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rendezvények, események			

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha
minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
Kodály Zoltán
Fotók: Karlik Dóra

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
1989 óta január 22-én ünnepeljük meg a Magyar Kultúra napját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Január 23-án Dabason a
Kossuth Művelődési Központban tartott ünnepségen először Tapodi Katalin intézményvezető egy személyes hangvételű, családi példán keresztül foglalta össze, hogy mennyi mindent
átölel és mennyire színes és páratlan a magyar kultúra.
Hagyományainkhoz híven ezen a napon adja át az Önkormányzat a Dabas Város Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjat, amit idén a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör vehetett át.
Kőszegi Zoltán kiemelte, hogy bár a döntés teljesen független a Trianoni emlékévtől, mégis
szimbólum is, hiszen egy nemzetiségi és magyar hagyományokat ápoló, azokat megőrző és a
következő generációnak átadó csoport kapta az elismerést.
Az ünnepi műsort Földes László HOBO adta, aki József Attila – Tudod, hogy nincs bocsánat!
című előadásával emlékezett meg a költőről, a magyar költészetről, ami a magyar kultúra erős
és meghatározó alapja. 							KD

Hálaadó
Január 11-én hálaadó szentmisével indította az új
évet a dabasi képviselő-testület. Az Alsódabasi
Magyarok Nagyasszonya katolikus templomban az
ünnepi szertartást dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek, városunk díszpolgára celebrálta. A misét
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rendezvények, események

A Don hősei

Pásztor Gergely ünnepi beszédében felelevenítette azt a láncreakciót, ami a Don-kanyarig vezette a magyar csapatokat. „Sokan a
magyar történelem legnagyobb tragédiájának tartják a doni katasztrófát. Ha a veszteségeket vesszük számba, akkor valóban így van.

szentmise
a képviselők hálából ajánlották fel a város közösségéért, az
elmúlt évek, évtizedek eredményeiért, a kapott kegyelmekért.
A testület tagjai közül többen közreműködhettünk a szentmisében a zenei szolgálattal, a felolvasásokkal, így még bensőségesebbé vált számunkra ez az évindító alkalom
F. L.

2020. február

„Nem lesz egy tenyérnyi jel sem
Puszta síromon
Elesett katonák teste
Lesz a vánkosom”
Kétszázezer fő körüli haderő ment ki, ezt megtoldják később ötvenezer fővel, azzal a szándékkal, hogy ugyanennyit hazahozzanak. De
mire a katonák kimennek 1943 januárjában, addigra már beindult a
front, tehát nem jöhet haza senki. Így lesz kétszázötvenezer fős a
magyar haderő és a munkaszolgálatosok létszáma a Donnál. Ebből a
kétszázötvenezer főből ötvenezer fő hal hősi halált. Valamint ötvenezer fő az, aki a harcokban megsebesül, eltűnik vagy foglyul esik.
Százezer fő. Sok, vagy kevés? Nyilván rettenetesen sok. De azt nem
szoktuk ilyenkor elmondani, hogy a tragédia mellett hőstettek sora
menti meg azt a maradék százezer embert, hogy azok, akik ott harcoltak, csodálatosan küzdöttek. (…) Jány Gusztáv első hadparancsolatát mindenki ismeri, de kevesen ismerik a másodikat, ami így szól:
„Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsületét nem vesztette el, hanem sokáig a Don-parton
keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes csapattestei és
ennél magasabb kötelékei olyan ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnévhez mindenben méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadsereg kimagasló
fegyvertényeivel.” Emlékezzünk meg az áldozatokról, a tényekről,
de a helytállásról és a hősiességről is.
Kőszegi Zoltán polgármester felidézte, hogy a történelem még
velünk él, és arra kérte a diákokat, beszélgessenek a családjuk idősebb tagjaival az elmúlt század eseményeiről. Emlékezzenek azokra
az ősökre, akik sokat tettek a hazáért és akiknek hálásak lehetünk
azért, hogy ma itt élhetünk.
A megemlékezés végén az intézmények, a civil szervezetek, az
önkormányzat jelenlévő tagjai egy közös koszorút helyeztek el az
emlékműnél.

Fotók: Karlik Dóra

Január 14-én 12 óra 45 perckor a Don-kanyarban
elesett hősök tiszteletére szólaltak meg a Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony harangjai, majd a
II. világháborús emlékműnél a Táncsics Mihály
Gimnázium diákjai verssel és énekkel idézték
meg a kor fájdalmas szellemét.

köszönet és hálaadás éve			

A H-Vitamin nagy dózisban is
Mi az a H-vitamin, és miért egy polgármesterrel beszélgetek erről a különös „gyógyszerről”?
A válasz egy cikkben keresendő, amit Kőszegi Zoltán épp akkor olvasott, amikor egy hideg, szeles
szerda estén az otthonában kerestem fel az interjú miatt.
– Huszonkét év polgármesterség után
mi az, ami napról napra erőt ad, hogy
folytasd a munkád?
– Ugyanúgy, ahogy huszonkét évvel ezelőtt,

hálásak tudunk lenni valamiért! Fontos lenne,

ális cikk, könyv jelenik meg, hiszen egyre töb-

hogy mindenki észrevegye, meglássa mind-

ben keresnek valami kapaszkodót, valami

azt, amiért hálás lehet, erre pedig tudatosan

összekapcsoló erőt. Véleményem szerint a

kell figyelnünk. Igenis van mit megköszön-

mindennapi köszönetmondás képessége már

bármi! Ennyi idő után az ember még több

nünk, észreveszem, hogy van kinek megkö-

mindenképpen egy kötőelem. Ha bárkinek

felelősséget érez az iránt a közösség iránt,

szönnöm valamit és a nagyobb dolgokért

megköszönök valamit, az már nekem is jó,

aki megbízta őt azzal, hogy vegyen részt az

pedig hálásnak kell lennem. Ennek a képes-

látom a másikban, hogy ezzel örömet okoztam

életét meghatározó döntésekben. Huszonkét

ségnek a birtokában sokkal jobban megtalál-

neki, hogy észrevettem, amit tett, hogy ott van

évvel ezelőtt jobban látszódtak a hiányossá-

ja az ember a helyét a világban, sokkal reáli-

mellettem. Erre nem csak igény, hanem óriási

gok, azokat akartuk pótolni, bizonyítani akar-

sabban látja a környezetét, a helyzetét.

szükség is van. Ennél csak az erősebb kötő-

tunk, hogy lehet valamit jobban csinálni. Ma

Meggyőződésem, hogy sokkal elégedetteb-

elem, amikor a hálaadásra is képesek vagyunk.

már nem a hiánypótlás a fő cél, hanem sok-

bé válik az ember, mintha többnyire a hiá-

A hálaadás pedig akkor a legerősebb kötő-

kal mélyebb tartalmú a motiváció. Óriási

nyosságok foglalkoztatják.

elem, amikor az ember a fölöttünk való felé –

felelősségtudat és nagyobb távlatokban gon-

hitem szerint a Teremtő felé – tud hálás lenni.

rastruktúrafejlesztés, tapasztalataim minél

– Talán a világ is nyit errefelé, szerintem
az emberek egyre jobban igénylik, hogy
ebben a rohanó világban megtanuljanak kicsit befelé fordulni, akár a vallás
segítségével, akár más módszerekkel.

hatékonyabb átadása, amivel jobbá lehet

– Szerintem ez az igény mindig mindenkiben

hogy miért is vagyunk éppen hálásak. Vagy

tenni mások életét. Ez a fajta gondolkodás

megvan, csak vannak életszakaszok, élethely-

este egy kis időt szánni arra, hogy a mögöt-

már nagyon régóta áthatja a munkámat.

zetek, amikor jobban felszínre tör. Úgy gondo-

tünk hagyott napot áttekintsük, mi volt a jó

Ennek eredményeként több éve valaminek a

lom, hogy főleg a nyugati világ elment a mate-

benne, tudtam-e kellő módon kösznetet mon-

dolkodni, nem a mának építeni, hanem maradandót alkotni, ami hosszabb távon, akár
generációkon keresztül fejti majd ki hatását.
Legyen ez akár intézmény, akár általános inf-

Mikor megérkeztél épp ezt a cikket olvastam
(Family újság – Hála: a lélek vitaminja) és
most én is merítek belőle egy ötletet. Az javasolják benne, hogy vezessünk hálanaplót,
amiben napi, heti szinten lehet feljegyezni,

jegyében hirdetjük meg az aktuális évet.

riális világszemlélet felé és a mindennapi kéz-

dani. Ha ez rendszeressé tud válni, akkor

Tavaly magasra tettük a mércét a „Legyen

zelfogható élvezeti cikkek hatják át az életet és

annak lesz hatása és eredménye. A hála

példa az életed” mottóval, amivel átmentünk

ez határozza meg a létérzést, a viszonyítási

gyógyszer a testnek is a léleknek is, ez a

egy olyan dimenzióba, amivel konkrétan

pontot. Nem véletlen, hogy egyre több spiritu-

„H-vitamin”, amit nem lehet túladagolni.

megszólítottunk minden embert, hogy „állj
meg, nézz magadba és hogy az a kép, amit a
tükör mutat az rendben van-e, mások számára is követendő példa?”. Ezen mindenkinek a
különböző életszakaszaiban el kellene gondolkodnia és igyekezni úgy élni, hogy ez
mások számára is követendő legyen. Egy pillanatig elgondolkodtunk azon, hogy újra
valami konkrétabb dologra, csoportra irányítsuk a figyelmet, de valahogy jött magától
a „köszönet és hála”, ezek – véleményem
Fotó: Karlik Dóra

szerint – világokat tudnak megváltoztatni. A
köszönet és a hála ráadásul a mindennapokban gyakorolható. Legyen része az életünknek, hogy köszönetet tudunk mondani, hogy
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egészséges
– Az esti órákban vagyunk. Neked a mai
napról mi az első, ami eszedbe jut,
amiért hálás vagy?
– Volt ma két, három olyan tárgyalásom, ami
rendkívül eredményes volt. Egy olyan emberrel találkoztam, akit az ezredforduló óta ismerek és a magyar gazdasági szereplők közül az
élvonalban van, de ugyanolyan ember tudott
maradni. Beléptem az irodájába, eredetileg

mindennap – de elmondhatja, hogy hálás

nem, hogy az idei évben nagyon sok évfordu-

20 percet kértem tőle, és egy rendkívül jó

vagyok a napomért. Mi dabasiak mutassunk

ló van. Sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnénk

hangulatú és intenzív beszélgetést folytat-

példát, hogy tudunk hálát adni és köszönetet

fektetni a 2020-as évben arra, hogy visszate-

tunk. Minden témát tudtam érinteni, amivel

mondani!

