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Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel és tisztelettel meghívom
Önt és családját

az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc
172. évfordulója alkalmából szervezett
városi ünnepségre
Kőszegi Zoltán
polgármester

Időpont: március 15. (vasárnap) 17. 00 óra
Helyszín: Szent István tér
(rossz idő esetén a Táncsics Mihály Gimnázium aulája)

A SZABADSÁG NAPJA: MÁRCIUS 15.
2020-ban immár 172 éve lesz annak
annak, hogy
1848. március 15-én győzött a polgári forradalom Pest-Budán. 172 éve történt, hogy az
akkori kor nagyjai és a pesti márciusi ifjak
olyan tettet hajtottak végre, olyan győzelmet arattak, amelynek máig tartó pozitív
hatása van minden magyar gondolkodására
és tetteire. 1848-ban kiharcolták az ország
függetlenségét, a megvalósított reformokkal megszüntették a feudalizmust, megnyitották az utat a szabadság, a polgári fejlődés
előtt. Az 1848 március 15-ei forradalom és
az azt követő szabadságharc nemzeti identitásunk legmeghatározóbb eseménye. Emlékét mindenkor, minden körülmények között
– még a diktatúrák idején is – megőriztük és
tiszteljük. Március 15-e mindannyiunk számára azóta is a forradalmi hevület, a sodró
lendület, az összefogás, a tenni akarás örök
példája. Olyan példa, amelyet soha nem
feledhetünk, olyan példa, amely erőt ad a
cselekvéshez, a nehézségek leküzdéséhez.
Március 15-e egy közbülső eseménye,
vitathatatlanul kiemelkedő eseménye volt
egy forradalmi folyamatnak. Nem kezdete
és nem is vége, mi mégis ezen a napon
emlékezünk és ünnepeljük a forradalom
győzelmét. Az indulás jó 2-3 évtizeddel
korábbra esett, a reformkor kezdetére,
ahonnan lassan és fokozatosan haladva a
kor nagyjai – Széchenyi István, Wesselényi
Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos és sokan mások - reform országgyűléseken Pozsonyban küzdöttek a polgári
átalakulásért.
1848-ban, az utolsó pozsonyi reform
országgyűlésen sikerült átütő sikert elérni.
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Ezt a győzelmet elősegítették a március
15-én Pest-Budán lezajlott forradalmi események. A pontos történéseket, a főbb szereplőket szinte percről – percre ismerjük,
tanultuk az iskolákban, felidéztük az ünnepségeken, a lelkünkbe ivódtak. Tudjuk, hogy a
márciusi ifjak kezdeményezte tömegmozgalom Pest-Budán győzelemre vitte a forrad al om ü g yé t . A P il va x if j ai közü l
mindenképpen megemlítendő Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Vajda János, Irinyi
József, Bulyovszky Gyula, Degré Alajos és
Vidats János neve, de természetesen rengetegen követték őket. A nagy nap felemelő,
dicső eseményei ismertek a 12 ponttól a
Landerer és Heckenast Nyomda lefoglalásán
keresztül a Nemzeti Múzeumnál tartott
nagygyűlésig és Táncsics Mihály kiszabadításáig, így ezeket nem szükséges részletesen ismertetni minden alkalommal.
Petőfi és a kortársak tisztában voltak
március 15-e jelentőségével, tudták, hogy
örök példává váló tetteket hajtottak végre.
A pesti események utáni napon 1848. március 16-án Petőfi Sándor a „15-dik március,
1848” című versében így értékelt:
„Magyar történet múzsája / Vésőd soká
nyugodott, /Vedd föl azt s örök tábládra/
Vésd föl ezt a nagy napot! / Nagyapáink és
apáink, / Még egy század elhaladt, / Nem
tevének ennyit, mint mink / Huszonnégy óra
alatt.”
A naplójában pedig a következőket
jegyezte Petőfi:
„ Ma született a magyar szabadság, mert
ma esett le a sajtórul a bilincs….vagy van
olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad
sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Üdvöz légy születésed napján
magyar szabadság!”
A pesti március 15-ei forradalmi események a Pozsonyban zajló országgyűlési küzdelmeket is győzelemre vitték. 1848 április
elején megalakult a gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök által vezetett első felelős
magyar kormány. Kik is voltak a tagjai? Ha
felidézzük a nevüket, látjuk. hogy az akkori

voltak A kormány
magyarság legnagyobbjai voltak.
elnöke gróf Batthyány Lajos, belügyminiszter Szemere Bertalan, pénzügyminiszter
Kossuth Lajos, közlekedés- és közmunkaügyi
miniszter gróf Széchenyi István, földművelődés- ipar- és kereskedelemügyi miniszter
Klauzál Gábor, vallás- és közoktatásügyi
miniszter báró Eötvös József, igazságügyi
miniszter Deák Ferenc, hadügyminiszter
Mészáros Lázár és király személye körüli
miniszter herceg Esterházy Pál.
1848. április 11-én V. Ferdinánd király
elfogadta és aláírta a forradalom törvényeit.
A 31 db szentesített törvény lerakta a polgári Magyarország alapjait. Az áprilisi törvényekkel végér vényesen megszünt a
feudalizmus Magyarországon, s törvényes
lehetőség teremtődött egy új típusú fejlődés számára. A kor nagyjai Magyarországot
a fejlett Európához emelték, s külön csodálatra méltó, hogy mindezt törvényesen és
békés eszközökkel tették.
Mit is ünnepelünk hát és mire emlékezünk március 15-én? Ez a nap minden
magyar identitásának része, nemzeti összetartozásunk szimbóluma. Március 15-e eseményei, a forradalmat vezető kiemelkedő
személyek örök például szolgálnak minden
magyar számára. Büszkén tűzzük ki ezen a
napon a szívünk fölé a nemzeti kokárdát,
mert ezzel is azt fejezzük ki, hogy azonosulunk az 1848-as eszmékkel, s a nemzet gyar a p o d á s á é r t , a kö zö s c é l o ké r t , a
szabadságért és a haladásért mindenkor
készek vagyunk küzdeni.
Tisztelt Dabasiak! A város önkormányzata a 2020-as évet a „köszönet és hálaadás”
évének nyilvánította. Mi, kései utódok
köszönettel tartozunk és hálásak vagyunk
1848 hőseinek a tetteikért. Miként a márciusi ifjak, bízunk a jövőben és a magyar nép
alkotóerejében! Kívánom, hogy március
15-e példája a jövőben is sarkalljon
valamennyiünket a szülőföldünkért és
Magyarországért való tenni akarásra, összefogásra!
Mitták Ferenc
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

A NAGYBETŰS IGAZGATÓ
Fotók: Karlik Dóra

A szőlősi nyugdíjasklub megalakulásának évfordulóján hagyományosan minden évben lerója a
közösség kegyeletét a névadó, Bátki János emléktáblája előtt. Idén február 22-én délután a
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola részfúvósai tették emelkedettebbé az eseményt. Galambos
Dorka tanítóról szóló versét követően Feldman László képviselő köszöntötte a megjelenteket,
méltatta Bátki János igazgató úr munkásságát, aki, mint fogalmazott az alsódabasiak, a dabasiszőlősiek lelkében tovább él és a nyugdíjas klub által ma is közösséget formál. Az ünnepi koszorúzást követően a résztvevők a közösségi terembe mentek, ahol meglepetésként Bátki János
életnagyságú fényképe várta őket, amellyel egy közös csoportképet készítettek.
szerk.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ DISZNÓTOROS
DABASI-SZŐLŐBEN

Fotók: Feldman

Február 15-én hagyományteremtő céllal szerveztünk disznótort a Szőlősi Művelődési
Házban. A nap folyamán előkerültek régi, évtizedekkel ezelőtti használati tárgyak, a kézi
tekerős pörkölő és a kézi hurkatöltő is, amelyeket ki lehetett próbálni. A nyugdíjasklub
tagjaival, helybeli érdeklődő családokkal együtt dolgoztuk fel a malacokat, amelyekből délutánra húsleves, hurka-, kolbászkóstoló került az asztalra. Az eseményen nagyon sokan
megfordultak, így a közreműködőkkel eldöntöttük, hogy hagyományt teremtve az eseményből, jövő év elején is megszervezzük a Szőlősi Közösségi Disznótort. Ezúton is
Feldman
köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult az esemény megvalósításához.
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KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS ÉVE

„EGYNEK MINDEN NEHÉZ; SOKNA

Még soha nem írtam mesét - egyik interjúalanyom sokkal jobb nálam ebben a műfajban -, de
amikor Bábel Antóniával és Hartmann Dórával készítettem az interjút, ráeszméltem, hogy ez
egy nagyszerű, mesébe illő történet, aminek történetesen én is egyik szereplője lettem.
Adott két lendületes, energikus, tettre kész nő. Egyikük tősgyökeres dabasi, másikuk egy éve
él városunkban, mindketten édesanyák. Majd egy szép őszi napon egy kósza gondolat tetté
válik, a tettnek pedig egymást erősítő nagyszerű következményei lesznek.

Karlik Dóra: Mikor és hogy találkoztatok először?
Bábel Antónia: Jött az ötlet, hogy csatlakozzunk Levi megsegítésére létrejött
sütivásárokhoz. Három nap alatt szerveződött egy húszfős csapat, akik jelezték,
hogy szívesen részt vesznek ezen az eseményen süteménnyel és önkéntes munkával. Ott találkoztunk először Dórával,
akivel éreztük, hogy egy húron pendültünk.
Hartmann Dóra: Valóban rögtön megvolt
a kapocs köztünk, de ha igazán a dolgok
mélyére akarunk nézni, akkor Dóra te
robbantottad ki az egészet. Szívügyem
volt Levi sorsa, mert ő is azon a napon
született, mint az én kisfiam. Dabas előtt
egy másik településen már próbálkoztunk
adománygyűjtéssel, cégen belül az összes
ügyfelünknek e-mailt küldtem, kedvezményeket adtunk, de nem volt rá olyan
nagy nyitottság. Akkor úgy voltam vele,
hogy egy életem, egy halálom, írok a
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Dabas város Facebook oldalnak, aminek a
másik végén Dóra, te voltál. Dóra akkor
azonnal beindult, pár órán belül plakátokat nyomtatott, kollégájával még aznap
megkeresték a helyi kávézókat, kitették a
Városházán és ezt láttad meg te, Antónia.
Annyira megörültem ennek a hozzáállásnak, majd Antónia ötleteinek, hogy meg is
hatódtam a gesztusokon.

felvetette, hogy Noelnek is szervezzünk
egy gyűjtést. Felvettem a kapcsolatot a
kisfiú családtagjaival, akik elképesztő
munkát végeznek ezért a csöppségért.
A határontúli magyar kisfiú nincs könnyű
helyzetben, hiszen ő a harmadik, akinek
csak a hétszázmilliós Zolgensma hozhat
teljesértékű életet. A jótékonysági délutánon helyi szereplők mellett, Bábel Klára

Karlik Dóra: Az első sütivásár sikerült
a legjobban az adomány nagyságának szempontjából, de az utána
következőkre sem lehet okotok
panaszkodni. Sőt, ez indította be a
csoportotokat is.
Bábel Antónia: A z első alkalomkor
1 560 000 forint gyűlt össze, utána következett a két agydaganattal küzdő pici fiút
megsegítő esemény. Mire megrendeztük a
vásárt, szerencsére egyikőjüknek összejött
az összeg, így végül Dávidnak utaltunk
háromszázezer forintot. Közben a csapat
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K SEMMI SEM LEHETETLEN.”

amennyit tud. Öt-hat olyan ember van,
akik mindig jelen vannak, a többiek pedig
süteményekkel támogatnak bennünket.
Hartmann Dóra: A csoporthoz bárki csatlakozhat, minél több jó szándékú ember
van együtt, annál több nagy dolgot
tudunk véghezvinni. A sütivásárok eddig a
Városházán voltak, de tervezzük, hogy jó
idő esetén kint a Szent István téren fogunk
egy-egy karitatív eseményt szervezni.
hárfaművész is fellépett. Noelnek végül
kétszázezer forintot tudtunk utalni.
Hartmann Dóra: Ez az összeg is jelentős
egy kisvároshoz képest, hiszen Budapesten egy elég nagy rendezvényt szervezetek , ah ol val ami vel töb b mint a
háromszorosát gyűjtötték össze. Szóval
nagyon büszkék lehetünk erre az összefogásra is.

