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„Milyen fehér csöndesség ez!
Messze házunk télben ül.
Gyere az ablakhoz , édes!
Csókolj meg és nézz körül!
Süt a nap, elállt a hó már,
mégis pelyhek hullanak:
puhán, halkan, pehelymód száll
pillanat és pillanat.”
Babits Mihály: Halavány téli rajz

rendezvényeink

Sportgála

az OBO Arénában

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata december 16-án, pénteken tartotta
hagyományos sportgáláját a település sportcsarnokában. A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester és Kuli Imre, a sportbizottság
elnöke nyitotta meg, majd átadták a díjakat az év legjobban teljesítő
sportolóinak és a legjobb csapatnak. Most először ezen az ünnepségen került díjazásra AZ ÉV KÖZÖSSÉGI ESEMÉNYE is, amelyet a júniusi Barcelona-focitábor önkéntes segítői vehettek át váro
sunk polgármesterétől. Szintén ezen a rendezvényen részesült AZ
ÉV DIÁKJA elismerésben az a két dabasi tanuló, aki nemcsak
kimagasló tanulmányi eredményével, hanem kiváló sportteljesítményével is kiérdemelte a díjat. Pelikán Réka, a Táncsics Mihály
Gimnázium kilencedikes diákja a fitkid sportágban és Fojta Dániel,
a Szent János Katolikus Általános Iskola tanulója futballban ért el
kiváló eredményeket.
Az ÉV SPORTOLÓJA díjat idén 26 sportoló érdemelte ki. Az ő névsorukat lapunk sportrovatában olvashatják. Az ÉV CSAPATÁnak
járó díjat az FC DABAS Öregfiúk csapata vehette át.
A díjazottaknak gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!
			
szerk.
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Idôsek karácsonya

rendezvényeink

Doni megemlékezés

a Nemes-kúriában

December 12–15. között négy helyszínen köszöntötte a város szépkorú polgárait Dabas Város Önkormányzata. Sáriban, a Zarándok- és
Kulturális Központ, Dabason, a Kossuth Kulturális Központ,
Gyónon, a Gyóni Géza Általános Iskola és Dabasi-szőlőkben a
Művelődési Ház adott otthont az ünnepségeknek. A rendezvény látogatottsága minden helyszínen nagy volt, a karácsonyi műsoron kívül
az időskorúak szerény vendéglátásban részesültek és ajándékot is
vihettek haza.
Köszönjük a Sári Óvodának, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolának, a Szent János Katolikus Általános Iskolának, a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkörnek, a Bazsalicska Citerazenekarnak, a
Tilinkó Néptánccsoportnak, a Múzsák Művészeti Iskola fellépőinek, a
Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak a színvonalas karácsonyi
műsort.			
– szerk. –

Dabas Város Önkormányzata minden esztendőben, a doni áttörés
napján, a Zlinszky utcai II. világháborús emlékműnél emlékezik
meg a II. magyar hadsereg veszteségeiről, a hősi halált halt, meg
fagyott és fogságba hurcolt magyar katonákról.
Idén, eddigi szokásainktól eltérően, a felsődabasi Nemeskúriában emlékeztünk a doni eseményekre. Január 12-én, csütörtökön este 18.00 órakor benépesült a kúria előadóterme, sokan eljöttek, hogy meghallgassák Szabó József János hadtörténész előadását. A Himnusz eléneklése után, a jelenlévők egyperces néma csönddel emlékeztek az áldozatokra. A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta meg, majd Szabó József János dokumentált,
érdekes és megható előadása következett, amelyet, korabeli képekkel tett még érthetőbbé, átélhetőbbé.

A megemlékezés végén Kosztolányi Gyula, a körzet képviselője
mondott zárszót, amelyben megemlékezett a felsődabasi áldozatokról, a városrészt érintő veszteségekről. Elmondása szerint, az
áldozatok listája még nem teljes, a jelenleg még folyó kutatások
során újabb nevek kerülhetnek elő a feledésből.
– szerk –
2017. január
Fotók: Karlik Dóra

Dabas 3

kapcsolatok éve

2017 a

KAPCSOLATOK ÉVE
Dabason

Dabas Város Önkormányzatának Képviselô-testülete az idei évet
a KAPCSOLATOK ÉVÉVÉ nyilvánította. Kôszegi Zoltán polgármestert
Kapui Ágota kérdezte arról, hogy ez a mottó hogyan tükrözôdik majd
a város és a közösség életében, emberi kapcsolatainkban, a körü
löttünk lévô anyagi és szellemi világhoz való viszonyulásunkban.
K. Á.: Miért épp ez lett az idei esztendő mottója, miért ez a szó vált aktuálissá 2017-ben?
K. Z.: A kapcsolatainkat átértékelni és jobbá tenni mindig időszerű,
az is lesz örökkön-örökké. Egyre inkább fontossá válik, mert hajlamosak vagyunk saját világunkba befordulni, és még a külső környezettel, a
hozzánk közel állókkal sem tartunk szoros kapcsolatot. A város egészének élete könnyebb, boldogabb, sikeresebb lesz, ha újraértékeljük
kapcsolatainkat, újraépítjük a kapcsolati hálónkat, és megtanulunk egy
fontossági sorrendet felállítani. Ezért javasoltam a képviselő-testületnek, hogy ebben az évben figyeljünk oda a kapcsolatainkra. Ez azért is
aktuális, mert a testület ebben az összetételben már több mint 20 éve
szolgálja a várost. Fiatalon másképp láttuk a kapcsolatainkat és másként látjuk most, idősebb korban, amikor már több képviselőtársunkat
is elvesztettük. Alig van már olyan köztünk, akinek a családjából ne
ment volna el valaki, aki űrt hagyott. Ebből a perspektívából felértékelődnek a kapcsolatok… Sokféle értelemben létezik a szó maga: beszélhetünk párkapcsolatról, baráti, munkahelyi és ezerféle más kapcsolatról. Valahogyan viszonyulunk önmagunkhoz, a testünkhöz, az egészségünkhöz, tárgyainkhoz, a természethez, a teremtett világhoz, tehát a
kapcsolati hálónk kimeríthetetlen. Minden területen felül kell vizsgálnunk azt az állapotot, amiben épp vagyunk, és javítanunk kell rajta.
Szükségünk van megerősítésre, megújításra. Azt is felül kell vizsgálnunk időnként, hogy harmóniában vagyunk-e önmagunkkal. Sem mi,
sem a teremtett világ, sem az általunk alkotott dolgok nem önmagukért
vannak, minden összefügg mindennel, kapcsolatban van egymással.
K. Á.: A Kapcsolatok éve hogyan csapódik le majd a város életében,
mi várható a kapcsolatépítés terén?
K. Z.: A város kapcsolatait meg kell erősítenünk, a régieket meg
kell újítanunk és újabbakat kell kötnünk. Egyik elsőszámú célunk,
hogy a világ térképére felhelyezzük a települést, hogy minél több pozitív dologban részt vállaljunk a régió, az ország és a világ vérker in
gésében. A kistérség települései közti kapcsolatokat is meg kell erősítenünk, hiszen van egy működő kistérségi társulásunk, amelyet még
élőbbé kell majd tennünk. Át kell gondolnunk, hogy mik a közös dolgaink, céljaink, amelyekben együtt kell gondolkodnunk. Az országon
belül is vannak más települések, amelyek felé nyitottunk, de az országhatárokon túli kapcsolatainkat is szeretnénk megőrizni, megerősíteni.
Tavaly óta van egy új testvérvárosunk, a kárpátaljai Munkács. Az itteni
magyar közösséghez már régi barátság fűz, de ezt most városi szintre
szeretnénk kiterjeszteni, ezért is erősítettük meg szerződéssel 2016ban. Sokat kell idén dolgoznunk azon, hogy ez a kötelék valóban élő
legyen és tartalommal teljen meg. Vannak újabb, előkészített testvérvárosi kapcsolataink, de keresünk olyan más közösségeket is
Európában, ahol nem elsősorban a magyar kultúra és a magyar értékek
az elsődlegesek, hanem az európai kultúra értékei, az itt közösen eltöltött 1000 év. A küszöbön álló kapcsolataink közül a szerbiai Bajna
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Bastát és a romániai Abrudbányát kell megemlítenem. Az utóbbi esetében azért, mert itt szórványban él egy kis magyar közösség, akiknek
ezzel a kapcsolattal remélhetőleg segíteni tudunk a megmaradásban.
Ha Erdélybe megyünk, csak „átviharzunk” a szórványon, és a tömbmagyarságot keressük fel a Székelyföldön. Most a szórványközösségek
felé nyitunk, hogy ezek a szálak se szakadjanak el. Itt a románság többségben van ugyan, de a magyar múltnak még vannak nyomai.
K. Á.: Az önkormányzat és a lakosság kapcsolatát hogyan lehet szorosabbá fűzni ebben az évben?
K. Z.: Erre példaértékűen nagy figyelmet szántunk az utóbbi 20
évben, hogy a választók és a megválasztottak közötti kapcsolat minél
szorosabb legyen. Nagyon sok olyan programot szerveztünk, ahol személyes kapcsolatok alakultak ki képviselők és választók között. Ezért
tartottam fontosnak a házassági évfordulósok megünneplését, az
újszülöttek köszöntését, a faültetést, a levelezésen túl a legidősebb polgárok felkeresését, hogy ezen keresztül a családokkal is kapcsolatba
kerüljünk. Sok szociális és kulturális program valósult meg, ami azt
célozta, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék egymás problémáit. Ezen a területen mindenképp továbblépnék, és
személyesen arra fogok törekedni, hogy munkakapcsolataim, vagy
hivatali kötelezettségeimből adódó kapcsolataim még mélyebbek, tartalmasabbak legyenek. Így könnyebben meglátjuk másokban Krisztus
arcát, tisztelni, becsülni, szeretni tudjuk egymást, és együtt tudunk
érezni a másikkal. Fontos, hogy a „ref lektorfényben” élők példát
mutassanak ezen a téren is. Én magammal kezdeném… Minden energiámmal azon leszek, hogy családommal, barátaimmal, munka
társimmal több minőségi időt töltsek. A kapcsolatainkban a másik fél
„szeretetnyelvét” kell megtalálnunk, meg kell tanulnunk ezen a nyelven
beszélni, hogy a másik félből is ugyanezt a reakciót váltsuk ki. Így sokkal tartalmasabb életet fogunk élni. Ha a városban élők többsége fel
tud éleszteni legalább egy megkopott kapcsolatot, akkor óriásit nyertünk. Ha ezt megszorozzuk tizenhétezerrel, akkor sokmilliószorosára
fogja javítani a mi szeretetkapcsolatunkat. Akkor nem kerülheti el a
figyelmünket egyetlen olyan embertársunk sem, aki segítségre szorul.
Fontosnak tarom továbbá, hogy mindenki vizsgálja meg a Teremtőhöz
való viszonyát, mert ő az egyetlen, akihez reménytelen helyzetünkben
fordulhatunk, amikor az emberi kapcsolataink már nem tudnak segíteni. Ha megtaláljuk a kapcsolatot ember és ember, ember és természet, ember és Teremtő között, akkor minden jobban működik majd,
és az év végére mindenki sorsa sokkal jobbra fordul. Annál jobb érzés
nincs egy választott képviselő számára, mint amikor a közösség tagjai
jól érzik magukat, boldogok, és senki sincs egyedül.
Szeretném, ha olyan városban élnénk, ahol, ha valaki megkérdezi a
másiktól, hogy : „Hogy vagy?”, akkor választ is kap rá, és a kérdező valóban kíváncsi erre a válaszra. Ha ez valóra válik, akkor a Kapcsolatok
évének minden törekvése elérte célját.
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„A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017-es tervében mintegy
1 milliárd forinttal szerepel a Dabas-Sári Dabas-Gyón
összekötô út felújítása”
Az elmúlt év eredményeiről és az idén várható állami fejlesztésekről
Pánczél Károly országgyűlési képviselőt Feldman László kérdezte.
– Kedves Képviselő Úr! Az emberek éveken, évtizedeken keresztül hozzászoktak ahhoz, hogy az új év az alapvető élelmiszerek drágulását hozza
magával. Az utóbbi években azonban a magyar gazdaság jó teljesítménye és
a kormányzati döntések az évfordulókkor az élelmiszeripari termékek árának csökkenését eredményezik. Kérem, hogy beszéljen a jelenlegi Áfacsökkentési programról!
– Tisztelettel köszöntöm a Dabasi Újság olvasóit. Fontos bizonyos
területeken az ÁFA- csökkentés, mert ösztönzi a gazdasági növekedést, növekszik a hazai felvásárlás, és mérséklődik az import. Idén
január 1-től az élelmiszergazdaságban csökken a friss tej, a baromfi és a
tojás ÁFÁ- ja 27%-ról 5%-ra. A csökkentés hatására a tojástermelés, a
tej- és a baromfiszektor a hazai piacon még versenyképesebb lesz, tisztul a gazdaság, hitelképesebb lesz az ágazat. A tavalyi sertéshús ÁFAcsökkentésének tapasztalata azt mutatja, hogy a kedvező hatást élvezhetik a hazai fogyasztók is, hiszen az említett termékek olcsóbban
vásárolhatók meg. A Földművelésügyi Minisztérium feladata, hogy
további javaslatokat tegyen a kormány elé más termékek bevonására. A
térség gazdálkodóinak érdeke, hogy zöldségféléket is alacsonyabb
ÁFÁ-val lehessen forgalmazni, én ezt támogatom.
– Az Áfa mellett az adórendszer több elemében is pozitív változás
következik be, melyeket emelné ki néhány mondatban?
– Az adócsökkentések célja, hogy több maradjon a családoknál,
növekedjenek a bérek, növekedjen a gazdaság. A vállalkozásokat érintő
adóváltozásoknak köszönhetően 580 milliárd forinttal javul a vállalkozások helyzete. Az érdemi köztehercsökkentés, érdemi munkaadókat
érintő csökkentés olyan gazdasági helyzetet teremt, melyben javul a
versenyképesség, és növeli a családok életszínvonalát. Január 1-től 5 %kal csökken, 27 %-ról 22 %-ra a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó. 2018-tól további, évi 2 %-os csökkentésben állapodott
meg a kormány a munkaadókkal. A társasági adó a legalacsonyabb lesz
Európában, egységesen 9 %. Ennek következtében vált lehetővé a minimálbér újabb emelése 15 %-kal, a szakmunkás minimálbér emelése 25
%-kal. A kisadózók tételes adójának (KATA) összeghatára évi 6 milli-