kintsünk a múltunkra és méltósággal tudjunk

odamentem és amikor kijöttem, Imi, a sofő-

emlékezni, ünnepelni és oda tudjunk figyelni

bent, hiszen annyira hatékony és intenzív volt

– Ez visszafelé is igaz és jól esik. A munkád során – mint mindenkit – téged is
sok kritika ér, de azért kapsz biztató
szavakat, köszöneteket is.

a beszélgetés. Hálás vagyok, hogy rám szán-

– Általános dolog a világban, hogy könnyebben

ötlettel, szerintem ez egy tartalmas év lesz.

rünk várt az utcán és azt mondta „hú ez pont
húsz perc volt”. Nekem olyan érzésem volt,
mintha legalább másfél órát lettem volna

mindenre és mindenkire. Igényes, minőségi
kiadványokat és rendezvényeket szeretnénk,
amik több pénzt igényelnek majd a költségvetésből. Szerencsére jó csapatunk van, tele

ta azt a húsz percet és hogy ilyen nagyszerű

megy a kritizálás és nehezebben veszik észre

Természetesen lesz beruházás, infrastruktúra-

ember tudott maradni.

a jó dolgokat az emberek. Nyilván nekem is

fejlesztés, intézményépítés. Folytatjuk a

Ma is egy olyan nap volt, amikor a legkisebb

jólesnek a pozitív visszacsatolások, hiszen

Dabas 2030 programot, ami egy tízéves távla-

fiammal edzésre mentünk Budapestre és az

ezek is új erőt adnak a feladatokhoz. Biztos

tot ölel fel, ennek az alapjai folyamatosan

autóban utazással töltött két óra alatt jót tud-

vagyok benne, hogy ezt az arányt meg lehet

kerülnek kidolgozásra és hamarosan a lakos-

tunk beszélgetni. Ez a „mi időnk”, csak mi

változtatni. Lehet több a köszönet, az elisme-

ság számára is kézzelfoghatóbb lesz. Bővíteni

ketten. Jó érzés volt látni: a gyermekem élvezi

rés, mint az elégedetlenség, a zsörtölődés.

fogjuk az idei évtől a szociális támogatásaink

a mozgást, boldog, hiszen olyat csinál, amit

Engem is érnek kellemes, kedves gesztusok,

körét, hasonlóan az első lakáshoz jutók támo-

szeret. Amiértpedig köszöntet mondok min-

ma például a reggeli rádiós beszélgetésem

gatásához, bevezetünk egy, az időseket érintő

den nap, hogy Judit, a feleségem elkészíti a

kapcsán hívtak fel és köszönték meg a gon-

lakásá talakítással kapcsolatos támogatást.

reggelinket, vagy hogy délben egy félórát

dolatmenetemet a házasság hete kapcsán. Ez

Folytatódik a rászoruló családokkal eddig is

szakíthatok arra, hogy hazajöjjek ebédelni –

a gesztus máris szebbé tette a napomat. De

nagyon sikeres „kert program”, ahol palántát,

ma ezért is csúszott el veled a beszélgetés –,

ha jobban belegondolok ez egy kör, hiszen

magokat, háztáji állatokat adunk. Minden már

de az a félóra nem csak a szervezetem, de a

már a beszélgetés is nagyon jó hangulatú volt

elindított programot folytatunk és ezek mellett

lelkem is feltölti. Összességében a mai egy jó

a rádióban. Valóban igaz, hogy tovább kell

indítunk új projekteket is. Szeretnénk, hogy

nap volt, semmi extra nem volt benne, de egy

adnunk szeretetet, a hálát és bizony visszaér

évről évre egyre több ember érezze jól magát

hatékony, mozgalmas nap volt.

– Látszik is rajtad, hiszen ahogy ezeket a
dolgokat elkezdted sorolni, megváltozott a testtartásod, csillog a szemed.

hozzánk, közben pedig egyre több és több

Dabason és egyre többen tudjunk hálát adni

ember életét érinti meg.

szűkebb és tágabb környezetünkért, és köszönetet mondani a környezetünkben élőknek.

dolunk, lehetett volna az, hogy a húsz perces

– A városban rengeteg fejlesztés várható idén, amelyekről itt is beszámolunk
majd. Röviden összefoglalva mi várható a közeljövőben?

tárgyalás egy csúszás miatt öt percesre sike-

– A költségvetésen folyamatosan dolgozunk a

redik. De nem ez történt, hanem az, amit csak

pénzügyi osztály vezetésével és a napokban

reméltem. Annyi apró dolog történik egy nap,

kész is lesz. A legfontosabb, hogy minden

– Átlagos nap, de mégsem, hiszen, ha belegon-

ami természetesnek tűnhet, de mégsem az.

általunk fenntartott intézmény működjön

Egy ilyen napért mindenképpen hálásnak kell

tovább, meg tudjuk őrizni azokat az eredmé-

lennünk. Biztos, hogy mindenki – ha nem is

nyeket, amelyeket elértünk. Fontos kiemel-

2020. február

– Egyik újságírást oktató tanárom azt
mondta, hogy az interjúk végén nem
kell leírni, hogy köszönöm a beszélgetést, hiszen hagyjuk meg interjúalanyunknak az utolsó szót, egy jó
gondolatot. Most mégis úgy érzem, ha
valahol, akkor itt helye van leírni:
köszönöm a beszélgetést.
Karlik Dóra
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Kitüntetés a Megyeházán
Városunk kiváló helytörténeti kutatójának, Valentyik Ferencnek, 2019.
decemb er 6-án a Megyeháza Dísztermében kitüntetést adott át Pánczél
Károly országgyűlési képviselőnk és
Szabó István a Megyei Közgyűlés elnöke.
A Pest Megye Önkormányzata által alapított „Pest megyéért
emlékérem” átadása előtti méltatásban elhangzott: „a Dabasi
Értéktár Bizottság kiemelkedően tevékeny kutatója Valentyik
Ferenc. Több mint száz azoknak az értékeknek a száma, amelyek
feltárása a nevéhez fűződik. Ezek között több mint tíz megyei
érték is van. Kutató munkáját elhivatottan példás pontossággal,
a mindenkori téma által megkívánt alázattal, önzetlenül végzi.
Az általa feltárt valamennyi érték, közöttük azok is, amelyeket a

Megyei Értéktár Bizottság már megyei értékként elfogadott,
akár szakdolgozat témája és forrása is lehet a jövőbeni kutatásoknak.” A méltatás része volt az is, hogy „Valentyik Ferenc több
megyei értéket is feltárt, amiket bizony már-már a feledés homálya fedett.”
Mi, akik néhányan elkísértük kitüntetettünket, örömmel tapasztaltuk, hogy a kitartó szorgalom, az alázatos, elkötelezett szellemi
munka elismerése milyen kedvező hatást tud kiváltani egy alkotó
embertársunkban.
Az öröm pillanatában a gratulációk, jókívánságok mellett biztattuk is Valentyik Ferencet, hogy mindannyiunk megbecsülésétől
övezve, a teljességre törekedve kutasson tovább, hiszen közel
három évszázad helyi történéseinek megőrzése vagy feledése a tét.
Zelenák András

Városunk legifjabb lakói Városunk legidősebb lakói
Baba

Anya

Született

Ulicska-Horváth Milla

Horváth Renáta

2019. 11. 10.

Temesi István Jánosné (Füredi Ilona) 1921. 02. 01.

99 éves

Balázs András

Ulicska Nikolett

2019. 12. 14.

Kancsár Sándorné (Krizsán Julianna) 1923. 02. 15.

97 éves

Györgyövics Kamilla

Pazsitka Mónika

2020. 01. 07.

Steckl Izabella

Kovácsik Dóra

2020. 01. 07.

Balog Vince

1924. 02. 07.

96 éves

Kocsis Ábel

Bennárik Boglárka

2020. 01. 10.

Forczek Jánosné (Gogolák Ilona)

1926. 02. 12.

94 éves

Lőrincz Fanni Barbara

Kovács Barbara

2020. 01. 14.

Forgács Mihályné (Farkas Rozália)

1927. 02. 16.

93 éves

Németh Milán

Petrik Rebeka

2020. 01. 18.

Németh Jánosné (Takács Terézia)

1927. 02. 27.

93 éves

Vörös Alíz Anna

Valtner Zsófia

2020. 01. 19.

Molnár Sándor

1928. 02. 01.

92 éves

Suhajda Debora Abigél

Papp Enikő

2020. 01. 23.

Svébis Istvánné (Kaldenekker Katalin) 1928. 02. 27.

92 éves

Grancsa Kristóf

Dormán Alexandra

2020. 01. 23.

Gulai Ferencné (Horváth Terézia)

90 éves

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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Név

Született

1930. 02. 18.

Kor

Isten éltesse sokáig Önöket!
www.dabas.hu
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Átrium HÍREK – Adomány Chemnitzből

Az otthon számára mindig is fontos volt a
magas színvonalú munkavégzés és a rendes,
tiszta környezet. A vezetőség ezért is igyekszik nemcsak a hazai, de a nyugat-európai
normák és irányelvek szerint szervezni az
intézmény életét, ezért számos osztrák és
német idősotthon munkáját ismerte meg,
és többekkel szoros kapcsolatot is ápol. E jó
kapcsolatoknak köszönhetően a németországi Chemnitz-ből január 28-án egy kamion érkezett, tele az otthon lakóinak jobb
ellátását segítő adománnyal.
A Német Szamaritánus Szövetség jóvoltából, a Magyar Szamaritánus Szövetség közbenjárására a chemnitzi idősotthon az
ágyban fekvő idősek magas színvonalú ellátását segítő tolható foteleket, az ágyban
való étkezéshez használatos éjjeliszekrényasztalokat, illetve megannyi kitűnő állapotú
fotelt, étkezőasztalt és széket küldött
Dabasra.
Az Otthon valamennyi lakója és munkatársa
nevében szívből köszönjük a Szamaritánusok adományát, mellyel jelentős mértékben
hozzájárultak az itt élők körülményeinek
javításához! A vezetőség bízik a további
közös jövőben és mindent megtesz a jó
kapcsolat ápolása érdekében.
Cs. D.