Karlik Dóra: A közösségi médiának
nagyon sok negatív oldala, hozománya van, de a ti esetetekben egy
hatalmas segítség is. Van egy csoportotok, ami a városban élő és tenni
akaró embereket fogja össze.
Bábel Antónia: Gyorsan kellett cselekedni
és egy egyszerű nevet adtunk neki: Dabasi
Kézfogás. Ez változhat, meglátjuk, mi lesz
a jövője, esetleg egyesületi szintre is emelhetjük majd. Az alapszabályunk, hogy senkinek nem kötelező részt venni minden
eseményen, mindenki annyit tesz bele,

2020. február

Karlik Dóra: Antónia neked szívügyed
a környezetvédelem is. Szeretnétek
bővíteni a tevékenységet, vagy megmaradtok a beteg gyermekek megsegítésénél?
Bábel Antónia: Igen, ez a csoport beteg
gyermeket, illetve segítségre szorulókat
fog támogatni a jövőben is. Jelenleg
Dabason van egy nagyon jól működő civil
közösség, akik szemétgyűjtéseket szerveznek, így nem tervezünk környezetvédelmi tevékenységet folytatni.
Hartmann Dóra: Nagyon sok jó ember
van itt Dabason, kevés település mondhatja el magáról, hogy így össze tud fogni.
Bábel Antónia: Próbálok néha visszavenni a lendületből, de egyszerűen nem
tudok. Most is elkezdtük a kupakgyűjtést
megszervezni a csoportban, kupakgyűjtő-pontok létrehozásáról egyeztetni.
Szerencsére folyamatosan motiváljuk
egymást. Megkeresett bennünket a „Cso-

Széchenyi István

dacsoport” koordinátora, aki felkért bennünket, hogy csatlakozzunk hozzájuk,
egy központosított rendszeren keresztül
gyűjtsük velük a gyerekeknek az adományokat. A következőben még nem fogunk
részt venni, csak később. Megbeszéltük
velük, hogy az évi négy sütivásár mellett,
ha úgy alakul – akár helyi ember megsegítésére – tarthassunk külön is.
Hartmann Dóra: Most egy kicsit visszaveszünk a sütivásárokból, de több kisebb
projekt is van a fejünkben, amihez várjuk
a helyiek jelentkezését.

Karlik Dóra: Mi az, ami ennyi energiát
ad nektek? Mi a motivációtok?
Hartmann Dóra: Egyszerűen csak az,
hogy segíthessek, hogy másnak jobb
legyen. Ez jó érzéssel tölt el. Valamint az,
hogy az embereket igenis össze lehet
fogni és hogy együtt nagy dolgokat
tudunk véghez vinni.
Bábel Antónia: Engem a személyes fájdalom motivál. Tudom, milyen érzés annak a
gondolatnak az árnyékában létezni, hogy
az ember elveszítheti a gyermekét. Ez
engem arra ösztönöz, hogy segítsek
azoknak a szülőknek, akik ugyanebben a
helyzetben vannak. Tudom, hogy egyedül
ez egy pokoli harc és nem tudnék nem
segíteni. Sőt úgy gondolom, luxus nem
segíteni annak, aki megtehetné. Bárki
kerülhet a másik oldalra.
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KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS ÉVE

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI

H ÁZASSÁGI ÉV FORDU LÓK
2020 januárjában és februárjában kötöttek házasságot:
Január 24.
Pajor Tamás–Rózsavölgyi Anita
Január 25.
Kollár István–Csősz Gabriella
Január 29.
Bartha László Levente–Kaliakatsou Marianthi
Február 8.
Steiner Mihály Krisztián
–Horváth Annamária Tünde
Február 14.
Zsiga Tamás–Hegóczki Xénia Ivett
Kazár Tibor–Horváth Ilona Erzsébet
Bózsik József–Deli Mónika
Február 15.
Kecskés János–Szabó Mónika
Kovács János–Farkas Enikő
Péter Zsolt–Kiss Zsuzsanna
Farkas Tibor–Tóth Enikő
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Február 9.
Február 23.

Kőszegi József–Kovács Margit
Strupka János–Révész Zsuzsanna

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
Február 23.
Február 24.

Krizsán József István–Kiss Valéria
Szaller József–Prigyeni Terézia

10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
Február 7.
Február 27.

Major Gábor–Markó Enikő
Forczek Zoltán–Gácsi Anikó

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Baba
Hegóczki Árpád
Tóth Lara
Trikkal Zsófia
Takács Tamás
Lengyel Sára Zea
Suhajda Zalán
Kis Rege Villő
Gede Ramon
Gacsal Markó
Gogolák Lénárd
Forczek Izabella

Anya
Veréczi Éva
Apró Alexandra
Somogyi Éva
Szágos Annamária
Mohácsy Dóra
Molnár Boglárka
Szatmári Emese
Hochmajer Rozália
Csákó Zsanett
Jakab Mónika
Forczek Nikolett

Született
2020. 01. 24.
2020. 01. 28.
2020. 01. 28.
2020. 02. 01.
2020. 02. 04.
2020. 02. 07.
2020. 02. 08.
2020. 02. 12.
2020. 02. 14.
2020. 02. 17.
2020. 02. 18.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Kövesdi Jánosné (Nagy Margit)
Gáspár Istvánné (Sponga Margit)
Balog Jánosné (Bozsik Margit)
Mónos Ferencné (Timár Julianna)
Suhajda Istvánné (Bálint Erzsébet)
Kátai Ferenc
Gogolák Mihály
Hajdu Istvánné (Surman Ilona)
Sági Józsefné (Juhász Mária)
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Váradi Györgyné (Szabó Mária)
Ványai Sándor

Született
1930. 03. 15.
1929. 03. 04.
1929. 03. 28.
1928. 03. 02.
1928. 03. 11.
1928. 03. 22.
1928. 03. 22.
1927. 03. 14.
1927. 03. 27.
1925. 03. 20.
1925. 03. 25.
1924. 03. 24.

Kor
90 éves
91 éves
91 éves
92 éves
92 éves
92 éves
92 éves
93 éves
93 éves
95 éves
95 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
„Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén, minden
feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy
érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat.”
– Richard Wagner –

Minden Kedves Hölgy Olvasónknak
jó egészséget, áldott, boldog jövőt,
teremtő életet kívánunk!
Kőszegi Zoltán polgármester
és a Dabasi Újság szerkesztősége
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

OVIOLIMPIA A RÁKÓCZI SULIBAN
Február 19-én az idei Suliváró programsorozat részeként került megrendezésre a Dabasi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola első Oviolimpiája, mely az októberi Sportdélelőtt
folytatása. A versenyre Dabas város és a környékbeli települések óvodáinak 131 nagycsoportosa jelentkezett. Célunk volt, hogy a
versenyzők csapatként mutassák meg tudásukat, ügyességüket, továbbá bepillantást
nyerjenek iskolánk testnevelési lehetőségeibe.
A programot Telek Ildikó intézményvezető-helyettes nyitotta meg, sok sikert és
örömteli fürge kikapcsolódást kívánva a rajthoz állóknak.
Ezt követően a sportra való ráhangolódásként Garajszki Ákos szempai kiokushin karate
edző és rákóczis tanítványainak látványos
karate bemutatóját tekintettük meg.
A bevezető testi, lelki felkészülés után a
rajtvonalon csapatokba rendeződve izgatott,
ugyanakkor elszánt szempárok méregették
a felállított akadálypályákat. Nagy Ferenc

testnevelő tanár előkészítésében és irányításában a versenyen megjelent óvodások a
gyorsfutás, akadályfutás, egyensúlyozás,
átfordulás számokban mutathatták meg felkészültségüket, mérhették össze erejüket. A
versenyzők igazi hősökként küzdöttek, a
szurkoló csapattagok, óvó nénik lelkesen bíztatták a versenypályán igyekvőket a feladatok végrehajtására.
Kissé fáradtan, de nagy figyelemmel, tapssal buzdították kis vendégeink a versenyszámokat követő akrobatikus rock and roll
produkciót bemutató rákóczis diákokat. Felkészülésüket Kiss Fanny edző segítette.
A programot a verseny eredményének
kihirdetése és a díjak átadása zárta. A három
legügyesebb csapat elvihette a Dabasi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola első Oviolimpiájának kupáját, de minden csapat oklevéllel
és ajándékkal tért haza.
Köszönjük kis versenyzőinknek a részvételt, az óvó néniknek a felkészítést, a szülők-

nek az utazásban nyújtott segítséget. Ez a
program kiváló lehetőség volt arra, hogy
megismertessük a gyermekekkel a közös
sportolás örömét, iskolánk tornatermének
épületét, testnevelés- és sporteszközeink egy
részét.
Mákszemné Somogyi Hajnal
leendő elsős tanító néni
TOVÁBBI SULIVÁRÓ PROGRAMJAINK:
Március 12.: „Számok világa” és
mozgásfejlesztő foglalkozás; a nyelvoktatás fontossága, oktatása, módszerek
iskolánkban.
Április 2.: „Játékok világa!” körjátékok és kézműves foglalkozás
Programjaink minden alkalommal 16.30
órától 17.30 óráig tartanak.
Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat a 29/364-260-as telefonszámon jelezzék. Szeretettel várjuk
iskolánkban a gyermekeket és szüleiket!

SZLOVÁK OLVASÓVERSENY
SLOVENSKÁ ČITATEĹSKÁ SÚTAŽ
Februàr 21-én, pénteken intézményünk tanulói országos szlovák
olvasóversenyen vettek részt, melynek helyszíne a Püspökhatvani
Bene József Általános Iskola volt.
Hét iskola 21 csapata, azaz több mint 90 olvasni szerető gyermek vett részt a versenyen.
Eredményeink:
3-4. osztály - 1. helyezés: Bunya János Márk, Molnár Mária, Nagy
Bálint, Tóth Kata.
5-6. osztály - 3. helyezés: Czine Renáta, Gödör Jázmin, Mákszem
Bence, Pál Roland.
Méltóképpen képviselte iskolánkat: Gulyás Nóra, Kléh Sára
Laura, Pacsirta Réka, Patai Bianka, Portik Nikolett, Sikari Panka,
Suhajdamárcius
János és Zólyomi Regina.
2020.

Köszönjük szépen a versenyzők munkáját, 8. osztályos
tanulóinknak a díszleteket, valamint minden szülőnek a segítséget,
a támogatást és nem utolsósorban a jelmezek beszerzését.
Garajszki Katalin, Kosztolányi Judit, Nagy Tamás

MINDENNAPI ÉLETÜNK

PEDAGÓGUS EXPÓN JÁRTAK
A DABAS-SÁRI ÓVODA PEDAGÓGUSAI
Az idei évben is Budapesten a Kongresszusi Központban került
megrendezésre „Az Év Pedagógiai Eseménye, a Pedagógus Expo”.
Balatoni Katalin és Novák Péter köszöntötték a több mint 1600
megjelent pedagógust. Örömmel látogattunk el a 2020. február
22-én megtartott színvonalas eseményre, hogy feltöltődjünk,
nevessünk, tanuljunk és bővítsük eszköztárunkat. A helyszínen több
teremben, egy időben számos előadás, workshop, kerekasztalbeszélgetés került bemutatásra az alábbi célcsoportok szerint: bölcsőde, óvoda, iskola, magyarországi nemzetiségi intézmények,
határon túli magyar intézmények. Minden pedagógus választhatott,
melyik számára az az előadó, akit szívesen meghallgatna. Az előadók
közül csak néhányat emelnék ki: Tari Annamária pszichoterapeuta,
onkopszichológus, aki a XXI. századi pedagógus-diák kapcsolat
érzelmi jellemzőiről beszélt. Berecz András Kossuth-díjas énekes,
mesemondó, népmesegyűjtő fantasztikus előadásával felvidította
az ott megjelenteket. Varga László, dékán, egyetemi docens a kap-

csolatokban bontakozó gyermeki lélekről tartott előadása mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott. Bagdy Emőke, író, egyetemi
tanár, pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus – A pedagógus
tevékenységi része a nevelés komplex feladatában: határok és
határtalanságok címmel hallhattuk lényegretörő szavait. Bajzáth
Mária „A népmesekincstár segítő – fejlesztő komplex eszköztára, az
óvoda-iskola átmenet időszakában” címmel tartott előadásával
nyújtott segítséget.
Az előadások mellett szakmai kiállítások, bemutatók színesítették a rendezvényt.
Köszönjük, hogy egy olyan napot tölthettünk együtt számos
pedagógussal, mely nem csupán szakmai megújulást, hanem jelentős motivációt és közösségépítést nyújtott.

