünnepi évzáró testületi ülését városunk
önkormányzata. Az est hangulatát Kotán Sándorné Wass Albert
szavalata és a Szent János Katolikus Általános Iskola Szentjánosbogár Kórusának felemelő műsora alapozta meg.
Kőszegi Zoltán polgármester évértékelőjében kiemelte a város
lakosságszámának folyamatos növekedését, 2019-ben közel száz
fővel gyarapodott a város lélekszáma az előző év végéhez képest.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat egyik fő törekvése volt az
elmúlt évtizedekben az oktatási, egészségügyi, kulturális intézményrendszer kiépítése és folyamatos fejlesztése. Beszédében
progkitért rá, hogy a következő évtizedben a
ram keretében több jelentős fejlesztést tervez az önkormányzat,
ezek egyike egy új modern kulturális központ, amelynek tervezése
már elkezdődött. Évértékelő beszédének zárásaként bejelentette,
hogy a 2020. évet az önkormányzat a Köszönet és hálaadás
évének nyilvánította.
Az évértékelőt követően adták át az év vállalkozói elismeréseket.
Az Év Kisvállalkozója címet a képviselő-testület az M+G Bt.-nek és
Máté Gyula cipészmesternek adományozta, míg az Év Társas Vállalkozója elismerést a Dabas Food Kft. tulajdonosai, Kosztolányi
Ferenc és családja vehette át. Az Év Közösségi Eseménye kitüntetést a 10. alkalommal megrendezett Dabasi Városi keresztút szervezői közössége vehette át.			
Feldman

December 31-én a New Fresh Time szervezésében, az önkormányzat közreműködésével, egy igazi retro partival búcsúztathattuk az évet. Fellépet többek között DJ Dominique, a Midnight Boogie, Naren és a Piramis, akik Dabason zárták
koncertturnéjukat. Éjfélkor a visszaszámlálás után a téren összegyűlt tömeg együtt köszöntötte a 2020-as esztendőt.
Hagyományainkhoz híven, éjjel egy órakor a polgármesteri köszöntő után a város önkormányzata látványos tűzijátékkal várta az ünneplőket, hogy együtt üdvözölhessük az új esztendőt.
Igazodva a modern kor elvárásaihoz, ugyanakkor a hagyományokat tisztelve a Polgármesteri Hivatal munkatársai
www.dabas.hu
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Kőszegi Zoltán polgármester újévi beszédéből

BOLDOG ÚJ ÉVET DABAS!
Az új évezredből már mögöttünk hagytunk két évtizedet, az új
évezred első évszázadának egyötödén már túl vagyunk. Történelmi időknek voltunk és vagyunk tanúi. Az elmúlt évszázad
nagyon viharos volt, sok szomorúsággal, keserűséggel, bánattal. Gondoljunk csak bele abba, hogy az idén fogunk megemlékezni a Trianoni döntés 100. évfordulójáról. Nemzetünk egyik
legnagyobb tragédiája, amikor szétszakították az országot,
milliókat téptek ki a nemzet testéből. Sok fájdalmat okoztak a
világháborúk az 1956-os forradalom utáni diktatúra, de jött
1989, ami meghozta a rendszerváltást, a szabadságot, az új
lehetőségek időszakát. Szinte hihetetlen, hogy már az új évezredből is eltelt 20 év.
A következő időszak egyik legfontosabb feladata, hogy újra
megerősítsük szeretetkapcsolatainkat. A magunk mögött
hagyott karácsony nagyon szép időszak volt, hiszen megtapasztalhattuk, hogy milyen jó szeretni és szeretetben élni. Ezt
kellene tovább vinnünk a következő évekre. Ez a most megkezdett évtized nem csak nekünk dabasiaknak és magyaroknak,
de egész Európának egy fontos időszak lesz. Sok minden fog
eldőlni, sok megpróbáltatás és nagyon sok
lehetőség lesz benne, jó döntéseket kell
hozni.
Kedves Dabasiak! Nagyon sok
dolgunk van. Nagyon sok tervünk
és álmunk van, amiknek a megvalósítását már most 2020-ban
elkezdjük. Egy új időszak kezdődik
Dabas életében is. Van egy álmunk,
van egy tervünk, aminek a „Dabas
2030” nevet adtuk. A 2030-as, jövőbeli
Dabas építését, a régi értékek megőrzése
mellett most fogjuk elkezdeni. Már vannak olyan
terveink, amik az asztalon vannak, amiknek a megvalósításába
az idei esztendőben fogunk bele. Egy teljesen új életminőségben gondolkodunk, amellyel még jobb lesz dabasinak lenni,
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még jobb lesz magyarnak lenni. Ebben mindenkinek van szerepe és lehetősége. Arra bíztatok mindenkit, hogy merjünk közösen tervezni, áldozatot vállalni. Mindig tudjunk szeretni és
hálásak lenni.
Hálásak lehetünk a mögöttünk hagyott időért. Mert ezekben
a percekben, amikor mi itt lehetünk békésen ezen a téren, egymásnak jókívánságokat mondhatunk, amikor nem leselkedik
ránk semmilyen veszély, akkor bizony a világban sok tíz-, százmillió ember él nagyon rossz körülmények között. A mindennapi
létük van veszélyben, nem beszélhetnek boldogságról, szeretetről, megértésről és biztonságról. Mi szerencsére mindezt
elmondhatjuk magunkról, hiszen itt vagyunk szabadon, felszabadultan és örömmel. Ezt meg kell köszönnünk, mert ez nem
véletlen. Mi a világ szerencsésebb részén élünk, ezen belül is egy
csodálatos országban. Egy olyan nemzet tagjai vagyunk, akik
egy hétmilliárdos világ népességéből egy nagyon kis közösséget alkotunk, hiszen még 15 millióan sem vagyunk, Dabason
pedig tizenhétezren élünk. De ha ebbe belegondolunk, hogy
már több mint tizenhétezren vagyunk, pontosan egy évvel
ezelőtt százzal kevesebb szív dobogott ebben a városban. Szépen gyarapszunk, egyre többen vagyunk,
egyre jobb ebben a városban élni és ez csak rajtunk múlik, hogy még jobb legyen. Arra bíztatok mindenkit, hogy fogjunk össze és
ebben az évben és ebben az évtizedben
tegyünk meg mindent annak érdekében,
hogy még jobb legyen itt élni és még érdemesebb legyen gyerekeket vállalni, családban
élni, jövőt tervezni. 2020-ban sok feladatunk
lesz, remélem, hogy sok-sok örömünk is. Kívánom, hogy ezt jó egészségben töltsük majd. A 2020as esztendő Dabason a „Köszönet és hálaadás” éve.
Azt kívánom mindenkinek, hogy az év 366 napja teljen mindig áldással és minden nap legyen mit megköszönnünk és
legyen minden nap miért hálát adnunk.
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Pánczél Károllyal a térség országgyűlési képviselőjével Karlik Dóra beszélgetett az országot érintő változásokról, valamint Dabassal és a választókerülettel kapcsolatos fejlesztésekről, tervekről.

Tová bb a f e j lődés ú tjá n
– A tavalyi esztendő politikai szempontból elég mozgalmas volt.
Hogyan értékeli az őszi önkormányzati választásokat a választókerület
szempontjából?
– A tavalyi évről elmondható, hogy a
választások éve volt, hiszen két voksoláson vagyunk túl. Az év első felében az
Európai Uniós választásokat tartották,
ami a Fidesz-KDNP szempontjából
nagyon jó eredményt hozott, hiszen
eggyel több, 13 mandátumot nyertek el
a kormánypártok, így továbbra is hatékony képviseletet tudnak ellátni. Az
önkormányzati választást a magam
részéről sikeresnek ítélem, hiszen a
választókerültünkben Ráckeve kivételével a Fidesz által támogatott, jól dolgozó
polgármesterink újabb öt évre megkapták a mandátumot és dolgoznak tovább
a testületeikkel.
– A kormány folyamatosan bővíti a
támogatási rendszereket. Milyen új
változások várhatók?
– Folytatódik a családvédelmi akcióterv,
aminek keretén belül már hatvanezren
igényelték a babaváró támogatást a
CSOK mellett. Életbe lépett januártól a
négygyermekes anyáknak a személyi
jövedelemadó-mentessége, valamint
elindult a nagyszülői GYED, ennek
köszönhetően a még aktív korú, nem
nyugdíjas nagyszülők elmehetnek
GYED-re. A GYED összege, a minimálbér
és a szakmunkás minimálbér is emelkedik januártól. Rendkívüli, fél millió forintos jutalmat kaptak a rendvédelmi
szerveknél dolgozók. Ők a magyar határ
védelmében, az állampolgárok biztonságáért rengeteg tesznek. Másik fontos
terület a nyugdíjasok ügye, ahol az idei
év elején volt egy 2,8 százalékos emelés,
de ha figyelembe vesszük azt, hogy a
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novemberi nyugdíjkorrekció is beépült,
akkor ez az emelés magasabb.
Az egészségügyben a szakdolgozók,
nővérek, ápolók most januártól 14 százalékos béremelést kapnak, novembertől újabb 20 százalékot, 2022-ben pedig
ismét 30 százalékos alapbéremelés lesz.
Ez a döntés 81 ezer szakdolgozót és
4000 védőnőt érint.
Az idei év elejétől a kisvállalati adó 12
százalékra csökken, a reklámadót felfüg
gesztette a kormány, valamint fontos,
hogy a szálláshelyek áfája csökkent 18
százalékról 5 százalékra. A z áfa
csökkentésnél meg kell jegyezni, hogy
ezt egy idő után a vásárlók nem érzik,
nem hiszem, hogy a szálláshelyek
olcsóbbak lesznek, de ez a csökkentés
azt fogja eredményezni, hogy az itt képződő megtakarítás fedezetet tud majd
nyújtani arra, hogy bért emeljenek
a turizmusban dolgozóknál.
– Milyen programok, támogatások várhatók a választókerületben?
– A kistelepüléseinken továbbra is folytatódik a Magyar Falu program, ami a 17 településből nyolcat érint. Sok településen