H ázassági év fordulók
2020 januárjában kötöttek házasságot:
január 10.
Gacsal István–Csákó Zsanett
Gáspár Tibor–Gecser Nikolett
január 17.
Szabó Attila–Venczel Orsolya Barbara
55 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
december 20.
Bócsi Sándor–Lázár Erzsébet
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
január 19.
Balázs Attila–Kabai Jolán
30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
1990. január 27. Kovács József–Vadász Éva
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
2000. január 29. Balog Zoltán–Havasi Lídia

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
2020. február

Táj ékoztató!
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Dabasi Polgármesteri Hivatal február 20-án, csütörtökön technikai okok miatt zárva lesz.

Átszerv ezés

A Dabasi Építéshatóság március 1-jétől átkerül a Pest
Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatalához. Így
2020 február 20-tól az átszervezés és a költözés
miatt az ügyfélfogadás korlátozottan működik.
Megértésüket köszönjük!
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
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Tisztelt DABASI SZENIOR HALLGATÓK!
Nagy sikerrel zárult a Dabasi Szenior Akadémia első előadássorozata, alkalmanként 80-100 fő hallgató jelenlétével. A
személyes leckekönyvekben az előadók aláírásukkal igazolták a sikeres
teljesítést, amely alapján névre szóló
látogatási bizonyítványt kaptak szeniorhallgatóink. Az előadássorozat végén a
legalább 5 előadáson részt vett hallgatók
között okos eszközök (okosóra, tablet, időjelző állomás) került kisorsolásra.
A Dabasi Szenior Akadémia Magyarországon a 49. helyszíne a
budapesti székhelyű Milton Friedman Egyetem Folyamatos Tanulás
Projektközpont programjának, amely az „50 plusz” generáció támogatása és bátorítása az élethosszig tartó tanulásra. Az akadémia egyórás előadásai segítik, hogy az idősek aktív, egészséges, alkotó életet
éljenek a közösségeikben. Bízunk benne, hogy a településünkre szervezett szenior akadémia motiválja Önöket új ismeretek elsajátítására
és a jobb életminőséget meghatározó tényezők megismerésére.
A Dabasi Szenior Akadémia állandó helyszíne a Halász Móriczkúria közösségi szintér. (2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. telefon:
06-29/367-483, 06-70/396-2863, 06-70/490-4508).
Az akadémia helyi koordinátora: Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester (telefon: 06-70/452-3469)
Szeretettel várjuk a DABASI SZENIOR AKADÉMIA előadásain, mert
tanulni sohasem késő!
Dr. Jászberényi József, igazgató
Pálinkásné Balázs Tünde, alpolgármester
Temesi István, elnök

Facebook-morzsák
Gratulálunk Gogolák Marcsinak, a Virág Mindenkinek üzlet
tulajdonosának a Mennyas�szonyi csokorversenyen elért I.
helyezéshez.
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Szeretettel várjuk a DABASI SZENIOR AKADÉMIA
következő tanulmányi időszakában tartandó előadásokra, amelyeket továbbra is Dabas Város
Önkormányzata és a Munkahely a Családokért Alapítvány finanszíroz, így a részvétel ingyenes, azonban tisztelettel kérjük az új hallgatók előzetes
telefonos jelentkezését.

2020. II. szemeszter
– tanulmányi időszakára szervezett előadások:
• Február 24. (hétfő) 10.00 óra
Pataky Enikő: Dr. Google: mindent megold?
• Március 16. (hétfő) 10.00 óra
Monspart Sarolta: Fitten, egészségesen időskorban is!
• Április 6. (hétfő) 10.00 óra
Dr. Jászberényi József: Róma templomai
– a szakralitás jelentősége időskorban
• Április 27. (hétfő) 10.00 óra
Novák Mária: Egyensúlytréning időskorban
(könyvbemutató előadás)
• Szeptember 7. (hétfő) 10.00 óra
Bakos Attila: A keleti filozófiák és az idősek
• Szeptember 28. (hétfő) 10.00 óra
Dr. Jászberényi József: Az idősek mindennapi életét
megkönnyítő technikai megoldások
• Október 19. (hétfő) 10.00 óra
Kovács György: Gyors élet, lassú halál

Fabók Vivien kutyakozmetikus
ismét versenyen volt, ezúttal
az olaszországi Arezzóban. Két
kategóriában indult, mindkettőben dobogós helyen végzett.
Így a három magyar kupából
kettőt Vivien szerzett meg.
Gratulálunk Vivi!

www.dabas.hu
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Szenior Örömtánc
Mozgás – Öröm –
Agytorna 50 év felett

Kedves DABASI SZENIOROK, szeretném a
figyelmükbe ajánlani a településünkön hamarosan elinduló Szenior Örömtánc programot!
„A Szenior Örömtánc Világszövetség hitvallása szerint a társadalom elöregedésével előtérbe került az a cél, hogy az időskorúak minél
tovább őrizzék meg testi, szellemi és lelki frissességüket. Ebben segít a nyugaton rendkívül
elterjedt, de már Magyarországon is hozzáférhető, forradalmian
új mozgásforma, a három az egyben: mozgás, öröm, agytorna. A
Szenior Örömtánc annak köszönheti népszerűségét, hogy nem
szükséges hozzá előzetes tánctudás, nincsenek benne pörgések,
forgások, hirtelen mozdulatok. Van viszont egy nem túl bonyolult, de kötött koreográfiája, amelynek elsajátítása a memóriát
karban tartja, csökkentve ezzel az időskori demencia, leépülés és
az Alzheimer-kór kockázatát. A zene üteme segít megjegyezni a
lépéskombinációkat. A mozgással pedig örömhormonok szabadulnak fel, így nemcsak az erőnlétet és az emlékezetet fejleszti,
hanem jó közérzetet is ad. Nem színpadi tánc, ezért itt lehet
téveszteni, hibázni, újrakezdeni. A gyakorlatok során javul a vérkeringés, mozgékonyabbá, rugalmasabbá válik az ember, kommunikációra ösztönöz, javítja a memóriát, örömöt és
sikerélményt ad. A közösen megélt, pozitív élmények által mindenki úgy érzi, tartozik valakihez, ez az identitástudat pedig
mosolygós arcokat és boldog embereket eredményez.”

A program helyi oktatói, dabasi szeniorok, akik képzése már folyamatban van, akik kezdeményezését és a mozgásforma hatékonyságát, megerősítette Novák Mária előadása is a Dabasi Szenior
Akadémia félévzáró programján.
A három városrészben az alábbi helyszíneken és időpontokban kezdődnek a 90 perces, az idei esztendőben ingyenesen
igénybe vehető foglalkozások:
– Halász Móricz-kúria, február 17. (hétfő) 17.00 óra
– Kossuth Művelődési Központ, február 19. (szerda) 17.00 óra
– Sári Zarándokház és Közösségi Színtér, február 21. (péntek)
17.00 óra
Az egész évre tervezett örömtánc alkalmak megvalósulásában
köszönöm a helyi közösségi színterek, az oktatók és az önkormányzat támogatását.
Célunk, hogy a településünkön élők egészségesebb, hosszabb
időskort, aktívabb közösségi életet élhessenek, és ősszel a Dabasi
Napokon pedig egyidőben 750 láb járja a Szenior Örömtáncot!
Kedves Dabasi Szeniorok! Legyen részük minél több örömben,
táncban, élményben, az örömtánc segítse minél hatékonyabban
egészségük megőrzését. Remélem sokukkal és sokszor találkozunk!
Pálinkásné Balázs Tünde, alpolgármester
az örömtánc program helyi védnöke

Zsolnai Richárd felhívására, Tokai Róbert, Havas Márk, Jurácsik
Péter, Németh László Frici és Gunda Zoltán egy délután alatt
megtisztították az Öregországút egy szakaszát. A négy utánfutónyi, 125 darab gumiabroncsot elszállították a megfelelő helyre.

Isten éltesse Péli Lászlónét, mindenki Marika nénijét 92. születésnapja alkalmából!
Marika néni mindig tele van ötletekkel, energiával, igazi élmény
minden vele töltött perc, minden beszélgetés.

Köszönjük
munkájukat!

Az interneten elindult egy
jó ötlet, kezdeményezés, így
idén mi is megkérdezzük
szépkorú ünnepeltjeinket,
hogy mit üzennek a fiatal
generációnak.
Marika néni üzenete:

„Becsüld meg
az életedet.”
2020. február
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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

75 éve vége
– Auschwitz –
1945. január 27-én, 75 éve szabadult fel az
auschwitz-birkenaui haláltábor, ami méretét és az
áldozatok számát tekintve az egyik legnagyobb
magyar temető. Az ott meggyilkolt magyar zsidó honfitársaink és meg nem született gyermekeik örökre hiányozni fognak társadalmunkból.
A Lengyelország német megszállását követően koncentrációs
táborként működő auschwitzi lágerben, majd az egyre bővülő, a
hatékony megsemmisítésre tervezett birkenaui lágerkomplexumban 1,1–1,5 millió embert gyilkoltak meg. Zsidóként megbélyegzetteket szerte Európából, szovjet civileket és hadifoglyokat, szerb és
lengyel nem-zsidó civileket, szociáldemokratákat és kommunistákat, a megszállt területeken működő ellenállás tagjait, fogyatékosokat, aszociálisnak tekintett embereket dolgoztattak halálra vagy
küldtek gázkamrába.
Visszaemlékezéseink mellett azonban kiemelkedően fontos
jelentőséggel bír, hogyha nyugat-európára tekintünk, azt tapasztalhatjuk, vannak, akik nem tanultak a történelemből, nem értették
meg Auschwitz üzenetét. Ennek ellenére hazánkban, városunkban
nem kell tartani hasonlótól, hiszen az állami és városi emléknapok, a
Térségi Holokauszt Emlékpontban megrendezésre kerülő oktatási
programok valamint a jogi keretek is garantálják a zsidó közösség
biztonságát.
Amennyiben ezt tovább tudjuk vinni és a felnövekvő generációt
részletesen és objektíven megismertetjük a történelem ezen részletével, akár a helyi vonatkozások érintésével, valamint lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a haláltáborokat megjárt túlélőkkel találkozzanak, beszélgessenek, akkor biztosak lehetünk abban, hogy 75 év
után Auschwitz valóban felszabadult.
E. Zs.
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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 kapcsolat@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: 8.00–21.30 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:
9.00–17.00 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, 06-30/438-2352  •
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com  •  www.dabasikonyvtar.hu
Nyitvatartás a téli rend szerint: hétfő–kedd, csütörtök–péntek:
9.00–17.00 óráig, szerda: 13.00–17.00 óráig,
szombaton: 9.00–12.00 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,
•  Nyitvatartás: hétfő–péntek: 08.00–16.00 óráig,
hétvégén rendezvény szerint
•  Munkatársak: Bálint Julianna, Gogolák Mariann, Maris Norbertné,
Mráz Józsefné

www.dabas.hu
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
RENDEZVÉNYEK

Élőzenés Farsangi Táncház
Időpont: február 22. szombat 16.00 órától
A talpalávalót szolgáltatja: Farkas Gábor és zenész barátai