Kedves Szülők!
Tisztelt Adózó Állampolgárok!

1% 1% 1%

1%

Az idei esztendőben is van lehetősége, hogy
a 2019. évi személyi jövedelemadójának

Élményeinket örömmel osztjuk meg másokkal.
Dabas-Sári Óvoda óvodapedagógusai

Adószám: 18680638-1-13
Név: Napraforgó Óvodai Alapítvány

1%-át

felajánlja a „Napraforgó” Óvodai Alapítvány javára.
A Sári gyermekek óvodai körülményeinek javítása érdekében
köszönettel fogadja támogatásukat, melyet a nyilatkozaton
az alábbi adószám ill. név feltüntetésével tehetnek meg:

FACEBOOK-MORZSÁK
Molnár Sándort 92. születésnapja alkalmából köszöntötték.
Sanyi bácsi is üzent a fiataloknak:
– minden reggel fokhagymás
pirítós
– mindennap legalább egy
sakkparti
– és egy óra torna naponta
Isten éltesse Sanyi bácsit!
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Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében!
Fojta Piroska
az Alapítvány elnöke

Mrázné Csernák Ilona
az intézmény vezetője

A Kossuth Rádió „Holtomiglan holtodiglan” című felhívásában 50 évnél
régebben házasságban élő párok
jelentkezését várta. Kerestük azt a párt,
amely a leghosszabb boldog házassággal büszkélkedhet. Özönlöttek a jelentkezők, akik között az 50 év házasság
egészen átlagos volt, de nem volt ritka
a 60 év fölötti kapcsolat sem. A győztes pár – Balogh Vince és felesége
Gombár Ilona – Dabason él. 76 éve volt
az esküvőjük, azóta népes családjuk
körében élnek.
A teljes adás meghallgatható a linken:
Balog Vince bácsit 96. születésnapja alkalmából köszöntötte
WWW.DABAS.HU
polgármester úr!

MINDENNAPI ÉLETÜNK

ÂJtsĈrlhĹĈĲltsĈrlhblaĲ¦½
FELHÍVÁS
Dabas Város Önkormányzata és a Gyóni
Géza Általános Iskola a trianoni döntés
100. évfordulójára emlékezve vers- és
prózamondó találkozót szervez

Â>hĈįªt¬Ȁg¬ı>ĝĲ½
címmel
április 17-én, 14.00 órakor.

CÉLUNK:
Az
egykor
elnémított
magyar
irodalmat
– Reményik Sándor, Wass Albert, Babits Mihály, József Attila és kortársaik –, valamint a mai kortárs
írók és költők alkotásain keresztül megszólaltassuk ebben a témakörben, hiszen Trianon velünk él!
Ezzel a rendezvénnyel egy olyan megemlékezést szeretnénk tartani, ahol minden jelenlévő
egyben szereplő is, így megerősítve a nemzeti
összetartozásunk tudatát.
Várjuk a meghirdetett korcsoportok helyi, illetve
Dabas testvérvárosainak, valamennyi irodalomkedvelő és erős nemzeti érzéseket hordozó képviselőit.

KORCSOPORTOK:
s 13–14 évesek (7-8. évfolyam)
s 15–19 évesek (középiskolások)
s Felnőttek
HELYSZÍN: Gyóni Géza Általános Iskola
Dabas Szőlő utca 2. telefon: 29 367 391
A közönségszavazatok alapján a legkiemelkedőbb
versmondók jutalomban részesülnek.
Versek és prózák a magyar irodalom tárházából
szabadon választhatók. Kérjük, hogy előadott művek időtartama ne haladja meg a négy percet.
Jelentkezési határidő: március 30.
Érdeklődni és jelentkezni Kotán Sándornénál,
tel.: 70-334-9803, illetve az iskola titkárságán lehet.
Email cím: kotan.teri@gmail.com

A gyermekem varázslatos gyógyulásának története pályázaton a Gyermekszív Központ lett az egyik nyertes! A K&H gyógyvarázs pályázatának köszönhetően egy
1 millió forint értékű, a nyelőcsőbe vezethető, elektródával működő pacemakert
kapott az intézetünk. Köszönjük Janka szüleinek, hogy olyan szépen írtak róluk!

Forczek Jánosné Ilonka nénit 94. születésnapja alkalmából köszöntötte Kőszegi Zoltán
polgármester.
Ilonka néni üzenete a fiataloknak:
„Lassítsatok, mert az élet rohan”

ǹpahblsǶTsd¬ađ¦
MINDENNAPI ÉLETÜNK
A Dabasi Újság hónapról hónapra igyekszik a várost érintő legfontosabb, legérdekesebb cikkeket, tartalmakat eljuttatni olvasóihoz. A márciusi számtól kezdve kulturális intézményeink
programjai egy önálló, negyedévente megjelenő programfüzetbe
kerülnek. Reméljük, ez az új formátumú megjelenés még több
emberhez juttatja el az információkat, programlehetőségeket.
– szerkesztőség –

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
%BCBTJT[éMéL ,JOJ[TJ1ÆMVUDBs5FMFGPO
s&NBJMT[PMPTJLP[PTTFHJIB[!HNBJMDPN
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
%BCBT ,PTTVUI-BKPTVs5FMFGPO 
 s&NBJMUBKPMP!EBCBTIV
IBMBT[NPSJD[LVSJB!HNBJMDPNs/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéoQÍOUFL
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. sInformáció: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
%BCBT 4[FOU*TUWÆOÜUs5FMFGPO 
s&NBJM#ÆMJOU+ÆOPTOÍLBQDTPMBU!LNLEBCBTIV
s(BSBNT[FHJ.ÆSJBT[FSWF[FT!LNLEBCBTIVsXXXLNLEBCBTIV
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéÍTT[FSEBoÖSÆJH
sLFEEÍTDTÞUØSUØLoÖSÆJHsQÍOUFLoÖSÆJH
sT[PNCBUÍTWBTÆSOBQSFOEF[WÍOZT[FSJOU

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
JGKFSEFMZJ[T!HNBJMDPNFNBJMDÑNFO
Megértésüket és segítségüket köszönjük!
Dr. Erdélyi Zsolt
anyakönyvvezető

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
%BCBT ,PTTVUI-ÆT[MÖVs5FMFGPO 
s&NBJM%ÆHÆOZ+Ö[TFGOÍHBMFSJB!LNLEBCBTIV
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGé QÍOUFLoÖSÆJHsLFEEoDTÞUØSUØL
oÖSÆJHsIÍUWÍHÍOFMéSFFHZF[UFUFUUJEéQPOUCBO
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
%BCBT 3BWBT[-ÆT[MÖV SÍHJ;BMLBÖWPEB s4[BLNBJWF[FUé
*MMZ/PÍNJsUFMFGPO s
&NBJMEBCBTJLPOZWUBS!HNBJMDPNsXXXEBCBTJLPOZWUBSIV
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
%BCBT -BLPTEPLUPSVUDBs5FMFGPO
s&NBJM+VSÆDTJL"OESFBKVSBDTJLBOESFB!EBCBTIV
s'BDFCPPL-FWFOEVMBIÆ[7ÆSPTJ/BQQBMJ
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
%BCBT #FSDTÍOZJVs5FMFGPO 
5BLÆDT-ÆT[MÖOÍs&NBJMOFNFTLVSJBEBCBT!HNBJMDPN
s'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPNOFNFTLVSJB
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
%BCBT .ÆOUFMFLJVs5FMFGPO
s&NBJMHPHPMBLNBSJBOO!HNBJMDPN
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéoQÍOUFLoÖSÆJH 
hétvégén rendezvény szerint
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Elkezdődött a József Attila utcai elavult, fém ivóvíz gerincvezeték
cseréje. A vezetékcserét követően a kormányzati támogatásnak és az
önkormányzati önerőnek köszönhetően az év első felében megtörténhet a Vásártér utcától a Szűk utcáig tartó szakasz új aszfaltburkolattal történő ellátása.

WWW.DABAS.HU

HIVATALI SZÓCSŐ

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2020. évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
2020. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési határideje: 2020. március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje:2020. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó első félévi részletének befizetési határideje:
2020. március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2019. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: 2020. április 1.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú
Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az értesítéshez mellékelt csekket a Magyar Posta Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.

A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén
végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való
letiltás stb.), illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adóhatóságát kereshetik
személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó, kommunális adó (2373 irányítószámú ingatlanok
esetében): 561-289, II. em./213. szoba
Gépjárműadó, kommunális adó (2370 irányítószámú ingatlanok
esetében): 561-243, II. em./212. szoba
Építményadó, talajterh. díj, kommunális adó (2371 irányítószámú
ingatlanok esetében): 561-265, II. em./213. szoba
Az Adóhatóság munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
NBSLVTFSJLB!EBCBTIVoJQBSë[ÍTJBEÖ LPNNVOÆMJTBEÖ 
irányítószámú ingatlanok esetében)
BEPDTPQPSU!EBCBTIVHÍQKÆSNëBEÖ LPNNVOÆMJTBEÖ 
irányítószámú ingatlanok esetében)
FQJUNFOZ!EBCBTIVoÍQÑUNÍOZBEÖ UBMBKUFSIFMÍTJEÑK SFLMÆNhordozók adóztatása, kommunális adó (2371 irányítószámú ingatlanok esetében)
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Adóhatóság

ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy március hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton
lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
2020. március 23-tól március 27-ig 8.00–14.00 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja

Gyűjtőpont

Március 23., hétfő
Március 24., kedd
Március 25., szerda
Március 26., csütörtök

Dabas-Sári, Madách utcai játszótér
Dabas, sportcsarnok
Dabas-Gyón, búcsútér
Dabas-Szőlők, buszforduló

2020. március

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl.:
– növényi eredetű hulladék
– gally, faág, faapríték, fanyesedék
– fűkaszálék, falevél
– növényi nyesedékek.
Szelektív hulladékgyűjtés
március 16-tól március 20-ig történik.
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HÁZHOZ MENŐ

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS
A LOMTALANÍTÁS MENETE
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
2. Ha Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és igénybe
kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer megillető szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
3. 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.
4. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel az Ön igényeit és a mi lehetőségeinket.
5. Visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek
e-mail-ben.
6. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti szállításra az
ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet ki
lomot!
7. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja előtt
és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe
rakodják az Ön jelenlétében.
8. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi előírásoknak
megfelelően.
Egy háztartásból egy naptári évben 2 m3 lomot szállítunk el.
Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek, mert igényeiket csak ütemezve tudjuk kielégíteni!
A házhoz menő lomtalanítás során NEM adható át, illetve
NEM vesszük át:
– elektronikai hulladék, gumiabroncs hulladék, veszélyes hulladék
(festékek, lakkok, olajok), ipari tevékenységből származó hulladék,
zöldhulladék, építési és bontási hulladék

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2019. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és
megfizetési határideje: 2020. április 1.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.) alapján a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok
2004. július 1-jétől léptek életbe. A törvény alapján a talajterhelési
díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést
alkalmaz és a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá, azaz városunk belterületén mindenkit, aki
nincs rákötve a csatornahálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet
követő év április 1-jéig.
A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fogyasz tók adatait, akiknek
vízfogyasztása volt, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
A DAKÖV Kft által megadott vízfogyasztás alapján az Adóhatóság küldi meg a bevallási nyomtatványt, melyben a DAKÖV Kft
által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a kitöltési segédletet,
melyben a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a fizetendő díjat ki kell számítania és a díjat meg kell fizetnie a
bevallás benyújtásával egyidejűleg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy – a hatályos jogszabályok alapján – ameddig a közcsatornára való rákötés nem
valósul meg, addig talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli
őket. Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak
bevallási nyomtatványt és kitöltési útmutatót, de kellett volna,
kérjük jelentkezzenek az Adóhatóságnál. Nagyon lényeges, hogy a
bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott víz mennyiségét a
saját számláik alapján ellenőrizzék, amennyiben eltérés mutatkozik, a DAKÖV Kft-nél rendezzék. Az Adóhatóság a DAKÖV Kft. által
szolgáltatott lista alapján dolgozik.
Adóhatóság