még zajlanak a megyei kompenzációs
pályázatból az elnyert támogatásoknak
a végrehajtása, az elnyert pénzek felhasználása. Várjuk, hogy elinduljon a
Modern Városok és a Magyar Falu program mellett a Kisvárosi pályázat is 2021től, amiben érintett lesz minden ötezer
főnél nagyobb település, így Dabas is.
A 2020-as év inkább a tervezésé és felkészülésé a következő időszakra.
– Milyen elképzelései vannak a választókerület fejlesztésérő?
– Térségünkben égető probléma a közlekedés. Közel vagyunk a fővároshoz,
nagyon sok diák, munkavállaló ingázik a
fővárosba. A Budapest környéki közutak
egyszerűen bedugultak, ebben valószínűleg javulás még nem várható. Igaz,
hogy idén elkészül az M0-ás és a két
nagy Duna hídnak a felújítása, ezzel
talán mérséklődnek a dugók. A főváros
egyszerűen nem tud több személyautót,
vagy buszt fogadni, tehát a közúti torlódásokra számítanunk kell. Mindig, mindenhol jelzem a MÁV vezérigazgatónak,
a kormányban a közlekedéssel foglakozó
államtitkárnak és a miniszternek, magá-

www.dabas.hu

köszönet és hálaadás éve
nak a miniszterelnöknek, hogy egy felújítatlan elővárosi vasútvonal van
Budapest környékén, mégpedig a Budapest Nyugati–Lajosmizse vasútvonal.
Ezen a szakaszon már égető a felújítás
szükségessége. Vélhetően ez olyan
nagyságrendű, ami csak uniós forrásból
megoldható, de itt már szükség lenne,
hogy dupla vágány legyen, hogy egy villamos vonal legyen és megfelelő sűrűséggel járjon. Így tömegeket lenne képes
gyorsan és kényelmesen szállítani. Ez a
probléma folyamatosan prioritásban
van nálam és minden fórumon igyekszem, hogy minél előbb döntés szülessen az ügyben.
A jól működő vasútvonallal jelentős terhet tudnánk levenni mind az 50-es,
mind pedig az 51-es főútról is.
Szerencsére az építőipar jól teljesít, de ez
azzal jár, hogy itt a választókerületben
van az ország egyik legnagyobb kavics
kitermelő lelőhelye, Bugyi, Délegyháza
és a környező településeken. Bugyi községnél is elengedhetetlen a már meglévő
elkerülőút, ami csak a település felét öleli
körbe, fejlesztése, az észak-keleti szakasz befejezése, ami több milliárd forint.
De ezt muszáj megtenni, hiszen legalább
négy irányból érkeznek az utak és azokon a 30-40 tonnás sóderszállító teherautók. A forgalom nem fog mérséklődni,
ami egyrészt jó hír, másrészt viszont a
környéken ellehetetleníti az életet és
nem biztonságos.
Ezek a legnagyobb feladatok a következő években.
– Milyen már megnyert pályázatokról
lehet tudni?
– Örömteli hír, hogy decemberben döntött a kormány a Gyóni Géza Általános
Iskola bővítéséről, erre közel 570 millió
forint összeget különített el és kiemelt
magasépítési beruházásnak minősítették. Ezzel a fejlesztéssel hamarosan sikerült megoldani Gyónon a gyerekeknek a
méltó és színvonalas elhelyezését. Az
oktatáshoz tartozik, hogy idén lesz 300
éves a dabasi oktatás maga. Ennek a 300
évvel ezelőtt megszületett első szerve-

2020. január

zett iskolának a jogutódja a Kossuth
Lajos Általános Iskola, akik ebben a jubileumi évben az alkalomhoz méltó eseményeket terveznek. Dabas egy 200
milliós plusz igényforrást terjesztett be
bölcsődeépítésre, erre a döntésre még
várunk.
160 millió forintot nyert Dabas csapadékvíz-elvezetésre, valamint belterületi
utak felújítására, amelyek az idei évben
valósulnak majd meg.
– Képviselő úr nevéhez köthető
a Trianoni döntés 100. évfordulójához kapcsolódó emlékév
megszavazása.
– A Trianoni döntés 100. évfordulójára nem egy gyászévet szerettünk
volna hirdetni. Minden okunk meglenne, hogy gyászoljunk és szomorú
megemlékezéseket tartsunk és ezt
június 4-én meg is kell tenni. A napján,
100 évvel Trianon után meg kell emlékeznünk arról, hogy egy országot halálra
ítéltek, részekre daraboltak, akkor öt, ma
nyolc országban találták magukat a
magyarok. Viszont ebben túl sok
előremutató nincs, ezért mondtuk azt, hogy legyen egy nap a
megemlékezésé és 365 nap a
nemzeti összetartozásé. A
2020 -as év a N emzeti
összetartozás éve, aminek
a legfőbb üzenete az, hogy
nem csak egyszerűen
megmaradtunk és túléltük ezt a száz évet,
hanem ha végig tekintünk ezen az időszakon, akkor a sok-sok
tragédia ellenére
jó erőben megmaradtunk. Hál’
Istennek
elmondhatjuk azt is,
hogy az
elmúlt tíz
évben a nemzetegyesítés
megtörtént, létezik

a kettős állampolgárság, jók a kapcsolatok a külhoni magyarokkal, támogatjuk
őket. Ezekben óriási szerepük van az
olyan városoknak, mint Dabas, akik a
testvérvárosi kapcsolatokon keresztül
ápolják a nemzeti összetartozás ügyét.
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… dabasi ANGYALOK Baróton …
A 2019. évi Gyóni Napok rendezvényén találkoztunk és beszélgettünk Pájer Gyurival a Határtalanul program erdélyi kapcsolattartójával, akinek felkeltette érdeklődését a Kreatív Alkotó Kör
tevékenysége, kiállításainak sikere. Azonnal elhangzottak kérdései:
Mikor lesz a következő kiállítás? És milyen témában? Adventi angyalok! –válaszoltuk és gondolatban útnak is indulhattunk Erdélybe,
mert látatlanban azonnal meghívást kapott kiállítási anyagunk a
Baróti Művelődési Házba. Adventben, karácsonykor a Lélek húrjai,
Angyali érzés jelentése, Őrangyal, Tiszta lélek, A remény angyala,
Aramit, Az igazság angyala címmel kiállított angyali alkotásokon
keresztül is közelebb kerülhet egymáshoz a két testvérváros közössége. Ezzel a gondolattal kezdtük szervezni az alkotókör angyalainak
erdélyi bemutatkozását. Gondos csomagolás és rögzítés után december 18-án reggel útnak indultunk Barótra, 19-én a gyors kicsomagolás és már gyakorlott elrendezés után, helyi idő szerint 18
órakor, a baróti önkormányzat képviseletében Szakács László alpolgármester úr nyitotta meg kiállításunkat, majd az angyalok szolgálatáról Krizbai Irénke – a nyugalmazott református tiszteletes úr

felesége – adta át gondolatait. A sokszínűen megalkotott adventi
angyalokat a Dabasi Irodalmi Kör és a Tollászkodók, tollforgatók,
versfaragók angyal versei is elkísérték. Az est programjában a dabasi verseket baróti fiatalok előadásában hallhattuk és nyomtatottan
ajándékoztuk is a vendégeknek. Bízunk benne, hogy 2020. január
végéig sok baróti és erdővidéki nemzettársunknak és barátunknak
lesz lehetősége meglátogatni a dabasi angyalokat.
Köszönjük Pájer Gyuri ötletét és aktív szervezését, a dabasi
önkormányzat támogatását az utazásban és szállásban, Szakács
László alpolgármester úr vendéglátását, Molnár Imrének a biztonságos utazást és szállítást, a Derzs panzió vendégszeretetét,
a Baróti Művelődési Ház által biztosított kiállítóteret, a kiállítás
berendezését Barsi Rékának, Kajliné Ludányi Margitkának, Sikari
Marikának és Vágó Péternek, a Kreatív Alkotókör együttműködését
és a dabasi verseket. A sok-sok segítség alkotja meg együttesen
a testvérvárosok Hála és Köszönet angyalát, amelyet Mindenki
fantáziájára bízunk…
A Kreatív Alkotó Kör tagjai

Díjat kapott Valentyik Ferenc
Dabas Város Helyi Értéktár Bizottságának kiemelkedően
termékeny kutatója Valentyik Ferenc. Több mint száz azoknak az értékeknek a száma, amelyek feltárása a nevéhez
fűződik. Valentyik Ferenc több megyei értéket feltárt, amelyek már-már a feledés homályába vesztek.
A Pest Megyei Közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet
adományozott Valentyik Ferenc részére a helyi értékek
összegyűjtésében, feltárásában végzett kutatói munkája
elismeréseként a december 4-én tartott Megyenap alkalmából.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!
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Köszönet az adományokért
Ezúton szeretnénk megköszönni a decemberi adományozásban
résztvevőknek hozzájárulásukat a kevésbé szerencsés helyzetb e n lévő dabasi családok karácsonyi ünnepének széppé tétel éb en . A s zél e skörű ö s s zefog á sn ak é s a z
adományozók nagylelkűségnek köszönhetően
minden várakozást felülmúlt az adományok
mennyisége és minősége. 52 gyermekhez,
25 idős, egyedülálló rászorulóhoz és 54
rászoruló, gyermekes családhoz közvetítettük a felajánlott ajándékokat, tartós
élelmiszercsomagokat.

