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Áprily Lajos

Nő már a nap
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.
A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.
A déli szél kürtjébe fú,
léggömbbel játszik egy fiú.
Most elszakadt a gömb-zsineg
s gömbje boldogan lebeg.
Ringatja a tavasz szeleszállj fel, kedvem, szállj fel vele!

Fotó: Karlik Dóra
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Újévi koncert

a kulturális központban

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata január 13-án tartotta hagyományos
újévi koncertjét a Kossuth Kulturális Központ nagytermében. A rendezvényen, a szokásoktól eltérően, idén díjátadásra is sor került.
Kőszegi Zoltán polgármester újévi köszöntőjét követően a város
vezetői két önkormányzati elismerést adtak át.
A Dabas Város Közbiztonságáért díjat Lagzi Zoltán polgárőr vehette át, majd a 2016-os év vállalkozói díjának átadása következett. Az
év kisvállalkozója Mráz István lett, míg az év vállalkozásának a
Trendcoop Kft.-t választotta a Képviselő-testület. A díjat városunk
polgármesterétől és alpolgármestereitől a Temesi és a Cserna család
vette át.
A rendezvény második felében a kecskeméti Kodály Intézet Aurin
leánykara és kamarakórusa biztosította a feledhetetlen zenei élményt
a hallgatóság számára, Durányik László karnagy vezényletével.
				
szerk.

2 Dabas 2017. február

rendezvényeink

Az emberi szolidaritás tanúi

A magyar kultúra napja alkalmából, a Gyóni Géza Emlékév idei
első rendezvényeként képzőművészeti kiállítás nyílt a Kossuth Ház
Galéria és Kerekes László Alkotóházban január 21-én, szombaton.
A tárlat anyagát a Zlinszky család bocsátotta az önkormányzat és a
galéria rendelkezésére, amely Sternegg-Günther Ferenc hagyatékából származik. Az első világháború haditudósítói grafikákon, réz-

és linómetszeteken örökítették meg a hadak egy-egy életképét, a
harcok helyszíneit, a csaták tragikus momentumait. Az értékes
gyűjtemény olyan nagy neveket is magában foglal, mint Pór
Bertalan vagy Bató János.
A rendezvény nyitányaként a Divertimento vonósnégyes rövid
hangversenyét hallgathatta meg a közönség, majd Kőszegi Zoltán

polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A program keretében,
a magyar kultúra napja alkalmából sor került a Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díj átadására. A rangos önkormányzati elismerést idén Szabó József János hadtörténész, szakíró vehette át, aki
már egy évtizede részese városunk kulturális életének, értékes munkáival, sokoldalú tevékenységével gazdagítja helyi kulturális értékeink tárházát.
A kiállítást Feledy Balázs művészeti szakíró, a Pesti Vigadó egykori vezetője, a Vigadó Galéria volt művészeti igazgatója nyitotta
meg. Reményeink szerint a tárlat anyaga ebben az esztendőben
kiállításra kerül a Vigadó Galériában és több olyan magyar és
Kárpát-medencei településen, ahol Gyóni Géza egy-egy életszakaszát töltötte. A haditudósító grafikusművészek tárlata mellett, a
Kerekes László-teremben a galéria alkotóműhelyének helyi művészei állították ki Gyóni Géza-versillusztrációikat. A szakmai zsűri
döntése után a legjobbnak ítélt munkák bekerülnek a Gyóni Gézaév keretében megjelenő verseskötetbe.
Kapui