Csoportok, klubok foglalkozásai
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: szerda, 17.00–18.00
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Cseperedő néptánccsoport: szerda, 16.00–17.00
Szakmai vezető: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Haladó néptánccsoport: hétfő 16.30–17.30,
péntek 17.30–19.30
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00,
péntek 19.30–21.30
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
Népi hangszeroktatás:
kezdő citera: péntek 17.30–18.30
Szalmaszálak citeracsoport: péntek 16.30–17.30
furulya: péntek 16.00–16.30
koboz: péntek 18.30–20.00
Szakmai vezető: Kovács László

Egyéb foglalkozások:
Szépkorúak klubja: március 7. szombat, 14.30
Vision Hip-Hop táncoktatás: péntekenként 16.00–20.00
Om Chanting jóga: február 12., február 26. (szerda) 18.00
Gyóni Géza Irodalmi Kör: február 17., március 2. (hétfő) 17.30

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
„Kaleidoszkóp”
– Ries Zoltán és az IKON csoport kiállítása
A kiállítás megnyitója: február 15. (szombat), 15.00 óra
Megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
A kiállítás március 6-ig látogatható

Csoportok, klubok foglalkozásai
Február 17. és 24. hétfő, 16.30–19.30 óráig
Dabasi Művészeti Szakkör
Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas. Bővebb információ az
intézmény elérhetőségein kapható.

Ezt mind vissza kell vinnem…
Megkérnénk kedves Olvasóinkat, hogy
a régóta náluk lévő könyveket
március 31-ig hozzák vissza
a könyvrártba! Köszönjük.

2020. február

Áprilistól 300 Ft/hó/könyv
a késedelmi díj!

mindennapi életünk

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

Önismereti műhely
február 11. kedd, 18.00–21.00
Személyiségtípusok
Előadó: Urbánné Kántor Lili –
tréner, andragógus
Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve az
esemény Facebook oldalán, vagy a
+36-30/898-0910-es telefonszámon
Szülésre Felkészítő Tanfolyam
február 7. péntek, 9.00–10.30
Rugalmasság, napirend
február 14. péntek, 9.00–10.30 – Jóga
február 21. péntek, 9.00–10.30
Hangolódj az anyaságra
február 28. péntek, 9.00–10.30
Első napok
Belépő: 2000 Ft/fő
Előadó: Adorján Liza
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve a LizaMotherCoach Facebook-oldal eseményénél

Bábos Mesekuckó
február 19., szerda 10.30–11.30
Öreg gőzös (vonatos)
március 4., szerda 10.30–11.30
Mackóébresztés
A bábjátékot követően baba-mama
klub, kézműves foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna
Belépő: 1500 Ft

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

Ringató
február 13., 20., 27. csütörtök, 10.00–10.30
március 5., csütörtök, 10.00–10.30
A foglalkozást vezeti Farkas-Barabás Réka.
A foglalkozás díja: 800 Ft/ fő

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.

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.

Február 19., március 4. (szerda) 10.00–12.00 óráig
baba-mama klub – Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
Február 21. (péntek) 16.30–18.30 óráig
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak

Minden kedden 17.30-tól
tartásjavító gerincjóga
– Bővebb információ: Kotán Sándorné 06-20/665-4797

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
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Borovenka Néptánccsoport
Péntek 20.00–22.00 óráig
TOVÁBBI PROGRAMJAINK
Február 15. (szombat), 21.00 órától – HIT Session Disco
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mindennapi életünk

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
HÉTFŐ
SZENIOR AKADÉMIA
– ingyenes előadások a 60+ generációnak
Február 24., 10.00 óra
Pataky Enikő:
Dr. Google – mindent megold?
Március 16., 10.00 óra
Monspart Sarolta:
Fitten, egészségesen időskorban is!
Február 17., március 2. 16.00 órától
NÉPTÁNC óvodásoknak
a foglalkozásokat tartja Ecser Fruzsina

szerda
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
Február 19., március 4. 18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK – tollforgatók,
versfaragók köre
18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
– szakmai vezető: Farkas Pál

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

2020. február

Február 28., 9.00–16.00 óráig
ORIMAMI – papírvarázslat
nagymamáknak! Foglalkozásokat vezeti:
Pálinkásné Balázs Tünde
Február 28., 17.00–19.00 óráig
KREÁLOM – kézműves praktikák
felnőtteknek – Ötletekkel készül Gomoláné
Sinkó Zsuzsanna, Gubicza Jánosné,
Viola Éva

SZOMBAT
CSÜTÖRTÖK

16.00–18.00 óráig
a szem és a kéz koordinációs
tréningjei – kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
HORGOLÓKLUB – február 10., március 9.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
–február 17., március 16.

PÉNTEK

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
– Dr. Botta Ilona jógaoktató
Február 27., 18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Beszélgetés Dr. Emily Splichal: Mezítlábas
edzés című regényéről Bakkai Éva tanárnő
vezetésével
február 20., 9.00–18.00 óráig
ZSÓKATÁR – kézműves nap
szakmai vezető: Királyfalvi Erzsébet
A kakucsi tájház vezetője vidám hangulatban, számtalan kézműves ötletet tanít és
praktikát mutat meg az érdeklődőknek.
A programokhoz napközben bármikor
bekapcsolódhatunk.

Február 15., 14.00 órától
ÉLMÉNYFESTŐK – Csak festegetek és
más semmi! – festő alkotóműhely felnőtteknek
Február 8., március 14., 15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
– Klubvezető: Szabó Jánosné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Február 13., március 2.
(csütörtök)
Hagyományőrző
Kézműves foglakozások
Szakmai vezető:
Kajliné Ludányi Margit
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DABASI-Szőlősi Közösségi ház közösségi színtér

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban,
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70-396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Állandó programok:
Kedd
8.00–12.00 Orvosi rendelés dr. Tar Erika,
a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
Szerda
11.00–12.00 Orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak – dr. Berze Éva

Programok:
Február 10. (hétfő) 17.30 Filmklub
Dr. Szabó József János hadtörténésszel
Téma: T-34 (orosz kalandfilm 2017)

Csütörtök
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00 Baba–mama Klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
8.00–12.00 Orvosi rendelés – dr. Tar
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa

Február 15-én (szombaton) 8.00 órától
Hagyományőrző disznótor a Tájház
udvarán
Február 21-én (pénteken) 16.00 órától
Farsangi Gyermekdélután a Közösségi
Házban (farsangi álarc készítés, fánk kóstolás, kézműves programok)
Február 22-én, szombaton 14.00 órától
a Bátki János Nyugdíjasklub évfordulós összejövetele a Művelődési Házban – Megemlékezés Bátki Jánosról a
Bátki-Emléktáblánál 15.00 órától

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

Február 25. Filmklub
Dr. Szabó József János hadtörténésszelTéma: Könyvtolvaj (színes, amerikai–
német egész estés film)

INGYENES SZAKMAI KÉPZÉSEK AZ ÉSZC KOSSUTH ZSUZSANNA
SZKI-BAN DABASON
Szociális szakgondozó, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, cukrász, női szabó,
pincér, Kis- és Középvállalkozások ügyvezetője II.
Bekapcsolódási lehetőség február 28-ig.
További információ:
a www.kzsdabas.hu; www.erdiszakkepzesicentrum.hu weboldalon,
illetve a 06-29-560-670/675-ös telefonszámon

bas,
2370 Da . 107.
ttila u
J óz s ef A
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„Mesevilág”

Suliváró a Dabasi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában

„Hívogat az iskola…”
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Gyóni Géza Általános Iskola
ebben a tanévben is szeretettel várja a leendő első osztályos
gyerekeket előkészítő foglalkozásokra.
Célunk, hogy a nagycsoportos ovisok
megismerkedjenek az iskolai eszközökkel, szokásokkal.
Próbálják ki azt, hogy milyen iskolásnak lenni!
A foglalkozások időpontjai:
·
február 18
·
február 25.
·
március 3.
·
március 10.

Idei első Suliváró foglalkozásunkon vehettek részt az érdeklődő
szülők és leendő első osztályos gyermekeik. A felnőtteket az
iskola intézményvezetője rövid előadás keretében tájékoztatta
az iskolánkban zajló oktató-nevelő munkáról, a mese jótékony
hatásait a fejlesztő pedagógus ismertette.
Az épületbe lépve tappancsokat követve jutottak fel látogatóink a felső szintre, ahol a mesék varázslatos birodalma fogadta
őket. A gyermekek találkoztak a leendő elsős tanító nénivel,
angol, illetve magyar nyelvű foglalkozásokon vettek részt
bekukkantva az épület termeibe is.
Az interaktív angol nyelvű játékos tevékenység keretében a
kismadarak szerepét átvállalva lelkesen bújócskáztak kis vendégeink. Az elsős tanító néni irányításával pedig belekóstoltak az
iskolai életbe, anyanyelvi foglalkozás során mozgásos játékkal,
írásos gyakorlatokkal tették próbára képességeiket.

Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola
- Dabas-Gyón, Szőlő utca 2.
Minden foglalkozás 16 óra 30 perctől 17 óra 15 percig tart.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a 29/367-391-es telefonszámon.
(A foglalkozások ingyenesek.)

Játsszunk iskolásat, hogy
a mi iskolánk legyen a te iskolád!