Városunk legifjabb lakói
Baba
Krajecz Adél
Kocsis András
Ulicska-Horváth Renáta
Lakatos Tamás
Marcsó Bendegúz
Jamriska Csenge
Kiripolszky Kornél
Hornyák Adrienn
Simonits Medox Richard
Tornyai Balázs
Belehorecz Szabolcs
Láncos Lilla
Tóth András Arion
Körmendi Bálint Attila
Balázs Nikolett
Mátyás Hanna
Fézler Léna Hanna
Németh Lilien Patrícia
Podoba Bence

Anya 	Született
Gubicza Éva
2019. 10. 14.
Pitka Viktória Anita
2019. 11. 09.
Horváth Renáta
2019. 11. 10.
Rafael Éva
2019. 11. 25.
Garajszki Nikolett
2019. 11. 25.
Vincze Lilla Viktória
2019. 11. 26.
Kovács Kinga
2019. 11. 27.
Fórián Eszter
2019. 11. 28.
Jager Nikoletta
2019. 12. 01.
Berkes Emese Gyöngyi 2019. 12. 02.
Majeczki Beáta Valentina 2019. 12. 02.
Kovács Rita
2019. 12. 07.
Dr. Bereczki Judit
2019. 12. 09.
Juhász Barbara
2019. 12. 10.
Ulicska Nikolett
2019. 12. 14.
Kalmár Alexandra
2019. 12. 27.
Gáspár Vivien
2020. 01. 01.
Németh Krisztina
2020. 01. 04.
Ordasi Erika
2020. 01. 07.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
2020. január 1-jén,
21 óra 25 perckor született meg
az idei év első dabasi babája,

Fézler Léna Hanna
Hosszú, boldog életet
kívánunk neked Léna!

Külön köszönjük:
–	az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola cukrász
tanulóinak, hogy 50 kg mézeskaláccsal járultak hozzá
a családok ajándékcsomagjaihoz
–	Jurácsik Andreának a program szervezését, koordinálását,
az adományok szállítását
–	a dabasi bölcsődéknek, óvodáknak, iskoláknak, hogy
parterek voltak a gyermekek „örökbefogadásában”
–	a dabasi TESCO Áruháznak a nagylelkű felajánlásért
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgált és Központ dolgozói

Házassági évfordulók
2019 novemberében kötöttek házasságot:
November 29.
Hosszú Kornél–Balogh Melinda Klaudia
Dosan Gabriel–Sándor Anita
Melczer Tibor Ruben–Juhász Ágnes
2019 decemberében kötöttek házasságot:
December 13.
Varga Gergely–Vadász Linda
Vojna József–László Viktória Tünde
75 éve (1944-ben) kötöttek házasságot:
December 15.
Balog Vince–Gombár Ilona
60 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
November 3.
Bálint István–Garajszki Mária
November 5.
Bálint Mihály–Petrányi Terézia
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
December 17.
Balog Péter–Buzás Krisztina
Gáspár Gáspár–Hermann Ilona
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
December 3.
Szabó János–Majorosi Judit
December 11.
Miloszerni István –Szeibert Ilona
December 17.
Kálmán Sándor–Volentér Erzsébet
10 éve 2009-ben kötöttek házasságot:
December 8.
Petrányi István–Drozdik Edina
December 10.
Hanák János–Kanyó Rozália
December 23.
Winterfeld Róbert Béla–Komjatszegi Csilla

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk legidősebb lakói
Szabó Imre
Deák Ferencné (Béres Mária)
Molnár Gyuláné (Sós Mária)
Bábel Istvánné (Dobos Mária)
Docz Andrásné (Bede Ilona)

1927. 12. 12.
1926. 12. 16.
1924. 12. 08.
1923. 12. 30.
1918. 12. 22.

92 éves
93 éves
95 éves
96 éves
101 éves

ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG ÖNÖKET!

2020. január
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Eta néni titka
Azzal a feltett szándékkal kerestem meg Eta nénit, hogy megtudom, vajon mi lehet a titka, hogy nem
ritkán naponta közel háromezer ember keresi fel Wesselényi utcában lévő takaros házát. Otthonában
két lányával fogadott és pár percnyi beszélgetés elég volt, ahhoz, hogy választ kapjak a talányomra.
– Mikor volt az első év, hogy karácsonyi fényeket tett ki
a házához?
– Több mint tíz évvel ezelőtt a ház előtti bokrokra, tujákra tettem
fénydekorációt, majd fokozatosan egyre többet. Minden évben vettünk hozzá valamit. Először az unokáimnak szerettem volna örömet
szerezni, de mostanra már igencsak kinőtte magát.
– Ha jól sejtem, akkor a dekoráláshoz az évek alatt már a
család segítsége is elkélt?
– Igen, mostanában már a család minden tagja kiveszi a részét a
fények felrakásából, a díszek, a jászol, a szánkók kihelyezéséből. Az
egész több mint két hétig tart és ilyenkor is együtt a család.
– A mostani adventi, karácsonyi időszakban mennyien fordultak meg önöknél?
– Hétvégente voltak mindig a legtöbben, olyankor volt, hogy egy
nap háromezer ember is megfordult az udvarunkban. Szenteste és
karácsonykor is rengetegen jöttek. Volt, akik itt adták át az ajándékaikat egymásnak, van egy fiatal pár, akik minden évben elhoznak
egy egyedi díszt, ami számukra a legkedvesebb és azt itt akasztják
fel a fára. Olyan is volt, aki egy manapság divatos füstbombával
jelentette be a családjának, rokonságának a hamarosan megszületendő baba nemét.
– Ez alatt az öt hét alatt nincs nagyon magánéletük, hiszen
folyton idegenek jönnek mennek a ház körül.
– Már évek óta nincs az a klasszikus otthon begubódzunk pihenés,
hanem ilyenkor fogadjuk az ide látogatókat. Meleg teát, süteményt,
zsíros kenyeret készítünk. Volt olyan nap, hogy 25 kilogramm kenyér
fogyott el.
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Nagyon sok emberrel szóba elegyedünk, vannak visszatérő vendégeink, sokukkal jó baráti viszonyt ápolunk. Az ország minden tájáról érkeznek emberek, van, aki tömegközlekedéssel, van, aki autóval,
de sokan jönnek szervezett busztúrával is. Például volt itt egy kórus,
akik egész délután csodálatos énekekkel kedveskedtek mindenkinek.
Egyre többen jönnek külföldről is, Amerikából, az Arab Emírségekből,
Ugandából is voltak látogatók, de még csak most kezdjük átolvasni
a vendégkönyvet. Volt olyan, aki külföldről hazatérőben a reptérről
nem hazafelé ment, hanem tett egy kitérőt Dabasra.
– Szoktak esetleg égősorokat ajándékozni, hogy a következő alkalommal már azt is beépítsék a dekorációba?
– Néhány ilyen jellegű dekorációt már kaptunk miután nyilatkoztunk a „Balázsék” rádiós műsorban, de ami igazán szívet melengető
az a sok-sok gyermekrajz, kedves bejegyzés a vendégkönyvbe, vagy
a nagy szertettel késíztett házi mézeskalácsok, sütemények.
– Az idei évre vannak már tervek? Újabb ötletek?
– Biztos, hogy változtatunk majd a kialakításon és újabb elemeket
is be fogunk építeni. Most vízkereszt után pár nap alatt leszedjük
őket és jöhet egy kis pihenés.
És, hogy mi Eta néni titka? Nagyon egyszerű válasz: az a
szeretet és kedvesség, amivel mindenkit fogad ő is és családjának minden tagja.

www.dabas.hu
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Dabas város polgármestere

– Ünnepi műsor:
Földes László HOBO:
József Attila – Tudod, hogy nincs bocsánat!

Közös s ég i sz í n t e r e k
c í m e i é s e l é r h e tős ég e i
Dabasi-szőlősi közösségi ház közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. • Telefon: 06-70/396-2861
• E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com • Feldman Lászlóné,
Farkasné Rácz Erzsébet
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 •
06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint • Munkatársak: Barsi Réka, Gomola Imréné, Gubicza
Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné,
Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. • Információ: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237,
06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu
• Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő és szerda: 8.00–20.00 óráig
• kedd és csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 08.00–21.30 óráig
• szombat és vasárnap: rendezvény szerint
Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. • Telefon: 06-29/362-545,
06-30/534-1138 • E-mail: Dágány Józsefné galeria@kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig • kedd–csütörtök:
09.00–17.00 óráig • hétvégén előre egyeztetett időpontban.
Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda) • Szakmai vezető:
Illy Noémi • telefon: 06-29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@
gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu • Nyitvatartás a téli rend
szerint: hétfő, kedd: 09.00–17.00 óráig, szerda: 13.00–17.00 óráig,
csütörtök–péntek: 09.00–17.00 óráig, szombaton: 09.00–12.00 óráig.
Levendula-ház – Közösségi Színtér és Értéktár
2370 Dabas, Lakos doktor utca 27. • Telefon: 06-70/337-0830
• E-mail: Jurácsik Andrea juracsik.andrea@dabas.hu
• Facebook: Levendulaház Városi Nappali
Nemes-kúria Közösségi Színtér
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. • Telefon: 06-20/474-2443,
Takács Lászlóné • E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/nemeskuria
Sári zarándokház és közösségi színtér
2371 Dabas, Mánteleki u. 8. • Telefon: 06-70/455-9550
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek:
08.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Gogolák Mariann, Mráz Józsefné,
Szabó Mónika
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

RENDEZVÉNYEK
Január 23. csütörtök, 18.00 órától
Magyar Kultúra Napja
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díj átadása
Földes László „Hobo” – József Attila:
Tudod, hogy nincs bocsánat c. előadása

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Néptánc oktatás
Óvodás néptánc csoport: szerda,
17.00–18.00 óráig. Szakmai vezető: Csébi
Orsolya
Cseperedő néptánc csoport: szerda,
16.00-17.00 Szakmai vezető: Csébi Orsolya
és Farkas Gábor
Haladó néptánc csoport: hétfő 16.30–
17.30, péntek 17.30-19.30
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–
19.00 óráig, péntek 19.3–21.30 óráig. Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas
Gábor

Népi hangszer oktatás
Kezdő citera: péntek 17.30–18.30 óráig
Szalmaszálak citeracsoport: péntek
16.30–17.30 óráig
furulya: péntek 16.00-16.30
koboz: péntek 18.30-20.00
Szakmai vezető: Kovács László
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Február 1. szombat, 15.00 órától
Szépkorúak klubja
Péntekenként 16.00–20.00 óráig
Vision Hip-Hop táncoktatás
Január 29. (szerda) 18.00 órától
Gyóni Géza Irodalmi Kör

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Január 20. és 27. hétfő, 16.30–19.30 óráig
Dabasi Művészeti Szakkör
Ajánlott téma: Portré – modell után. Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas. Bővebb információ az
intézmény elérhetőségein kapható.