A béke és a megbékélés szolgálatában
Január 20-án tartották a világháborús
emlékművek átadóünnepségét Eszter
gomban, a temető Megbékélés Ligetében.
Az ünnepség szervezője Esztergom Város
Önkormányzata és az Oroszországi Béke
szerzők és Béke Alapítvány volt. Ez az esemény azért különleges számunkra, mert az
alapítvány elnökhelyettese a dabasi illetőségű Karvai László, aki az emlékmű létrejöttéhez közbenjárásával megteremtette az anyagi hátteret. Az összes hasonló jellegű
magyarországi emlékmű létrejöttében két
volt ferences diák játszott kulcss zerep et,
Tokár P. János atya, a magyarországi egyházi iskolák főfelügyelője és Karvai László, az
alapítvány elnökhelyettese, az Örkényi
Általános Iskola tanára. A rendezvényen,
ebben a témában, mások mellett mindketten
kitüntetésben részesültek.
Karvai Lászlót sok szál fűzi az orosz kultúrához és hag yományokhoz, hiszen
Oroszország szinte a második otthona.

1990 és 2015 között a Moszkvai Tudomá
nyos és Technikai Információs Központ
tudományos munkatársa volt. 2001–2009
között a volt hadügyminiszter, h. Varennyi
kov V. I. hadseregtábornok, parlamenti képviselő tanácsadója volt.
Karvai Lászlónak a megbékélésért, a két
nép kölcsönös megbecsüléséért és a hősök
elismertetéséért folytatott munkájához gratulálunk, és további aktív éveket kívánunk!
a Dabasi Újság szerkesztősége
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Egy sokoldalú ember
Szabó József János hadtörténész 1953-ban
született a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei
Csahocon. A Kossuth Lajos Katonai
Főiskolán gépesített lövész – általános iskolai nevelőtanár szakon, majd a Szombathelyi
Tanárképző Főiskolán történelem – népművelés szakos szerzett végzettséget. A
Zrínyi Miklós Katonai Akadémián hadműveleti minősítésű összfegyvernemi tiszti,
majd az ELTE bölcsésztudományi karán
történelem kiegészítő szakon szerzett diplomát. A hadtudomány kandidátusa, disszertációjának témája A magyar katonai gondolkodás fő vonásai az első világháborút megelőző időszakban.
2007-ig dolgozott hivatásos katonaként,
nyugállományba vonulását követően is kutat
és folyamatosan publikál. Hadtörténészként
több mint egy évtizede kutatja Európa
20. századi országerődítéseit. Feltárta a
Keleti-Kárpátokban a két világháború
között kiépített magyar erődrendszert, az
Árpád-vonal at. Az erről írt könyve több
nyelven is megjelent, és a párizsi Sorbonneon is tananyagként használják. Számos
világháborús témájú kötet szerzője, társszerzője.
Több mint tíz éve, 2006 óta él városunkban. Dabasra kerülését követően azonnal

beilleszkedett a helyi közösségbe. Óraadó
ként évekig dolgozott a sári és a gyóni általános iskolákban, emellett bekapcsolódott a
Kovács Sámuel Tüzércsapat hagyományőrző tevékenységébe. Az iskolákban katonai
hagyományőrző szakköröket szervezett,
diákjai számos nemzeti ünnep, emléknap
alkalmával járultak hozzá az önkormányzati programok színvonalas megvalósításához. Megannyi rendkívüli történelemórán,
előadáson, történelmi megemlékezésen
hallhattuk ünnepi beszédeit. Feleségével
nemcsak unokáikra szánnak sok és minőségi időt, hanem a helyi közösség hagyományőrző tevékenységébe is bekapcsolódtak.
Mindketten tagjai a többszörös „Aranypáva
díjas” Bazsalicska Citerazenekarnak. Szabó
József János sokszínű egyéniség, tagja az
ÁSZ Színpad műkedvelő színjátszó körnek,
legutóbb az Indul a bakterház című darabban láthattuk alakítását.
2016-ban a gyóni Zlinszky család jóvoltából Dabasra került Sternegg-gyűjtemény
áttekintését és feldolgozását nagy hozzáértéssel, szakmai tudását latba vetve hajtotta
végre. A Gyóni Géza Emlékév meghirdetésekor bemutatott Bató József kiállítás anyagára is ő tett javaslatot, illetve a Kossuth Ház
Galériában jelenleg is látható tárlat szaksze-

rű összeállításában is mindvégig együttműködött a szervezőkkel.
2014-ben Dabas Város Önkormányzatától
Pro Urbe díjat vehetett át, a várossá válás 25.
éves évfordulója alkalmából.
A Képviselő-testület Szabó József János
egy évtizedes, áldozatos, önzetlen tevékenységét, tudományos kutató és ismeretterjesztő
mun k áját ismer te el a Daba s Város
Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjjal.
– szerk. –