VÁLTOZÁSOK
a jegyzői hatáskörben 2020.-ban

Plusz mennyiségek
A megadottakon felüli mennyiségek térítés ellenében az alábbiak
szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ
területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz):
Hétfő–péntek:
07.00–17.00
Szombat
8.00–14.00
(március 1. ésoktóber 31. között, páratlan héten)
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.
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2020. március 1-jétől a jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el
az építéshatósági feladatokat, ezzel párhuzamosan megszűnik a
kormányhivatalok másodfokú hatósági szerepe is. Az építéshatóság a Járási Hivatal keretei között a főépület 1. emeletén a 118-as
irodában lesz megtalálható a T. Ügyfelek számára.
Szintén idei változás, hogy megszűnt a jegyző óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos hatásköre. Idei
évtől május 25-ig a járási hivatalhoz kell a kérelmeket benyújtani.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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„LENIN TÉREN KOSSUTH-SZOBOR”

Kisfaludi Strobl Zsigmond (1884-1975) Kossuth Lajos mellszobrát 1968. március
15-én, a jeles nap 120. évfordulóján, a
másodszor megrendezett Forradalmi Ifjúsági Napok keretében avatták fel Dabas
főterén. Ez volt a neves szobrászművész
hetedik Kossuth-szobra és a világ Kossuthszobrainak sorában pedig a 103. alkotás.
Köztudott, hiszen még ma is általános
derültséget okozó, a helyzetet kifigurázó
helyi adomák örökítik, hogy az ünnepélyes
avatót méltatlan időszak előzte meg,
ugyanis a tanács akkori nagyhatalmú illetékesei a mellszobrot zsákba bugyolálva évekig egy szeneskamrába „száműzték”. Sőt,
működik a község akkori korszakát jellemző
régi szlogen is: „Lenin téren Kossuth-szobor”. A mindig oly fontos részletek azonban
már elvesztek, mint az a korszak sajtójának
kutatásából, jelesül a Pest Megyei Hírlap
cikkeinek felidézéséből kiderül.
Kulcsszerepe volt az avató létrejöttében
a szerzőségét Sz. E. szignóval jelölő újságírónak, aki cikkében leleplezte és megszégyenítette a nemtelen dabasi eljárást.
A Láthatatlan szobor című glosszát a lap
1967. január 17-én, egyenesen a címoldalon,
keretes írásban közölte:
„Nem holmi földbesüllyedt római, görög
vagy még ősibb műalkotás. Korunkbeli!
Kifejezetten Dabasnak készült, hogy Kos-

2020. március

suth Lajos emlékéül szolgáljon.
lgáljon.
Hiszen ehhez a községhez
éghez
akárhány többinél Kossuthnak
uthnak
több köze volt, még ha azokobra.
ban régi idők óta áll is szobra.
olsó
Mert Kossuth apja utolsó
tt is
éveit Dabason töltötte, itt
ost
halt meg, a sírja még most
is ott van magára
kel
hagyatottan az évekkel
gi
ezelőtt kiürített régi
ltemető földjében, mivelhogy még nem döntöt-tek: hol temetik el újra.
D a b a s s z ü l öt tj e ,
Dinnyé s L ajos volt
miniszterelnök kezdeményezésére indult
meg sok-sok esztendővel ezelőtt a Kosm. Maga
suth-szobor mozgalom.
Dinnyés járt Kisfaludy Strobl Zsigmondnál,
aki mellszobrot mintázott, s a községnek
ajándékozta. A tanácsnak nem is volt rá
egyéb költsége, minthogy bronzba öntette,
az pedig alig 20 ezer forintból kikerült. Hol
van még ilyen olcsón szerzett Kisfaludy
Strobl-mű? De meglehet, talán éppen a
csekély költség az oka, hogy sok év múltán
még ma sem ékesíti a szobor Dabas közterületét. Hiába no, az olcsó jószágnak még
ha különben sokat is ér, kevés a becsülete,
ez már így van. Azért néha napján tanakodtak azelőtt, hol helyezzék el a szobrot, dűlőre azonban sohasem jutottak. Nem mintha
annyi szobor állna már Dabason, hogy hely
se jutna ennek a bronz-Kossuthnak, hiszen
ez lenne itt az első és egyetlen szobor. De
ha már ott volt, hát egyszer a községi,
másszor a járási tanácsháza valamelyik szobájában adtak neki ideiglenes tartózkodást.
Legutóbb a községi tanácselnök hivatali
szobájába állították. Csakhogy szűk lett a
községi tanácsháza, negyedik hónapja az
elnök is másodmagával dolgozik, és így hajléktalan lett a szobor. Azaz raktárba került,

szükséges és kiselejtezett holmik közé. Természetesen csak átmeneti
időre, amíg itt vagy ott talpazatra nem
helyezik. A talpazatot azonban ennyi év
után még mindig nem rendelték meg. És
mostanában arról sem esik már szó, hová
tegyék a szobrot, melyik térségre vagy
utcára.
Ha véletlenül a Dabasi Községi Tanács
tagja lennék, már meginterpelláltam volna a
végrehajtó bizottságot, meddig lesz még
láthatatlan a Kossuth-szobor? A kérdést
különben ezúton is feltehetném, ha merném. De nem merem, mert hátha még az
derülne ki a válaszból, hogy a dabasiaknak
kifogása van vagy Kossuth, vagy Kisfaludy
Strobl műve ellen.”
Megsemmisítő pellengér volt ez a javából! Az újságíró nyilvánvalóan előzetesen a
helyszínen tájékozódott és begyűjtötte a
cikk háttér-információit. A megszégyenítő
címoldali közléshez azonban a laptulajdonosok, azaz a Pest-megyei pártbizottság és
a megyei tanács illetékeseinek jóváhagyása
is kellett. Nem túlzás arra a következtetésre
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jutni, hogy a dabasi vezetők Kossuth-ellenessége már számukra sem volt vállalható.
A leírtakban talán az a legkínosabb, hogy
nem nagyon lehet vele vitatkozni. Dabason
valóban jóval hamarabb illett volna Kossuth
Lajosnak szobrot állítani. A Budapest című
lap rövidhírei szerint 1905-ben az alsódabasi
48-as függetlenségi Kossuth-kör gyűjtést
kezdeményezett erre a célra, s annak eredményessége esetén még akár az első 50
Kossuth-szobor egyike is lehetett volna a
dabasi, de nem vezetett sikerre az adománygyűjtés. Dinnyés Lajos és Kisfaludi
Strobl Zsigmond barátságát onnan is
ismerhetjük, hogy a szobrász az özvegy felkérésére, a volt miniszterelnök síremlékére
ingyen készített domborművet. Hihető
tehát, hogy a művész csak a bronzba öntés
költségét kérte ezért a munkájáért. A megrendelő Dinnyés Lajos azonban már az avatás előtt hét évvel, 1961 májusában elhunyt,
vagyis a szobor sokéves kallódása, hányódása sem vitatható. A szeneskamrát azonban nem igazolja az írás, hiszen itt

ann
„mindössze” a selejtraktárról van
y
yei
szó, s onnan kellett a Pest Megyei
u
utHírlapnak „kiszabadítania” Kossutalmi
hot… A korabeli viszonyok, hatalmi
élelhierarchia ismeretében joggal vé
vélelm
mezhetünk összefüggést a cikk megéssőbbi
jelenése és a bő egy évvel későbbi
M
szoboravató között. A Pest Megyei
b ször is
Hírlap 1968 márciusában többször
felhívta az olvasók figyelmét a dabasi
jeedelmes
szoborállításra, sőt 10-én terjedelmes
interjút közölt, mely az alkotó Kisfaludi
k
Strobl Zsigmond műtermében készült.
A
z kapott:
zót
művész 15-én, a helyszínen is szót
o Dabas
ogy
„Rendkívül boldog vagyok, hogy
omatt annakk
községben állították fel alkotásomat,
a Kossuthnak a mellszobrát, aki fáklyaláng
volt a haza és a nagyvilág történelmében.”
A lap fényképes beszámolója az első oldalra
került, „Kossuth néz le ránk…” címmel. A
tudósító újságíró ráérzett a járási tanács
előtti Lenin tér és a Kossuth-szobor szójátékszerű ellentmondásos kontrasztjára,
ezért cikkében következetesen a dabasi

főtérről írt. Nem
íígy a ddabasiak,
dabasiak
b i k akik
kik a „Lenin
Lenin
L i
téren Kossuth szobor” szlogenjét egymás
közt idézve jókat derültek a Rákosi-korszakban megrekedt helyi hatalom bakiján.
Tehették ezt egészen 1987-ig, mondhatni a
rendszerváltás hajnaláig, amikor a Kossuthszobor kálváriás históriája újabb fejezettel
bővült, de az már egy másik történet…
Valentyik Ferenc

KOSSUTH-RELIKVIÁK AZ ÉRTÉKTÁRBAN
Nemzeti ünnepünkre értékes egyedi gyűjteménnyel gazdagodott a
Gombay Dinnyés-kúria, Települési Értéktár. Egy felsődabasi felajánló
a városnak adományozta néhai testvére, Polczos István Kossuthgyűjteményét, amellyel hét 1880–1890-es évekbeli könyv mellett a
gyűjtő Kossuth témájú újságcikkei is a város tulajdonába kerültek.
A több mint másfél évszázados múltú dabasi Kossuth-kultusz, a
város történelmében minden korszakban meghatározó volt. A felajánló testvérét is megérintette a Kossuth-család iránti tiszteletünk,
ezért is döntött amellett, hogy a nagyértékű gyűjteményt a város
közösségének adományozza. A nagylelkű felajánlást
ezúton is köszönjük.
Március 15-től a Települési értéktárban megtekinthető Polczos István
gyűjteménye.
Feldmann
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GYÓNI GÉZA KÖLTÉSZETE
A NEMZETI ALAPTANTERVBEN
A Nemzeti Alaptanterv minden változását évtizedek óta fokozott figyelem kíséri, és ez a
január 31-én kihirdetett 5/2020. számú kormányrendelettel sem történt másként. A magyar
nyelv és irodalom tantárgy módosításához Dabasról mindig nagy reményeket fűztűnk,
kitartóan remélve, hogy a mi költőnk, Gyóni Géza pályája és alkotói munkássága több nemzedéknyi kényszerszünet után ismét a tankönyvekbe kerül. Megannyi csalódás után végre
most óvatos derűlátásra van okunk, hiszen a 9-12. évfolyam „Szemelvények” kategóriája
alkotóinak felsorolásában Gyóni Gézát is ott találjuk. Ez nem jelenti a teljes életmű oktatását, de legalább katonaköltőként, az első világháború hősi halott és hadifogságba esett
magyar katonáinak reprezentánsaként a tanulóifjúság látókörébe kerül, beigazolva, hogy
költészete elválaszthatatlan része a világégés krónikájának.
V. F.

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

DABAS
Az idei esztendőben hónapról-hónapra beszámolunk a jubileumi
évfordulóra tervezett programokról, aktuális eseményekről, a felidézett emlékekről és az új élményekről. Februárban főként a rendezvények munka- és ütemtervei készültek, de elindultak az
évfordulóra fókuszáló új projektek is.
Lássuk, most hol tartunk:
Elkészült a jubileumi évre tervezett városi logó, amellyel
levélpapíron, rendezvények meghívóin, borítékon, a nemzeti
ünnepeinkre kihelyezett városi zászlón, sajtóanyagokban
találkozhatunk. A Települési Értéktár Bizottság tárgyalta és
javaslataival támogatta a város jubileumi címerének tervezését.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Halász Móricz-kúriában
2020. június 14-én (vasárnap) a DOBOS DABAS kiállítás
megnyitójára, ahol az alkotó csapat kreatív dobok bemutatásával tekint vissza a királyi dobosok egykori lakóhelyére.
Biztosan számíthatunk horgolt dobra, virágokkal és
teafilterekkel díszítettre, gyöngyből és textilből készítettre.
Arra is gondoltunk, hogy a látványon túl „dobbanjon, zenéljen” is ez a nap, legalább 750 percben! Ezért ezen a vasárnapon számoljuk a településünkön elhangzó zenei perceket, a
dabasi templomokban megszólaló orgonazenét, a zenepavilon térzenéit. 16.00 órától hallhatjuk a Dabasi Dobos Óvodások műsorát - amelyhez várjuk dobolni az első (ebben az
esztendőben 19 éves) dobos ovisokat is – a MÚZSÁK felnőtt
és gyermek zenészeit, helyi és meghívott zenei fellépőket.