„Részlet”
Sallai László fotográfus
kiállítása
A kiállítás megnyitója:
január 17. (péntek), 17.00 óra
Megnyitja: Ligetvári István,
közreműködnek: Raffael Henrietta és Osvalda Tibor
előadóművészek
A kiállítás február 7-ig látogatható

2020. január
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Levendulaház Közösségi Színtér- és Értéktár
A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 06-70/337-0830

Szülésre Felkészítő Tanfolyam
Január 24. péntek, 9.00-10.30 óráig
Szoptatás, táplálás
Január 31. péntek, 9.00-10.30 óráig
Altatás, hordozás
Február 7. péntek, 9.00-10.30 óráig
Rugalmasság, napirend
Belépő: 2000 Ft/fő.
Előadó: Adorján Liza. Jelentkezés: a
Levendulaház, illetve a Liza-MotherCoach
Facebook oldal eseményénél.
Bábos Mesekuckó
Január 22. szerda, 10.30–11.30óráig
Mókusok a bajban
Február 5. szerda, 10.30–11.30óráig
A Kisnyuszi kunyhója

A bábjátékot követően baba-mama
klub, kézműves foglalkozás.
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna
Belépő: 1500 Ft
Ringató
Január 23., 30., február 6. csütörtök,
10.00–10.30 óráig.
A foglalkozást vezeti Farkas-Barabás Réka.
A foglalkozás díja: 800 Ft/ fő
Német nyelvtanfolyam
Szombat 10.00–11.30 óráig iskolás német
csoport. Rácz Tamás: 06-20/598-3009

Angol Újrakezdő nyelvtanfolyam
Január 20., 27. hétfő, 18.00–19.30 óráig
Január 22., 29. szerda, 18.00–19.30 óráig
Vezeti: Székelyné Mészáros Judit.
Jelentkezni lehet: Rácz Tamás
06-20/598-3009
Terápiás tanácsadás
Kedden délutánonként Kovács Sándor
integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus. Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, családés párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa családés párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével. Előzetes bejelentkezés
szükséges: 06-30/664-4986.

sári zarándokház és közöségi színtér
A programok részleteiről és további rendezvényekről hamarosan a Sári Zarándokház- és Közösségi
Színtér és Dabas Város facebook oldalán, a város honlapján, a Dabas Tv és a Rádió Dabas műsorából,
valamint a zarándokházban tájékozódhatnak.
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Kedd, 17.30–19.00 óráig
Bazsalicska Citeracsoport
Péntek, 18.00–22.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
Péntek 20.00–22.00 óráig
Pilates
Hétfő, 18.30-19.30 óráig
Mrázné Gogolák Éva vezetésével

TOVÁBBI PROGRAMJAINK
Január 29. (szerda), 18. 0 0 órától
– Cirkusz
Január 31. (péntek), 10.00-12.30 óráig
– Véradás

Február 8. (szombat), 20.00 órától
Farsangi batyus bál
Zene: RBT Tánczenekar
További információ hamarosan
a facebookon, a zarándokházban és a Sári
Szlovák Önkormányzat képviselőitől kérhető.
Február 15. (szombat), 21.00 órától
– HIT Session Disco

Nemes-kúria Közösségi Színtér
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, esküvők illetve céges rendezvények lebonyolítására a díszteremben és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni. Lehetőség van továbbá esküvői
fotózásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Január 22., február 5. (szerda) 10.00–12.00 óráig
baba-mama klub – Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
Január 24. (péntek) 16.30–18.30 óráig
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
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Minden kedden 17.30 órától
tartásjavító gerincjóga
– Bővebb információ: Kotán Sándorné 20/665-4797

www.dabas.hu
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
HÉTFŐ
Február 3., 10.00 óra
SZENIOR AKADÉMIA – Novák Mária:
Tánc és mozgás időskorban
Január 20., február 3. 16.00 órától
NÉPTÁNC óvodásoknak
– a foglalkozásokat tartja Ecser Fruzsina
16.00-18.00 óráig
Kézimunka programok Kajliné Ludányi
Margit foglalkozásvezetővel.
HORGOLÓKLUB – február 10.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – január 20.

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI – számítógép-használat
és -gyakorlat időseknek.
Minden kedden, óránkénti beosztással
– gyakorlati segítő: Rizmajer Éva
17.00–19.00 óráig
DABASI DALKÖR – felnőtt népdalkör
próbái, szakmai vezető: Pavella Krisztina

szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra nyelvtanár minden kezdőt és
újra kezdőt szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

Január 22., február 5., 18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK – tollforgatók,
versfaragók köre
18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
– szakmai vezető: Farkas Pál

CSÜTÖRTÖK
Január 23., 9.00–16.00 óráig
ORIMAMI – papír varázslat
nagymamáknak! Foglalkozásokat vezeti:
Pálinkásné Balázs Tünde
18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
– Dr. Botta Ilona jógaoktató
január 30., 18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– Beszélgetés Péterfy-Novák Éva
Egy asszony című regényéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

PÉNTEK
január 24., 17.00–19.00 óráig
KREÁLOM – kézműves praktikák
felnőtteknek – Ötletekkel készül Gomoláné
Sinkó Zsuzsanna, Gubicza Jánosné,
Viola Éva

SZOMBAT
Január 18., február 15., 14.00 órától
ÉLMÉNYFESTŐK – Csak festegetek és
más semmi! – festő alkotóműhely felnőtteknek
Február 8., 14.00 órától
ARTISTKID – kézműves alkotóműhely
gyerekeknek – Alkotóműhelyeket vezeti:
Viola Éva
Február 8., 15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
– Klubvezető: Szabó Jánosné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Január 17., péntek
Kézműves foglakozás
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal
Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző
programjaival várja a látogatókat!

DABASI-Szőlősi Közösségi ház közösségi színtér

A szőlősi Tájház látogatása, az itt tartandó rendezvények megszervezésével, a műfüves sportpálya használatával
kapcsolatban az intézményben vagy telefonon, érdeklődhetnek.

Állandó programok:
Kedd
11.00–13.00 Orvosi rendelés dr. Tar Erika,
a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
Szerda
11.00–12.00 Orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak – dr. Berze Éva
Csütörtök
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina

2020. január

10.00–12.00 Baba–mama Klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rendelés – dr. Tar
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör – Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné páros héten
Péntek
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági kézműves
szakkör – Feldman Lászlóné

Vasárnap
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna Kovács Istvánné
Január 28. (kedd) 17.30
Filmklub Szabó József János hadtörté
nésszel a Szőlősi Művelődési Házban
A huszonnyolc panfilovista
(orosz történelmi film 2018)
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Adventi készülődés Dabas-Sáriban

2019. december 8-án, vasárnap került
megrendezésre az Adventi Délután a sári
hagyományőrzők szervezésében. A program a Sári Szlovák Udvarban, valamint a
Sári Zarándokház és Közösségi Színtérben
zajlott.
A felnőttek számára egyedi ajtókopogtatók, illetve adventi dobozok készítésére
volt lehetőség Danyis Dorottya „DoriFlori”
vezetésével, mindeközben a gyerekek karácsonyi díszeket készíthettek.
A Rétesházban a vállalkozókedvűek
mézeskalácssütésben vehettek részt a cukrász tanulók irányításával. Az odalátogatókat bejgli- és réteskóstoló, sparhelten
gőzölgő tea és forralt bor várta.
A délután folyamán felléptek a Szivárvány és Napsugár Óvodák növendékei, a
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákja, valamint a Rozmaring Népdalkör
tagjai. A műsor végén a gyermekek nagy
örömére megérkezett a Mikulás, aki édességgel, gyümölccsel kedveskedett nekik.

hont adók közé, ahol a házigazdák mellett
helyi lakosok is bekapcsolódhattak az ájtatosságba. Az egyre növekvő létszám miatt
azonban már a Zarándokházban fogadjuk a
Szent Családot.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Sponga Istvánné Teri néni imaközösségének,
hogy a tavalyi esztendőben is eljöttek hozzánk, együtt imádkozhattunk, ezzel is segítve a szentcsalád-járás hagyományának
továbbörökítését és, hogy az adventi készülődés időszakát bensőségesebb örömmel és
befogadó lelkülettel élhettük meg.
A z imaközösség tagjai: Bennárik
Jánosné, Farkas Mátyásné, Jurácsik
Balázsné, Jurácsik Istvánné, Molnár
Józsefné, Sponga Istvánné, Szabados
Jánosné, Weisz Lajosné, Sári Szlovák
Önkormányzat/Sári Zarándokház.

Köszönjük minden közreműködőnek,
szereplőnek és résztvevőnek, hogy segítették és megtisztelték jelenlétükkel karác s on yi ké s zü l ő d é sü n ke t , a m el l yel
meghittebbé tehettük az adventi időszakot!