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk
EPERJES KÁROLY
Kossuth-díjas színművész előadására
„Hit nélkül lehet élni, de nem érdemes.”
„Ugyanis majdnem mindent lehet,
de csak a jót szabad.”

Február 24-én, pénteken 18 órai kezdettel
a Dabasi Kossuth Művelődési Központba
Az előadás ingyenes,
a helyek korlátozott számban
állnak rendelkezésre
és érkezési sorrendben
foglalhatók el.
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Országgyűlési képviselői
fogadóóra
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy március 1-jén,
szerdán, 17.00–19.00 óráig
képviselői fogadóórát tart
Pánczél Károly országgyűlési

Cím:

képviselő a dabasi Polgármesteri

2370 Dabas,
Szent István út 58.

Hivatal földszinti termében.
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Nem születtünk rádiósnak
2007-et írtunk. Megjelent a Windows Vista. Teljes
holdfogyatkozásban gyönyörködhetett az ország. 48
év után véget ért a Kossuth Rádió családsorozata, a
Szabó család. 41,9°C-kal megdôlt az addigi magyarországi melegrekord. Megkezdte adását a Rádió Dabas.
Néhány dabasi és környékbeli fiatalnak személyes történetének meghatározó részévé vált 2007. Az itt-ott elhelyezett felhívások, amelyek
fiatal, ambíciózus munkatársakat kerestek egy hamarosan induló
rádióhoz, sok emberhez eljutottak, azonban közülük csak mi néztünk
egymásra kissé félénken egy kora tavaszi napon. Minket leginkább a
kíváncsiság kötött össze és némi vakmerőség, hogy mi majd olyat csinálunk, amit itt eddig senki.
Közben elkezdett suttogni a város, a kistérség, hogy Dabason rádió
lesz. A Szent István téren, egy fölszinti helyiségben pedig elkezdődött
a munka. Először még néhány asztal képezte a berendezést, oda került
a precízen elkészített térkép a vételkörzet rajzával, a települések számával, a lakosságszámmal, potenciális eléréssel.
Mi kilencen a kalocsai Koronafm100 rádió munkatársai segítségével
belevágtunk a tanulásba. A csapat jelentős részének nem volt médiás
tapasztalata – akinek volt, az meg nem feltétlenül ezen a területen dolgozott addig. A rendszeres találkozók jó hangulatban teltek, megismerkedtünk, barátságok szövődtek. Az idő érthetetlen módon egyre gyorsabban telt: ahány indulási időpontot kitűztünk, mindig kiderült, hogy
az nagyon közel van, nem állunk még készen. A mikrofonokon, a keverőpulton és a saját hangunkon kívül más nem zavart minket… Spot,
átkeverés, poti, füles, szignál, wav és mp3, húzd le a hangot, ég a piros
lámpa, jól vágd össze, ne affektálj – mind az életünk részeivé váltak.
A technikai fejlődés mellett a hírszerkesztő páros elkezdte a hírcsatornák kiépítését. Véget nem érő bemutatkozó körutak, falunapok,
települési események képezték a vázát a helyi híreknek, amelyeknek
kiemelt fontosságot tulajdonított a rádió vezetése. Hirtelen nemcsak a
hangunkat, az arcunkat is adni kellett.
A műsorvezetők éjszakánként próbaadásokat lőttek az éterbe, és
bíztak abban, hogy senki nem találja még meg a 93.4-es frekvenciát.
Váltásban hangoztak el a különböző megszólalások. A visszahallgatás
hol nevetést, hol inkább sírást generált. Senki nem születik rádiósnak,
de amíg nem hallja vissza a saját hangját, ezt nem tudja. Mi sem tudtuk…
A hallható szereplőkön kívül felvette a munkát a marketinges különítmény is. Nekik egy olyan terméket kellett eladni, ami még nem is
létezett. Később pedig olyat, ami ugyan létezett, de viselte az összes
létező gyermekbetegséget.
Mindez 2007. július 30-án reggel 8 órakor testet öltött, és az addig
csendes frekvencia megtelt élettel. A mi és az Önök életével. Remegő
hangú műsorvezetők és hírolvasók szembesültek azzal, hogy akkor ezt
most mindenki hallotta nagyjából 50 km-es körzetben.
Borzongató élmény volt számunkra – és először talán az Önök számára is…
Tíz éve „válogatott slágereket játszottunk minden órában” – mára
mi lettünk az „otthon hangja”…köszönjük…
RD stáb
Fotó: Szegfi Róbert
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GYIÖK választás