2020. március

Már gyűlnek a településünket bemutató versek
sek a Gyóni Géza
sfaragók
Irodalmi Kör és a Tollászkodók, tollforgatók, versfaragók
versműhelyeiben. „Megkondulni kívánt lelkemnek hangja,
Mint városom főterének harangja…” (részlet Viola Éva:
Városom című verséből). Szakmai zsűri véleményezésével a
legjobb verseket az év végén kiadványban jelentetjük meg.
A Kossuth Művelődési Központ, a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár, a Kabinetiroda, a helyi általános iskolák és a Dabasi Szenior Akadémia együtt dolgozza ki a NAGYI és UNOKA
helytörténeti vetélkedő programsorozatát, amelynek részleteiről az áprilisi lapszámunkban számolunk be.
Városunkban 1 hét alatt 216 láb járta a Szenior Örömtáncot,
ha tartjuk a tempót, meglesz a Dabasi Napokra kitűzött cél,
ahol 750 lábra számítunk, hogy a Szent István téren
örömtáncoljon. A Szenior Akadémia több hallgatója vállalta
és teljesítette a napi 750 (vagy ennek többszörösét!) lépést
és számlálását.
Ütemeztük és előkészítjük az idei esztendőre tervezett kiadványok megjelenését, amelyek több formában és tartalommal (portrék, településalbum, kalendárium, rajz- és
fotókönyv, katalógus) dolgozzák fel településünk helytörténetét, így tavasztól év végéig több értékes tartalmú könyvvel, új albummal, kreatív tájékoztatóval bővülhetnek a
papíralapú olvasmányaink.
Itt, a helyi újságban, hónapról hónapra beszámolunk a jubileumi év
aktuális eseményeiről, de bizakodom a találkozásokban is és
várom a dabasiak megtapasztalt élményeit is.
Pálinkásné Balázs Tünde
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2020. A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE
Miközben 1920 márciusában a megmaradt Magyarországon
még sokan bizakodtak a trianoni döntés megváltoztathatóságában, addig a szomszédok által elfoglalt területeken már
megkezdődött a „magyar világ” felszámolása. Ezzel egyidőben
megindultak „Trianon árvái” és megteltek a vagonok a menekültekkel. A vagonok nem csak utazási eszközökként, hanem
akár többéves tartózkodást biztosító szállásokként is értendők.
A Polgári Szemle 2017. novemberi számában személyes emlékek felidézésével számol be erről:
„Nincsen számodra hely”
(Vörösmarty Mihály)
„Véget ért a világháború! …

A csehek kardcsapás nélkül bevonulhattak Felső-Magyarországra. Híre jött, hogy már Lublón vannak, s egy havas téli
délelőttön, december 16-án bejöttek Iglóra. Meghagyták, hogy
a lakosság maradjon házaiban, és ne próbáljon ellenállni. Úgy
11 óra tájban végigvonultak a széles főutcán. Előttük katonazene, rezesbanda, utána vagy két rozzant kis ágyú, néhány
magasabb rangú tiszt, majd félszázadnyi idegen egyenruhás
katona. A város parancsnokságát francia tisztek vették át, és
statáriumot hirdettek. A nem várt helyzettől megzavarodva,
senki nem tudta, mitévő legyen…
…Tavasszal hamarosan megtartották a vizsgákat, a matúrát is, és szélnek bocsátották a diákokat. Mondták, hogy úgysem lesz itt magyar iskola többet, kár minden lépésért! … Láttam, amint ki-be járkáltak ott a tisztek, köztük a parancsnok,
Vix francia ezredes lovaglóostorral, amellyel ha 3-4 ember egy
csoportban állt, rögtön szétzavarta őket.
A nyár eltelt valahogyan. Ősszel megengedték, hogy megnyíljon az evangélikus gimnázium, de német tannyelvűvé
kellett átalakulnia, az első osztály pedig már szlovák volt. A
cseh vezetőség megpróbált egyszer-kétszer közeledni a régi lakossághoz. Éreztük azonban mi, exponált magyar érzelműek,
hogy »wir haben hier keine bleibende Stätte!«…
…Az etnikai tisztogatás sok nép múltjában ott rejtőzik. Az
évezredek folyamán megszokottá vált, hogy egy terület nemzetiségi összetételét egy nagyobb etnikai csoport meg akarja
változtatni. A történelem során megszámlálhatatlan példa felidézhető, hogy ki, kivel, mikor nem akart együtt élni (az amerikaiak az indiánokkal, az angolok az írekkel, a törökök az
örményekkel stb.). A 20. században, az első világháború utáni
években a csehek és a szlovákok, de a románok és a szerbek
sem akartak tovább egy területen élni a magyarokkal.
A Felvidékhez tartozó Szepesség már 1918. december elején csehszlovák oldalra került. A lakosságon belüli magyar
érzelmű, magukat „hungarusnak” valló szászok ebbe nem
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akarván belenyugodni, a népek önrendelkezési joga alapján,
december 9-én, magyar kormánytagok támogatásával, kikiáltották az önálló Szepesi Német Köztársaságot, működésére
azonban nem került sor, mert csupán nyolc napig létezett. A
több száz éves múlttal rendelkező szepességi etnikai térszerkezet ettől kezdve rohamosan haladt afelé, hogy a történelem
színpadáról végleg eltűnjön…
…A nagy múltú felvidéki városok falvakká degradálódtak,
köztereikről sorra tűntek el a magyar jellegű műemlékek és
szobrok. Így például Pozsonyban cseh légiók zúzták szét Mária
Terézia szobrát, több helyen pedig millenniumi emlékműveket,
Kossuth-szobrokat távolítottak el.
Erdély román megszállása is rohamos mértékben haladt. A
gyimesi határvonalon léptek először ellenséges erők az ország
területére. 1919 januárjában az Erdélyt megszálló románok az
erdélyi intelligencia tisztviselői rétege ellen léptek fel. Majd a
20-as évek diszkriminációja a földreformon keresztül a magyar birtokosokat és egyházakat érintette; a székelyekre nagy
adókat vetettek ki, a magyar kereskedőktől pedig megvonták
a hiteleket. A székelyekről az iskolákban azt tanították, hogy
elmagyarososodott románok, akiket most vissza kell románosítani. A tanítás nyelve kizárólag a román lett. Mindennek következményeként 1918 és 1922 között mintegy 197 000 magyar
hagyta el Romániát…
…Délvidéken a szerb megszállás radikalizmusa súlyosabb
problémákat okozott. Tary Endre, Szabadka volt rendőrkapitánya 1920. május 20-án kelt jelentésében számolt be az ottani állapotokról: aki magyarul szólal meg, inzultálják, a magyar egyesületeket feloszlatják, vagyonukat zár alá helyezik. A magyar
kereskedők kirakatait beverik, rajtuk „Vesszenek a magyarok!”
feliratok jelennek meg. Kijárási tilalmat vezettek be, összejöveteleket sem szabad tartani. A szerb elemi és középiskolákban
a magyar nemzeti tantárgyak minimumát sem engedélyezik…
…A Nemzeti Igazgatóság azonnali hatállyal elbocsátja a magyar főispánokat, alispánokat, polgármestereket, jegyzőket, a
megyei és községi tisztségviselőket. A SZHSZ Királyság területéről 1918 és 1924 között 44 903 magyart taszítottak ki.
„Én azt hiszem, senki a világon nem állt olyan tudatlanul
az események előtt, mint mi magyarok! Lehetséges az, hogy
elvesztettük Erdélyt, elvesztettük a Kárpátokat, elvesztettük
Bácskát, Baranyát, Torontált?” – emlékezik a meghurcoltatás
idejére a múlt század első felében Szabadkán élő Zimmer Sarolta.
A megszállt területeken a magyar közalkalmazottaknak,
hogy a helyükön maradhassanak, a Csehszlovák Köztársaságra, illetve Ferdinánd román királyra és a Szerb– Horvát–Szlovén Királyságra hűségfogadalmat kellett tenniük. Ha házukat,

WWW.DABAS.HU

1920

KULTÚRA

2020

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

földjüket akarták megtartani, meg kellett tagadniuk magyarságukat…
…Akik az eskü letételét megtagadták, azoknak egzisztenciájukat vesztve, kiutasítva menekülniük kellett (Fráter, 2003).
Még többen voltak, akik a háborús helyzet következtében, a
várható „megnehezített szolgálat” elől menekülve, „önként”
hagyták el szülőföldjüket jobb megélhetés és egyértelmű nemzeti hovatartozás reményében. A nagy háború befejezésével,
egy reggel a megszállt területeken ébredő magyarok egy része, elsősorban a hazaszeretettől vezérelve, kelt útra a csonka
Magyarország irányába, titokban abban reménykedve, hogy a
békeszerződés rendezi az ügyüket, és végül visszatérhetnek
az óhazába. A trianoni szerződés azonban számukra az óhazától való végleges elszakadást jelentette.
A magyarok számát az elcsatolt területen nemcsak az elüldözöttek és az önként elvándorlók csökkentették, hanem azok
is, akik ezután szlováknak, románnak, szerbnek vallották magukat. Az utódállamokon belül a városok etnikai átalakítása
gyorsan elkezdődött, az átalakítás azonban nem zajlott zökkenőmentesen. Csehszlovákiában nehézséget okozott a szlovák
nyelvű oktatás, mert a közép- és felsőfokú intézményekben
nem akadt szlovák nyelven oktató…
…Aki nem tudott kiskaput találni magyar mivoltának megőrzéséhez, s a változásokhoz nem volt képes alkalmazkodni,
kiutasították, és a rendelkezésére bocsátott vagonokkal mehetett, amerre akart.
A KIVONULÁS
„A kiutasító végzés után két vagont utalt ki nekünk a csehszlovák állam, hogy ingóságainkat áthozhassuk. Összeszedtük
hát motyónkat, s jó embereink segítettek berakodni a két vagonba. Mindenünk befért, még tüzelőfát is raktunk be, és az
egyik vagonban valamilyen hálóhelyet is csináltunk…
…Már sötét volt, csak éppen a város karcsú, gótikus tornyát
lehetett kivenni a félhomályból, s a Magas Tátrát, amint ott sötétedett az északi láthatáron.” (Brucknerné Farkas, 1950:32).
Ekkor még senki nem sejtette, hogy ez csak az első stáció,
és jön majd egy újabb világháború, mikor majd a németek nem
akarnak a zsidókkal élni, és a csehek, szlovákok, románok,
szerbek még annyira sem a magyarokkal, mint korábban.
A vagon, mint a meg nem tűrtek szállítóeszköze a 20. században az etnikai tisztogatás emblematikus főszereplője lett.
Visinszkijnek a második világháború utáni kijelentése: „magyar kérdés, vagonkérdés”, jól tükrözi az etnikai tisztogatást
végrehajtók szemléletét, mely Hitlernek is imponálhatott, mert
végül a zsidókérdés is első fokon vagonkérdéssé vált. A vagon
napjainkig mintegy szimbólumává lett a kilátástalanságba vezető utazásnak.”
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Február 25. a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja,
amelyről 2000 óta emlékezünk meg Magyarországon. 20 éve azt a
napot nyilvánította emléknappá a Magyar Országgyűlés, amelyen
1947-ben Kovács Bélát, a Független Kisgazda Párt akkori elnökét a
kommunistákkal való politikai szembenállása miatt a szovjet hatóságok a Szovjetunióba hurcolták. A gulágon tartották fogva, majd az
Állambiztonsági Minisztérium moszkvai börtönében, később 1956
januárjáig a Jászberényi börtönben raboskodott a kommunista rendszerrel ellentétes politikai nézetei miatt. A Kovács Bélával szembeni
fellépést követően a hasonló politikai eljárások, kirakatperek tömegessé váltak hazánkban.
A kommunista diktatúrákat a „dicsőségesnek” nevezett 133 nap
alatt nem kevésbé szenvedte meg nemzetünk, mint a második világháborút követő több mint négy évtizedben. A milliók életét a világban megnyomorító kommunista diktatúrák áldozatairól, hazánk
mártír fiairól nem szabad megfeledkeznünk. Mai szabadságunkat
nekik is köszönhetjük, az életükkel fizetők emlékezete kötelez bennünket, hogy a jogtiprás, a diktatúra soha ne emelkedjen szabadságszeretetünk és tiszteletünk fölé.
-man„Fél
Fél a fű
fű, a vézna
é
fü
füstt iis
ijedten legöndörül,
félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül”
Nagy László:
Varjú-koszorú, részlet
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EGYHÁZAINK HÍREI
– április 9. csütörtök, 17.00 órakor nagycsütörtöki istentisztelet a
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
templomban
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.
Nagyböjt idején a pénteki szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
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
ALKALMAINK:
– március 7. szombat, 17.00 óra ifjúsági óra
– március 15. vasárnap, 10.00 óra Nemzeti ünnepi istentisztelet
15.00 óra Istentisztelet a tatárszentgyörgyi rkat. templomban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
– vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő 7. osztály, 1. csoport
– 10.00 óra felnőtt istentisztelet, gyermek istentisztelet
– kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
– szerda 10.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában istentisztelet
úrvacsoraosztással (minden hónap 4. szerda)
– 17.00 óra Gyülekezeti bibliaóra
– csütörtök 14.00: a Zárdakert Idősek Otthonában Istentisztelet
úrvacsoraosztással (minden hónap 4. csütörtök)
– péntek 17.00 óra konfirmáció-előkészítő a 7. osztály 2. csoport
– 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség (havonta egyszer)
– szombat 17.00 óra ifjúsági óra