Szállást keres
a Szent Család
A szentcsalád-járás hagyománya napjainkban is élő adventi ájtatosság, melyet Sáriban
több csoport őriz. Közösségenként 9 család
áll össze az imakilencedre, hogy december
15-től kilenc estén át járják egymás házait a
Szent Családot ábrázoló képpel. A csoportot
minden otthonban házi oltár várja, ahová az
előzetesen megáldott képet teszik. A tagok
az oltár köré ülve imádkoznak, énekelnek,
így jelezve, hogy befogadják a Szent Családot, szállást adnak nekik. Az est folyamán
rendszeresen felhangzanak szlovák nyelvű
szent énekek és imák is.
Az elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy a Sári Tájház is csatlakozott az ott-

a Sári Szlovák Önkormányzat képviselői
és a Sári Zarándokház- és Közösségi
Színtér munkatársai

A Gyóni Géza általános iskola fejlesztése
Az elmúlt évben lezajlott a Gyóni Géza Általános Iskola tanteremépítésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárás. A tanteremépítésről szóló korábbi kormányhatározattal összhangban az építőipari drágulás miatt a közbeszerzési
eljárás eredményeként megállapított megvalósítási összeg ismeretében született december végén kormányhatározat. A kormányhatározatban kiemelt
magasépítési beruházássá nyilvánították a fejlesztést, az annak koordinálásáért felelős Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét
568 026 093 Ft összegben állapították meg.
Ez azt jelenti, hogy a forrás biztosítása mellett a régen várt fejlesztés a
közeljövőben elkezdődhet.
szerk. Részlet az iskola bővítési tervéből

Pácolt lakkozott faburkolat
MILESI lazúros
színezéssel (üzemben)

RHEINZINK
korcolt tetőfedés

nyerstégla falazat
mélyített fugákkal

Tűzjelző által vezérelt
motoros nyíló ablak

Tűzjelző által vezérelt
motoros nyíló ablak

műanyag ablakok
fehér színben

pácolt lakkozott faburkolat

RHEINZINK (blue-grey)
bádogozás

30 cm magas
műkő lábazat

ÉSZAKI HOMLOKZAT M1:100

új épületrész, ráépítés

+9,40

+6,40

+11,875
+11,52

+11,875
+11,52

+10,40

+10,40

+9,40

+9,40

+9,10

+9,10

+7,385

új épületrész, ráépítés

+13,68

+11,875
+11,52

+6,40

+6,40

+6,10

emelet

+4,30
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+3,82

+3,82

+3,40

+2,70

G E N E R Á L T E R V E Z Ő:

BOLTÍV Építészeti Kft.
1033 Budapest, Selyemfonó utca 4.

MEGRENDELŐ:

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2370 Dabas, Szent István tér 1/b
Kőszegi Zoltán polgármester

ISKOLA IGAZGATÓ:

Kotán Sándor

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

Bujdosó Géza,

+3,07
+2,565

földszint

±0,00

±0,00

±0,00

-0,30

-0,30

-0,30

meglévő, megmaradó

meglévő, megmaradó épületrész

+3,82

Szücs Tamás,
ÉPÜLET SZERK. TERVEZŐ:

okl. építészmérnök, vezető tervező

É

építészmérnök

Káldy János, okl. építészmérnök,

TT1 01-1576

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

Müller Rezső, okleveles gépészmérnök,

ELEKTROMOS TERVEZŐ:

Bíró Gábor, okl. villamos mérnök,

TŰVÉDELMI TERVEZŐ:

Papp János, tűzvédelmi mérnök,

P R O J E K T:

GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉS
Dabas-Gyón, 2373. Szőlő utca 2.

G-T1 01-1867
V1 13-5187

I-099/2008-06-1

3865/50 hrsz.

T E R V F A J T A:

TERVEZETT

T E R V L A P:

ÉSZAKI HOMLOKZAT
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Hivatali szócső

Fenyőfa és zöldhulladék átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2020. január hónapban a zöldhulladék
leadására a zöldhulladék gyűjtőponton
lehet sort keríteni az alábbi időpontokban
és helyszíneken. Fenyőfa átvételére is a
zöldhulladék gyűjtőpontokon és az alábbi
időpontokban van lehetőség.
Lakossági zöldhulladék és fenyőfa gyűjtés
(gyűjtőpontos)
– Dabason január 27–30-ig,
8.00–14.00 óra között.
– Január 27. hétfő:
Dabas-Sári – Madách utcai játszótér
– Január 28. kedd:
Dabas – Sportcsarnok
– Január 29. szerda:
Dabas-Gyón – Búcsútér
– Január 30. csütörtök:
Dabas-Szőlők – Buszforduló

A gyűjtőponton minden vevőkóddal
rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet
hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta
maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát. Zöldhulladéknak tekinthető pl.: növényi eredetű
hulladék, a gally, a faág, a faapríték, a
fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek.
Szelektív hulladékgyűjtés január
20-tól 24-ig történik.
Házhoz menő Lakossági lomtalanítás: A lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul me g: A h á zh oz menő
lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető. Ha Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és igénybe kívánja venni
ezt a háztartását évente egyszer megillető
szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Munkatársaink tájékoztatást kérnek
Öntől, hogy milyen jellegű lomhulladékot
(bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni. Megkérdezik, hogy
mely időpont lenne Önnek alkalmas és rögzítik elérhetőségeit.
Egyeztetik a logisztikai vezetővel és
a diszpécserrel az Ön igényeit és a mi lehetőségeinket. Visszahívják Önt a megadott
elérhetőségén vagy visszajeleznek e-mailben.
A megadott napra a lomhulladékot Ön
előkészíti szállításra az ingatlanján belül,
a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet ki lomot!
Munkatársaink a jelzett időpontban
megállnak az ingatlanja előtt és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe rakodják az Ön jelenlétében.

Felhívás!
Tisztelt Jubiláló Házaspárok!
A tavalyi évben köszöntöttük a 30., illetve 40. házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat is. A hagyományt az
idei évben is szeretnénk folytatni és 2020 májusában megrendezzük az eseményt.
A város anyakönyvvezetői hivatalában csak a Dabas közigazgatási területén (Dabas, Sári, Gyón, Szőlők) kötött házasságok „hagyományos”, papíralapú anyakönyvei lelhetők fel,
kollégáink csak ezekhez az adatokhoz férnek hozzá, illetve az
elektronikus anyakönyvek nyilvántartása sem tartalmazza
azoknak a házaspároknak az adatait, akik ugyan Dabason
élnek, viszont nem itt kötöttek házasságot.
Kérjük azokat a házaspárokat, akik nem Dabason kötöttek
házasságot, de a városban élnek és szeretnének részt venni
az ünnepségen, hogy legkésőbb 2020. április 30-ig jelezzék
szándékukat a +36-20/370-7803-as telefonszámon, vagy az
ifjerdelyi.zs@gmail.com e-mail címen.
Megértésüket és segítségüket köszönjük!
Dr. Erdélyi Zsolt
anyakönyvvezető

2020. január
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A dabasi helytörténet jelentős
– 300 éve, 1720. január 12-én
történt az első bejegyzés az
Alsódabasi Református Egyház
anyakönyvébe, mely egyúttal a
közösség alapítási dátuma is. Az
első lelkész, Tutavishi György
egyéb feladatai mellett a gyermekeket is oktatta.
– 300 éve, 1720. június 9-én gróf Pálffy
Miklós ná dori adománylevelével
alsódabasi, babádi és gyóni földek kerültek a Halász testvérek
(Péter, István, János és Mihály) birtokába. 1725-ben a gyóni birtokról a családtagok Halász Péter javára lemondtak.
– 255 éve, 1765. június 23-án keresztelték meg a Kossuthfalva
közeli Necpálon Kossuth Lászlót, későbbi megyei lajstromozót,
uradalmi ügyészt, Kossuth Lajos édesapját.
– 245 éve, 1775. július 15-én született Dabasi Halász Bálint, aki
Katona József principálisaként írta be nevét a magyar irodalom
történetébe.
– 225 éve, 1795. július 17-én született Bartholomaeides Soma
gyóni evangélikus lelkész, a „Metelka díjazottja” őszibarackfajta
nemesítője.
– 205 éve, 1815-ben született Sátoraljaújhelyen
Kossuth Lujza, aki családja alsódabasi tartózkodása idején ment férjhez az abonyi
Ruttkay Józsefhez és későbbi életútja
során számos alkalommal járt Dabason.
– 200 éve, 1820. november 15-én született Gyónon Kalicza Ferenc református
lelkipásztor, aki 48 évig szolgálta szülőfaluja gyülekezetét.
– 190 éve, 1830. április 16-án hunyt el Kecskeméten Katona József,
a Bánk bán szerzője.
– 190 éve, 1830. november 17-én, a Pesten megjelenő Hazai ’s Külföldi Tudósítások jelentős terjedelemben adott számot a 81. életévében járó Szalay István alsódabasi közbirtokos, hites földmérő
nemes gesztusáról: a maga korában páratlanul értékes és gazdag, 829 kötetes könyvtárát egykori alma materének, a
kunszentsziklósi református gimnáziumnak adományozta.
– 190 éve, 1830. december 19-én hunyt el Gyónon Szilvási Gábor, a
gyóni reformátusok templomépítő lelkésze. Novemberben,
közelgő halálát érezve, latin és német nyelvű könyvei kétharmadát, összesen 136 kötetet, a kecskeméti református gimnáziumnak adományozta.
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– 180 éve, 1840. februárban nyitotta meg a mai Dabas első patikáját Alsódabason Metelka Ferenc gyógyszerész.
– 180 éve, 1840. május 10-én szabadult börtönéből Kossuth Lajos,
akinek első útja családjához és édesapja sírjához, Alsódabasra
vezetett.
– 175 éve, 1845. október 19-én hunyt el Pesten Karacs Ferencné
Takáts Éva írónő.
– 160 éve, 1860-ban debreceni legátusként egy félévet az
alsódabasi reformátusoknál tanított Szentgyörgyi István, a
kolozsvári színjátszás későbbi színészóriása.
– 140 éve, 1880. június 13-án tartották Alsódabason Kossuth László síremlékének országos leleplezési ünnepélyét.
– 135 éve, 1885. március 9-én hunyt el Alsódabason Metelka
Ferenc, a szépséges Metelka-medvelepke felfedezője és névadója.
– 120 éve, 1900. április 28-án született Gyónon dr. Lakos János, a
dabasi egészségügy példaadó személyisége.
– 110 éve, 1910. március elején jelent meg a Szent-István Társulat
kiadásában a hazai könyvpiacon gróf Vay Péter főmunkáinak
egyike, a 300 oldalas „Amerikai naplókivonatok, útijegyzetek,
levéltöredékek”. Az első könyvismertetést a Budapesti Hírlap
közölte március 6-án.
– 100 éve, 1920. január 26-án választották nemzetgyűlési képviselővé az Országos Kisgazda és Földmíves Párt jelöltjeként induló
gyóni kötődésű Sziráki Pált.
– 100 éve, 1920. február 23-án született Gyónon Lakos János földműves, az 1956-os forradalom mártírja.