2017.

2017. április 7-én hetedik alkalommal
kerül sor a Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak megválasztá
sára. Egy kis ismertetôt szeretnék
adni a GYIÖK tevékenységérôl azoknak, akik még nem ismerik ezt a lelkes
fiatalokból álló, 3 évente megújuló csoportot.
A GYIÖK munkáját tekintve 12 éves múltra tekint vissza, az első ifjúsági önkormányzat 2005-ben alakult meg. Ebben a hivatalos formában az önkormányzat tagjainak lehetősége nyílt rá, hogy kivegye részét a dabasi közügyekből, a dabasi fiatalok érdekeinek
szem előtt tartásával határozatokat hozzon, támogasson bizonyos – fiatalokat érintő –
megmozdulásokat, beruházásokat, mint pl. játszótér felújítás, Fiatalok Éjszakája programsorozat, Talentumok, adománygyűjtés gyerekeknek, fiataloknak, a városban élőknek, számos tehetségápoló rendezvénysorozatot.
A GYIÖK tehát azért jött létre, hogy minden tekintetben az ifjúságot szolgáljalegyen szó szórakozásról, diákéletről, kultúráról.
Idén új önkormányzat kerül megalakításra, így minden 15–22 év közötti fiatalnak
lehetősége nyílik arra, hogy bebizonyítsa: helye van a GYIÖK tagjai közt!
Cikkemmel elsősorban azokat a fiatalokat szeretném megszólítani, akik ötleteikkel,
elképzeléseikkel hatékonyan erősítenék a GYIÖK csapatát, munkáját és elég tettre
készek ezért mindent megtenni!
Ha Te is ilyen vagy, és motivál, hogy tehetsz a dabasi fiatalságért, ill. a nevükben
fejleszthetsz, létrehozhatsz új dolgokat, akkor mérettesd meg magad!
Ha 15–22 év közti Dabason élő, dabasi oktatási intézményben tanuló diák vagy, iskolai képviselőként indulhatsz a választásokon, és az iskolatársaid szavazhatnak rád. Ha
viszont dabasi lakcímmel rendelkező 15–22 év közti fiatal vagy, aki más intézményben
tanul vagy már dolgozik, az esetben városi képviselőként próbálhatod ki magad.
Az első lépés a GYIÖK tagság felé, hogy február 20-án, a jelöltajánlás kezdésével
sok ajánlószelvényt gyűjts össze, majd március 20-án leadd az ajánlóíveket. Március 27-től
kampányolásra is lehetőség nyílik, hogy minél többen szavazzanak rád! A kampányra szórólapokat, plakátokat készíthetsz, beszélhetsz a Dabas Rádióban. A cél, hogy minél több
szavazót toborozz magad köré, hiszen a szavazólapra minden választási körzetből az első 8
legtöbb ajánlást szerzett induló kerül fel.
Április 3-án a jelöltek listájának közzétételére kerül sor, majd április 7-én, 10.00–
14.00 óra között a választásra. A végleges eredményhirdetés április 14-re várható.
A már újonnan megválasztott Gyermek-és Ifjúsági önkormányzati képviselők május
5-én vehetnek részt az első ülésen, azaz az alakuló ülésen.
Újdonság, hogy az iskolai jelöltek közül iskolánként 4, a városi képviselőjelöltek közül 3
kerülhet a GYIÖK körébe, így legfeljebb 15 tagú lesz az önkormányzat.