óról 12 millióra emelkedett, így többen választhatják ezt a formát.
Fontos változás a gyermeket nevelő, dolgozó családoknál, hogy havi 30
ezer forintra nő a kétgyermekes családok adókedvezménye.
– Az új év a számadás, az elmúlt időben elért eredmények értékelésének
és a jövőbeli célok kitűzésének is az ideje. Kérem, hogy emelje ki azokat az
eredményeket 2016-ból, amelyeket a választókerület és Dabas szempontjából fontosnak tart!
– Annak ellenére, hogy a Közép-magyarországi régió igen kevés fejlesztési forrást kaphat az Uniótól, voltak szép eredményeink a térségben. Befejeződött a Ráckevei-soroksári Duna-ág üdülőterületeinek
csatornázása, új iskolát adtunk át Dunaharasztiban, felújításra került
az 51-es út Kiskunlacházán. Dabason megkezdődött a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében közel 500
millió forint értékben a Táncsics Mihály Gimnázium új tornatermének építése. A mögöttünk hagyott esztendőben döntést hozott a kormány Pest megye hazai forrásból történő fejlesztésére: a döntés értelmében 80 milliárd forint áll rendelkezésre a 2017-2021-es időszakra. A
pályázatok nagy része 2017–2018-ban kiírásra kerül.
– Milyen további állami fejlesztések várhatók 2017-ben, amelyek a
dabasi polgárok mindennapjait befolyásolják?
– Örömmel tudatom, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017-es
tervében szerepel a Dabas-Sári Dabas-Gyón összekötő belterületi állami út felújítása, mintegy 1 milliárd forinttal. Jelenleg a tervező kiválasztása van folyamatban, a kivitelezésre nyáron kerülhet sor. Szintén
jó hír, hogy Dabas önkormányzata 300 millió forint rendkívüli támogatást kapott a kormánytól a 2017-ben esedékes beruházásokra, így a
Városi Konyha felújítására, csapadékvíz elvezetésére. Szeretném, ha
rövid időn belül döntés születne a Gyóni Géza Általános Iskola bővítéséről, mely szintén állami beruházásként oldaná meg a gyerekek méltó
és 21. századi elhelyezését, minőségi oktatását.
– Ezekkel a gondolatokkal köszöntöm Dabas polgárait az új esztendőben, kívánva jó egészséget, sikereket munkában, boldogságot magánéletben.
Köszönöm a beszélgetést!

A Média

Korrektúra díjazottja

December 20-án került rendezték meg a Boscolo Hotel Róma
termében a Média Korrektúra konferenciát, melynek kereté
ben kihirdették a Rádiós Korrektúra és a Kamera Korrek
túra verseny eredményeit és adták át a díjakat. Rádiós kate
góriában díjat nyert a Rádió Dabas Térségi Napló című rova
tának szerkesztője, Ordasi Brigitta.
A díjhoz szívből gratulál:
a Dabasi Újság szerkesztősége
2017. január
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Elismerô oklevél az ÉFOÉSZ-tôl
Az Értelmi Fogyatékkal Élők Országos Érdekvédelmi
Szövetsége megalakulásának 35. évfordulója alkalmából november 30-án tartotta nagyszabású ünnepségét a Parlamentben.
A díjátadással egybekötött rendezvényen Szever Pálné dabasi
segítő is elismerő oklevelet kapott eddigi áldozatos munkájáért.

Búcsú

Dabasi díjazottak a Megyeházán
Pest Megye Önkormányzata december 2-án tartotta díjátadó
ünnepségét a Megyeházán. A rendezvényen két dabasi díjazott
vehette át a kitüntető elismerést Szabó István elnöktől és Pánczél
Károly országgyűlési képviselőtől.
A közgyűlés Év Kisvállalkozója Díjat adományozott a Bor
Cukrászat részére a minőségi cukrászat hagyományainak megőrzésében és megújításában elért sikerei elismeréseként, mellyel
hozzájárult a helyi, közösségi léptékű gazdaság fejlődéséhez. A
Bor Cukrászatot Bor Imréné és családja 1990-ben nyitotta meg
Dabas központjában. A díjat Csernák Zoltánné vette át.

A Pest megyében élők korrekt és kiegyensúlyozott tájékoztatásáért Pest Megyei Médiad íjban részesült Zsolnai Richárd, a
Rádió Dabas szerkesztő-műsorvezetője. Zsolnai Richárd négy
éve dolgozik a Rádió Dabas munkatársaként. Számos alkalommal készített anyagot a megyei közgyűlés és a megyei önkormányzat munkájáról.

fotók: www.pestmegye.hu

Mindkét díjazottnak gratulál és sok sikert kíván:
a Dabasi Újság szerkesztősége
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Fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy élete
66. évében, 2017. január 6-án megtért teremtőjéhez
munkatársunk, Horváth Györgyné született Farkas
Kornélia, szeretett Nellikénk.
2011-ben két évtizedes magas színvonalú szakmai munkáját
Dabas Város Önkormányzata a Dabas Közszolgálatáért
Köztisztviselői díjjal ismerte el.
Farkas Kornélia Gyónon, iparos gyökerekkel rendelkező
családban született, nagyapja és édesapja is kádár volt. Iskolai
tanulmányait követően a dabasi ÁFÉSZ-nál helyezkedett el,
majd a ceglédi építőipari vállalatnál és a dabasi Földhivatalnál
dolgozott. 1971-ben visszatért a dabasi ÁFÉSZ kötelékébe,
majd két évvel később a Dabasi Nyomdában helyezkedett el,
ahol 1989-ig dolgozott. Innen néhány évre az Állami
Biztosítóhoz került. 1992 óta, 25 éve dolgozott a
Polgármesteri Hivatalban. Az önkormányzat tulajdo
nában lévő ingatlanok bérbeadását, hasznosítását és
adás-vételét, a vagyonnyilvántartást kezelte sok éven át.
Javaslataival, gyors és pontos munkájával nagy segítségére
voltm ind ig ve zetőinek és a ké pv iselő-test ü let nek.
Mintaértékűen kezelte a határidőket és ügyiratait, éveken át a
Gazdasági Bizottság referensi feladatait is ellátta.
2007 augusztusa óta nyugdíjasként végezte áldozatos munkáját a város közössége érdekében kedvesen, jókedvűen és lelkiismeretesen. Az ügyfelekkel, vezetőivel és munkatársaival
a kapcsolata kifogástalan volt, munkájával hozzájárult a
Polgármesteri Hivatal jó hírnevének öregbítéséhez.
Nellike évek óta méltósággal viselte betegségét, amely
egy hónapja elhatalmasodott rajta, és január 6-án eltá
vozott közülünk. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

önkormányzati hírek

Testületi hírek
A Képviselő-testület december 8-án megtartott üléséről
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította helyi
adórendeleteit azzal, hogy az adótételek nem változtak, emellett megállapította, hogy a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
63/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény – 2017. január 1-jétől hatályos – 7. §. g) pontjában foglalt követelményeknek megfelel.
– A Képviselő-testület módosította az épített és természeti környezet
helyi védelméről szóló rendeletét, valamint megalkotta a 2017. évi
költségvetés tervezés irányelveit.
– A testület módosította a Dabasi Intézményfenntartó Központ alapító
okiratát, majd elfogadta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.
– A Képviselő-testület a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény és a Polgári Törvénykönyv
alapján meghatalmazta Valentyik Mihályt (2373 Dabas, Rabárerdő u.
50.), hogy a gyóni városrész önkormányzati földterületei vonatkozásában vadászati joggal, vadgazdálkodással kapcsolatos eljárásokban az
önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon.
– Ezt követően elbírálta a Halász Boldizsár Városi Könyvtár egyéb vezetői megbízása meghosszabbításának kérelmét.
– A képviselők az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmére a
Dabasi Mentőállomás felszereltségéhez 50 000 Ft támogatást nyújtottak a központi költségvetés terhére.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta (2016.
május 11-i közgyűlésén hozott határozata alapján), hogy a 2014–2020
közötti EMVA működési időszakban az Örkényi Takaréks zövetkezet
által nyújtott hitel igénybevételével működhessen a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület. A 20 890 000 Ft összegű
hitel fedezeteként Dabas Város Önkormányzata 3 989 645 forint készfizető kezességet vállalt.
– A testület döntött arról, hogy a 2362/7 és a 2362/9 helyrajzi számok
alatt található földterületet érintő, a középkori Dabas templomát feltáró ásatásokat 500 000 Ft/év összeggel támogatja a mindenkori költségvetés terhére, 3 éven keresztül, biztosítva ezzel a régészeti kutatások folytatását.

A Központi Statisztikai Hivatal
tájékoztatója
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal, a KSH elnöke által 2017. évre engedélye
zett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvé
telt hajt végre Dabason 2017. január 1. és március 31. között.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási száma és neve Felnőttképzési felvétel 2229.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal által
megbízott, igazolvánnyal ellátott kérdezők végzik. A válaszadásra
kijelölt háztartások címét véletlenszerűen választottuk ki a statisztikai mintavétel reprezentativitásának szabályait követve.
A válaszadás a kijelölt háztartásban élők számára nem kötelező,
de részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az országról,
régióról, településről készülő hiteles statisztikák előállításához.