– 100 éve, 1920. március 18-án született Gyónon Balogh II. Sándor
24-szeres válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja.
– 100 éve, 1920. március 22-én született id. Bábel Balázs, városunk
köztiszteletben álló, 2015-ben elhunyt díszpolgára.
– 100 éve, 1920. június 4-én írták alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában a világháborút lezáró békediktátumot. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.
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– 100 éve, 1920. június 27-én született Madarason Bisztrai
László atya, püspöki tanácsos, plébános, városunk 10 évvel
ezelőtt, 2010. július 31-én elhunyt díszpolgára.
– 95 éve, 1925. május 10-én leplezték le Alsódabason a világháború hősi halottjainak emlékművét.
– 95 éve, 1925. július 4-én Felsődabason hunyt el Siposné
Dobozi Lina, a 19. század második fele és a századforduló népszerű színművésznője, számos korabeli társulat tagja.
– 85 éve, 1935. október 17-én Hartmann László autóversenyző
jóvoltából magyar világcsúcs született a gyóni rekordpályán.
– 80 éve, 1940. április 15-én született Budapesten Kosztolányi
Gyula, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola számos kitüntetéssel elismert nyugalmazott igazgatója, városunk díszpolgára.
– 70 éve, 1950. október 18-án, Gyónon született dr. Bábel Balázs
Kalocsa-Kecskemét érseke, városunk díszpolgára.
– 70 éve, 1950-ben adományozta tanítói lakását a szőlősi katolikus híveknek Balázs Mária nyugalmazott tanító.
– 65 éve, 1955. május 15-én, Sepsiszentgyörgyön született
Kapui Ágota költő, újságíró, francia-magyar szakos tanár, a
Dabasi Újság 2018. június 19-én tragikusan elhunyt főszerkesztője.
– 30 éve, 1990. március 25-én volt a rendszerváltó parlamenti
választások első fordulója. A második fordulóra április 9-én
került sor.
– 30 éve, 1990. szeptember 1-jén – közel egy évtizednyi szünet
után, az egykori munkásőr bázis épületében, – újra indult
Dabason a szakmunkásképzés.
– 30 éve, 1990. szeptember 30-án volt - a rendszerváltó folyamat részeként – az önkormányzati választások első fordulója.
A második fordulót október 14-én tartották, az első szabadon
választott képviselőtestület október 25-én tartotta alakuló
ülését.
– 10 éve, 2010. szeptember 23-án az alsódabasi katolikus templom adott otthont a lakossági fotográfiagyűjtésnek köszönhetően megvalósuló, nagysikerű „Ezer dabasi pillanat” című
kiadvány könyvbemutatójának. A kötet szerkesztője Czagányi
László helytörténész.
Valentyik Ferenc

2020. január

SZÓZAT ANTOLÓGIA
A Szózat elektronikus keresztény, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat indulásának 10 éves évfordulójára emlékeztető
kötetet jelentetett meg 2019 decemberében. Cságoly Péterfia Béla
főszerkesztőt és munkatársait a Gyóni Géza Emlékév társszervezőiként ismertük meg városunkban. Az akkor kialakult, szép eredményt hozó munkakapcsolatok tovább élnek, így számos dabasi
vonatkozása van az új kiadványnak. Gyóni Géza alakját idéző költeményekkel szerepel az antológiában Kapui Ágota, Czipott György,
Jagos István Róbert és Móritz Mátyás, melyet tovább gazdagít a
költő „Sírvers”-ének orosz fordítása Gaál Áron tollából. A lap működését három közelmúltban tragikus hirtelenséggel távozó szerző,
szerkesztő már a Parnasszusról segíti. Kapui Ágotára, Gaál Áronra és Jagos István Róbertre
külön összeállítás emlékeztet,
Kapui Ágota „Variációk Trianonra” című versének felhasználásával. Az antológia
azon túl, hogy betekintést,
keresztmetszetet ad a
folyóirat működéséről,
kiváló felvezetője a Nemzeti Összetartozás
Emlékévének is.
V. F.
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2020. A Nemzeti Összetartozás Éve
„Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak,
amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”
Apponyi Albert gróf szavai a trianoni diktátum
megismerése után
Az idei évet az országgyűlés 166 igen, 5 nem és 1 tartózkodó
szavazattal a „Nemzeti összetartozás évé”-nek nyilvánította. Az
aktualitást a magyar történelem legnagyobb tragédiája, az első
világháborút megnyerő nagyhatalmak száz éve meghozott trianoni döntése szolgáltatja.
A kerek évfordulóra nehéz érzelmek, indulatok, düh nélkül
emlékezni, hiszen szinte példa nélküli, hogy egy, a háború során
csupán epizódszerepet játszó kis országon csattanjon a bosszúra szomjas győztesek ostora, prédaként vessék az ordas hazugságokkal érvelő szomszédok lábai elé.
A magyarság többsége számára feldolgozhatatlan, érthetetlen és a mások felé megnyilvánuló bizalmatlanságunk alapját
képező diktátum máig ható következményeit hosszasan lehetne
sorolni. Kezdve a gazdasági lehetőségeink szűkülésétől egészen a
magyar nyelv sorvadásáig. Sajnos a száz évvel ezelőtti félelmek
nagy része beigazolódott.
Mindezek ellenére nem szabad, hogy az év az önsajnálatról
szóljon, hiszen tíz évvel ezelőtt elindult a nemzet határokon
átívelő újraegyesítése és a szomszédos országokkal való kapcsolatok rendezése. Rengeteg olyan kormányzati, regionális, illetve
helyi döntés született, amely elősegítette ezt a szellemi, lelki, gazdasági közeledést.
Mi, Dabason is kivettük ebből a részünket. Nálunk akár az évtizednek is adhattuk volna a nemzeti összetartozás nevet. Az idén
egy kicsivel megtoldjuk az eddigieket. Terveink szerint, minden
lapszámunkban elhelyezünk egy verset, vagy regényrészletet,
amely a 100 évvel ezelőtti eseményre emlékeztet, trianoni zászlókat teszünk a város intézményeire, tematikus előadásokat szervezünk határon túli művészek, történészek, egyetemi oktatók
részvételével. Baróti, zentai és dabasi diákok közös előadásával
emlékezünk június 4-én. Időszakos interaktív kiállítást tervezünk
az egyik kúriánkban és köztéri művészeti alkotással tesszük maradandóvá az évet. A könnyűzene rajongóinak is szeretnénk kedvezni nemzeti érzelmű együttesek Dabasra csábításával.
Az első irodalmi alkotás ki másé is lehetne, mint a dabasi temetőben örök nyugalomra lelt kedves barátunké, volt munkatársunké, az Erdélyből a csonka hazába települt Kapui Ágotáé. Fogadják
szeretettel.
Szandhofer János

Kapui Ágota:

Variációk Trianonra
Szétszaggatott ország fájdalma lüktet
szívem helyén – tenyérnyi kis haza
És elfordítom halkan a fejem
ha magyart üldöz csahos indulattal
új prófétáknak kétarcú hada
Ha anyanyelvem keresztre feszítik
És használatát törvény tiltja meg
A vasszög ízét ott érzem a számban
- Keserűségem szégyen pirulában –
Könnyel kevert rút szavakat nyelek
*
Őrizzük halkan a múltunk
mint mélybe zárt titkát a föld
Lelkünkben határok laknak
s mi kúszunk a tabuk között
Párolog szánkból a szó
és pánikot izzad a kéz
Ne próbálj igazat szólni
mert azonnal büntet az ész
Az önkontroll úgy feszül benned
mint drótban az áram, ha félsz
Maradj csak szótlan e földön
de örökkön ugrásra kész
*
Jó volna már letenni minden terhet
A homlokon redőző gondokat
Jó volna már ki ülni csendben
A szülőföld széles tornácára
Hegyek boltívei alá
És onnan nézni a szorgoskodó világot
A civakodó politikát
A tülekedő civilizációt
A felnövekvő dudva nemzedéket
Jó volna élni süketen és némán
A boldogság kulcsát csörgetve
Aranykarikán
Emberként az embertelenségben
Magyarként ott
Ahol már lassan csak a holtak
Beszélnek hozzám
A szeretet ősi nyelvén.
2010

1920
2020
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Egyházaink hírei
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
– január 26. 10.00 óra EGYETEMES IMAHETET záró istentisztelet
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
– hétfő, kedd, péntek, szombat 18.00 óra
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón
Békés, boldog új esztendőt kívánunk minden olvasónak!