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat választásáról szóló eljárási szabályokat a testület 9/2015. (IV. 10) számú rendeletével módosította. Az idei évben
ezt a rendeletet azzal javasoljuk módosítani, hog y a mandátum
3 évre szóljon!

Legyél GYIÖK tag és mutasd meg, hogy Te mit tudsz tenni
kortársaidért!
Fontos időpontok a GYIÖK választással kapcsolatban:
Bővebb információ: 06-29/561-201, 212
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Dabas város jegyzője

6 Dabas 2017. február

Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

„Ha fázol,
vigyél egy kabátot,
ha segíteni akarsz,
hozz egyet!”
akcióhoz csatlakozott a GYIÖK
Január 10-től csatlakozott Dabas város
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzata
a kabátgyűjtési akcióhoz. Az akció
célja, hogy minél több kabátot tudjunk
gyűjteni a városban élő, rászoruló
lakosoknak.

Az akció elsődlegesen egy hétig tartott
volna, de a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk még egy héttel, azaz január 20-ig tartott. Ugyanis
több mint 100–120 kabát fordult meg a
városháza főterén kihelyezett fogason.
Örömmel láttuk, hogy nagyon sok tiszta,
szép állapotú kabát és meleg ruhadarab
érkezett a segítő szándékú emberektől, és
jutott el azon személyekhez, akiknek
szükségük volt rájuk a hideg időben.
A megmaradt 10 db kabátot a Vörös
kereszthez visszük el a hét folyamán személyesen, akik eljuttatják az általuk
ismert rászoruló személyhez.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden segítő személynek, aki hozzájárult egy meleg kabáttal ahhoz, hogy örömet szerezzünk valakinek.
Az új kabátok tulajdonosainak pedig
kívánjuk, hogy a használják egészséggel a
hideg ellen!
Reméljük, hogy kabátgyűjtő akciónkkal hagyományt teremtettünk, és ha a
jövő telünk is ilyen zord lesz, már tudjuk,
mit kell tennünk azért, hogy rászoruló
embertársaink könnyebben átvészeljék a
fagyos napokat.
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Urbán Iván
Zakupszki István Marcell
Krizsán Donát
Fajt Máté
Zalánfi Dániel
Dohándi Dorián
Balázs Rézi Viktória
Pap Dávid
Gogolák Gréti
Czimmermann Adél

Újszülöttek
Anyuka neve
Kántor Lili
Zakupszki Anita
Böjthe Brigitta
Harminc Dóra
Pál Éva
Gazdik Renáta
Batuska Anita Katalin
Ruzsinszki Rita
Barta Anikó
Tóth Ildikó

Születési idô
2016. 12. 29.
2017. 01. 03.
2017. 01. 09.
2017. 01. 10.
2017. 01. 10.
2017. 01. 13.
2017. 01. 18.
2017. 01. 18.
2017. 01. 20.
2017. 01. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Forgács Mihályné (Farkas Rozália)
1927. 02. 16.
Németh Jánosné (Takács Terézia)
1927. 02. 27.
Forczek Jánosné (Gogolák Ilona)
1926. 02. 12.
Simon Ödön
1924. 02. 06.
Balog Vince
1924. 02. 07.
Zsolnai Józsefné (Fűrjész Margit)
1924. 02. 21.
Kancsár Sándorné (Krizsán Julianna)
1923. 02. 15.
Temesi István Jánosné (Füredi Ilona)
1921. 02. 01.