Sok szeretettel várunk minden nagycsoportos
gyermeket Suliváró programjainkra!
Február 20. – „A hangok világa” és szlovák nyelvű foglalkozás. Az iskolában zajló fejlesztő foglalkozások ismertetése
gyógy- és fejlesztő pedagógus által.
Március 12. – „Számok világa” és mozgásfejlesztő foglalkozás. Nyelvoktatás fontossága, oktatás, módszerek iskolánkban.
Április 2. „Játékok világa” körjátékok és kézműves foglalkozás
Programjaink minden alkalommal 16.30-tól 17.30-ig
tartanak.
Kérjük a kedves Szülőket, hogy részvételi szándékukat
a 06-29/364-260-as telefonszámon jelezzék.
az iskola alsó tagozatos munkaközössége

2020. február
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Szandhofer János

A Korda
Filmparkban

A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola fotó és filmtanszakos diákjainak tanulmányi kirándulása
A Múzsák A.M.I. évről évre kisbusszal
támogatja a képzőművészeti tagozatos
csoportok szakmai kirándulását. Diákjaink
így hazánk legnagyobb múzeumaitól kezdve a Művész mozin át animációs vagy filmes stúdiókba is ellátogathatnak .
Legutóbb 2019. december 6-án, pont
Mikulás napján a Korda Filmparkba egy
felejthetetlen kirándulást sikerült szervezni, amelyről Tóth Boglárka Fotó- és Filmszakos tanulónk készítette az alábbi
beszámolót:
„A kirándulást már pár héttel az
indulás előtt megbeszéltük, és mindenki
tűkön ülve várta. Hogy kik mentek? A
Múzsák A. M. I. mozgóképkultúrás és
festészeti csoportja. Már többször szerveztünk kirándulást együtt, ezért ez
nem volt újdonság. Reggel nyolcas indulással vette kezdetét a kirándulás, legalább is vette volna, de természetesen
pár perc késést nem lehetett kihagyni.
A buszon, ahogy észrevettem mindenki
jól érezte magát, és a két szak is nagyon
jól kijött egymással. Beszélgettünk mindenféle dolgokról, de témához illően
rengeteg film is megtárgyalásra került,
majd a Mikulás is meglátogatott minket
még a buszon.
A dugók és egy kis tájékozódási
probléma ellenére pontosan érkeztünk,
és alig kellet várni arra, hogy elinduljon
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a körbevezetés. Egy kedves idegenvezetőnk volt, aki nem mindennapi módszerekkel próbálta izgalmassá tenni a
túrát. Előszőr szobáról szobára járva
néztük végig egy film elkészülésének
lép éseit. A prepro ductiontől a
díszletmaketten keresztül, a castingon
át egészen a felvételig, ahol egy kis
belátást nyerhettünk abba, hogy milyen
is setten lenni. Egy gyors improvizációs
gyakorlatban egy jelenetet raktunk
össze. Volt hangmérnökünk, rendezőnk,
fényes és csapós, meg persze színészek.
Közben pedig beszélgettünk a legelső
filmekről és a legújabb trendekről. Miután kész volt az elméleti film, kimentünk a kinti városrészletekhez. Egy, ami
New-York utcáit hozta ide, a másik
pedig egy olaszos jellegű városkép.
N ew-Yo rkb a n m é g m e g á lltu n k
fotózkodni a Broadway bejárata előtt,
de amilyen izgalmas volt, olyan gyorsan
el is telt az időnk, és már a következő
csoport jött utánunk.
A hideg hó és jég ellenére egy hatalmas élménnyel tértünk haza.”(Tóth
Boglárka, az Ócsai Bolyai János Gimnázium 9. évfolyamos és a Múzsák
A.M.I. 1. évfolyamos, Fotó- és Filmszakos tanulója)
Kísérőtanárok voltak: Katona Zsombori Mária és Simon Tímea

2020.

A száz évvel ezelőtti Magyarország
évkezdő hangulatára erősen rányomta a bélyegét a második világháborút
lezáró Párizs környéki békeszerződésről kiszivárgó, majd január közepén
nyilvánosságra kerülő tervezet. Gróf
Apponyi Albert, a magyar küldöttség
vezetője, még egy utolsó kísérletet
tett, és egy megdöbbentő, érvekkel alátámasztott előadást tartott – három
nyelven –, annak megváltoztatására.
Utólag kiderült, hogy szó sem volt ennek lehetőségéről, már régen eldöntött
ultimátumot tártak a magyar küldöttség elé. Hiába volt a nagy hatású szónoklat és a Teleki Pál által elkészített
úgynevezett Vörös térkép (mely akkor
még a világon egyedülálló módon, a népesség nemzetiségek szerinti eloszlását a népsűrűség figyelembevételével
különböző színekkel ábrázolta), már
nem volt lehetőség a felülvizsgálatra
és a korrekcióra.
De ezt még január, február hónapokban nem hitte el a közvélemény. Érdemes felidézni a kor hangulatát a Vasárnapi Újság 1920. február 24-i száma
segítségével, eredeti írásmóddal: (a
teljes szöveg itt található: https://epa.
oszk.hu/00000/00030/03431/pdf/
VU_EPA00030_1920_04.pdf)
„Magyarország jövendő határait
Clemenceaunak, a békekonferenczia
elnökének Kun Bélához az elmúlt év
nyarán intézett jegyzéke körvonalozta
első izben. A Magyarország ellen érzett bosszúvágy ekkor érkezett el a
tetőpontra. Nyilvánvaló volt, hogy a
bolsevizmusnak előbb-utóbb ki kell
tombolnia magát, a „tűzfészek”-ben az
utolsó lángok lobbantak föl. Közel volt
a pillanat, a mikor a test ájultan terül
el. Elérkezett az osztozkodás momentuma…
A vasúti csomópontokat azért jelölték meg a határon kívül fekvőknek,
hogy az esetleg ellenséges haderők mi-
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Teleki Pál: „Megtettem, amit tudtam, többet nem tudok tenni”
(Az egyedülálló térkép évtizedeken át el volt zárva a nyilvánosság elől, publikálását még a tankönyvekben is megtiltották.)
nél gyorsabban gyülekezhessenek, a
folyókat azért vágták el e határvonallal torkolatuktól, hogy az esetleg fölvonuló haderőket ne tartóztathassák
föl folyóakadályok, Budapestet azért
kellett a határtól harmincz kilométernyire esőnek megjelölni, hogy a főváros megszállásának veszedelme állandóan ott lebegjen Damokles-kardként
Magyarország feje fölött, Salgótarjánt
azért kellett közvetlenül a határra helyezni, hogy e fontos szénmedencze
gyors elvesztésének lehetősége adott
esetben rapidan vághassa el Magyarország ellenálló erejét. Mindez nyilvánvalóvá teszi, hogy ez a határtervezet nem egyéb, mint a bolsevizmus
számára szánt stratégiai fenyegetés.
Ez a határ Kun Bélának szólott, hogy
uralmát egy megszervezett külső beavatkozás bármely perczben megdönt-
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hesse. Közismert dolog, hogy azokban
a hónapokban, amikor Clemenceaunak
ez a jegyzéke megérkezett, sem a csehek, sem a románok nem voltak fölkészülve a bolsevizmus elleni harczra;
ezért kellett időnyerés czéljára ezeket
a határokat kijelölni, azzal a helyes
föltevéssel, hogy a bolsevista taktika
úgyis belenyugszik bármilyen méretű
területcsonkításba, csak azért, hogy
befelé új erőre kaphasson. A bolsevizmus megdőlése után azonban teljességgel érthetetlen, hogy ezeket a vonalakat a békekonferenczia fönntartotta.
A bolsevizmust nem a románok verték
le, — ha fegyveres erőre lett volna
szükség, megdöntötte volna a vörösök
hatalmát a Szegeden megszervezett
nemzeti hadsereg, — hanem a magyar
parasztság ellenállása. Szabad-e hát a
bolsevizmus megdöntéséért Magyaror-

szágot azzal jutalmazni, hogy ugyanolyan elbánásban és elbírálásban részesül, mint a bolsevizmus idején?…
… Ezt a rövidlátó, oktalan politikát azonban nem teheti magáévá a
békekonferenczia. Nemcsak azért,
mert honorálnia kell Magyarország
történelmi hivatásának teljesítését, —
azt, hogy újra védelmezője volt a Nyugatnak a Kelet ellenében, — hanem
azért is, mert tisztában kell lennie azzal, hogy Magyarország elsenyvedése
egész Közép-Európa pusztulását vonná maga után. Magyarország KözépEurópa kulcsa; Magyarország nélkül
nem „kaphat erőre Lengyelország, ha
Budapest érverése elhal, ez vérkeringési zavarokat okoz Bécsben, Prágában, Varsóban, föl egészen Danzigig ;
a pusztulás csirái elhatnak az Aegei és
a Fekete¬tengerig. (-ó)”
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Száz éve született Lakos János,
az 1956-os forradalom gyóni mártírja

Február 25-én tizedszer
lesz módunk emlékezni
a kommunizmus
magyarországi áldozataira. A diktatúra teljes
időszakának és részkorszakainak értékelése, az
áldozatok felkutatása,
számbavétele a történettudomány feladata.
A téma a rendszerváltás
után harminc évvel
közel sem tekinthető lezártnak, nincsenek
végleges számadatok, közelmúltunk változatlanul a viták kereszttűzében áll. Dabason
is rengeteg feladat, mondhatni adósság van
ezen a téren, hiszen – néhány példát kiragadva - feldolgozásra vár a „málenkij robotra” elhurcoltak sorsa, a kuláklisták elemzése,
a recski tábor rabjainak története, és a címszavaknak még közel sincs vége.
Ezúttal egy centenárium is tisztelgésre
int bennünket, hiszen éppen 100 esztendeje,
hogy 1920. február 23-án megszületett
Gyónon Lakos János földműves, az 1956-os
forradalom mártírja. A református Lakos
családnak komoly múltja van Gyónon,
hiszen még a híres katona, dabasi Halász
Péter (1676-1741) és felesége, Bottyán Katalin az 1730-as évek elején megkezdett jobbágy-betelepítése révén kerültek a faluba.
Önmagáért beszél, hogy ebből a famíliából
került ki a település első bírója. Lakos János
szülei, édesapja, id. Lakos János és édesanyja Keindl Rozália, mint oly sokan az ősök
közül, földműveléssel foglalkoztak, egy 15
holdas saját tulajdonú tanyás birtokon gazdálkodtak. Neki más sorsot szántak, ezért az
elemi iskola elvégzését követően szabósegédnek tanult, melyet az édesapja korai
halála miatt abba kellett hagynia, és apja
örökébe lépve a családi birtokon gazdálkodott. A II. világháborúban, 1943 és 1945
között teljesítette sorkatonai kötelezettségét. 1946 novemberében családot alapított,
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és házasságából hamarosan egy leánygyermek született. Ahogyan 1952-ben Gyón
rengeteg családi közösségét, úgy őket is
száműzték a lőtérbe vont földjeikről, a faluban a Vay Sándor utcában telepedtek le. A
beszolgáltatások és a padlássöprés világában nehezen éltek. 1953-ban a közellátást
veszélyeztető árdrágító üzérkedésért, azaz
„feketevágásért” hétszáz forint bírságra ítélték, mellyel büntetett előéletűvé vált. 1956.
október 28-án D. Szabó Károllyal és
Harmincz Istvánnal együtt kezdeményezte
a helyi nemzeti bizottság és a nemzetőrség
megalakítását. Ő maga a nemzeti bizottság
tagjaként vett részt a község forradalmi
eseményeiben. Az egész falura bajt hozó,
végzetes december 10-én, a tanácsháza
termében tartott egyeztetésen ellenezte a
régi, népszerűtlen tanácsi vezetők hivatali
visszahelyezését, és többekkel együtt kitartóan, de eredménytelenül győzködte a diktátummal érkező Biksza Miklóst. Amikor
végül Biksza kimenekült az épületből, az
üldözőkhöz csatlakozott. Harmincz István
lelövését látva ütötte meg a párttitkárt. A
népítélet után a szovjet tank az ő háza előtt
is csövével szembefordulva próbálta
kikényszeríteni kiadását, ám szerettei soha
nem árulták el senkinek, hogy hol bujkál. Hét
hónapig bujdosott, de D. Szabó Károllyal
ellentétben, - aki folyamatosan mozgásban
volt – mindvégig egy helyen, Dabasi szőlőkben, a saját földjük közeli Dormány-tanyán
tartózkodott. Családtagjai a megfigyelőket
kicselezve és lerázva rendszeresen vitték
számára az ennivalót. 1957. július 11-én tartóztatták le az őt bujtató Dormány Pállal
együtt, melyről családja szinte azonnal értesült. Bár az ügynök neve titokban maradt,
nem kétséges, hogy besúgó adta őket a
dabasi rendőrök kezére. Elsőfokú ítélete villámgyorsan, egyetlen hónapon belül megszületett, melyet augusztus 8-án hirdettek
ki: főbüntetésül, a Harmincz István és társai
per VI. rendű vádlottjaként 14 év börtön-