– A döntéshozók a Települési Értéktár Bizottság 2016. év második fél
évének munkájáról készült beszámolót és a 2017. évi munkatervét
elfogadták.
– A Képviselő-testület megkötötte a Monori Tankerületi Központtal a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodást és a vagyonkezelési szerződést.
– A testület a kérelmező részére – a tevékenység folytatásának időtarta
mára – engedélyezi a Gyóni Taxi név használatát, majd a Kisebb
ségekért Pro Minoritate Alapítvány részére a XXI. Csángó Bál megszervezésére 20 000 Ft támogatást biztosított a polgármesteri keret terhére.
– A testület hozzájárult ahhoz, hogy Dabas Város Önkormányzata és a
Halász-programban részt vevő dabasi kúriák tulajdonosai az együttműködés elősegítése érdekében 2017-ben partnerségi megállapodást
kössenek, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére a helyi értékvédelem területén.
– A Képviselő-testület elfogadta a családi bölcsőde hálózat létrehozását
ez év január 1-jétől a következő néven és telephelyen:
·4 Szirom Családi Bölcsődehálózat (Dabas, Szent István tér 1/B )
·4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Levendula Családi Bölcsőde és
Nefelejcs Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
·4 Szirom Családi Bölcsődehálózat Jázmin Családi Bölcsőde és Viola
Családi Bölcsőde (2370 Dabas, Luther utca 8.)
– A döntéshozók elfogadták a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat
Szervezeti és Működési Szabályzatát. Koordinátora Jurácsik Andrea
egészségügyi referens. Jóváhagyták a gondozási díjat, amely napi 4
órában 25 000 Ft/hó, napi 8 órában 40 000 Ft/hó. Ez magában foglalja az étkezés költségét is. Amennyiben két vagy több testvér jár az
intézménybe, a második gyermek (és a többi testvér) esetében a gondozási díj 20%-a elengedésre kerül.
– A testület hozzájárult, hogy Dabas Város Önkormányzata és Abrudbánya
Önkormányzata az együttműködés elősegítése érdekében testvérvárosi kapcsolatot létesítsen, és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás megkötésére.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas és
Környéke Üdülőtábor Alapítványt a révfülöpi Baji József Üdülőtábor
fejlesztése céljából 2 672 000 Ft összeggel támogatta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keret terhére.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek, és az
adatok csak összesített formában, a személyes azonosíthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 8 és
16.30 óra között a 06-1/345-6714 telefonszámon adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást, elsősorban az Adatszolgáltatóinknak – Nyomtatványok –
Önkéntes adatgyűjtések menüpont alatt.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!		
KSH
2017. január
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Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Buncsák Panna
Bajusz Maja
Hefler Márk
Németh Zselyke Ada
Kovács Nóra
Pap Liza Anett
Tillinger Dorina
Paskó Dávid
Kocsis Maja Léna
Fabók Flóra
Kaszás Hanna Anna
Borsodi Blanka
Ulicska-Horváth Milán
Fajt Anna
Somogyi Dia
Kancsár Balázs Lajos
Bakonszegi Attila
Lakatos Dzsenifer
Buzás Kiara Tamara
Borbás Ádám
Hidasi Félix
Petrik Dorina
Fülöp Emília
Tóth Timóteusz Máté
Szikora Patrik Vajk

Újszülöttek
Anyuka neve
Sári Edina
Hornyák Katalin
Gulyás Anikó
Várkonyi Edit
Csiszárik Edina
Fehérvári Anett
Farkas Szabina
Radva Szilvia
Balla Andrea
Hizsnyai Rita
Erdős Ágnes
Fajth Edina
Horváth Renáta
Gombár Renáta
Erős Petra
Halengár Zsuzsanna
Pazsitka Ágnes
Czifra Ágnes
Buzás Ivett
Molnár Renáta
Rapcsák Viktória
Jakab Barbara
Danyis Anikó
Pál Renáta
Bakró Judit

Születési idô
2016. 10. 27.
2016. 11. 07.
2016. 11. 07.
2016. 11. 25.
2016. 11. 28.
2016. 11. 30.
2016. 12. 01.
2016. 12. 06.
2016. 12. 03.
2016. 12. 10.
2016. 12. 12.
2016. 12. 13.
2016. 12. 14.
2016. 12. 14.
2016. 12. 17.
2016. 12. 19.
2016. 12. 21.
2016. 12. 23.
2016. 12. 25.
2016. 12. 25.
2016. 12. 25.
2016. 12. 27.
2016. 12. 29.
2017. 01. 01.
2016. 01. 03.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Tóth Istvánné (Kajdácsi Erzsébet)
1927. 01. 08.
Simári Mihályné (Galacz Julianna)
1927. 01. 19.
Pap Teréz
1925. 01. 22.
Majeczki Miklósné (Kancsár Anna)
1925. 01. 28.
Barsi Ferencné (Molnár Erzsébet)
1922. 01. 25.

Életkor
90 éves
90 éves
92 éves
92 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
január 2.
Gogolák Anna–Horváth Miklós
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
január 20.
Szabados Ilona–Harák Sándor Ferenc
január 21.
Batuska Julianna–Gombár István
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
január 15.
Faldina Anna–Mrákovics Lajos György
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
január 10.
Somogyi Anna–Haludka László György
január 23.
Bartuszek Margit–Gácsi Pál
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
január 20.
Endrődi Irén–Sikari Lénárd
2016 decemberében kötöttek házasságot:
december 17.
Szolnoki Nikoletta Éva–Harnberger György Gábor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Juhász Józsefné (Varga Jolán)
1943. 09. 15.
Mráz Istvánné (Rábai Juliánna)
1958. 07. 11.
Rojcsik Györgyné (Jurászik Julianna)
1941. 08. 18.
Bene Tibor Józsefné (Varényi Zsuzsanna) 1954. 10. 10.
Kókai-Nagy Mihályné (Jéhn Jusztina Róza) 1941. 09. 16.
Balázs Imre
1922. 07. 27.
Szabó Jánosné (Burián Erzsébet)
1945. 01. 17.
Bagyinszki Mihály
1953. 01. 19.
Ujvári József
1938. 03. 27.
Bálint Józsefné (Kecskés Borbála)
1933. 10. 21.
Czene Istvánné (Murárik Erzsébet)
1934. 08. 08.
Csontos Jánosné (Hencz Sarolta)
1924. 04. 14.
Czene János
1953. 06. 09.
Andristyák Péter
1945. 11. 01.
Hegóczki Lászlóné (Nagy Katalin)
1962. 07. 18.
Varga Sándor József
1951. 07. 29.
Füredi Árpádné (Kele Mária)
1934. 09. 27.
Illés Jánosné (Deák Mária)
1922. 11. 19.
Bartha Sándorné (Rábai Margit)
1937. 12. 04.
Rovó Sándor Jánosné (Motel Rozália) 1932. 06. 07.
Lajó Imréné (Tóth Margit)
1931. 05. 25.
Pénzes Sándor Dezső
1942. 03. 30.
Balázs József
1936. 07. 03.
Szigeti Gábor
1954. 12. 19.

2016. 09. 28.
2016. 10. 18.
2016. 10. 25.
2016. 10. 28.
2016. 10. 30.
2016. 11. 02.
2016. 11. 12.
2016. 11. 12.
2016. 11. 16.
2016. 11. 17.
2016. 11. 20.
2016. 11. 22.
2016. 11. 23.
2016. 11. 27.
2016. 11. 28.
2016. 11. 29.
2016. 11. 30.
2016. 12. 04.
2016. 12. 04.
2016. 12. 05.
2016. 12. 09.
2016. 12. 16.
2016. 12. 20.
2016. 12. 20.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Köszönjük mindazoknak, akik szerettünk, Cziróczki Ferencné Éva
gyászszertartásán részt vettek, hogy jelenlétükkel,
koszorúikkal, virágaikkal együttérzésüket fejezték ki, gyászunkban
osztoztak. Különösen meg szeretnénk köszönni az adományokat,
aminek eredményeképpen Éva nevében 108 500 forintot
adományoztunk a „Tegyünk a leukémias gyermekekért és
betegekért˝ Alapítványnak, és még karácsony előtt négy családnak
tudtunk segíteni.
http://www.tegyunkleukemia.hu/aktualitasok
A gyászoló család
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, akik édesanyámat,
dr. Füredi Árpádné tanító nénit utolsó útjára elkísérték,
tőle gondolatban vagy virággal elbúcsúztak.
Külön köszönöm Kőszegi Zoltán polgármester úrnak
a város vezetőjeként, Anyukám egykori tanítványaként és
EMBERKÉNT mondott megható, szeretetteli szavait.
Füredi Marianne

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
3 műszakos munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint
raktárosokat 2 műszakos munkarendbe, Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú 2017.
január 25. szerda, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
január havi programok
Kossuth Mûvelôdési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
honlap: www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–20.00,
kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–22.00,
csütörtök: 8.00–16.00, péntek: 8.00–21.00 óráig,
szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház

Rendezvények, programok

rendezvényeK

Agykontroll
9–14 éves korosztály részére
Időpont: január 14–15.
Érd.: 06-30/598-6469

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánc: szerda 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Haladó citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok:
péntek, 19.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
oktató: Kovalik Éva
Orchidea népdalkör: február 1-jétől, szerda, 17.00–19.00 óráig
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
Solymosi Borbála
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Ringató foglalkozás: péntek, 10.00–10.30-ig,
oktató: Farkas-Barabás Réka
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
február 4., szombat 15.30
Tilinkó ifjúsági néptánccsoport:
hétfő és szerda, 17.00–18.30 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó kisiskolás néptánccsoport:
hétfő és szerda, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Hiánypótlás
Decemberi számunkban az adventi tombola felajánlóinak listájára nem került fel Pucsinszki
Miklósné mint adományozó. A hibáért elnézést
kérünk és támogatását köszönjük

2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail: Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

Magyar Kultúra Napja

– díjátadó ünnepség és kiállítás megnyitó
Időpont: 2017. január 21. szombat, 11.00 órától
Program:

· Köszöntő
· A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása
· Kiállításmegnyitó

Halász Boldizsár Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu
nyitvatartás: hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
szombat: 9.00–12.00 óráig, vasárnap zárva
Tel: 29/ 360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Honlap: www.dabasikonyvtar.hu

rendezvényeK, programok
„Apróságok”- diafilmek vetítése kicsiknek
Időpont: február 04., 9.00–11.00 óráig

A „Cipôsdoboz” akció összegzése
2016-ban immár harmadik alkalommal valósult meg a „Cipős
doboz” akció a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központ munkatársai szervezésében városunkban. Az összefogás
sok embert mozgatott meg, melynek köszönhetően összesen 216
dabasi kisgyereknek adtunk át csomagot. December 19-én a Sári
Zarándokházban 51 gyermek, 20-án Dabason, a Kossuth
Kulturális Központban 39 gyermek, 21-én Gyónon, a Halász
Móricz-kúriában 73 gyermek és az intézményünknél további 53
gyermek vehette át az ajándékát.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak, a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak, valamint Jurácsik
Andreának a rendezvényeinken nyújtott színvonalas és meghitt
műsorért, a dabasi iskoláknak, óvodáknak, mindenkinek, aki csatlakozott a programhoz, és megint együtt élhettük meg az „adni jó”
érzését.		
Juhászné Janicsák Éva
intézményvezető
2017. január
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Halász Móricz-kúria
január havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863
E-mail: tajolo@dabas.hu, halaszmoriczkuria@gamil.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
A kúria díszparkja díjmentesen várja a házasulandó párokat
esküvői fotózásra. A nyitvatartás miatt előzetes telefonos egyeztetés szükséges.
SZÍNJÁTSZÓ KÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál
JÓGA – csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
vezeti: Botta Ilona jóga mester

A MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2017. évi programjai
A Miloszerni Vendégház az alábbi időpontokban vár minden
kit szeretettel a hagyományőrző programjaira. A családias
hangulatú foglalkozások 15.00 órától 18.00 óráig tartanak,
közösen készített uzsonnával, teával és helyben készített ször
pökkel várjuk az érdeklődőket.
Február 17. – Fánk (almás)
A rendkívül egészséges almából mennyei édességeket süthetsz. Erre
kiváló példa az almafánk, amely tökéletes desszert egy kiadós leves
után, de önmagában, lekvárral is eheted uzsonnára vagy vacsorára.
Március 17. – Textil kopogtató koszorú
A tavasz közeledtével megjelennek a színes virágok a kertünkben.
Mindannyiunk vágya ilyenkor a szürke téli napok feledése. Tegyük
környezetünket még színesebbé egy közösen elkészített vidám
kopogtató koszorúval.
Április 7. – Nyuszi süti
A nyuszi kedves, félénk, csinos bundát viselő kisállat már az ókorban is a termékenység szimbóluma volt, hiszen sok utódot hozott
világra, sőt a tavasz, a megújulás megérkezését is neki tulajdonították. Az idei húsvéton kínáljuk a locsolókat kedves nyuszi sütivel.
Május 12. – Fűzfasíp, csúzli
Régmúlt tavaszokon gyakorta felhangzott árokparti füzeseink környékén a sípszó. Ekkortájt faragták ugyanis bicskáikkal a legénykék
a friss hajtásokból a fűzfasípokat.
A csúzli ősi eredetű hajítóeszköz, amit egészen a középkor végéig
fegyverként használtak.
Június 16. – Kert javának üvegbe zárása
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Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
– csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– január 26. (csütörtök), 18.00 órától
vezeti: Bakkai Éva
Hol a boldogság mostanában? címmel tart irodalmi beszélgetést
a Mi még olvasunk kör.
Kérjük, a résztevők hozzák magukkal boldogság élményeiket!
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
szerda: 11.00–12.00 óráig
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen? Akkor
csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR – kedd 18.00–19.30 óráig, vezeti: Pavella Krisztina
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra