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAK:
– március 11. szerda, 15.00 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 18. szerda, 15.00 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 25. szerda, 15.00. órakor bibliaóra a gyülekezeti házban
– április 1. szerda, 15.00 órakor bibliaóra a gyülekezeti házban
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– április 10. péntek, 10.00 órakor nagypénteki úrvacsorás istentisztelet a templomban
Az április 5-i vasárnaptól az istentiszteletek újra a templomban kerülnek megtartásra.
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert
kiépíteni. Ennek megvalósítása érdekében kérünk és
várunk adományokat a testvérektől. A templom fűtésének korszerűsítésére a következő módokon lehet adományt felajánlani:
személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a
gyülekezet gondnokánál, a templomban található postai
csekken, valamint a Takarékszövetkezet Zrt.-nél vezetett
64400099-10903667-es számú bankszámlára történő
átutalással. Ha postai csekken, vagy banki átutalással
történik az adomány befizetése a közleményben mindenképpen kérjük feltüntetni, hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije
kinek-kinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis
azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne
legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek
megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja
azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd
a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.” ( 2 Kor
8,12-14)

Hivatali idő: LFEEoFNBJMåSFGEBCBT!HNBJMDPN
tel.: 06-29/362-280; 06-30/400-5957

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
ISTENTISZTELETEK ÉS AZOKHOZ KÖTŐDŐ ALKALMAK:
MÁRCIUS:
– március 6. péntek, 18.00 óra, Világ-imanapi istentisztelet a gyülekezeti házban (zimbabwei keresztyén testvéreink összeállítása alapján)
– március 8. vasárnap, 10.00 óra
– március 15. vasárnap, 10.00 óra, nemzeti ünnepnapi
családi istentisztelet
– március 22., 29. vasárnap, 10.00 óra
BÖJTI ESTEK:
–március 19. csütörtök, 17.00 óra, vendég: Szeverényi János,
országos missziói lelkész
–március 26. csütörtök, 17.00 óra,
vendég: Dr. Korányi András lelkész (EHE)
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ÁPRILIS:
– április 5. virágvasárnap, 10.00 óra családi istentisztelet (úrvacsora)
– április 7. kedd, 18.00 óra, SZÉDER VACSORA, vezeti: Dr. Varga
Gyöngyi lelkész (EHE). Sok szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik egy Széder vacsorát meg szeretnének ismerni, és részt
szeretnének benne venni. A vacsora alkalmával megismerjük a
vacsora múltját és a vacsora részeinek, ételeinek a jelentését,
jelentőségét, magyarázatokkal.
– április 9. Nagycsütörtök, 17.00 óra (úrvacsora
– április 10. Nagypéntek, 10.00 óra (úrvacsora)
– április 12. Húsvétvasárnap, 10.00 óra (úrvacsora)
– április 13. Húsvéthétfő, 10.00 óra (úrvacsora)
GYÜLEKEZETI KIRÁNDULÁS
– március 7. szombat, Budapest, Operett színház, Elfújta a szél
című előadás
Baba-mama kör: április 7. kedd, 9.30,
vezeti: Balázs-Szabó Júlia
Konfirmációs órák: minden héten pénteken, 16.00 óra (konfirmációig)
Asszonykör: március 9. hétfő, 16.30
Kórus: minden héten pénteken, 17.00 óra
Férfikör: április 6. hétfő, 18.00 óra
vezeti: Varsányi Ferenc lelkész
Luther Márton Nyugdíjaskör:
március 15. vasárnap, 15.00 óra
Alkalmainkra, közösségünkbe sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Elérhetőség: Balog Eszter lelkész,
tel.: 06-20/824-2019
facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Králl
Béla temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
– A gyászoló család

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Született
Deminger Ferenc
1946. 02. 01.
Dori Sándor Ferenc
1950. 08. 14.
Horváth Istvánné
(Tillinger Erzsébet)
1949. 12. 22.
Rizmajer Mihály
1944. 02. 17.
Samu László
1942. 01. 18.
Strupka Mária
1934. 03. 03.
Kocsir Lénárdné (Jurászik Margit) 1938.02. 12.
Balázs László
1952. 12. 15.
Kránicz Flórián
1925. 05. 16.
Kalmár Jánosné (Lakos Ilona)
1947. 08. 24.
Fekete István
1956. 02. 02.
Sebők Miklósné (Bán Mária)
1929. 03. 26.
Gergelyfi Józsefné
(Gubányi Katalin)
1958. 06. 12.
Füzy Endre
1967. 02. 28.
Újvári Miklósné (Láng Margit)
1948. 05. 27.
Sándor Lászlóné
(Várlaki Lenke Erzsébet)
1937. 12. 21.
Janicsák Jenőné (Vitvindics Júlia) 1958. 11. 14.
Weisz Józsefné (Malecz Terézia) 1941. 06. 30.
Vágó Sándorné
(Kleimann Magdolna)
1926. 09. 28.
Gavló János
1940. 03. 02.
Králl Béla
1949. 06. 10.
Kulcsár Istvánné (Kálmán Emma) 1933. 04. 29.
Egerszegi András
1943. 09. 21.
Vásáreczki István
1941. 08. 22.
Talapka Mihály
1938. 05. 16.
Osztozunk a családok gyászában!

Meghalt
2019. 12. 25.
2019. 12. 30.
2020. 01. 01.
2020. 01. 02.
2020. 01. 09.
2020. 01. 11.
2020. 01. 14.
2020. 01. 20.
2020. 01. 21.
2020. 01. 25.
2020. 01. 29.
2020. 01. 30.
2020. 02. 01.
2020. 02. 01.
2020. 02. 03.
2020. 02. 04.
2020. 02. 04.
2020. 02. 05.
2020. 02. 06.
2020. 02. 06.
2020. 02. 08.
2020. 02. 10.
2020. 02. 11.
2020. 02. 15.
2020. 02. 19.

11. VÁROSI KERESZTÚT DABASON

Szeretettel meghívunk mindenkit a 2020. március 27-én 13.00 órakor kezdődő 11. Dabasi Keresztútra
A busz 12.15-kor a Sári templomtól indul, megáll a Kálváriánál és a buszmegállókban.
A kisvonat a Felsődabasi templomtól indul 12.15-kor, megáll az Alsódabasi templomnál,
p
Gyóni templomnál
p
és a buszmegállóknál.
A busz és a kisvonat a végén visszaviszi
viszi a híveket.
A keresztút útvonala:
8. József Attila utcai kereszt
1. Őrangyalok-templom
9. Vásártéri kereszt
2. Öregországúti kereszt
10. Szentháromság-templom
3. Zárdakert Idősek Otthona
11. Sári határ kereszt
4. Gyóni Mária-kápolna
12. Sári kálvária
5. Szent Péter-templom
13. Nagyboldogasszony-templom
6. Magyarok Nagyasszonya-templom
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
14. Szent János Katolikus Iskola kápolnája
7. Öregtemető keresztje

2020. március
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.
Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Juhász Gyula: Consolatio, részlet

Dabas Város Önkormányzata fájdalommal és mély megrendüléssel tudatja
mindazokkal, akik ismerték, szerették és
tisztelték, hogy 2020. február 3-án,
élete 72. évében tragikus hirtelenséggel
elhunyt városunk egykori képviselője,
Újvári Miklósné, mindannyiunk szeretett Margitkája.
Újvári Miklósné, született Láng Margit a
Sári városrész meghatározó, köztiszteletben
álló egyénisége volt. Évtizedekig volt a sári
posta dolgozója, majd vezetője. Vezetői
működése idején költözött új, helyére a Sári
posta, a településrész központjába, ahol azóta
is működik. Fojta Istvánné, a városrész koráb-

bi képviselőjének halála után indult a 2. számú
egyéni választókerületben. Három ellenfelével
szemben a szavazatok mintegy 50 %-át szerezte meg a DAFI-Fidesz színeiben a 2004-es
időközi önkormányzati választáson, 2006ban újraválasztották. Sokat dolgozott választókerületéért és Sáriért. Kiemelkedő szerepe
volt a Tájház és a Rétesház létrehozásában.
Aktív gyűjtőmunkájának köszönhető a tájház
autentikus berendezése és egyedülálló gyűjteménye. Szívügye volt a Sári városrész néphagyományainak megőrzése és tovább
örökítése, gyűjtéseivel hozzájárult az Ezer
dabasi pillanat című monográfia létrejöttéhez. Szeretett festeni, tájképei a 2005-ös első
Kistérségi Műkedvelő Alkotók Tárlatán is szerepeltek, festett tányérjaiban a Rétesházba
látogatók gyönyörködhetnek.
Második képviselői megbízatása idején
egy komoly betegséggel küzdve, látta el
fáradhatatlanul, odaadóan feladatát.
2010-ben a törvényi változások miatt
csökkent a városban az egyéni választókerületek száma. Az új körzetek kialakítását követően nem indult egyéni képviselőjelöltként,
de külsős bizottsági tagként 2010–2014
között segítette az Esélyegyenlőségi Bizott-

(1948. május 27.–2020. február 3.)
ság munkáját. Bölcsességére, tanácsaira
mindig számíthatott a képviselő-testület.
A sári városrész fejlesztésében, a településrész meghatározó intézményei kialakításában vállalt áldozatos munkájáért a
képviselő-testület Pro Urbe Dabas kitüntetésben részesítette 2014-ben.
Nyugdíjas éveit is aktívan töltötte, gyermekeinek és unokáinak élt. Sokakkal ápolt
baráti kapcsolatot, példamutató módon odafigyelt a környezetére, a városrészben lakókra az utcabeliekre. Február 3-án tragikus
hirtelenséggel távozott közülünk.
Valamennyien, akik ismertük, tiszteltük és
szerettük Őt, köszönetet mondunk dolgos
életéért, hálát adunk a közösségért végzett
áldozatos szolgálatáért. Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét.