büntetésre ítélte a Pest Megyei Bíróság
Major Miklósné vezette népbírósági tanácsa, melyet mellékbüntetésül ötezer Ft
vagyonelkobzással és 10 évi közügyektől
való eltiltással súlyosbítottak.
Az ügyészi és ügyvédi fellebbezések
folytán másodfokon, a Legfelsőbb Bíróságon a Borbély János vezette népbírósági
tanács október 22-én azonban a minősítést
megváltoztatta és gyilkosságért - Harmincz
Istvánhoz hasonlóan - jogerősen halálra
ítélte. Mellékbüntetésül teljes vagyonát
elkobozták. Az ítélet kihirdetésekor felesége
összeesett és a családi emlékezet szerint
egyetlen éjszaka megőszült. Tízéves leánya
a folyosón a nyakába borult, de a fegyőr
ráförmedve, durva szavak kíséretében ellökte. Három nappal később, 1957. október
25-én reggel Balla Pállal és Harmincz Istvánnal együtt végezték ki. Az iskolában fekete
ruhát viselő leányát jóindulatúan figyelmeztette tanítónője, hogy másnap már csak egy
szalaggal jelezze a gyászt, s ezt az emléket
az egyik osztálytárs őrizte meg. Lakos János
jeltelen sírját a 301-es parcellában családja a
kezdetektől fogva látogatta, a gyóniak
temetési helyét egy környékbeli fegyőr
mutatta meg. Szívszorító volt a látvány: a
végső tisztességet is megalázóan barbár

www.dabas.hu

kultúra
„A múlt erős gyökér,
jelen és jövő belőle él.”

módon
hajtották végre, a nejlonzsákokba burkolt holttesteket felületesen földelték el.
Évfordulókon, ünnepeken a kivezényelt
lovas rendőrök nem engedték őket oda a
parcellához. A hatalom leányát megfosztotta a kecskeméti továbbtanulás lehetőségétől, sőt fiatal felnőttként a munkahelyén
is vegzálták.
A rehabilitációt a rendszerváltás hozta
meg: Kalmár Jánosné Lakos Ilona kérelmére
a Pest Megyei Bíróság 1990. február 8-án
az 1989. évi XXXVI. törvény 1. §-a alapján
igazolta az 1957 augusztusában és októberében született ítéletek semmisségét. Majd
a sír hivatalos beazonosítására is sor került,
a három gyóni mártírt 1992 márciusában
méltó körülmények között újra temették.
Lakos János egy igazságosabb, élhetőbb,
emberségesebb világért állt ki 1956-ban,
alakjára, helytállására a gyóni városrészben
utcanév emlékeztet bennünket.
Valentyik Ferenc

Lakóhelyünk egy részének története „IV. Béla idejében már elkezdődött, de a tatárjáráskor
minden elpusztult, a 15. század közepére ismét lakott a település, a török hódoltság végére az
egész környék elnéptelenedett, 1700-as évektől új birtokos és új lakosság telepedett le a mai
városrészeken, amelyek a 19. század második felében indultak igazán fejlődésnek. 1970-re
Dabas így érte el a 13000-es, valóban kisvárosias népességet, s miután a fejlesztési prioritások nyomán kiépültek a várossá nyilvánítás infrastrukturális feltételei, nagyközségi, 1984-től
városi jogú nagyközségi rangot kapott, melyre 1989-ben a várossá nyilvánítás tett pontot.”
Az idézett helytörténeti adatokban, pillanatok alatt többszáz évet foglaltunk össze, kicsit úgy
értelmezve településünket, mint ahogy egy mese kezdődik: „Hol volt, hol nem volt”. Viszont
annál inkább Bennünk él! Hogy milyen történésekkel, eseményekkel, lakókkal, közösségekkel,
sajátoságokkal, szemléletmóddal, változásokkal alakult napjainkig? Ehhez a tudás, az emlék, az
érték, az érdeklődés, a leleményesség, a befogadás Bennünk van. Így a jelen lakosságának feladata megörökíteni városunk történetének részleteit, folytatni a 700 éves Dabas jubileumára
1970-ben elkészített monográfiát, az azóta eltelt 50 év változásaival, a település fejlődésének
összefoglalásával, dokumentálni az itt élők szívében-lelkében élő képeket és gondolatokat,
közösen megfogalmazni az elkövetkező évekhez, évtizedekhez vezető utat. Mindezekhez várjuk az idei esztendőben:
 a 75. életévüket betöltő időskorúak történeteit és helytörténetünk kutatóinak írásait a
Dabasi Kalendárium szerkesztéséhez ,
 a hét és féléves kisiskolásokat és pedagógusaikat a Dabasi Rajzoskönyv elkészítéséhez
 750 perc zenei műsorra a Dabasi Dobos Óvodásokat és bármilyen hangszeren zenélőket
 webgalériába és fotókönyvbe az ez évi élmény és dokumentumfotókat
 városunkat bemutató verseket a Településünk versei kötethez
 750 szeletes dobostorta-falókat a Dabasi Napokra tervezett rekordkísérlethez
 a motoros emlékkörhöz 750 motorkereket
 kreatív alkotókat a DOBOS DABAS kiállítás létrehozásához
 a Nagyi-Unoka helytörténeti vetélkedőre jelentkezőket
 az új dabasi címert, egyedi és alkalmi képeslapot, bélyeget, pecsétet és a gyűjtőiket is
 az egészségükre figyelő napi 750 lépést számolókat
 a régi fotók őrzőit - a településalbum folytatásához
 a DALMA-FA almáit elkészítőket
 a 750 szőlőtőke és 750 diófa ültetőit
 a polgármesteri hivatal bejáratánál ücsörgő királyi dobos bronzszobrát
 és a dabasiak további ötleteit, mert közös ünnepünk ebben az esztendőben az IDŐ, a
múlt és a jelen ünnepe.
Szavakban, rajzokkal, fotókkal, gyalog vagy motorkerékpárral, növényekkel vagy könyvekkel, alkotásban vagy rekordokban, zenében vagy versben éljük meg településünk évfordulóját? Főként rajtunk múlik. A paletta sokszínű és bővíthető, amelyből választhatunk.
Kívánom, hogy a jubileumi események adjanak örömteli élményeket a dabasiaknak a királyi
dobosok lakóhelyén, fedezzük fel, hogy Ők, az elődeink, valahol bennünk élnek.
Pálinkásné Balázs Tünde

2020. február
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Egyházaink hírei
– február 26-28ig bőjti evangelizáció a gyülekezeti házban vendég
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
igehirdetők szolgálatával
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
– hétfő, kedd, péntek, szombat 18.00 óra
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND:
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
– február 26-án hamvazószerda, 17.00 órakor szentmise hamvazással.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!

Református egyházközségeink
Dabasi Református Egyházközség
Alkalmak: (február 10-től március 10-ig)
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a gyülekezeti házban
– február 12. szerda, 15.00 óra bibliaóra a gyülekezeti házban
– február 19. szerda, 15.00 óra bibliaóra a gyülekezeti házban
– február 26. szerda, 15.00 óra bibliaóra a gyülekezeti házban
– február 29. szombat, 15.00 óra Tavaszváró teadélután a gyülekezeti házban. Program: áhítat, rövid műsor, kötetlen beszélgetés,
tombola.
– március 1. vasárnap, 10.00 óra böjt 1. vasárnap úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti házban
– március 4. szerda, 15.00 óra bibliaóra a gyülekezeti házban
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-29/362-280; 06-30/400-5957

Gyóni Református Egyházközség
– február 14. péntek, 18.00 óra bibliatanulmányozás + imaközösség
a gyülekezeti teremben, Márk evangéliuma tanulmányozása
– február 16. vasárnap, 15.00 óra filmklub a gyülekezeti házban egy
kiválasztott film közös megtekintése és megbeszélése
– február 23. vasárnap, 10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti házban
15.00 óra szeretetvendégség + tombola
– február 24. hétfő, 10.00 órakor a Zárdakert Idősek Otthonában,
	11.00 óra az Átrium Idősek Otthonában istentisztelet úrvacsoraosztással