Július 14. – Kert javának üvegbe zárása
A hagyományos befőtt receptek neked is jól jöhetnek, hiszen semmivel össze nem hasonlítható érzés, amikor a saját magad által eltett
gyümölcsöket falatozhatod egy zimankós téli estén, vagy a hétvégi
ebédhez. Gyakorlatilag nincs olyan gyümölcsféleség, melyet ne tartósíthatnál a téli hónapokra, csak tudnod kell az egyes fajták sajátosságait. Élvezd a nyár ízeit akkor is, amikor kint szakad a hó!
Augusztus 18. – Szakajtó
A szakajtó kisméretű, fületlen, többnyire fonott kosár, melyet tipikusan gyékényből, szalmából fontak – a fonási mód szakajtókötésként
ismert. Tészták (kenyér) kelesztéséhez használják. Formája általában a kenyér formájával áll összhangban, lehet hosszú és kerek is.
Szeptember 15. – Száraztészta készítés
Igazi hungarikum, miközben egy igazán magától értetődő recept
alapján készül: a liszthez annyi tojást adunk, amennyit az felvesz amint a nagymama is javasolta. Nyolc tojással még ki lehetett nyújtani, de nem ragacsos. Ráadásul a tojás kifejezetten egészséges élelmiszer, nem véletlenül éli a reneszánszát.
Október 13. – Gyóni napok programsorozat
November 17. – Kandírozás (narancshéj)
A kandírozás gyümölcsök cukoroldattal telítése. Megfelelő előkészítés után a legkülönfélébb gyümölcsöket, sőt, egyes zöldségféléket is lehet cukorban tartósítani, azaz kandírozni.
December 8. – Gyümölcskenyér
A gyümölcskenyér hagyományosan a karácsonyi sütis tál egyik
kedvence. Nagyon egyszerű összeállítani, hiszen nem kell vele
sokat pepecselni. Jól becsomagolva sokáig eláll. Csak akkor vágd
fel, ha kihűl, de akár egészben ajándékba is adhatod.

intézményeink hírei

13. Mikulás-kupa

2016-ban immár 13. alkalommal rendeztük meg a nyíltnapunk
kal egybekötött Mikulás-kupát, melyet a környékbeli általános
iskolák között hirdettünk meg.

Ölbeli játékok
„…Minél mélyebbre épül a fundamentum,
annál szilárdabb az épület.”
A számomra legkedvesebb és sokatmondó Kodály Zoltán-idézet
szellemisége és a minket körülvevő rohanó világ kettősége késztetett
arra, hogy utat mutatva – kicsit visszakalauzolva a kisgyermekek
szüleit – megmutassam, hogy újra megtalálhassák, és felfedezhessék
az ölbeli játékok fejlesztő hatását, amelyek hiányát az óvodába lépő
2,5-3 éves gyermekeknél tapasztalhatunk.
Nagyon sok kisgyermek számára idegen az érintéssel járó közeledés. Ebből arra lehet következtetni, hogy tudatosan nem gyakorolják ezt a tevékenységet.
A média és internet világának hatása épp annyira lehet jó, mint
amennyire rossz, mert információáradatot zúdítanak ránk, melyre
óhatatlanul is nagy figyelmet szentelünk. Abban egyetérthetünk,
hogy a gyermekek vannak a leginkább kitéve ennek a világnak.
Sokkal nyitottabbak, befogadóbbak, hiszékenyebbek és befolyásolhatóbbak, mint a felnőttek. Azért, hogy a gyermekek sokáig megőrizhessék gyermeki „tisztaságukat”, a családnak, illetve az őket körülvevő közvetlen közegnek van a legnagyobb szerepe,
majd később ez a szerep kibővül a bölcsődékre, óvodákra. Hiszen a gyermekek a
mi mintáink alapján ismerkednek a
világgal, és ha mi örömmel, tiszta, nyitott, szeretettel énekelünk, mondókázunk, játszunk velük, pozitív érzelmeket közvetítve feléjük, akkor
kiegyensúlyozott, vidám gyerekek,
majd felnőttek válnak belőlük.
Az együttjátszást már csecsemőkorban elkezdhetjük, amikor
már ők is képesek a rövid, ritmikus mondókáknak örülni, ahol az
együttlét, a testközelség biztonságot ad ehhez. Hiszen ez a fajta
játék a gyermekek minden érzékszervét bevonja. Látja a száj mozgását, hallja a hangokat, érzi az érintéseket és ezek az ingerek képesek
az agyban összekapcsolódni és hatványozottan beépülni, és nem kis
mértékben fejleszteni a testtudatot, a nyelvérzéket, a szókincset, a

A megmérettetésekre 8 csapat jelentkezett (Gyóni Géza Ált. Isk.
Dabas, Hernádi Ált. Isk., Huszka Hermina Ált. Isk. Örkény,
Újlengyeli Ált. Isk., Kossuth Lajos Ált. Isk. Dabas, Kunpeszéri Ált.
Isk., Pusztavacsi Ált. Isk., Szt. János Katolikus Ált. Isk. Dabas),
akiket két csoportba osztottunk. A csoportmeccsek és a keresztbejátszások után az egyenes kieséses szakasz izgalmai következtek,
melyen egy esetben büntető rúgásokkal dőlt el a továbbjutó sorsa.
Idén a Szt. János Katolikus Iskola csapata bizonyult a legjobbnak,
így a Vándorkupát ők vihették haza. Második helyen az Újlengyeli
Általános Iskola, a harmadik helyen pedig az örkényi Huszka
Hermina Általános Iskola csapata végzett.
Ezúton is gratulálunk a győztesnek és minden résztvevő csapatnak!

ritmusérzéket, a koncentrálás képességét és segít megismerni a világ
dolgait is.
A kisgyermek számára a világ édesanyja ölében és a közös játékban kerekedik ki. Amikor az anya gyermekét ringatja, cirógatja,
dögönyözi, ez az élmény, útravaló, egy életre szól. Képes olyan közeget teremteni, ahol az egymásra figyelés, a szeretet kifejezése fokozottan jelen van. Hiszen a hintáztatást, ringatást minden gyermek
nagyon szereti. A ringatás közben oldódhatnak félelmeik, szorongásaik, belső feszültségük. A hintamozgás egészen csecsemőkortól
iskoláskorig ösztönös tevékenység, mellyel az egyensúlyérzékük
nagyon jól fejlődik. Őseink ezt ösztönösen tudták, hiszen ők a csecsemőket bölcsőben ringatták.
De nem csak érzelmileg fejleszthető a gyermek az ölbeli játékok
során. Fontos tudni, hogy ezek a ringató mozgássorok, melyek kön�nyen utánozhatóak, a ritmikus szövegek szájról olvashatóak, nagyban hozzájárulnak a gyermekek beszédfejlődéséhez, beszédprodukciójához, a tiszta beszédhez.
Óvodapedagógusként gyakran találkozom olyan gyermekekkel,
akiknek a beszélőszervei épek, de beszédfejlettségük jóval a koruknak megfelelő szint alatt van. A telefon, a televízió, a tablet, illetve
más infokommunikációs eszközök, nem biztosítanak számukra
megfelelő beszélő közeget.
Gyakorló édesanyaként természetesen tisztában vagyok azzal is,
hogy nem lehet egész nap a gyermekekkel játszani, mesélni, énekelni, rajzolni, de legalább egy kis időre tegyünk félre mindent, tegyük
félre a házimunkát és teremtsük meg azt az intim szférát, amely csak
egy édesanya és gyermeke között alakulhat ki. És csoda fog történni,
mert ez az út egyik lépcsőfoka a majdani boldog felnőttségüknek.
Harmincz Zsuzsanna
óvodapedagógus
Dabasi Bóbita Óvoda
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A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
állandó programjai
Hétfő:	13.30 – Orvosi rendelés (dr. Nagy Izabella)
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport, táncpróba
19.00–20.00 Alakformáló torna Berényi Mónikával
Szerda: 11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:	9.00–11.00 Védőnői tanácsadás
(Farkasné Dallos Edina)
10.00–12.00 Baba-mama klub (Farkasné Dallos
Edina körzeti védőnő) – minden hónap
1. csütörtökén
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)
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.

A SÁRI Zarándok- és
Kulturális Központ

A nemes-kúria programjai
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Telefon: 06-20/474-2443 (Takács Lászlóné)
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
www.facebook.com/nemeskuria

Programok:
Január 19. (csütörtök) 15.00–18.00 óráig:
kézműves foglalkozás –Valentin-napi bonbonkészítés
vezető: Kajliné Ludányi Margit
Január 23. (hétfő) 10.00–12.00 óráig
– Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné
Az aktuális kiállítások megtekinthetőek
az alábbi időpontokban:
kedden, csütörtök: 8.30–12.00 óráig.
Ettől eltérő időpontban előzetes telefonos egyeztetés szükséges.
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények szervezésére.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában,
előre egyeztetett időpontban.

Átrium-hírek

Január 31. 14.00–17.00 óráig: véradás

Egy esztendő vége mindig számadásra sarkallja az embert.
Összegezi tetteit, melyek meghatározták mindennapjait, végiggondolja emberi kapcsolatait, melyek értékesebbé tették életét.
Valahogy így van ez egy intézmény életében is. Ebben az évben
hónapról hónapra betekintést nyerhetett az Olvasó az Átrium
Idősek Otthona programokban gazdag mindennapjaiba.
Találkozások, látogatások, fellépések, megemlékezések, ünneplések sora tette színessé lakóink életét. Új arcok, gondolatok örömteli
élmények csaltak mosolyt az arcukra és erősítették bennük azt a
tényt, hogy látszólagos passzív létük ellenére is ugyanolyan értékes
és fontos tagjai a közösségnek, mint azok, akik aktívan járulnak
hozzá a társadalom szebbé és jobbá tételéhez.
Az Átrium vezetése és a dogozók nevében ezúton szeretném
megköszönni mindazon oktatási, nevelési intézményeknek, civil
szervezeteknek, egyházaknak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a fáradságos munkáját, akik áldozatvállalásukkal, anyagi,
erkölcsi felajánlásukkal, tehetségükkel színesítették otthonunk
lakóinak az életét. 			
Tibay László

Közterület-felügyelõk elérhetõségei

Mezõõrök elérhetõségei:

2371 Dabas, Mánteleki u. 8., telefon: 06-70/396-2860 • e-mail:
sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Rendszeres programok:
Bazsalicska Citeracsoport – hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc – szombat: 13.00–15.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate (Bábel Csaba)
– kedd, csütörtök 18.30–19.30
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

Lázár László:

06-20/570-5439

Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456

Völgyi Géza:

06-70/334-8022

Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,

Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
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„AZ ÉLET NÉHA PERCEKEN MÚLIK –
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK A BAJBAN”
è	TUDTAD, hogy önkormányzatok, cégek és magánszemélyek felajánlásából MENTŐORVOSIMENTŐTISZTI kocsi van Dabason?
è	TUDTAD, hogy mindezidáig 665 esetben segítettünk már a Dabason és környékén élő embereken?
è	TUDTAD, hogy hamarosan az ADÓ 1%-ával is segíthetsz minket? Részletek a következő számban!
è	Látogass el honlapunkra!
è	Támogass minket!

ESETISMERTETÉS és ELSŐSEGÉLY
Mit tegyünk, ha balesetet látunk?
Alapvetően téves az a hozzáállás,
hogy ne nyúljunk a sérülthöz és ne
csináljunk semmit. Itt egy rövid
útmutató az alapteendőkről. A baleset nemcsak közúti baleset lehet,
hanem egyéb más lakossági baleset is.
1. Megközelítés
Közúti balesetet észlelve azonnal kezdjen lassítani, azonban lehetőleg ne fékezzen hirtelen! Tegye ki az elakadás jelzőt! Ne hajtson túl
közel a baleset helyszínéhez!
2. Biztonság
Álljon félre biztonságos helyre! Az elakadásjelzőt és a fényszórót is
hagyja bekapcsolva! Győződjön meg arról, hogy a forgalom többi
résztvevője észlelte a balesetet és az ön
gépjárművét. Gondolja végig, hol található gépkocsijában a láthatósági mellény, majd vegye fel azt! Körültekintően
közelítse meg az esetleges sérülteket!
Mobiltelefonja legyen önnél!
3. Tájékozódás
Tájékozódjon az esetleges veszélyforrásokról (tűz, füst, szivárgó
üzemanyag, veszélyes áru) , majd mérje fel a sérültek számát és állapotát!
4. Ne mozdítson senkit, amíg nem mérte fel
a helyzetet!
Hívja fel a maguknál lévő sérültek figyelmét, hogy lehetőleg ne mozogjanak, ne szálljanak ki! A mozdulatlan sérülteket NE emeljék ki/fel! A
háztartási baleseteknél is fontos, hogy mérje fel jól a helyzetet!
5. Hívja a mentőket!
Ha felmérte a sérültek számát és állapotát, hívja a mentőket (104)!
Adja meg minél pontosabban a helyszínt! Ne kapkodjon!