ELHUNYT KRÁLL BÉLA

(1949. június 10. – 2020. február 8.)
1949. június 10-én született Szeghalmon.
Egyedüli gyermekként nevelték a Körös
várostól nézve másik oldalán, egy tanyán,
majd később beköltöztek a városba. Édesapja
mezőgazdász volt, aki felkérést kapott a
60-as évek elején, hogy vegyen részt a dabasi
mezőgazdasági termelőszövetkezet meg-
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szervezésében. Gimnáziumi éveit már Dabason töltötte, az érettségi után a gödöllői
agráregyetemen tanult, friss diplomásként
onnan tért vissza az akkor már Fehérakác
MGTSZ sertéstelep vezetői beosztásába.
Vezető típus volt, jó szervező és reformer,
számos kezdeményezésével lendítette fel a
helyi mezőgazdálkodást.
Első feleségével 1973-ban kötött házasságukból 3 fiuk született. A Kossuth Vadásztársaság oszlopos tagja, később a társaság
elnöke is volt, amíg egészsége engedte rendszeresen és szívesen járt ki a határba.
Második házasságába új felesége egy fiút
hozott, és közös fiúgyermekükkel együtt
ötszörös apává vált.
1985-ben elhagyta a helyi téeszt és Ráckevén kezdett dolgozni, majd ott lett a rendszerváltás és privatizáció idején egy
mezőgazdasági kft. vezetője. A gabona és

közvetve a kenyér tisztelete, az aratás olykor
még a családot is háttérbe szorította.
A kilencvenes években vállalkozó lett, benzinkutakat és kamionparkolót üzemeltetett,
1994-ben független polgármesterjelölt volt
városunkban, később az országgyűlési képviselői székért is ringbe szált. 2002–2006
között önkormányzati képviselő lett Dabason az MSZP listáján, az általa újraszervezett
helyi MSZP és a választókerület elnöke volt.
A 2010-es évek elején egészségügyi állapota megromlott, az aktív munkától és a
közélettől visszavonult.
Nagy szeretettel várta unokáit, Dorkát,
Bencét és Benettet, akik boldogsággal töltötték meg mindennapjait. Az utóbbi években már csak a közeli családtagokkal tartott
kapcsolatot, majd idén január elején kórházba
került, és már nem épült fel.
Nyugodjon békében.
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KÉZILABDA

D A B A S V S E KC
UTÁNPÓTLÁS HELYZETJELENTÉS

A NBI-es férfi kézilabdacsapat eredményei mellett fontos látnunk, hogy egyre nagyobb hátország épül Dabason mind női,
mind férfi vonalon. Megfelelő utánpótlás képzés nélkül egy Egyesület sem tervezhet hosszú távra, ezért is örömteli, hogy mármár országosan is ismert és elismert az itt folyó munka és teljesítmény. Az idei szezon felénél Bakos Dávid utánpótlás igazgatót
kérdeztük az eddigi munkáról, eredményekről és várakozásairól.
– Hogyan zárták utánpótláscsapataink az őszi félévet?
– Teljesen pozitív az őszi kép az utánpótlásban. A tavalyi évben nagyon magasra
tettük a lécet eredményességben, de
úgy gondolom, hogy amit elterveztünk
nyáron mind a vezetőkkel, mind az
edzőinkkel azt végig tartani tudtuk.
– Utánpótlásban nehéz előre eredményt
jósolni, különösen, ha éppen korosztályváltás történik az adott csapatnál.
Most melyik korosztályokban áll jól az
Egyesület akár eredményességben,
akár a korosztályhoz tartozó játékosok
létszámában vagy éppen fejlődésben?
– A tavalyi ifi első osztályú bronzérem egy
olyan kimagasló eredmény volt, amit
nagyon nehéz lesz megismételni. De mi
minden évben hangsúlyozzuk, hogy nem
elsődlegesen a csapatok eredményessége a lényeg, hanem az, hogy a gyerekek
adott szezonon belül is minél többet fejlődjenek. Női vonaluk szárnyal jelen pillanatban. Nagyon jót tett az U14-es
korosztályunk tavalyi első helyezése.
Még több gyermek szeretne itt nálunk
kézilabdázni és folyamatosan érkeznek
megkeresések ez irányban hozzánk.
– Hogyan néz ki most Dabason az utánpótlás összetétele? Mennyi csapatunk
van, összesen körülbelül mennyi az iga-
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zolt játékosok száma és mennyi edző
foglalkozik a fiatalok fejlesztésével?
– Nagyon sok gyerek kézilabdázik nálunk,
így 15 fős edzői gárdával dolgozunk,
akár iskolai szinten, akár itt a Klub keretein belül. Közel 300 gyerekről beszélhetünk, ami nem kis szám. Most indítjuk a
szivacskézilabdás korosztályainkat
tavasszal nyolcat. Összesen pedig 24
korosztályos csapatunk versenyez fiú
és lány szinten, ami úgy gondolom,
hogy az országban majdnem egyedülálló. Igyekszünk folyamatosan alulról
építkezni, mert ez biztosítja a stabilitást
a korosztályok között.
– Az idei szezon a bajnoki szünetében volt
egy díjátadó, ami az első hazai NBI-es
férfi felnőtt bajnoki mérkőzés félidejében került megtartásra. Erre először
volt lehetőség az utánpótlásban. Mit
lehet erről a díjátadóról tudni?
– Ez egy remek kezdeményezés volt a Klub
részéről és az OBO Bettermannal karöltve jöhetett létre. Úgy döntöttünk,
hogy nem csak év végén, hanem félévkor is díjazzuk a gyerekeket. Ez egy
nagyon jó motiváció a díjazottaknak és
a csapattársaiknak is. Az pedig, hogy
erre az NBI-es mérkőzés szünetében
kerülhetett sor még nagyobb pluszt
adott a fiatal játékosainknak. Itt voltak

szülők és szurkolók is és én nagyon
büszke voltam a gyerekekre.
– Melyek azok a korosztályok, ahol bár
tudjuk, hogy nincs rajtuk eredménynyomás, de akár a szezon végére érmeket, vagy jó eredményeket remélhetünk?
– Fiú vonalon ifi csapatunk jelen pillanatban nincs abban a helyzetben, hogy a
Final4-ba jusson, de egy jó tavasszal és
az előttünk lévő csapatok bukdácsolásával akár oda is kerülhetnek a fiúk. Serdülőben idén inkább a középmezőny
vége felé vagyunk. Itt azért volt sajnos
eligazolás is, de úgy gondolom, hogy
önmagukhoz képest jól szerepel a csapat és fejlődnek a játékosok. Alsóbb
korosztályokban nem nagyon beszélünk eredményekről. Női vonalunk az
NBII-es csapatunk a dobogón van jelenleg. Itt akár még egy meglepetés eredmény is lehet a bajnokság végére egy
dabasi feljutás az NBI/B-be. Ifi másodosztályban a lányoknál jól szerepelünk,
itt a középmezőny elején vagyunk a
lányokkal. Serdülő első osztályú csapatunk pedig Final4-ra esélyes helyzetben
van. Alsóbb osztályokban pedig akár
bajnokaspiráns eredmények is születhetnek.
Ezen nagy célokhoz kívánunk sérülésmentes és eredménye munkát a játékosoknak és edzőiknek.
Hajrá Dabas!
A teljes beszélgetés elérhető a DRUKK
Dabas weboldalán:
http://drukkdabas.hu/hirek/24-junioro sb - u ta n p otla s /834 - utan p otlashelyzetjelentes-bakos-daviddal
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TENISZ

DA BA SI R A N G L I S TA
2019 nyarán elindult egy új versenyrendszer a dabasi férfi teniszezők mezőnyében. Az ún. DTP (Dabas Tenisz Piramis), ranglistapontokért folyó mérkőzéssorozat, ahol a játékosok hétről
hétre összecsapnak egymással az év végi „Mesterek Tornájára”
való bekerülésért. Erre, a legjobban várt szezonvégi tornára,
csak az első nyolc játékos juthat be. Kezdetben 25 játékossal
indult, de jelenleg már 41 felnőtt dabasi teniszező szerepel a DTP
ranglistán. A versenyszezonban az ádáz küzdelmek során (több
mint 100 mérkőzés), a harcban megedzett gladiátorok egy
meglehetősen intenzív, fejenként 5 mérkőzést megkövetelő
hétvégi „Mesterek Tornáján” bizonyíthatták rátermettségüket.

Terminá tor pu s z títot t a „ M e sterek Tornájá n”

Z s olnai Ró b er t, a dab asi tenis z ú j íg ére te
Azon versenyzők számára, akik nem olyan régen kezdtek el teniszezni, lehetőség nyílt egy ún. NextGen Kupán való részvételre, ahová a
kategórián belül szintén csak a legjobb nyolc juthatott be. A NextGen
Kupa mezőnyét Zsolnai Róbert hajtotta uralma alá. Mondhatni szabad útja volt a bajnoki serleg felé. Egyedül csak Sponga „Spongovics”
István tudta megszorongatni, döntő szett szupertiebreakre kényszeríteni még a csoportmeccsek során. A Maczák Balázzsal vívott döntő
mérkőzés olyan színvonalat hozott, amit a hálás kis közönség gyakran felzúduló tapsviharral jutalmazott. Ász adogatások, fineszes
röpték, pazar elütések, gyilkos lecsapások színesítették az emlékezetes találkozót. Zsolnait rendkívüli atletikussága, labdabiztossága és
mentális felkészültsége tette a „NextGen” játékosok bajnokává. Egyértelmű favoritként nyerte meg a tornát.
DTP NextGen Kupa eredmények: 1. Zsolnai Róbert, 2. Maczák
Balázs, 3. Suhajda Roland, 4. Szabó István

A dabasi teniszélet egyik legmarkánsabb alakja, Kohári Attila,
„A Halálosztó” diadalmaskodott a város legjobbjait felsorakoztató
tornán. Két nap alatt, irgalmat nem ismerő pusztítással intézte el a
dabasi teniszezők elit garnitúráját. Játékának kulcseleme, hogy
Kohári, a mérkőzései során „Csukasz!” felkiáltásokkal biztatja magát,
ami tulajdonképpen a „Vamos!” kínai megfelelője. Kohári tekintélyét
méltán bizonyítja a már nem egyszer előfordult eset, miszerint
ellenfelei a biztos halált inkább nem vállalva, a meccs kezdete előtt
kereket oldanak. Ez már egyfajta tekintélyt parancsoló státusz,
amit Kohári kivívott magának a sportban. A döntőben Kohári könynyedén lépett át Hegyin, aki a Kecskés elleni ütközet során elkészült
erejével, és már képtelen volt méltó ellenállást tanúsítani. Kohári lett
az első DTP Mesterek Tornája győztese.
DTP Mesterek Tornája eredmények: 1. Kohári Attila, 2. Hegyi
Gábor, 3. Kecskés Péter, 4. Pacsirta József „Pepsi”

Dab asi/R a dnai n yer te a DT P pá ros Kupá t
A DTP szervezésében lezajlott egy szezonzáró, vidám hangulatú
páros verseny is, ahová 24 dabasi teniszező, vagyis 12 páros csapat
nevezett be. A döntőben a Farkas-Fritz páros kemény csatára kényszerítette a Dabasi-Radnai duót. Farkas „Kapitány” mindig váratlanul, a semmiből hirtelen érkező bombatenyereseit Dabasiék
rutinosan tudták hatástalanítani. Talán ez volt a kulcs a győzelemhez, de ne feledjük el Radnai fantasztikus hálójátékát sem, amivel
sokszor tört borsot a Fritz-Farkas orra alá.
DTP páros Kupa eredmények: 1. Dabasi-Radnai, 2. Farkas-Fritz, 3.
Kecskés-Zsolnai, 4. Garajszki-Tarjányi

22

WWW.DABAS.HU

SPORT

MAGYAR BAJNOKSÁG
ÉS DIÁKOLIMPIA

ÚJABB SIKEREK A HARCOSOK KLUBJÁNÁL
A januári antwerpeni Európa-bajnokság
után ismét Tóth Csengéért izgulhatott a
Harcosok Klubja. Február 15-én, Budapesten a Fullcontact Felnőtt Magyar Bajnokságon Csenge megvédte magyar bajnoki
címét - ezzel egyúttal kvótát szerzett a
grúziai Shinkyokushin Európa Bajnokságra.
Emellett meggyőző küzdelmei után különdíjban is részesült.

R a dnai L aura l e t t a Dab as L a di e s Open g yőz te se
A dabasi hölgyek kilencen vágtak neki a számukra megszervezett
tornának, ahol korosztálynak és tudásszintnek megfelelő csoportokban játszhattak mérkőzéseket egymással. A csoportgyőztesek
és csoportmásodikok tovább küzdhettek „A”, illetve „B” kategóriában a kupákért. A rendkívül sportos Radnai Laura lett Dabas legjobb női teniszezője, a csoportmásodikok versenyében pedig az
agresszív teniszt produkáló Batuska Andrea győzött.

Az utánpótlás korosztály versenyzői számára is elérkezett az
első megmérettetés 2020-ban. Várpalota adott otthont a
Kyokushin Karate Diákolimpia területi selejtezőjének: a klubot 11 fő
képviselte, akik 9 érmet hoztak haza. Szokonya Gergő, Garamszegi
Zente és Bábel József formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban is, míg Szokonya Kata, Bene László, Fucskó Boglárka küzdelemben dobogós helyen jutott tovább. Ifj. Horváth Tamás, ifj.
Farkas György, Bábel Jázmin, Horváth Levente és Ormai Márton
pedig a legjobb 8 között várhatják az országos döntőt.

Dabas Ladies Open eredmények:
„A”: 1. Radnai Laura, 2. Gattyán Kíra, 3. Dr. Vancskó Krisztina
„B”: 1. Batuska Andrea, 2. Gattyán Andrea, 3. Mráz Stefánia

A verseny megnyitóünnepségén adták át a novemberi danvizsgát teljesítők – köztük klubvezetőnk, shihan Ábrahám Edit —
számára az 5. dan megszerzését
igazoló okleveleket és hímzett öveket is.
Gratulálunk, Harcosok!
Edzéseinkre továbbra is
folyamatosan lehet jelentkezni.
Információk: 70/376-3001.
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„A harcművészet lényege nem a dicsőség keresése, hanem az Út megtétele és társaink segítése.”