20

– március 1. vasárnap, 10.00 óra böjt 1. vasárnapi + biblia vasárnapi
istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
du. 15.00 óra szeretetvendégség + tombola a gyülekezeti házban.
Állandó alkalmaink:
– vasárnap: 9.00 óra konfirmációelőkészítő a 7. osztály 2. csoport
10.00 óra felnőtt istentisztelet, gyermek istentisztelet
15.00 óra Filmklub (igény szerint havonta egyszer)
– hétfő 10.00 óra 10.00 órakor a Zárdakert Idősek Otthonában,
	11.00 óra az Átrium Idősek Otthonában istentisztelet (minden
hónap 2. hétfő)
– szerda 15.00 óra Gyülekezeti bibliaóra
– péntek 17.00 óra Konfirmációelőkészítő a 7. osztály 1. csoport
	18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség (havonta egyszer)

Gyóni evangélikus gyülekezet
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 óra, hó első vasárnapján úrvacsora
– H ázaspárokat megáldó istentisztelet a „Házasság hete”
alkalmából: február 16., vasárnap, 10.00 óra. Erre az istentiszteletre sok szeretettel hívjuk a gyülekezetünkbe tartozó házaspárokat,
akik házasságot megerősítő áldásban szeretnének részesülni. Az
ebben az évben jubiláló házaspárokat különösen nagy szeretettel
hívjuk erre az istentiszteletre!
– Baba-mama kör: márc. 3., kedd, 9.30 óra, vezeti: Balázs-Szabó
Júlia
– Gyermek istentiszteletek: március 1. és 8., vasárnapokon, 10.00
óra, a gyülekezeti házban, vezeti: Berki Viktória
– Konfirmandus órák: minden pénteken 16.00 órakor
– Asszonykör: február 10. hétfő és március 9., hétfő, 16.30 óra
– Férfikör: márc. 2. hétfő, 18.00 óra; vezeti: Varsányi Ferenc lelkész
– Nyugdíjaskör: febr. 16. vasárnap, 15.00 óra (szeretetvendégség)
és március 15., vasárnap, 15.00 óra
– Kórus: minden péntek, 17.00 óra
– Gyülekezeti kirándulás: március 7, szombat, Operett színház,
Elfújta a szél című előadás megtekintése.
FARSANGI SZERETETVENDÉGSÉGEK, TOMBOLÁVAL:
– február 16., vasárnap, 15.00 óra: Krámer György igazgató
(Magyarországi Evangélikus Egyház, Országos Iroda) előadása
a „Házasság hete” alkalmából
– február 23, vasárnap, 15.00 óra, gyermekek szeretetvendégsége
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

www.dabas.hu
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Megnyitotta kapuit

A Kisharang Családi Bölcsőde
Januárban – egyelőre egy csoporttal – megkezdte működését a
Kisharang Evangélikus Családi Bölcsőde Gyónon, az Evangélikus
Egyházközség gyülekezeti házában. A bölcsődét a Sztehlo Gábor
Evangélikus Szeretetszolgálat működteti a Magyarországi Evangélikus Egyház Családi Bölcsőde Hálózat részeként. A megnyitó rendhagyó módon az istentisztelet része volt, ahol Balog Eszter lekész
és Buda Annamária intézményvezető megosztották a jelenlévőkkel
terveiket, álmaikat, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítő kezet nyújtottak az intézmény létrejöttéhez. Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, hogy a város támogatja és segíti a bővítést és
az egyház vezetőivel folyamatos kapcsolatban vannak a tervek
egyeztetése miatt.

Az istentisztelet végén mindenki bepillantást nyerhetett a bölcsőde életébe, valamint megismerhették az intézményben dolgozókat.
– lutheránus –

A hittanos gyermekek kedves műsorral varázsoltak mosolyt az
arcokra, boldogságot a szívekbe.

Végső búcsú
Név
Tóth Miklósné (Albok Erzsébet)
Fekete Sándorné (Tumó Mária)
Kosztolányi Andrásné
(Szlezák Erzsébet)
Balogh Julianna
Bodnár Istvánné (Kocsir Erzsébet)
Mészáros Lajos
Vajda Jánosné (Suhajda Teréz)
Kovács Jánosné
(Filkorn Terézia Paula)
Bondor Pál
Csordás Mihályné
(Buzás Erzsébet)
Lakatos János

2020. február

Született
1941. 05. 20.
1961. 12. 27.

Meghalt
2019. 11. 25.
2019. 11. 26.

1941. 12. 06.
1942. 05. 12.
1932. 05. 10.
1949. 05. 19.
1934. 10. 29.

2019. 11. 28.
2019. 12. 02.
2019. 12. 09.
2019. 12. 24.
2019. 12. 25.

1937. 08. 26.
1933. 04. 23.

2019. 12. 27.
2019. 12. 27.

1929. 05. 21.
1946. 12. 01.

2019. 12. 27.
2019. 12. 30.

Név
Született
Kiss Gábor Béla
1944. 04. 18.
Szabó Imre István
1945. 09. 08.
Zsolnai Péterné (Farkas Ilona)
1933. 03. 23.
Pancza Imréné
(Pekker Mária Ibolya)
1928. 04. 16.
Herman József
1950. 04. 02.
Lovestyán János
1950. 08. 01.
Takács Endre Jánosné (Illés Ilona) 1956. 08. 21.
Karlik István
1963. 08. 07.
Osztozunk a családok gyászában!

Meghalt
202. 01. 07.
2020. 01. 13.
2020. 01. 14.
2020. 01. 18.
2020. 01. 18.
2020. 01. 18.
2020. 01. 21.
2020. 01. 24.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Zsolnai
Péterné temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek. A gyászoló család
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TOP FITNESS SE
Fontos szerepet kapott a Top Fitness SE csapata december 13-án a
Városi Sportgálán, hiszen kisebb és nagyobb versenyzőink színvonalas műsora is színesítette a rendezvényt. A gálán fitnesz kategóriában a Macskajaj duó - Fehérvári Fanni és Janicsák Fanni - vehette
át az Év Sportolója díjat. A lányok ezzel a közös gyakorlattal 2019ben kimagaslóan teljesítettek, az őszi szezonban verhetetlennek
bizonyultak, így a Macskajaj duó három táncszövetség versenyén
is bajnoki címet szerzett.

Az év utolsó megmérettetése a Törökbálinti Sportközpontban
volt december 14-én. A Unity for Passion Dance Fest versenyén
első alkalommal indultak sportolóink, akik az erős mezőnyben kiválóan helytálltak. Részletes eredmények:
A kategória, egyéni helyezések:
1. Gecser Enikő, 2. Janicsák Fanni, 4. Salga Léna
5. Fehérvári Fanni, Bárány Blanka, Radnai Zsófia
6. Forgács Adél, 7. Bretus Lara, 8. Venicz Hanna
B kategória, egyéni helyezések:
2. Kövesdi Hédi, 5. Nagy Hédi, 6. Rizmajer Boglárka
Csoportos helyezések:
1. Macskajaj duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
1. Circus csapat (Bárány Blanka–Bretus Lara–Fehérvári Fanni–
Gecser Enikő–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–Radnai
Zsófia–Salga Léna–Venicz Hanna)
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2. Mexikói tánc csapat (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
3. Totem csapat (Bretus Lara–Gecser Enikő–Radnai Zsófia–Salga
Léna)
Egyesületünk az évzáró Karácsonyi Gálát december 21-én rendezte meg az OBO Arénában. A gálán a Top Fitness SE valamennyi
tornásza fellépett, és a nagyszámú közönség előtt lelkesen mutatta
be a közös táncokat, versenygyakorlatokat. Külön szeretnénk megköszönni a rendezvényre ellátogatók – szülők, hozzátartozók, barátok, ismerősök – anyagi támogatását, amivel hozzájárultak
sportolóink fejlesztéséhez, külföldi versenyeztetéséhez.

A Top Fitness SE már második alkalommal kapott felkérést, hogy
az X-TRIAL ügyességi motoros világbajnoki futam műsorában szerepeljen. Az egyesület nagy örömmel fogadta a meghívást és
2020. január 19-én fellépett a Papp László Budapest Sportarénában a Circus koreográfiával. A csapat tagjai: Bárány Blanka, Bretus
Lara, Fehérvári Fanni, Gecser Enikő, Janicsák Fanni, Kövesdi Hédi,
Nagy Hédi, Radnai Zsófia, Salga Léna és Venicz Hanna.
Radnai Laura

www.dabas.hu
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A DABAS SPARKS
Bajnokságra készen

Az év eleji pangásból hamar felrázódott a csapat, miután elkészült
a bajnokság menetrendje. Izgalmas és roppant kemény szezonnak
ígérkezik az idei is. Az alapszakaszban hat mérkőzésre kerül sor,
mely a Sparks számára március 21-én indul, hazai pályán. Az ellenfél az az Eger Heroes lesz, akivel, az utolsó divízió kettes idényünkben döntőt játszottunk a hősök otthonában. Abban az évben, az
alapszakasz során is összecsaptunk, ott hazai pályán diadalmaskodtunk, ahol egyébként évek óta veretlen a csapat. Igyekszünk ezt
a szériát is fenntartani, bár kétségtelen, hogy komoly csata lesz.
Április 5-én a Budapest Titans ellen folytatódik a szezon, majd két
hétre rá, egy másik fővárosi gárdát, a Wolves második számú csapatát fogadjuk. Előbbivel a felkészülés során, utóbbival az előző
szezonban találkoztunk, így nem lesznek ismeretlenek számunkra.
Május 10-én egy debreceni túra indul a Gladiators otthonába,
23-án pedig, Nyíregyháza lesz a cél. Az alapszakaszt június 27-én
zárjuk, amikor is a tavalyi bajnokot, a Szombathely Crusherst
fogadjuk.
„Őszintén szólva, 2-3 éve már nem igazán foglalkozom a sorsolásunk milyenségével. Nem tudok se érte, se ellene tenni, így elfogadom azt, ami van. Főleg, hogy sosincs tökéletes sorsolás. Mindig
lehetne könnyebb, de ha bajnok akarsz lenni, úgyis találkozni kell és
le kell győzni a legjobb csapatokat is. Ráadásul, mi azért edzünk és

készülünk annyit, hogy a legjobb együttesek ellen bizonyíthassunk
és érjünk el sikereket. Ha muszáj elemezni az idei sorsolásunkat,
akkor könnyebbnek ítélem meg így előre, mint amilyen a tavalyi
volt. Igaz hazai pályán játszunk majd az előző bajnokság arany- és
ezüstérmesével. De a másik két elődöntőbe jutott csapatot biztosan elkerüljük az alapszakasz során. Lesz két nagy utazásunk is –
Nyíregyházára és Debrecenbe – amiken a 4 órás buszút biztos,
valamennyire megnehezíti a helyzetünket. De nagyon úgy néz ki,
hogy idén a szokásos három meccs helyett, négyet játszhatunk
majd hazai környezetben, mivel az egyik csapat átadja nekünk a
pályaválasztás jogát. Ez mindenképpen előnyt jelent a csapatunknak és egyben nagy öröm játékosaink, szurkolóink és támogatóink
számára. Úgyhogy összességében elégedett vagyok a sorsolással,
nagyon szép szezon is kijöhet belőle.” – Bíró Krisztián, a Sparks
vezetőedzője.
Tóbi Ádám