Legfontosabb a pontos tájékoztatás
(pontos cím, sérültek száma és állapota). Ne felejtse el jelezni, ha műszaki
segítségre (tűzoltók) van szükség.
Roncsolódott autók esetében szinte
mindig szükséges!
6. Kezdje el az ellátást!
Életmentő lehet az erős vérzések csillapítása, a gerincsérülés gyanús
(szinte minden gépkocsi balesetes, motoros és gázolt személy) betegek mozgatási tilalma. Fontos azonban az eszméletlen sérültek
légútbiztosítása is, hisz ők reflexek hiányában megfulladhatnak (stabil oldalfekvés, áll kiemelése). Ha kirepült a sérült, vagy a kocsiban
hozzáférhető, vizsgálja meg, hogy eszméleténél van-e. Eszméletlenség
esetén vizsgálja meg a légzést. Ha nincs légzés, és hozzáférhető a
sérült, kezdje meg az alapszintű újraélesztést.

(gerincsérült mozgatása – www.elsosegely.hu)

7. Ne hagyja el a helyszínt, amíg a segítség meg
nem érkezik!
ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST
Amennyiben szüksége lenne önnek vagy családjának betegszállításra, érdek lődjön a w w w.dabasmok.hu honlapon vag y a
06-30/857-9000 mobilszámon.
A betegszállítás költségtérítéses, a befolyt összegből a mentő
orvosi kocsit támogatja.
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
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A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

A Dabasi Református
Egyházközség hírei

A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei

• Szentmiséink: hétfőn, szerdán, pénteken és
szombaton 17 órától, vasárnap a Szőlőkben
08.30-tól, Gyónon 10.30-tól.
• A pénteki szentmisék után 1 órányi csendes
szentségimádást tartunk, ezeken mindenkit
szeretettel látunk az Úrral kettesben töltött
(akár rövidebb) időre (is).
• Gyertyaszentelő Boldogasszony február 2-i
ünnepe k apcs án a gyer t yaszentelést
Gyónon a 4-i (szombat), Szőlőkben az 5-ei
(vasárnap) szentmisék elején tartjuk.
• Szt. Balázs február 3-i ünnepe kapcsán
Balázs-áldásban részesülhet minden katolikus (az is, aki szentségekhez nem járulhat) a 3-i, 4-i és 5-i szentmisék után.
• Az 5-én 10.30-kor kezdődő szentmisében
ünnepeljük az elsőáldozásra készülők befogadását. Ez egyben a hónap gitáros gyerekmiséje is lesz.
• A Betegek Világnapja kapcsán közösen
szolgáltatjuk ki a betegek szentségét mindkét templomunkban a 12-i szentmisén az
időseknek és betegeknek. Ehhez egy előzetes felkészítésen kell részt venniük azoknak,
akik az előző években még nem vettek részt
ilyenen.

Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
a gyülekezeti házban
• Bibliaóra szerdán 17.00 órakor a gyülekezeti
házban
• Kóruspróba a hernádi Általános Iskolában
keddenként 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Az ökumenikus imahét alkalmai lapzárta idején még szervezés alatt állnak.
• Január 22. vasárnap délelőtt 10.00 órakor
úrvacsorai istentisztelet a Gyülekezeti
Házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor

Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
• Gyermekeknek „Kistemplom” foglalkozás az
igehirdetés alatt.
• Február 5-én, vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet - úrvacsora vételi lehetőséggel.
• Istentiszteletek idősotthonokban: február
13-án, hétfőn, 10.00 órakor a Zárdakert
Otthonban, 11.00 órakor az Átrium Otthonban.
• Konfirmációi órák: hétfő, 15.00 óra.
• Kórus: hétfő, 17.00 óra.
• Baba-mama kör: minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 10.00 órakor. Közvetlen előttünk álló
alkalom: febr.6, febr. 20.
Szeretetvendégségeink:
• jan.29, vasárnap, 16.00 óra: Vendégünk
Jut t a Hausmann professzor asszony
(Evangélikus Hittudomyányi Egyetem), aki
az életünk aktuális kérdéseiről tart előadást
az Ószövetség tükrében, képekkel.
• február 5., vasárnap, 16.00 óra: Vendégünk
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
asszony, aki úti beszámolót tart a szentföldi
élményeiről, képekkel.
• február 12., vasárnap 16.00 óra: Gyermekek
szeretetvendégsége
• Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék
és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00-ig.
• Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem
rendelkező konfirmált tanuló esetében.
Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi
Facebook-oldalon: Gyóni Evangélikus
Egyházközség

Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor nagymisével
ünneplünk.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgiát;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmisét
tartunk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: w w w.
alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 22., vasárnap 10.00 óra: ökumenikus imahét záró alkalom a Gyülekezeti
Házban, úrvacsoraosztás
• Január 29., vasárnap 15 óra: Filmklub
Állandó alkalmak
• Vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő
10.00 óra: felnőtt istentisztelet
10.00 óra: gyermek istentisztelet
• Hétfő, 10.00 óra: Zárdakerti Otthon (minden
hónap 4. hétfő)
• 11.00 óra: Átrium Idősek Otthona (minden
hónap 4. hétfő) úrvacsoraosztás
• Szerda, 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
• Csütörtök, 16.00 óra: konfirmáció-előkészítő
• Péntek, 19.00 óra: biblia-tanulmányozás és
imaközösség (minden hónap 3. péntek)
• Szombat, 10.00 óra: felnőtt konfirmációelőkészítő

Életre szóló élmény
„Ez egy életre szóló élmény volt” – ez a vélemény jellemezte azt az
ünnepi gálát, amely a reformáció 500. jubileumi emlékévét nyitotta
meg 2017. január 6-án, vízkereszt ünnepén a Művészetek Palo
tájában.
Dabas városa evangélikus vezetői küldöttséggel képviselte magát
ezen a hálaadó alkalmon, hiszen – ahogy azt Balog Zoltán miniszter úr is elmondta köszöntő beszédében – a reformáción, az egyházak szakadásán nincsen mit ünnepelni, viszont a reformáció összes
pozitív eredményéért hálát kell adnunk.
Az ünnepen evangélikus és református testvérek és művészek
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közösen vettek részt, Orbán Viktor miniszterelnök úr és más politikusok társaságának is örvendve.
A színpadon egy székekkel körülvett nagy asztal várta korunk
művészeit, akik egy-egy idézettel érkeztek: Luther Mártontól,
illetve Kálvin Jánostól. Minden meghívott vendég kifejtette saját
gondolatait az idézetről, és egy-egy művészeti ágban a tettekkel is
kifejezték a reformáció egy-egy fontos gondolatát: például vezényléssel, szavalattal, tánccal.
Az asztal azonnal eszembe juttatta Luther Márton Asztali
beszélgetések című művét, valamint a Wittenbergben, Luther
házában látható asztalt is, ahol a reformátor az élet nagy kérdéseit
vitatta meg barátaival, folyamatosan, megkérdőjelezve a kora jelen-

hitélet

Szállást talált a Szent Család
Sáriban
Sáriban jelenleg is él egy múlt század elejére visszanyúló, ősi adventi
népszokás, a kilenc estén át tartó ájtatosság, a Szállást keres a Szent
Család. Több család is részt vesz ebben a közösségteremtő, szívet
melengető imakilencedben.

ségeit mind az egyházban, mind a világban. A néző úgy érezhette,
ő is ennél az asztalnál ül, belevonva a rövid, de annál is inkább tartalmas beszélgetésekbe. Így vált teljesen átélhetővé ez a legújabb
formátumú asztali beszélgetés, Luther gondolataival – kivetítve –
és újra átgondolva, a mai világunk nyelvén.
A műsor két részből állt: az első felében az evangélikus hagyományok (mint például Bach zenéje) szólaltak meg, a második részben református hagyományok kerültek előtérbe. Nem kevesebb,
mint ezer ember ajkáról zengtek a híres zsoltárok.
A zene – az orgona, a Lutheránia kórus, a református és más
kórusok, valamint a művészek szolgálata – csodálatosan kifejezte a
protestantizmus értékeit. Az országot járó vándorszínjátékból egy
filmrészletet láthattunk, és vetítettek egy rajzfilmrészlet is Luther
életéből.
Számomra a legmeghatóbb az a táncjelenet volt, melyet egy
sérült fiatalemberrel párban, művészi finomsággal táncoltak el.
A jelenet azt üzente számunkra, hogy a reformáció akkoriban egyfajta akadálymentesítés volt, a szó többféle értelmében, melynek ma
is jelen kell lennie a szolgáló szeretetben, a hétköznapjainkban,
egymás felemelésében, egymás segítésében. A közvetlen kapcsolat
Istennel segítségünkre van abban, hogy egymással is közvetlen
kapcsolatba kerüljünk.
A gálaműsor főszervezője, dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, miniszteri biztos, a Reformációi Emlékbizottság együttműködésével valóban életre szóló élményt szerzett mindannyiunknak.
Legyen ez a jubileumi év olyan felejthetetlen számunkra, amilyen
alaphangot megütött ez a hálaadó gálaműsor.
Balog Eszter
evangélikus lelkész

Az írecskai csoportot 40 évvel ezelőtt indította el a 88. életévét
betöltött Bózsik Sándorné (sz.: Gula Terézia), aki a mai napig is
támogatja a csoportot, a vezetést azonban 6 éve átadta Sponga
Istvánné, Terikének. 2006 óta egy alkalommal nemcsak családi
házaknál gyűlik össze az imádkozó csoport, hanem a Tájház,
Rétesház is otthont adott már számukra. Idén a Sári Zarándok- és
Kulturális Központban lelt méltó helyre a „nyitott” Szent Család.
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony és Virág Istvánné
Évike gyönyörű, korhű környezetet varázsolt erre az alkalomra,
ezúton is köszönjük a munkájukat. Nagyon sokan eljöttek, hogy
együtt imádkozzunk, énekeljünk, lelkiekben töltekezzünk.
A megjelentek ezen az estén vehették kezükbe az általunk kiadott
Szállást keres a Szent Család című kiadványt, mely tartalmazza a
Sáriban megőrzött, lejegyzett imákat, énekeket, valamint a csoport
történetét. Az énekek, imák magyar és szlovák nyelvűek. A kiadást
Teri néni, valamint lánya, Jurácsik Balázsné segítségével tudtuk megvalósítani. A szerkesztésben, adatgyűjtésben segítségemre voltak:
Mráz Adrienn, Weisz Teréz, Jankulár Margit. Az imaestet Prauda
Miklós, sári származású fotós meg is örökítette videón és fotókon.
Köszönet érte.
Örömömre szolgál, hogy hozzájárulhattam egy ősi keresztény
hagyomány továbbéltetéséhez, a fiatalabb nemzedék számára is megismerhetővé, megszerethetővé téve azt. Külön köszönetet szeretnék
mondani azoknak a családoknak, akik 2016-ban is befogadták a
Szent Családot: Sponga Istvánné, Jurácsik Balázsné, Jurácsik
Istvánné,Szabados Jánosné, Molnár Józsefné, Bennárik Jánosné,
Kocsir Miklósné, Weisz Lajosné
A Sári Szlovák Önkormányzat nevében: Bozsik Rózsa, elnök
2017. január
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Miniszteri vizit
a gyóni Horthy Miklós törzsgyümölcsösben
Mindinkább a feledés homályába vész a két
világháború közötti időszak legnagyobb
gyóni birtoka, a ceglédi székhelyű Unghváry
urada lom m inta szer ű ga zdá l kodá sa .
Rendkívül megfogytak az egykori szemtanúk, cselédek, napszámosok és tanyaszomszédok, akik még közvetlenül átélt események, tapasztalatok hordozói és hirdetői voltak. Érthető módon a gazdaság fénykorában
a ceglédi központ kapta a látványos beruházásokat és a nagyobb nyilvánosságot. A gyóni
egység gazdálkodását és történetét valójában
a trianoni trauma lendítette föl, hiszen kiváló, értékes, nagy hagyománnyal bíró gyümölcstermő területek kerültek egyetlen tollvonással a határon túlra. Az Unghváry család
az elsők között ismerte fel a Duna-Tisza-közi
homokterületek felértékelődését és nagyarányú telepítésekbe kezdtek Gyónon. E folyamat fontos állomása volt a 90 évvel ezelőtti,
1926. október 5-én lebonyolított szakminiszteri látogatás. Az esemény jelentőségét
mutatja, hogy másnap szinte valamennyi
újság közreadta a vizit beszámolóját. A legrészletesebben a Budapesti Hírlap tájékoztatta olvasóit, melyet nekünk is módunk van
teljes terjedelmében megismernünk:
„Mayer János földművelésügyi miniszter
kedden délelőtt Gyónra érkezett, ahol az
Unghváry László Rt. birtokán létesített 80
holdas törzsgyümölcsöst vette át. A törzsgyümölcsöst a részvénytársaság ingyenesen
ajánlotta fel a minisztérium kertészeti osztályának felügyelete alatt kertészeti szakoktatási használatra olyan értelemben, hogy
ebből az állami intézmények számára tetszés
szerinti mennyiségben szemző gallyakat és
annak terméséből tanulmányozás céljára
g yümölcsöt bocsát rendelkezésre.
Fennállásának 50 éves jubileumát ünnepli
most az Unghváry Rt., s ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy 80 holdas törzsgyümölcsösét, mely egyedüli az egész országban, a
kormányzó engedélyével „Horthy Miklós
törzsgyümölcsösnek” nevezze el s azt tanulmányozás és kísérletezés céljaira felajánlja a
földművelésügyi kormánynak. Kétségtelen,
hogy a törzsgyümölcsös az Unghváry László
cég egyik legnagyobb alapítása, de nem
marad mögötte a faiskola sem, mely a törzsgyümölcsössel együtt hivatva van arra, hogy
az egész országot egyetlen hatalmas kertté
varázsolja. A törzsgyümölcsösben mintegy
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900 fajta gyümölcs van képviselve különböző
vadalanyokra ojtva azzal a céllal, hogy megállapítsák, hogy az ország mely vidékén mely
gyümölcsfajta terem meg leginkább. A
magyar gyümölcs jó hírnevét emelik a cég
legújabb amerikai módszer szerint csomagolt
szállítmányai, melyek egész Európában
exportképessé tették a magyar gyümölcsöt.
Ezt a feladatot is zseniálisan oldotta meg a
cég az értékesítéssel együtt. Ez a fontos
munka az, melyre nálunk eddig oly kevés
gondot fordítottak. Nálunk nem törődtek
ezzel a nagyfontosságú dologgal, mígnem az
Unghváry László cég felkeltette a figyelmet
praktikusan és gondosan csomagolt szállítmányaival. A magyar gyümölcs megérdemli,
hogy szeretettel foglalkozzunk vele. A cég
nemcsak példát mutatott arra, hogyan kell
legjobban hasznosítani a gyümölcsöt az általa bevezetett eredeti amerikai ládacsomagolással, természetesen mindig és mindenben
csakis a legelsőrendűbbet adva a közönségnek, de e tekintetben más termelőknek is rendelkezésére áll. Kiküldi szakembereit a csomagolás megtanítására a termelőkhöz s kívánatra az értékesítést is vállalja budapesti központja (IV., Váci utca 35.) útján. A gyümölcsés gyümölcsfatermelésen és értékesítésen
kívül természetesen a kertészet minden ágával foglalkozik a cég. A legszebb díszkerteket
tervezi és telepíti, rendkívül híres a nemes
magtenyészete és azokat a kertészeti anyagokat, s eszközöket, melyeket a cég hoz forgalomba, a legkitűnőbb kertészeti szakértők
próbálták ki kísérleteik alkalmával. A földművelésügyi miniszter, miután megszemlélte
a gyóni hatalmas telepet, kíséretével, amelyben ott voltak Mayer Károly államtitkár,
Tellmann Károly miniszteri tanácsos és
Depényi Béla, a kertészeti tanintézet igazga-