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND:
– vasárnap 09.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

Református egyházközségeink
Gyóni Református Egyházközség

– január 17. péntek, 18.00 óra bibliatanulmányozás + imaközösség
Márk evangéliumának tanulmányozása
Úrvacsoraosztás:
– január 20. hétfő, 10.00 óra ZÁRDAKERT IDŐSEK Otthona,
	11.00 óra ÁTRIUM IDŐSEK Otthona
EGYETEMES IMAHÉT a Krisztus hívők Egységéért:
– január 20–25-ig esténként, 17.00 órától
– január 20–21. hétfő, kedd, az evangélikus templomban
– január 22–23. szerda, csütörtök, a református Gyülekezeti házban
– január 24–25. péntek, szombat, a római katolikus templomban
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk
vallásfelekezetek különbségtétele nélkül!

a Gyülekezeti házban - úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 09.00 óra konfirmáció előkészítő 7. osztály 1. csoport
10.00 óra felnőtt istentisztelet a gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet
– hétfő 10.00 óra istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
	11.00 óra úrvacsorai istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában (minden hónap 4. hétfő)
– kedd
18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
– szerda 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
– péntek 17.00 óra konfirmáció-előkészítő 7. osztály 2. csoport
	18.00 óra Bibliatanulmányozás + imaközösség (havonta
egyszer)
HIVATALI IDŐ: hétfő: 15.00-18.00 óráig, szerda: 09.00-12.00 óráig
Minden kedves testvérünknek és olvasónknak kívánunk
istentől megáldott békés boldog újesztendőt, a keresztyének búék-köszöntésével: bízd újra életed Krisztusra!

Gyóni evangélikus gyülekezet
Boldog új évet kívánunk mindenkinek és sok szeretettel
hívjuk és várjuk közösségünkbe, alábbi alkalmainkra:
Állandó alkalmak:
– február 4. kedd, 09.30 óra Baba-mama kör Balázs-Szabó Júlia
vezetésével
– február 2. vasárnap és február 9. vasárnap istentisztelet ideje alatt
Gyermek-istentiszteletek Berki Viktória vezetésével
– péntek, 16.00 óra Konfirmációs óra
– február 10. hétfő, 16.30 óra Asszonykör
– február 3. hétfő, 18.00 óra Férfikör Varsányi Ferenc vezetésével
– péntek 17.00 óra Kórus
– január 19. vasárnap, 15.00 óra Nyugdíjaskör
Istentiszteletek idősotthonokban:
– január 14. kedd 10.00 óra Zárdakert
11.00 óra: Átrium
Más januári alkalmaink:
– január 20–25-ig Ökumenikus imahét.
– templomunkban január 20-án hétfőn és 21-én kedden lesznek
istentiszteletek 17.00 órakor.
– január 19. vasárnap, 10.00 óra Evangélikus családi bölcsődét
megnyitó istentisztelet

Gyermekkarácsony advent 4. vasárnapján
a gyóni református gyülekezetben

2020. január
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A 300 éves

Mária mennybevétele templom
ünnepi év zárása

2019. december 8-án, vasárnap, szentmise keretében hálát adott
közösségünk a Dabas-Sári Mária mennybevétele plébániatemplomban, a plébánia alapításának 300. évfordulóján.
A záróünnepen szentmisét celebrált Marton Zsolt, váci megyéspüspök. Örülünk, hogy püspökké szentelése után ilyen rövid idővel
köreinkben köszönthettük őt és áldását adta ránk. Vendégünk volt
még Soltész Miklós, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének
elnöke, Pánczél Károly országgyűlési képviselő, valamint Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere.
Püspök atya szentbeszédében megemlékezett iskolánk megalapításának a 26. évfordulójáról is. Advent 2. vasárnapján az Istennel
való harmónia, béke fontosságára hívta fel figyelmünket. „Jézus
most is meg akar születni bennünk, köztünk a szeretetkapcsolataink
által, itt Dabas-Sáriban is.” De őszinte bűnbánat nélkül, tisztátalan
szívvel nem lehet a Messiást várni – tette útravalóul tarisznyánkba
püspök atya a karácsonyvárás időszakában. Homíliájában kiemelte a
megtérés fontosságát: a megtérés azt jelenti, hogy a személyes életünk urává magát Jézus Krisztust tesszük. A Vele való találkozásunk
legyen megfordulás, felé fordulás, Vele való úton járás, hogy életünk
minden percének részese legyen Jézus! – hirdette püspök atya.
A szentmise végén Soltész Miklós, államtitkár köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte a zenei szolgálatot adó iskolai kórus fontosságát, s
hogy az elhangzott dalok összekötnek nemzeteket, határon túlra

szakadt magyar testvéreket. Beszéde vezérszava a hűség volt.
Hűség az ősöktől kapott örökség iránt, hitünk és nemzetiségi kötődéseink megtartása által. Egyházközségünkben, iskolánkban folyó
munka eredményének tekintette a sok fiatal, ministráns, hívő részvételét a szentmisén. Utalt arra, hogy a 26 évvel ezelőtti küzdelem
példát adott más katolikus iskolák megalakulásánál a kitartás fontosságára.
Kegyelemmel feltöltekezve távozhattunk e szép ünnepi eseményről, mely erőt ad további munkánkhoz.
Köszönjük a Jóisten áldását, melyben bőven részünk lehetett ezen
a napon.
Jankulár-Bozsik Margit

Végső búcsú
Név	Született 	Meghalt
Kaldeneker Antalné (Fajt Erzsébet) 1933. 10. 02.
2019. 10. 16.
Horváth Ferenc Istvánné
(Csernus Ilona)
1942. 1. 2. 16.
2019. 10. 28.
Kovács József
1939. 07. 02.
2019. 10. 29.
Vörös Mihályné (Kancsár Katalin) 1929. 01. 28.
2019. 11. 17.
Péter László
1948. 06. 27.
2019. 11. 20.
Farkas Péter
1942. 04. 21.
2019. 11. 20.
Majeczki Gáborné (Korcz Ildikó) 1964. 10. 09.
2019. 11. 20.
Fekete Istvánné
(Erdelyi Erzsébet Ida)
1934. 10. 17.
2019. 11. 21.
Kaldenecker István
1954. 08. 15.
2019. 11. 23.
Nánási Mihály
1935. 05. 02.
2019. 11. 24.
Fábián György
1948. 10. 21.
2019. 11. 27.
Farkas György
1936. 04. 10.
2019. 11. 28.
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Név	Született 	Meghalt
Szmetana Lénárd
1948. 08. 22.
2019. 11. 29.
Kiszel Imréné (Horváth Eszter)
1928. 11. 27.
2019. 12. 03.
Kiss Jánosné
(Surányi Borbála Regina)
1927. 12. 22.
2019. 12. 07.
Hostya Lajosné (Garai Lídia)
1931. 11. 09.
2019. 12. 07.
Maczkó Sándor Istvánné
(Mátyás Sára)
1939. 10. 21.
2019. 12. 09.
Balla András
1958. 09. 17.
2019. 12. 09.
Szentiványi Józsefné (Szalai Ilona) 1933. 04. 29.
2019. 12. 11.
Taics Józsefné (Malata Anna)
1926. 11. 04.
2019. 12. 12.
Hajnal Lászlóné (Sára Piroska)
1934. 06. 12.
2019. 12. 15.
Víg Imréné (Rendeczki Ilona)
1924. 09. 06.
2019. 12. 17.
Jáger József
1932. 05. 15.
2019. 12. 23.
Osztozunk a családok gyászában!

www.dabas.hu
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Év végi versenydömping
az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában

Fazakas-Nyitrai Enikő szaktanár (PénzSztár koordinátora), Kovacsikné
Gendur Anikó (testnevelési munkaközösség vezetője) és Stégner Péter
igazgató

A középiskolák részére szervezett Pénzügyi, Gazdasági és Vállalkozási Versenyen, a PénzSztár online előselejtezőn 84 tanulónk vett
részt, 21 csapatot alkotva. December 2-án érkezett a jó hír, miszerint
iskolánk különdíjban részesül. Így, harmadik helyen iskolánk: az Érdi
SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma végzett.
Nyereménye egy évre szóló CornerShop Oktatási Szimulációs
Szoftverlicenc, amelyet korlátlan számú felhasználó alkalmazhat az
adott intézményen belül. A nyeremény magában foglalja a betanítást és a terméktámogatást is.
A díjat december 10-én ünnepélyes keretek közt vehettük át
a Nemzeti Múzeum dísztermében.

V-VI. korcsoportos Kézilabda Diákolimpia Országos ElődöntőjE

Diákok a képen. Álló sor (balról jobbra): Kovacsikné Gendur Anikó, Szűcs
Márk, Kiss Péter, Kádár Zsolt, Németh Martin, Kádár Gergő, Strupka Attila
Jácint, Hábli Tibor, Dömösi András. Alsó sor (balról jobbra): Csaplár
Szilárd, Balázs Soma, Berki Pál László, Szikora Gergely, Dupsi Dávid,
Erdélyi Bence. Fekszik: Szilágyi Tamás

Ezt követően ismét a sport felé vettük az irányt: a Pest Megyei
Diáksport Szövetség felkérésére 2019. december 19-én, Dabason
megrendeztük az V-VI. korcsoportos Kézilabda Diákolimpia Országos Elődöntőjét. Résztvevő csapatok iskolánkon kívül: Budapest
Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium, Sárospataki
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, valamint a Békéscsabai SZC
Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma. Iskolánk csapata első alkalommal vett részt ilyen
megmérettetésen. Az országos döntőbe a Ferencvárosi Sport
Á
 ltalános Iskola és Gimnázium jutott. Számunkra méltó eredmény a második helyezés, melyért köszönet illeti Kovacsikné
Gendur Anikó és Dömösi András kollégákat. Köszönjük továbbá
az Érdi Szakképzési Centrumnak a támogatást és a különdíjak felajánlását is!
Így tovább Dabas és KZS!

ingatlan adásvétel,
ajándékozási szerződés,
csereszerződés, bérlet
befektetési tanácsadás
+36308128882
www.vizer.hu

ÜGYVÉD - INGATLAN- BEFEKTETÉS
2020. január
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A DABAS SPARKS
HÍREI