MÉRFÖLDKŐHÖZ ÉRT

A KYONEWAZA SZÖVETSÉG
Osu!
A Magyar Grappling Szövetség 2020. január
25-én a KyoNewaza Szövetséget választotta az Év Képviseletének, valamint engem az
Év Emberének.
Ezek a díjak nem egy személyt és nem
egy klubot illetnek, hanem mindannyiunkat.
Amikor a pilóta a verseny után feláll a dobogóra, az nem csak a saját teljesítményét
reprezentálja, hanem az egész mögötte álló
csapat munkáját is.
Köszönet a tanítványoknak és a szülőknek
A tanítványok jelentik mindennek az alapját,
hiszen tanítványok nélkül nincs Szervezet és
nincsenek edzők sem. Ugyanez mondható el
a szülőkről, hiszen minden sikeres gyermek
mögött támogató szülők állnak, akik pénzüket és idejüket nem sajnálva éveken keresztül támogatják a gyermeküket, hogy valami
olyat csinálhasson, amit szeret. Köszönjük
nekik!
Köszönet a versenyzőknek
Ők azok, akik hétről hétre erejüket és idejüket nem sajnálva készülnek a versenyekre és
sérülésekkel nem törődve, újra és újra rááldozzák a hétvégéjüket, hogy több órányi
utazás után megmérettessék magukat, képviselve és nevet szerezve ezzel a Szervezetünknek. Köszönjük nekik!
Köszönet a Magyar Grappling Szövetségnek és a Grappling Közösségnek
Körülbelül 5 évvel ezelőtt a Szövetség vezetői és tagjai teljesen idegenként fogadtak be
minket és segítettek nekünk mindenben,
holott nem is ismertük egymást. Olyan hozzáállást és emberi értékeket képviselnek,
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amellyel ezen a Szervezeti szinten ritkán
találkozik az ember. Köszönjük nekik!
Köszönet a segítőknek
Számos olyan tagja van a Szervezetnek, akik
nem a harcművészeti tudásukkal, hanem a
Szervezetben, illetve a versenyeken végzett
bírói, segítői és adminisztrációs tevékenységükkel járulnak hozzá a közös sikerhez. Ők
tehermentesítik az edzőket az adminisztrációs teendők alól és elvégeznek bármilyen
munkát, amit rájuk bíznak. Köszönjük nekik!
Köszönet a Szervezet edzőinek
Szervezetünk alappillérei az edzők. Ők azok,
akik délutánonként lemondanak saját maguk
fejlesztéséről és átadják a tudásukat a tanítványoknak. Azok, akik az edzéseken kívül
folyamatosan szakmailag képzik magukat
annak érdekében, hogy még többet adhassanak a Szervezet számára. Azok, akik személyiségükkel meghatározzák és formálják
a Közösségünket. Köszönjük nekik!
Köszönet a Szervezet Alapító Elnökének
és Alapító Mesterének
Egy egészséges erős fát általában arról ítélnek meg, hogy milyen zamatos gyümölcsöt
terem, ám a fa legfontosabb része mégsem
a gyümölcs, hanem a gyökerei.
Balázs Péter, a szervezet alapító elnöke
az, aki évekkel ezelőtt lerakta szervezetünk
alapjait és létrehozta azt az önálló szövetséget, amiben ma dolgozhatunk. Köszönjük
neki!
Shihan Bábel Csaba, a Kyonewaza Szövetség alapító mestere, harcművészeti
rendszerének megalkotója és egyedüli szakmai vezetője. Amikor bármelyikünk képviseli

vezetünket azt az ő nevében tesszük
a szervezetünket,
tesszük.
Ha ő nincs, akkor a Kyonewaza Szövetség
nem létezne, a tanítványok és az edzők
pedig nem tudnák, hogy mi az a földharc.
Évtizedek fáradhatatlan munkája, ébren töltött éjszakái, sérülésekkel vagy anélkül megtartott edzések és szemináriumok hosszú
órái, amelyekből felépítette mindazt, amit
ma Kyonewazának hívunk. Köszönjük neki!
Külön köszönet Dr. Fazekasné dr. Szabó
Zsófiának
Ő az, akinek azt mondták, hogy soha nem
fog tudni sportolni és most fekete öves. Ő
az, akinek a neve lemarad mindenhonnan,
mert az enyém szerepel ott. Ő az, aki a
nekem tulajdonított munka felét elvégzi.
Köszönjük és Köszönöm neki!
Óriási kitüntetés számunkra és számomra, hogy megkaptuk ezeket a díjakat, hiszen
ez egy visszajelzés arról, hogy jó irányba
haladunk, de nekünk ezek a díjak önmagában motivációt nem adnak. Mindent, amit
tettünk, megtennénk díjak és kitüntetések
nélkül is és mindent, amit tenni fogunk, meg
fogjuk tenni azok nélkül is, mert a harcművészet lényege nem a dicsőség keresése,
hanem az Út megtétele és társaink segítése,
akik szintén ezt az Utat járják.
Köszönöm mindenkinek, az eddig
közösen megtett utat. Együtt haladunk
tovább rajta.
Dr. Fazekas Ádám
a Kyonewaza Szövetség tagja
(A teljes cikk a www.kyonewaza.org weboldalon olvasható.)
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KYONEWAZÁS AZ ÉV SPORTOLÓJA
Osu!
2020. február 13-án, csütörtökön került megrendezésre a Nemzeti Versenysport Szövetség Év Sportolója Díjátadója, amelynek
keretein belül díjazták az év legeredményesebb sportolóit.
Idén grappling sportágban az a
megtiszteltetés ért bennünket, hogy a
KyoNewaza Szövetség egy tehetséges
tagját jelölték a díjra. Így 2020-ban az
Év Sportolója Grappling Sportágban
Tóth András Tamás.
Gratulálunk az elismeréshez!
Global Kyokushin
– KyoNewaza Szövetség

KARATE: EDZŐNK
ELISMERÉST KAPOTT
Osu!
A Magyar Karate Szakszövetség évértékelője február
20-án került megrendezésre, ahol több sportolót és
szakembert is díjaztak a tavalyi évben nyújtott kiemelkedő eredményeikért.
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az évben elismerésben részesült Senpai Garajszki Ákos, kiemelkedő edzői
munkásságáért.
Ezúton is gratulálunk!
Global Kyokushin – KyoNewaza Szövetség

2020. március

FEBRUÁRI EREDMÉNYEINK
Osu!
Február 8-án és 9-én került megrendezésre a Global Grappling
UWW Grappling Kvalifikációs Verseny Korosztályos Magyar Bajnoksága, amellyel egyidőben Sport Ju-Jitsu verseny is zajlott.
Szervezetünket mindkét nap képviselték a versenyzők, a segítők,
és a bírók is. Ezúton is köszönjük a munkájukat!
A versenyeken az alábbi eredmények születtek:
Krizsa Hunor
Gi, gyermek II. -30 kg kategóriában II. helyezett
Ju-Jitsu Gi, gyermek II. -30 kg kategóriában II. helyezett
Forgács Nikolett
Gi, ifjúsági II, haladó -57 kg kategóriában III. helyezett
Nogi, kadet kezdő, 60 kg kategóriában III. helyezett
Demeter Dominik
Gi, kadet haladó -85 kg kategóriában III. helyezett
Tóth Boglárka
Gi, kadet 60+ kg kategóriában IV. helyezett
Nogi, kadet 60+ kg kategóriában III. helyezett
Ju-Jitsu, Gi, -70 kg U18 kategóriában III. helyezett
Ju-Jitsu Nogi, -70 kg U18 kategóriában II. helyezett
Tóth András
Gi, felnőtt 85 kg kategóriában, IV. helyezett
Ju-Jitsu Gi, felnőtt, haladó -94 kg kategóriában I. helyezett
Gomola Bence
Nogi, kadet +85 kg kategóriában II. helyezett
Újvári Petra
Gi, kadet haladó 65 kg kategóriában III. helyezett
Nogi, kadet kezdő 65+ kg kategóriában III. helyezett
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Global Kyokushin - KyoNewaza Szövetség
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DABASON EDZŐTÁBOROZOTT
AZ EGYETEMI VÁLOGATOTT
Február végén nem kis megtiszteltetésben részesülhetett a Dabas
Sparks csapata, együtt edzhettek a 2020-as egyetemi világbajnokságra készülő válogatott játékosaival. A nemzeti csapat fiataljai egy
hétvégén át a városban táboroztak, melyet végül egy barátságos
mérkőzéssel zártak. Bár a Szikrák küzdöttek derekasan, de a válogatott felkészültségével nem tudtak versenyezni, ami nem feltétlen
baj. Egyrészt ez azt jelenti, hogy remek munkát végeznek az egyetemistákkal (köztük két Sparks játékossal is, Garajszki Ádám és
Tapodi Benjámin személyében), másrészt a Sparks játékosai is
elsőkézből tapasztalhatták, hogy hol is tartanak. Idén egy véko-

nyabb kerettel és több újonccal, jelentősen átdolgozott stratégiával
és játékhívásokkal készülnek az új szezonra, mindezek összehangolásához pedig idő kell. Amiből nincs sok, mert nyakunkon a rajt.
Március 21-én az Eger Heroes csapata látogat Dabasra, ezzel a
meccsel kezdi meg a Sparks az idényt. Az egriek nem teljesen idegenek, többek közt a Divízió 2 döntőjéből is ismerősek lehetnek, akik
azóta sem gyengültek, mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly is
döntőbe jutottak a Divízió 1-ben. Persze a mieink nem csak ülnek
addig ölbe tett kézzel, még vár rájuk egy edzőtábor, ahol remélhetőleg minden a helyére kerül.



KözhírrÉ tétetik!
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör Dabas
tavaszi nyílt kerékpártúrát indít
április 5-én, vasárnap 9 órai indulással.
Gyülekező: Dabas, Szent István tér
Tervezett útvonal:
Dabas, Pusztavacs, Dánszentmiklós, Nyáregyháza,
Újlengyel, Újhartyán, dabasi érkezéssel.
Táv: kb. 60 km

Minden kedves kerékpározást szerető
érdeklődőt szeretet tel várunk!
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Tour de Fekt
Kerékpáros Baráti Kör
DABAS
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BÁBEL ANTÓNIA

GYEREKSAROK

`
`
T
KI
PEN E MIAU!

Párna Talpú Cirmos Mici iskolába készül.
Bajszát pödri, s egeret fog zsákjába ebédül.
Megnyaldossa a bundáját, fényes, mint egy csillag.
Tanár néni így köszönti: Mici, jó, hogy itt vagy!
Mellette egy nyalka úrfi, Csavargyári Nyafka,
Leckét sosem ír őkelme, padtársára hagyja.
Izgatott a cicaosztály apraja és nagyja,
Délután a tehetségét mind megmutathatja.
El is jön a három óra, jönnek a nagy macskák,
Kiscicájuk pofikáját ragyogóra nyalják.
Sorban ülnek a tanárok, Kurtalábú Kence,
Irodalom a mindene, óda a kedvence.
Mellette ül Nagybajuszú Okulárés Pandúr,
Muzsikában igen jártas, kifinomult kandúr.

A sort zárja hófehéren Szörénkené Suta,
Jó szívének párja nincs, de nem bírja, ki buta.
Ott ücsörög kíváncsian Bolyhos Rőzse néni,
Meseíró öreg macska, Cirmos Micit nézi.
Ő az első kis szereplő, verset mond egy kurtát,
Csavargyári Nyafka pedig elnyávog egy nótát.
Gitárt penget egy kis perzsa, társa zongorát nyom,
Felhangzik egy régi népdal, a „Kis cica lányom”.
Jönnek sorban a kismacskák, csíkosak és barnák,
Ősi macskák nagy verseit bátran elszavalják.
Előtűnik egy kis vörös, Egérfalvi Smörli,
Víg mesét mond, s a nézőket hahotába dönti.
Utoljára Hegyes Fog fúj még egyet trombitán,
S büszke szülők mancstapsával véget ér a
Cicasulis kultúrmacska délután.

PlkdlĲLgllrlĪ¦
Segítsetek a cicának
felgombolyítani a fonalat!
Ha sikerült,
színezzétek ki a képet!

2020. március
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