tója, autón Ceglédre utazott, hol Sárkány
Gyula polgármester fogadta a város nevében.
A miniszter a ceglédi európai hírű faiskolákat beutazta és elragadtatással nyilatkozott
az Unghváry-család európai hírű faiskolájáról és kertészeti telepéről.”
A törzsg yümölcsös elnevezése
Unghváryék és a Horthy család közötti jó
kapcsolatról árulkodik. Erről is tanúskodnak
sajtóhíradások, hiszen Horthy Miklós és családja egy évvel korábban meglátogatta a ceglédi faiskolát, de a mezőgazdasági kiállításokon is visszatérő vendégei volta k az
Unghváry-pavilonnak, és soha nem titkolták,
hogy amit látnak, az nagyon is elnyerte a tetszésüket. A részvénytársaság támogatói
között tudhatta gróf Klebelsberg Kunó kultuszminisztert is, aki ugyancsak fontosnak
tartotta megszemlélni a ceglédi kertészeti
telepet. A páratlanul gazdag fajta-összetételű
törzsgyümölcsös sajnos mindössze egy évtizedig látta el feladatát és szolgálta az ország
gyümölcstermesztését, a kertészeti oktatást.
Az okok mögött még a birtokalapító
Unghváry László (1856-1919) halála után,
gyámhatósági kezdeményezésre indított családon belüli örökösödési per húzódik meg. A
másfél évtizedes eljárás jogerős ítélete jelentős összeg pótlólagos megfizetésére kötelezte
a család részvénytársaságot birtokló és vezető ágát, melyet közvetlenül a gazdasági világválság után csak területek értékesítésével
tudtak kiegyenlíteni. Ennek esett áldozatul a
80 holdas törzsgyümölcsös is, mely a mai
50-es főút 47-48-as kilométerének tájékán
helyezkedett el, így a „Gyóni Beton” karrierje
folytán kedvező ingatlan értéket, értékesítési
pozíciót képviselt. Bár ma nagyrészt erdő
díszlik a helyén, mégis jó példa volt arra,
hogy a szakmai szabályok szigorú betartásával homoki körülmények között is lehet
országosan elismert, kiemelkedő színvonalat
képviselő, közcélokat szolgáló kertészeti
ültetvényt létesíteni és működtetni.
Valentyik Ferenc
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A doni katasztrófa
A háború témakörének talán legnagyobb elméleti klasszikusa, Carl
von Clausewitz, a berlini hadiakadémia tanára az 1827-ben kiadott, A
háborúról c. könyvében a következőket írja:
„A folyam és a folyó nem olyan erős akadály, amint azt az abszolút
védelmi rendszer idején hitték. Ha a védő abba a hibába esik, hogy mindent a folyóvédelemre alapoz, annak áttörése esetén soraiban nagy zavar
támad és katasztrófa éri.”
Látnoki szavak! Egy az egyben igaz a magyar hadtörténet
Mohácsnál is nagyobb második világháborús katasztrófája esetében.
A helyszín, a „csendes Don” nyugati, innenső partja, ahová – hazájuktól légvonalban is több mint 1500 km-re – 1942 nyarára jutottak el
a 2. magyar hadsereg katonái.
Korábban a német külügyminiszter 100%-os részvételt követelt a
háborúban, ami eleve lehetetlen, akkor Magyarország védtelen
maradna a „revízió revízióját” követelő Romániával vagy a Balkánon
partraszálló angolszász haderővel szemben. Helytálló volt Kállay
Miklós miniszterelnök jellemzése: a jelenlegi állapotában csak félig
voltak felfegyverezve a magyar csapatok, s csak egy jobbfajta megszálló hadseregnek tekinthetők, legfeljebb hat dandár kiküldésére van
lehetőségünk. A német vezérkar erről hallani sem akart, végül a
három hadtestben összefogott 9+1 dandár kiküldésére született megállapodás. A magyar hadsereg 207 000-es személyi állományát
207 km hosszú folyóvédelmi állásokban helyezték el, tőlünk északra
német, délre olasz csapatok társaságában.
Mivel a 2. hadsereg emberanyagának összeállításánál a kiképzettebb korosztályok kímélése volt a cél, megpróbálták azt a lehető legjobb technikával fölszerelni, a hátországban rendelkezésre álló fegyverzetmennyiség és gépjárműállomány csaknem felét kapta meg.
Mégis, a magyar könnyűhadosztályok páncélelhárításban és nehézfegyverekben elmaradtak a kívánt követelményektől.
Rögtön problémát jelentett, hogy csapatainkat a fronttól több mint
500 km-re, nyugatra kényszerültek kirakni, hosszú menetelés után
érték csak el a harcvonalat, ahol jelentős veszteségeket szenvedtek az
1942-es nyári-őszi hídfőcsatákban. A Don mögé jóformán harc nélkül
visszavonuló vörös hadseregnek sikerült az innenső parton 30–100
km2-es hídfőállásokat létrehoznia, amelyek szovjet kézen maradtak.
Őszre a folyó mentén állóháború alakult ki.
Közben azonban 1942 november második felétől, tőlünk DK-re
megtörtént a nagy stratégiai fordulat: az „évszázad ütközetében” , a
sztálingrádi csatában a vörös hadsereg ellentámadást indított, és mi
egyszerre várhattuk a szovjetek és „Tél tábornok” támadását, hiányos
élelmezés, öltözék és felszerelés mellett. Romlott a harci morálunk,
hiába kiáltotta világgá a korabeli filmhíradó: „Hős honvédeink az ősi
Levédiában most is az ezeréves határokat védik.”
Az igazságot a frontot tartalékos főhadnagyként megjárt Sulyok
Dezső írta meg a Magyar Tragédia c. könyvében: „A Hitler szolgálatába állított magyar hadsereg kollektív öntudatában az élt, hogy otthon ezt a hadsereget leírták.”
A mélységi tagozódással lényegében nem rendelkező magyar front
összeomlását először a nagy túlerővel támadó, az 1943. január 12-i
urivi, majd a január 14-i scsucsjei hídfőállásokból kiinduló orosz áttörések jelentették. Az előbbinél közel két napig, az utóbbinál, a tömeges tankokkal szemben kitört pánik miatt csak órákig tudtunk rendezetten ellenállni. A hátunk mögé kerülő szovjet csapatok bekerítő
hadműveleteit állandó kitöréssekel próbáltuk elkerülni. Ez csak a

hadsereg kisebbik részének sikerült, őket ’43. április–májusban szállították haza. A többiek felmorzsolódtak az egyenlőtlen harcban, vagy
a menekülőket a szovjet tankok taposták el. Nemeskürty István szerint az „élő, sebességcsökkentő ütköző” szerepét játszották el az előretörő oroszokkal szemben, vagy megfagytak a -30–40 fokos hidegben.
Szabó Péter a 2. hadsereg közel egyéves, teljes veszteségét, az
elesettek, eltűntek, sebesültek és hadifoglyok, valamint a munkaszolgálatosok összességét számba véve, 125–128 000 főre becsüli.
A politikamentes felfogású, kiváló katona, főparancsnok Jány
Gusztáv felelőssége, hogy a hitleri végső kitartást követelő parancs és
a felelős magyar politikusok hallgatása közepette, nem mert időben
parancsot adni a visszavonulásra. Tehetetlennek érezte magát, fogva
tartotta, megakadályozta az önálló cselekvésben a katonai becsület,
hűség eszméje.
Vívódásai során kiadott hadparancsát (a 2. magyar hadsereg
elvesztette becsületét) később visszavonta. A háború után szabad akaratából jött vissza nyugatról, vállalva bajtársai sorsát. A népbíróság
háborús bűnösként ítélte halálra 1947-ben. A tragikus eseményeket
hosszú hallgatás követte az itthoni sajtóban. Még jóval később Sára
Sándornak a túlélők visszaemlékezéseit taglaló dokumentumfilmjeit
is sokáig dobozban tartotta a Kádár-rendszer.
Kevesen tudják, hogy volt egy költő-pedagógus, Gellért Sándor –
Csoóri Sándor betéve tudta a verseit –, aki hadapród-őrmester bakaként járta meg a harctereket, majd évtizedeken át tanár volt a
Szatmárnémeti melletti kis faluban. Ő volt a „mikolai remete”, visszavonult életmódja miatt. Itt írta meg a magyar irodalom legnagyobb
terjedelmű, több mint háromezer soros lírai eposzát, a „Magyarok
háborúját” 1944–55 között:
„Ég előttünk Sztarij-Oszkol,
egy-egy jajszót kihallani,
futkároznak tankkal benne
a niebelungok fiai…
A Don-kanyar, a vas hurok,
benne vannak a magyarok,
megjött a tél, s a hurokban
szól az ágyú egyre jobban.
Ki tudja azt, hol van már,
az esztergomi vasdandár.

S ennyi nép közt ki leli meg,
hol vannak a veszprémiek.
Amikor is Hej Rácz Antal, kedves komám,
elszaladtam a nyúl nyomán,
s öt vitamin tablettával
küszködök az éhhalállal.
Ki autón, ki szánon, gyalog,
menekülnek a magyarok,
orosz elől, német elől,
vagy talán önmaguk elől.”