December már leginkább a jól megérdemelt pihenésről szólt a
Sparks játékosainak, legalábbis a felnőtt csapatnak. Az utánpótlás
Székesfehérvárra látogatott még az év utolsó hónapjában, ahol az
Enthroners U15-ös csapatával játszottak egy barátságos mérkőzést. A győzelem ugyan elmaradt, de elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél, egy-egy villanásból pedig látszott, hogy nem
felesleges a befektetett munka. A pihenés mellett a visszatekintésé
volt még a főszerep decemberben. A városi sportgálán elismerésben részesült a tavalyi szezon legjobb felnőtt és utánpótlás játékosa is. Előbbi Gulyás Dávid, utóbbi Csorba Kevin lett. Ők duplázhattak
is, hiszen hagyományszerűen, csapaton belül is megválasztásra
kerültek az elmúlt év legjobbjai. Dávid a legjobb védő, Kevin a legjobb serdülőjátékos kategóriájában diadalmaskodhatott, mindketten őrült sok erőt fektetnek a sportba és igazi vezéregyéniséggé
fejlődtek az évek során. Kis-Prumik Attila elkapó poszton alkotott
maradandót, aminek köszönhetően a szezon legjobb támadója lett,
míg poszttársa, Dobos Attila, a speciális csapategységben ért a
csúcsra. Volt egy kategória, ahol ketten is kiérdemelték a legjobbaknak járó címet. A legtöbbet fejlődött játékos titulusán Dunai
Péter és Fehér Péter osztozkodhatott, mindketten a védelem meghatározó alakjai voltak. Végül az év legjobb junior játékosának
Szolomájer Balázs lett választva, akire könnyű szívvel osztanak
egyre több és több melót edzői. De ennyit a múltról, mert január
elején máris folytatódik a felkészülés az újabb szezonra, melyet
nem is kezdhetnénk mással, minthogy boldog új évet kívánunk
mindenkinek, a Sparks játékosainak nevében!
Tóbi Ádám

…és akiknek itthon szurkolhatunk:
A Dabas VSE KC következő hazai NB I. mérkőzései:
február 8. szombat 18.00 óra
Dabasi KC VSE–Orosházi FKSE – LINAMAR
február 29. szombat 18.00 óra
Dabasi KC VSE–Budakalász Kézilabda Zrt.
március 24. kedd
18.00 óra
Dabasi KC VSE–Telekom Veszprém
Az FC Dabas következő hazai NB III. mérkőzése:
március 14.
FC Dabas–HR-RENT Kozármisleny
A Dabas-Gyón FC következő hazai NB III. mérkőzése:
március 8.
Dabas-Gyón FC–THSE-Szabadkikötő
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Figyelem!

Telephely-kialakítás céljára kivett
művelési ágú ipari telkek eladók!
Közte egy gépjavító bázis: 800 m2-es
szerelőcsarnok buszok,
illetve kamionok részére is alkalmas.
Ugyanitt kisebb műhelyek
és szociális épület eladó!
Megtekinthető munkanapokon 8–15 óra
között előzetes egyeztetés alapján.
Telefon: 06-30/922-0230

www.dabas.hu

sport

Sikeres évet zárt a Harcosok Klubja
November utolsó hétvégéjén került megrendezésre Budapesten a Mikulás Kupa,
amely egyben az utolsó ilyen jellegű megmérettetés volt 2019-ben a Harcosok
Klubja versenyzői számára.
Méltó zárása volt ez a felkészüléssel teli
évnek: 13 érmet és a „Legeredményesebb
Klub” különdíját is hazahozhattuk. Bene
László, valamint ifj. Horváth Tamás pedig
kiérdemelték korcsoportjukban a „Legtechnikásabb versenyezőnek” járó oklevelet is.
A rengeteg befektetett munka elismeréseként a Klub 2 kiemelkedő versenyzője a
városi Sportgálán is díjat kapott: Garamszegi Zente és ifj. Farkas György átvehette
az „Év Sportolója” kitüntető címet.
Karatékáink ezután sem dőlhettek hátra,
hiszen az egyik legfontosabb feladat várt
még rájuk: 26 növendék jelentkezett vizsgára a következő övfokozat megszerzé
séért. A technikai- és küzdővizsga

2020. január

sikerességéről pedig kis izgalom után az év
végi vacsorán értesülhettek.
Klubvezetőnk, shihan Ábrahám Edit az
este folyamán összefoglalta az egész éves
eredményeket is: 22 versenyzőnk 17 (országos és nemzetközi) megmérettetésről
összesen 103 éremmel tért haza, valamint 4
különdíjat is a képzeletbeli mérlegre tehetünk.
Ezek a számok azonban csak részben
tükrözik a Harcosok Klubja minden tagjának
az elszántságát és kitartását, hiszen mind-

annyian keményen dolgoznak edzésről
edzésre. Az ő munkájuk nélkül versenyzőink
sem érhetnének el ilyen kimagasló eredményeket.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani növendékeinknek, családjaiknak, valamint a barátoknak és támogatóknak az
egész éves munkájukért és segítségükért!
Boldog új évet kívánunk! Január 6-tól
újra találkozunk a Wellis Sportközpontban!
Jelentkezés: 70/376-3001
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Gyereksarok

Bábel Antónia:

Csufi

Csufiról, a kisverébről fogok mesélni nektek. Ott élt
óriási családjával az udvarom végében álló tujasoron.
A madárkák csicsergéssel és vidámsággal töltötték
meg mindennapjaimat, amikor az őszi nap sugaraiban süttettem fájdogáló tagjaimat. Annyira összebarátkoztunk, hogy a legtöbb veréb a kezemből evett,
de ha mégsem, akkor igen közel merészkedtek hozzám, ha magot szórtam nekik a földre.
– Gyertek csak, kis madárkáim, szalonnát is kaptok
majd!
Volt közöttük egy, aki akkor is megült a tenyeremben, ha már üres volt. Fészkelődött, mintha egy kellemes, homokos tengerparton játszana. Ő volt Csufi.
Másmilyen volt, mint a többiek. A feje búbján világító folt alapján különböztettem meg őt a társaitól.
Jól ismertem, hiszen egy egész télen át lakott aztán
nálam, egészen addig, amíg meg nem… de ne szaladjunk ennyire előre.
Sajnálatomra igen hamar elmúlt az ősz. Öreg
csontjaimat már csak a kandalló tüze melegítette át.
Azonban magot továbbra is minden nap, de néha
többször is vittem madárkáimnak, akiket láthatóan
igen nagy örömmel töltött el a megjelenésem.
Jócskán benne jártunk a télben, amikor észrevettem, hogy Csufi hátáról hiányzik a toll. Kedvetlenül
csipegette ujjaim közül a búzát, és láthattam, hogy
csicseregni is alig van kedve. Egyik reggelre porhó
terítette be a járdát. Söprűmmel vígan söpörtem jobbra-balra, egészen a tujasorig. Messziről láttam a
macskát arra somfordálni, s amikor közel értem, ott
találtam az egyik bokor alatt megbújva.
– Hallgatod a csicsergést,
igaz? – húztam fel a szemöldököm.
Ekkor hirtelen szörnyű látvány tárult elém. Az én kis
Csufim ott hevert a hideg földön, alig volt már rajta toll, s
a macska felé indult a rejtekéből. Közbeléptem a söprűvel, s
próbáltam rábeszélni a macskát, hogy más reggeli után
nézzen.
– El innen, hallod? Fogjál
magadnak egeret!
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Nem értett egyet rögtön velem, de kitartásomnak
hála, odébb állt. Eldobtam a söprűt, és azonnal felkaptam Csufit. Szaladtam be vele a kandalló mellé.
Ropogott a tűz, fénye megvilágította a tenyeremben
nyugvó ártatlan kis jószág aprócska testét.
– Megmentelek, ne félj! – leheltem Csufit. – Mi történt veled? Hová lett a búbod?
Azt hallottam, hogy a dédanyám egy pálinkába
mártott csirketollat dugott le a beteg tyúkok torkán,
és attól jobban lettek. Nekem sem pálinkám, sem csirketollam nem volt, ezért valami mást kellett kitalálnom. Csufit egy bélelt kekszes dobozba tettem, és
kamillatea főzéshez láttam. Fültisztítóval csepegtettem picike csőrébe a langyos teát. Napokon át csak
gyógyteával kúráltam, s minden reggel azon izgultam, vajon megvan-e még az én kis madaram. De
Csufi velem együtt küzdött az életéért. Amikor a
tenyerembe fogtam, éreztem, ahogy erőteljesen ver a
szíve. El sem tudtam képzelni, hogy elveszítsem,
ezért gondosan főztem napról-napra a teát, többfélét
is, csepegtettem, túróval etettem, kis kabátot varrtam rá, s csodák csodája, a tél közepére jobban lett.
Lassan magot is kezdett enni, és előbújtak új, fényes
tollai. A fején újra megjelent a világos folt. Megnyugodtam.
– Különleges kismadár vagy. Nemsoká itt a tavasz.
Visszaengedlek a társaid közé, már biztosan nagyon
várnak rád.
Amikor véget ért a tél, lassan visszaszokattam
Csufit a kinti léthez. Kalitkáját egyre hosszabb időre
hagytam a teraszon, míg végül március tájékán a
tenyeremben odavittem őt a tujákhoz. Leguggoltam,
s szétnyitottam a két kezem. Csufi ugrabugrált benne
egy darabig, aztán boldogan és egészségesen visszareppent a többi izgatottan csapkodó verébrokona
közé, akik már valóban várták.

www.dabas.hu
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Segíts Noelnek, hogy legyőzze az SMA-t!
Jótékonysági délután
2020. február 1-jén 14.00–15.30 között,
Dabas Város Polgármesteri Hivatal nagyterme

2020. január

Résztvevők:
Bábel Klára – hárfaművész
Petrőczi Éva – író, költő
Ambrus Lehel –zeneművész
Várfalvy Emőke – író, Noel nagynénje
Szentjánosbogár Kórus
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
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