Sikeres évkezdés a Harcosok Klubjánál
Igen magasra tette a lécet a 2020-as év első versenye a Harcosok Klubja növendékeinek számára: Tóth Csenge, a Klub
felnőtt versenyzője a január 18–19-én, Antwerpenben
megrendezett I. Fullcontact Karate Európa-bajnokságon női +60 kg-ban 5 gigászi küzdelemmel a 2. helyen
végzett.
A megmérettetéssel majdnem egyidőben jelent meg a
2019-es év eredményei alapján a Kyokushin Karate férfi és női
versenyzőinek a rangsorolása is. Ezen világranglistán a Harcosok Klubjának kiválósága, Tóth Csenge jelenleg a 23. helyet
foglalja el.
Január utolsó hétvégéjén a karatékáink az Almásfüzitői
Sport Club meghívására ismét egy küzdőszemináriumon gyakorolhattak, ahol klubvezetőnk, shihan Ábrahám Edit irányításával csiszolhatták tudásukat és sajátíthattak el újabb taktikai
elemeket és technikákat.
Edzések folyamatosan a Wellis Sportközpontban.
Jelentkezés: 70/376-3001!

2020. február

Fullcontact Karate Európa-bajnokság, Antwerpen, női +60 kg
Horváth Csenge 2. hely
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Indul a tavaszi szezon

Félidejénél tart a férfi NBI-es kézilabda bajnokság 2019/2020-as szezonja. A dabasi fiúk jelenleg a 10. helyen állnak 9 szerzett ponttal. Egy
kemény tavasz vár a csapatra, ezért közel 4 hetes alapozást is beiktatott a szakmai stáb a programba a februári folytatás előtt. Tomori
Győzőt a csapat edzőjét kérdeztük csapata téli felkészüléséről.
– Hogyan várja a csapat a bajnokság folytatását?
– Rövid felkészülésre van most csak lehetőségünk. 3,5 hét alatt
próbálunk minél jobban felpörögni a tavaszi szezonkezdetre, mert
fontos feladatok várnak ránk februárban. Úgy gondolom ez az
időszak elég lesz arra, hogy azt a munkát elvégezzük amit elterveztünk és bízom benne, hogy ott fogunk tartani január végén
ahol szeretnénk lenni.
– Január 8-án találkozott először a keret a téli szünet után.
Milyen állapotban érkeztek vissza a játékosok és milyen hangulatban van a csapat?
– A hangulatra szerintem nem lehet panasz. Mindenki kipihenten
tért vissza és az egyéni programját mindenki megcsinálta, így az
edzettségi állapotukra nem lehet panaszunk. Felmérésekkel indul
a felkészülés utána pedig inkább a taktikai elemekre fogunk
nagyobb hangsúlyt fektetni.
– Két Liga Kupa mérkőzést is játszik a csapat januárban. Ezek
mennyire illeszkednek a felkészülés menetébe?

– Teljes mértékben jó megmérettetések lesznek a csapatnak a Liga
Kupa találkozók. Mivel nincs olyan sok külföldi játékosunk, aki
nem szerepelhet ebben a sorozatban ezért felkészülési tesztmérkőzésnek is jól fogjuk tudni hasznosítani ezeket a találkozókat.
Ezen a két mérkőzésen kívül még egy edzőmeccset játszunk majd
Egerben és ezzel lesz teljes a januári menetrendünk.
– Volt-e bármilyen játékosmozgás a téli szünet alatt?
– Egy érkezőnk van Antal Szabolcs személyében, akit Vácról igazoltunk át. Biztos vagyok benne, hogy erősítést fog jelenteni a csapatnak védekezésben és támadásban is egyaránt.
– Mi a célkitűzés a tavaszi szezonra, hol szeretnéd látni a csapatot a bajnokság végén?
– Ha olyan tavaszunk lesz, mint a tavalyi évben azzal nagyon elégedett lennék. Reálisan nézve szeretnénk jó pár mérkőzést nyerni,
amivel stabil csapata lennénk a középmezőnynek ebben az évben
is.
Hajrá Dabas!

Fotók: Balázs Attila

A férfi felnőtt csapat februári bajnoki mérkőzései:
Február 8., szombat 18.00
Dabasi KC VSE–Orosházi FKSE-LINAMAR
Február 22. – szombat 18.00 Balatonfüredi KSE–Dabasi KC VSE
Február 29. – szombat 18.00 Dabasi KC VSE–Budakalász Kézilabda Zrt.
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Gyereksarok

Bábel Antónia versei

Erdei zenebona
Megnősült ifjabb Vaddisznó,
Mert magában élni nem jó.
Elvette szép Vadmalacot,
A pár nagy-nagy lagzit csapott.

Vitte a hírt harkály Ödön,
Aki zenész, ide jöjjön!
Gyűlt is a hangszerek sora,
Lett ám jó nagy zenebona!

Furulyát fújt a kis fecske,
Nagybőgőn játszott a medve.
Róka pörgette a dobot,
A szúnyog sült combot lopott.

Volt áfonyás, szedres torta,
Nyárson sütött makk, meg torma.
Rántott szarvasgomba kucsma,
Harapta, aki csak tudta.

Farkas fújta a trombitát,
Mikor fáradt, csak ordibált.
Légy hangszere lett a fagott,
A csiga csak óbégatott.

Friss csárdást járt a giliszta,
Mert a bort mindet megitta.
Pofon csapta a kis csigát,
Még a szeme is kettéállt.

Tölgyfahordóban érlelt bor
Csapra ütve szanaszét folyt.
A menyasszony majd’ belehalt,
Hogy nem szerveztek zenekart.

Hegedűt húzott a szárcsa,
Zengett pók pengette hárfa.
Cimbalmot vert a cinege,
Egész erdőn szólt a zene.

Az ifjú pár úgy megijedt,
Sosem láttak ők még ilyet.
Erdő mélyre elcsörtettek,
Kettesben sárfürdőt vettek.

A lehangolt zongora
A sarokban állt egy réges-régi zongora.
Székére évek óta senki sem ült oda.
Billentyűi nem jól szóltak, s rég meg is koptak,
Húrjai is megadták magukat a kornak.
Hátán csak cserepes növények díszelegtek,
Rajta a kisegerek mindig jót nevettek.
„Nézd, ez egy virágtartó, nem is egy zongora!”
„Becsípem a farkincádat, te kis ostoba!”
„Fussatok innen!” - mordult fel mélyen a hangszer.
„Meg ne lássalak itt benneteket még egyszer!”
Elszaladtak az egérkék, de néztek vissza,
Tudták, mi a zongora rosszkedvének titka.
Dacolva a tiltással, visszatértek rendre,
Hátha mégis jobb lesz a komor hangszer kedve.
Egyszer aztán megkérdezték: „Mondd, te zongora,
Miért állsz itt némán, sorsod mért ily mostoha?”
Bús dallam kelt szárnyra, amely halkan így mesélt:
„Régen ebben a házban egy zongorista élt.

2020. február

Ismertem én Lisztet, Vivaldit és Mozartot,
Pedálom, bizony szebb napokat is meglátott.
De aztán következtek a magányos napok,
A zongorista elment, s én lehangolt vagyok.
Nem vitt magával, kisebb helyen nem férek el.
Sokáig vártam őt, de ma már nem érdekel.
Nincs, kinek muzsikáljak, csak virágot hordok,
Nem hangzanak fel belőlem vidám akkordok.”
„Muzsikálj hát másnak!” – cincogták az egerek.
„Mi is nagyon szeretjük a musical-eket.”
A zongora nem ily „kis” közönségre vágyott,
De aztán úgy gondolta, úgyis régen játszott.
Belefogott hát a Kék Duna keringőbe,
A kisegerek táncra perdültek előtte.
Járták a lábacskák, abba sem tudták hagyni,
A zongorának új dallamba kellett fogni.
Észre sem vette, hogy régi szomorúsága
Elszállt, mint kéményből szálló füstnek csóvája.
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Bérelhető
a városnéző kisvonat!
A városi kisvonat megrendelések és bérlések alkalmával,
a megrendelt program alapján közlekedik. Különféle célokra
vehető igénybe, mint például: esküvőre, iskolai, céges rendezvényekre, csapatépítő tréningekre, ballagásokra, fesztiválokra, családi programokra városnézésre stb.
Bérlések alkalmával a bérleti díj:
7875 Ft+Áfa/óra (br. 10 000 Ft)
A bérlés időtartamának meghatározásához a jármű garázsból való kiállásától, a garázsba történő visszaérkezéséig eltelt
időt kell figyelembe venni.
Megrendelhető a +36 20 370 7803-as telefonszámon.

IRODA KIADÓ!
Kiadóvá vált a Polgármesteri Hivatal épületének
földszintjén egy külön bejárattal rendelkező iroda
és a hozzá tartozó szociális helyiségek.
A bérlemény összesen 42 m² nagyságú.
Érdeklődni lehet a 06-29/561-250-es telefonszá mon.

RAKTÁROSOKAT, KOMISSIÓZÓKAT
keresünk 2 műszakos munkarendbe, Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Táborfalva, Dabas, Ócsa irányából megoldott.
Felvételre keresünk továbbá

CSOMAGSZORTÍROZÓT
1 műszakos, állandó délutános munkarendbe Alsónémedibe.
Ingyenes céges busz: Dabas, Örkény, Táborfalva, Hernád, Kakucs, Inárcs, Ócsa irányából.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 342 1653
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Álláshirdetés

NAGEL HUNGÁRIA KFT.

Alsónémedi, Tankcsapda utca 2.
www.nagel-group.com/hu
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a pozíciót megjelölve,
az alábbi e-mail címen: hr.hu@nagel-group.com

Pozíció:

Targoncavezető: elérhető bér: bruttó 450.000 Ft
Komissiózó: elérhető bér: bruttó 425.000 Ft
Raktári csoportvezető: elérhető bér: bruttó 530.000 Ft
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