Birtokomban van egy régi fénykép, amelyen iskolánk egykori
tanulója, Kovács Margit mellett áll a már betegeskedő Gellért
Sándor, a következő évben, 1987-ben bekövetkező halála előtt. Aki
többet akar tudni e sorstragédiáról, lapozzon bele Nemeskürty
István Requiem egy hadseregért c. könyvébe, vagy olvassa el Szabó
Péter: A doni kálvária 1943 c. cikkét a Rubicon 2008/10-es számában.			
Kiss István
2017. január
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A dabasi helytörténet jelentôsebb évfordulói 2017-ben
· 215 éve, 1802. január 14-én kötött házasságot az alsódabasi református templomban Takács Éva írónő és Karacs Ferenc rézmetsző-művész.
· 100 éve, 1917. január 18-án a Budapesti Hírlap az alsódabasi ifjúság jótékony célú műkedvelő előadásáról adott számot. A Dinnyés
Lajosné által szervezett rendezvény 3183 korona 28 fillér tiszta
jövedelmét a gyóni hadiárvaház javára ajánlották fel.
· 2 00 éve, 1817. február 19-én született
Sátoraljaújhelyen Kossuth Zsuzsanna, aki
idős szülei gondját viselte a család alsódabasi
évei alatt.
· 215 éve, 1802. február 20-án az alsódabasi
Szalay János és házastársa, Tasnády Székely Katalin alapítványi
adományukkal támogatták a debreceni református főgimnázium
árva és szegénysorban élő diákjainak tanulását.
· 175 éve, 1842. február 20-án, Diósjenőn született Szentgyörgyi
István, a kolozsvári színjátszás legendás alakja, aki 1860-ban,
mint debreceni legátus, alsódabasi rektor-tanítóként működött.
· 200 éve, 1817. március 2-án, Nagyszalontán született Arany János
költő, a magyar irodalom egyik legismertebb és legjelentősebb
alakja. Az Országgyűlés – valamennyi frakció támogatásával –
2017-et Arany János Emlékévvé nyilvánította.
· 70 éve, 1947. március 14-én került a kormányba honvédelmi miniszterként Dinnyés Lajos,
alsódabasi kisgazda politikus. E pozícióját
1947. szeptember 24-ig töltötte be.
· 95 éve, 1922. március 18-án özvegy Halász
Zsigmondné kezdeményezésére a gyóni és dabasi hölgyek
kenyérrel, pogácsával, sültekkel és borral vendégelték meg a
Keleti pályaudvarra befutó hadifogolyvonat 300 megtörten,
kimerülten hazaérkező utasát. A honvédelmi miniszter néhány
nappal később nyilatkozatban mondott köszönetet a honleányok
gesztusáért.
· 75 éve, 1942. április 2-án született Budapesten dr. Heneráry
László gyógyszerész, városunk díszpolgára.
· 80 éve, 1937. április 19-én repülőstarttal, 273,244 km/h sebességgel új világrekordot futott a gyóni pályán Eric Fernihough angol
versenyző. Még ugyanezen a napon az oldalkocsis kategória
világrekordját is megjavította (220,588 km/h).
· 180 éve, 1837. május 5-én éjszaka tartóztatták le Kossuth Lajost a
zugligeti „Isten szeme” fogadóban. A budai várba hurcolták és a
lakásán házkutatást tartottak. Fenntartó nélkül maradt családja
a következő év októberében költözött Alsódabasra.
· 70 éve, 1947. május 31-én választották miniszterelnökké Dinnyés
Lajost. A kisgazda politikus kormányfői beosztását 1948. december 10-ig látta el.
· 1 00 éve, 1917. június 25-én hunyt el
Krasznojarszkban Gyóni (Áchim) Géza
költő. Utolsó versét tíz nappal korábban, a
hadifogolykórház falára írta.
· 90 éve, 1927. június 26-án ünnepélyes keretek között avatták fel Gyóni Géza ma is ismert emléktábláját a
szülőházon. A délutáni órákban Dabas-szőlő területén a
Parragh-pince lejáratánál is emléktáblát helyeztek el, mely a II.
világháborúban megsemmisült.
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· 15 éve, 2002 júniusában, a költő szülőházának közvetlen közelében, Dabas Város Önkormányzata támogatásával megnyílt a
Gyóni Géza Emlékszoba.
· 65 éve, 1952. július 7-én született Budapesten Tokai László, váro
sunk posztumusz díszpolgára, aki 18 évig volt választókörzetének önkormányzati képviselője.
· 4 0 éve, 1977. július 13-án hunyt el Ócsán Falu Tamás költő, író,
aki 1951 és 1961 között közjegyző volt Dabason.
· 10 éve, 2007. július 30-án szólalt meg először a Dabas Rádió.
· 135 éve, 1882. augusztus 15-én hunyt el Gyónon Dabasi Halász
Boldizsár reformpolitikus, országgyűlési képviselő.
· 80 éve, 1937. augusztus 29-én, Gyónon született Murányi László
szerkesztő-riporter, műsorvezető, egyetemi tanár, városunk díszpolgára.
· 6 0 éve, 1957. szeptember 5-én hajtották vége a sári illetőségű
’56-os mártír, Szmrek Benjámin halálos ítéletét a budapesti
Kisfogházban.
· 140 éve, 1877. szeptember 14-én Kossuth Lajos levélben köszönte
meg Zlinszky Istvánné Lajos-napi ajándékát, a Kossuth László
alsódabasi sírjáról gyűjtött vadvirágkoszorút. E gesztus és levélváltás hatására Zlinszky Istvánné országos gyűjtést indított
Kossuth László méltó síremlékének állítására.
· 215 éve, 1802. szeptember 19-én, Monokon született Kossuth
Lajos, a magyar történelem legnagyobb hatású politikusainak
egyike.
· 4 0 éve, 1977. október 9-én avatták fel a gyóni köztemetőben
Áchim Mihály (1848-1911) evangélikus lelkész, Gyóni Géza
édesapja síremlékét, mely a Nagyközségi Tanács és a Gyóni Géza
Baráti Kör támogatásával létesült.
· 60 éve, 1957. október 25-én hajtották végre a halálos ítéletet Balla
Pál, Harmincz István és Lakos János ’56-os gyóni mártírokon.
· 80 éve, 1937. október 31-én népes mezőny indult a Királyi Magyar
Automobil Club Gyóni rekordnapján. A nap legjobb motorkerékpár idejét Kozma Endre (BMW 500) érte el 169,014 km/h,
míg a legjobb autós eredményt gróf Festetich Ernő (Maserati
3000) futotta 211,515 km/h sebességgel.
· 105 éve, 1912. november 3-án jelent meg először nyomtatásban a
„Sopron” című lapban Gyóni Géza híres antimilitarista verse, a
„Cézár, én nem megyek”. Első alkalommal maga a költő szavalta
el október 26-án a Frankenburg - kör irodalmi estjén.
· 35 éve, 1982. november 9-én a venezuelai
Caracasban, a Sportlövő Világbajnokság standardpisztoly számában 590 körrel egyéni
világbajnokságot nyert Balogh Pálma, míg a
Balogh Pálma, Kányai Gabriella, Kotroczóné
Jakab Márta összetételű magyar csapat a
második helyen végzett. Decemberben Balogh
Pálmát választották az év magyar sportlövőjének és az év magyar
sportolónőjének.
· 165 éve, 1852. december 28-án hunyt el Brüsszelben özvegy
Kossuth Lászlóné Wéber Karolina, Kossuth Lajos édesanyja.
· 110 éve, 1907 decemberében, Budapesten jelent meg Vay Sándor/
Sarolta szűkebb pátriájának történeteit összefoglaló kötete, a
Pestvármegyei históriák. A kötet több kiadást is megért.
Összeállította: Valentyik Ferenc
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Meghívó

A Malév-Dabas Horgászegyesület
2016. évi zárszámadó közgyűlésére

Az ember fia

TISZTELT SPORTTÁRSUNK!
A Malév-Dabas Horgászegyesület vezetősége
nevében értesítem és egyben tisztelettel
meghívom a

január 28-án (szombat) 10.00 órai

kezdettel tartandó zárszámadó közgyűlésre
Helyszín:

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ
2371 Dabas, Mánteleki út 8.

Az érdemi, és lényegre irányuló vita és döntéshozatal érvényesülése érdekében, kérem, hogy
a mellékelten megküldött írásos anyagokat szíveskedjen áttanulmányozni, az abban foglaltakról véleményét kialakítani.
Egyúttal tájékoztatom, hogy a mellékelt javaslat-tervezetet a vezetőség állította össze a 2016.
év tapasztalatai alapján. A Közgyűlésnek és az
azon résztvevő döntéshozásra jogosult egyesületi tagnak joga van azon változtatni a napirend
vitáját követően.
A Közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet
nélkül határozatképes.
Reméljük, a 2016-os év az egyesület életéről, és
sikeres halfogásairól szólt.
E gondolat jegyében, illetve az egyesület további
sorsának alakítása érdekében részvételére
feltétlenül számítok!
Tájékoztatom, hogy költségeink kímélése
miatt, az egy lakcímre bejelentett egyesületi
családtagok nem kapnak külön értesítést,
de természetesen minden tagunkat várunk
szeretettel!
Bálint Ferenc
a H.E. elnöka

Péntekné Hegedűs Ritát nem kell bemutatni a dabasi olvasóközönségnek, hiszen már évek óta jelen van a helyi és tágabb irodalmi köztudatban. Verseit számos irodalmi lap közli, írásai megjelentek antológiákban és a Dabasi Újság hasábjain is. Az utóbbi években három
regényt is írt, a harmadikat december 1-jén mutattuk be a Táncsics
Mihály Gimnázium Metelka-termében.
Az ember fia című legújabb regénye Krisztus történetének
modernkori feldolgozása. Az író kiragadja a Biblia világából és a
20-21. század magyar vidékének környezetébe helyezi a feltámadt
Jézust, más néven, más körülmények között és más korban éli meg
ugyanazt a sorsot, amelyet neki szánt teremtője. A faluközösségben
megjelennek a bibliai történet jellegzetes figurái, akik végigkövetik
Krisztus életének utolsó szakaszát, más alakban ismerjük meg
Mária Magdolnát, Júdást, Poncius Pilátust, de az emberi tisztasághoz, jó szándékhoz, ártatlansághoz – tehát magához, Jézushoz –
való hozzáállásuk ugyanaz, mint a bibliai szereplőké. A szerző már a
címben, de a történet egészében is csak sejteti a párhuzamot, rávezeti
az olvasót a felismerésre, majd egy szürreális befejezéssel oldja meg a
helyzetet, így ragadja ki hősét a beteljesülni látszó sors kezéből. A
regény központi motívuma a kereszt, amely az egyénre méretett sors
jelképe, maga a kezdet és a vég, válasz a kérdésekre és a megoldás kulcsa is egyben.
A regény az Ad Librum kiadó gondozásában látott napvilágot
Megvásárolható a Libri könyvesboltokban vagy Péntekné Hegedűs
Ritánál, a Táncsics Mihály Gimnázium könyvtárában, ahol a szerző
szívesen dedikálja is a könyvet. 				
Kapui

A MAG Televízió tájékoztatja nézőit, hogy a UPC
Magyarország Kft. kábelszolgáltató 2016. december 15.
napjától a Mag Televízió vételi frekvenciáját megváltoztatta, az új vételi frekvencia a 607.25 MHz. Amennyiben a
Mag Televízió műsorait a későbbiekben is szeretné látni,
kérjük Önöket, hogy a televízió készüléküket a 607.25 MHz
frekvenciára áthangolni szíveskedjenek.
MAG Televízió
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KÉZILABDA
NBI/B-s junior és felnőtt csapataink számára befejeződött
a 2016–17-es őszi szezon.
Decemberi mérkőzéseik:
Csapatok
junior
felnőtt
Dabas VSE KC – Csurgói KK U-2		
34 : 23
Alba MÁV Előre – Dabas VSE KC
12 : 46
22 : 29
Dabas VSE KC – Pécsi VSE
39 : 29
31 : 28
Juniorcsapatunk 11 mérkőzésén minden alkalommal győztesen
hagyta el a pályát. Felnőtt csapatunk 13 mérkőzést játszott, ebből
12-szer nyertek és mindössze egyszer játszottak döntetlent.
Juniorcsapatunk 4, felnőtt csapatunk 5 ponttal vezeti a tabellát
riválisai előtt.
Az NBI/B-s bajnokság tavaszi szezonja február közepén indul.
Felnőtt csapatunk első hazai mérkőzése február 26-án vasárnap
lesz az OBO Arénában a Balatonfüred U-23 együttese ellen.

Fiú U-12-es csapatunk 12 mérkőzéséből 12-szer nyert, így a felsőházi rájátszásba jutott.
U-11-es lányaink 10 mérkőzésből hétszer nyertek és csak gólkülönbséggel kerültek a tabella harmadik helyére. Ők a középső házban folytatják a versenyzést.
U-14-es fiú és U-13-as lány csapatunknak még egy forduló hátra
van az alapszakaszból.
Elindult a Kisiskolás Bajnokság is, ahol jelenleg három korosztályban hat csapatot versenyeztetünk.
December 16-án városunkban ismét megrendezték a Sportgálát,
ahol a különböző sportágak legjobbjait díjazták.
Kézilabda kategóriában a férfiaknál Boda Tamás (felnőtt) és Szabó
Tamás (utánpótlás), a hölgyeknél Staskó Julianna (felnőtt) és Bán
Rea (utánpótlás) érdemelték ki az Év Sportolója díjat.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak.

Megyei férfi együttesünk decemberi eredményei
Csapatok
eredmény
Mogyoródi KSK II. – Dabas VSE KC
19 : 56
Erdőkertesi SE – Dabas VSE KC
27 : 53
A fiúk jelenleg második helyen állnak a tabellán, mindössze 2 ponttal lemaradva.
Megyei női csapatunk decemberi eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC – Csömör KSK
23 : 22
A hölgyek szintén második helyen állnak, ugyanannyi ponttal, mint
az első helyezett csapat.
Megyei férfi és női csapataink is téli szünetüket töltik. Első hazai
mérkőzésük február 11-én szombaton (női) illetve február 12-én
vasárnap (férfi) lesz az OBO Arénában.

UTÁNPÓTLÁS
Az Országos Gyermekbajnokság fiú U-12-es és lány U-11 korosztályában véget értek az alapszakasz küzdelmei.

HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

Az Év Sportolói 2016-ban
– f itnesz: Kleopátra-csoport (Répás Vanda,
Dori Renáta, Radnai Zsófia, Radnai Réka, Harmincz Lili)
– triatlon: Kanyik András
– triatlon : Bukovszki Tünde
– duatlon: Nagy Ágnes
– duatlon: Farkas Zsolt
– úszás női: Bretus Lara
– úszás férfi: Zelenák Olivér
– karate: Tóth András Tamás
– KyoNewaza: Bennárik Tibor
– kézilabda: Boda Tamás
– kézilabda: Szabó Tamás
– kézilabda: Staskó Julianna
– kézilabda Bán Rea
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– amerikai futball: Garajszki Ádám
– amerikai futball: Strupka András
– f utball: Kovács Richárd
– f utball: Bálint Gábor
– f utball: Horváth Vivien
– tőrvívás: Szabados Kristóf
– asztalitenisz: Kosiba Dániel
– gokart: Kancsár Ferenc
– terepkerékpározás: Pelikán János Zsombor
– lovaglás: Zelenák Adél
– birkózás: Vajó Bernadett
– birkózás: Balog Zsolt
– galambász: Pintér Zsolt

sport

FC DABAS ÉVZÁRÓ
Immár hagyománnyá vált az FC Dabas Sportegyesületnél az év végi
záróünnepség, amelyet az idei esztendőben is a Bokros család jóvoltából a LAZI-TÓ ligetben rendezhetett meg a klub.
A rendezvényen a klub labdarúgói közül közel 250-en vettek
részt, az utánpótlás korosztály mellet a leány labdarúgók, valamint a
felnőtt játékosok is képviseltették magukat. A közös ebéd elfogyasztása után Kucsák István, az FC utánpótlás szakmai vezetője, valamint Kőszegi Zoltán, az FC Dabas elnöke értékelte az idei esztendőt,
valamint vázolta a következő szezonnal kapcsolatos terveket, elvárásokat. Az évzáró után a labdarúgók, vezetők közösen átmentek a
városi SPORTGÁLÁRA, amelyen az idei esztendőben is díjazták a
különböző sportágak legeredményesebb sportolóit, edzőit, csapatait.
Bennárik Ferenc

Reszkessetek fû- és
mûfûszálak!

A tavalyi esztendő végén megérkezett az FC Dabas Sporttelepére
a TAO program keretében beszerzett John Deere kompakt traktor. Az egyesület már régóta szerette volna, hogy egy igazán profi
pályakarbantartó gép és a hozzá tartozó eszközök szolgálják a
sporttelep pályáinak a rendbetételét. A JD1026 kompakt traktor
és a hozzá tartozó fűgyűjtő, hótoló, valamint a műfüves pályák
karbantartásához a műfű-kefe beszerzése az első, de igazán
komoly lépés az eszközpark fejlesztésében. A traktor alkalmas
arra, hogy újabb eszközök is csatlakoztathatók legyenek rá, amelyeket az FC szintén a TAO forrás igénybevételével kíván majd
beszerezni a közeljövőben.				
B. F.

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
A B3 TAKARÉK Szövetkezet 2017 januárjában újabb mérföldkőhöz érkezett.
Üzemméretünk megköveteli, hogy bizonyos időközönként felülvizsgáljuk a működésünket, és annak biztonságossá, hatékonnyá és gazdaságossá tétele érdekében
intézkedéseket hajtsunk végre.
Nehéz, de racionális döntést hoztunk, mikor a Dabas,
Vasút utcai fiókunk bezárásáról határoztunk. A döntés a
körülmények alapos vizsgálata, és több tényező figyelembe vétele után született meg.
Célunk, hogy ügyfeleink részére mindig minőségi szolgáltatásokat nyújtsunk fiókjainkban és online egyaránt.
A szükségszerű bezárás mellett törekedtünk arra, hogy
a B3 TAK ARÉK Szövetkezet banki szolgáltatásait
Ügyfeleink elérhető távolságon belül elérjék, ezért a
város közigazgatási határán belül, Dabas–Kőrisház fiókunk továbbra is Ügyfeleink rendelkezésére áll.
Dolgozóink szakmailag tapasztalt, segítőkész munkatársak, akik felkészültek a megnövekedett ügyfélforgalomra, készséggel segítik régi és új ügyfeleiket a banki
ügyeik intézésében.
Bizonyosodjanak meg erről személyesen és osszák meg
tapasztalataikat velünk!
Részletes információért keressék fel weboldalunkat a
www.b3takarek.hu címen!
Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket!
B3 TAKARÉK Szövetkezet
2017. január
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TOP FITNESS SE

versenyek
Jól indult a Fit Kid szezon a Top Fitness SE versenyzői számára.
Az első őszi megmérettetést egyesületünk rendezte november 27-én a
dabasi OBO Arénában. A verseny nagyon jó hangulatban zajlott, a
szervezők, a szülői munkaközösség és a gyerekek önzetlen munkájának köszönhetően ismét színvonalas volt. Az eredmények sem maradtak el, hiszen több sportolónknak sikerült az éremmel jutalmazott
első hat helyezett közé kerülni.
„A” egyéni helyezések:
5. Bajusz Sára, Gecser Enikő, Bábel Virág
6. Fehérvári Fanni, Radnai Réka, 7. Rizmajer Boglárka,
9. Janicsák Fanni, Salga Léna, Szilágyi Réka
10. Pelikán Réka, 11. Radnai Zsófia
„B” csoportos helyezések:
3. Rió duó (Kucsák Alíz–Nagy Hédi)
7. Swing duó (Bárány Blanka–Keresztes Kíra)
A rendezvény támogatói: METLIFE, Ferr-Car, Sakáltanya Söröző,
Dabas Motel, Palermo cukrászda, K&H Bank dabasi fiók, Örkényi
Takarékszövetkezet, D-Mate Kft., Patkó tészta, Benkovics József
mentőtiszt és a Top Fitness SE szülői munkaközössége.
Az évad második versenye Hódmezővásárhelyen került megrendezésre december 4-én. Sportolóink nagyon jól szerepeltek, az eredmények alapján több csoportunk is esélyes arra, hogy egy jó tavaszi
hajrával kvalifikációt szerezzen az Európa-bajnokságra. A legnagyobb sikert a Kleopátra csapat érte el, hiszen egy kiváló gyakorlattal
a dobogó legfelső fokára állhatott. Az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményükért a csoport tagjai – Radnai Zsófia, Harmincz
Lili, Radnai Réka, Dori Renáta és Répás Vanda – megkapták
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Dabason az Év Sportolója kitüntetést fitnesz kategóriában.
„A” csoportos helyezések:
1. K leopátra csapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai RékaDori Renáta–Répás Vanda)
4. Kung Fu duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
4. Négy évszak kiscsapat (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
5. Aréna duó (Radnai Réka-Radnai Zsófia)
6. Brazil csapat (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Janicsák Fanni–Fehérvári
Fanni-Bajusz Sára)
8. Rocky duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)

„B” egyéni helyezések:
6. Sikari Sára, 11. Nagy Hédi, Bárány Blanka, 13. Kucsák Alíz,
15. Keresztes Kíra				
R. L.

gasztronómiai
kulturális

DABAS 4. nagyszabású

estje

és

Eloétel: szarvassonka,rókagomba
Leves: Fácán
Foétel:

tatár,gyöngyhagyma,
ajvár, fürjtojás

esszencia zöld curryvel ízesített
fácánhúsos házi tortellinivel

Grillezett, rozé szarvasgerinc mogyorókkal,
csicsóka fánkkal, keserűcsokoládés fleurrel és hecsedlivel

Desszert: Mandula

pétard, szeder és narancs variációkkal,
fekete tea espumával

Vad ízek kedvelőinek...

Dabas

Halász Móricz- kúria
2017. 02. 18.
18h
asztalfoglalás:
0630 347 55 31
0630 790 45 67

Mozdulj Te is úgy, ahogyan kezdted
Meglepődsz, hogy mit bír el a tested” (Etka Anyó)

Etka Anyó módszerének lényege, hogy felismerjük:
a természetes légzés, a természetes
testtartás, a természetes mozgás
velünk született képességét, és azt tudatosan újragyakoroljuk!
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18:30 óra
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ETKA JÓGA – Erőgyűjtő módszer gyakorlatai:
· járógyakorlatok a térd, a boka, a csípő edzésére,
hatékony működtetésére · gerincgyakorlatok, nyújtás, csavarás
· a gerinc lapockák közti szakaszának „újraélesztése”
· látás-, hallásjavítás · pozitív hozzáállás, gondolat- és érzésirányítás
· egyensúly megőrzése fizikai és mentális értelemben

A velünk született jóga kezdőknek tanfolyam
A tanfolyam ideje: 1651,5 óra.
Kezdés: februártól minden kedden 9.00 órakor
A foglalkozások helye: Dabas, Álmos vezér út 5.
A foglalkozások ideje: kedd és csütörtök 9.00–10.30
Előzetes jelentkezés szükséges: Magyarné Zsóka
Tel.: 06-30/345-7782; E-mail: rzsoka2@gmail.com

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
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a Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja

OPERETT NAGYKONCERT

2017. február 28., 19.00 óra
Dabas, Kossuth Művelődési Központ
Sztárvendég: Oszvald Marika
Kossuth-díjas, érdemes művész
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen:
Dabas, Szent István út 58. Tel.: 06-29/360-237

Adója 1%-ának
felajánlása

1%
1%
1%
Kedves egykori Táborozók,
Szülők, Vállalkozók!

Kérjük, hogy adójuk 1%-át a Dabas
és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány
részére ajánlják fel!

Adószám: 18664658-2-13.

Tisztelettel: Szandhofer János
kuratóriumi elnök
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Kedves Olvasóink!

MÁRCIUSRA MEGÚJUL
A DABASI ÚJSÁG!
Több mint tíz év elteltével elérkezett a pillanat,
hogy megújuljon a Dabasi Újság! A lap teljesen
új formát ölt, ahogy a neve is mutatja, valóban
újságot fog majd a kezében az olvasó. Nemcsak küllemében lesz más, hanem tartalmilag
is megváltozik, új rovatokkal gazdagodik, de a
régiekben is lesz tartalmi-arculati változás.
Ez a megújulás tavaszra következik be, a márciusi számot már ilyen formában vehetik a kezükbe. A változtatásra azért volt szükség, hogy
időszerűbbé, interaktívvá váljon a közölt információ. Ennek érdekében sűrűbben, mintegy
háromhetes időközönként jelenünk meg. Évente háromszor, nagyobb ünnepekhez, közösségi
eseményekhez kötődően visszatér még a magazin-formátum is, tehát nem kell teljesen lemondanunk a jól bevált, megszokott Dabasi Újságról.
Reméljük, hogy olvasóink az új Dabasi Újságot is ugyanúgy fogják szeretni, mint a régit.
Ha nem, akkor az első lapszám után kérjük,
írják meg tapasztalataikat, akár kritikájukat is.
Kíváncsiak leszünk a véleményükre!
Kapui Ágota, főszerkesztő