Életkor
90 éves
90 éves
91 éves
93 éves
93 éves
93 éves
94 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
60 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
február 5.
Kancsár Gizella–Hefler István
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
február 26.
Nagy Julianna–Fabók Mihály Ferenc
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
február 28.
Valentyik Anikó–Horváth József
Botlik Mária–Horák István
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Február 15.
Huszár Julianna–Szatmári István
Február 22.
Horváth Andrea–Weil Zoltán
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Február 10.
Váncza Melinda–Timischi-Kiss Zsolt
Február 17.
Molnár Beatrix–Cseik Attila
Kovács Tímea–Mráz Krisztián

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

2017 januárjában kötöttek házasságot:
Január 7.
Szabó Krisztina–Kosztolányi Dániel
Január 12.
Nagy Gabriella–Garajszki László
Január 13.
Tanács Marietta–Erős Pál
Január 21.
Futó Barbara–Dobi Tibor
Január 27.
Kurucz Ildikó Noémi–Papp Bence

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Név

Halottaink
Születési idô	Halálozás idôp.

Lakos Éva
Suhajda Lénárd
Horák Istvánné (Janicsák Margit)
Rusznyák Józsefné (Rim Katalin)
Danyis József
Kancsár József
Baráth Istvánné (Racskó Erzsébet)
Cziróczki Ferencné (Korponai Mária Éva)
Buncsák Ferenc
Racskó Pál
Latyák Ferenc
Cseri Istvánné (Kiss Terézia)
Kis Juhász Károly
Horváth Istvánné
(Katona Katalin Terézia)
Kajtár Jánosné (Szegedi Irén)
Kajtár Jánosné
Körösi Géza Tiborné
(Osvald Magdolna Erzsébet)
Zámbó László Kálmán
Czimermann Ferenc
Spanyiel István
Sarafi Lénárdné
Bukodi Istvánné (Bán Ida)
Fekete Károlyné (Horváth Ilona)
Fiala Róbertné
(Gyöngyösi Vilma Karolina)
Cserna György
Győrfi István
Tóth Béláné (Kalmár Mária)

1944. 12. 04
1949. 11. 05
1937. 11. 01
1938. 06. 04
1956. 07. 19
1949. 06. 22
1933. 12. 06
1946. 10. 14
1941. 10. 03
1940. 10. 23
1958. 11. 18
1931. 02. 07
1942. 11. 12

2016. 10. 05.
2016. 11. 21.
2016. 12. 08.
2016. 12. 08.
2016. 12. 09.
2016. 12. 12.
2016. 12. 13.
2016. 12. 13.
2016. 12. 15.
2016. 12. 20.
2016. 12. 22.
2016. 12. 23.
2016. 12. 23.

1943. 11. 25
1945. 04. 05
1945. 04. 05

2016. 12. 28.
2016. 12. 31.
2017. 01. 01.

1929. 06. 14
1938. 05. 31
1953. 06. 30
1938. 06. 14
1927. 10. 15
1929. 05. 17
1927. 03. 11

2017. 01. 01.
2017. 01. 03.
2017. 01. 07.
2017. 01. 08.
2017. 01. 10.
2017. 01. 15.
2017. 01. 20.

1923. 06. 11
1925. 08. 19
1936. 01. 20
1927. 10. 04

2017. 01. 21.
2017. 01. 22.
2017. 01. 22.
2017. 01. 23.

Osztozunk a családok gyászában.

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
február 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

Rendezvények, programok
Farsangi Mulatság és Táncház

Várunk mindenkit szeretettel farsangi mulatságunkra,
élőzenével és táncházzal, kézműves foglalkozással
és egyéb programokkal.
Időpont: február 10., péntek, 18.00
Vezeti: Kéknefelejcs zenekar
A belépés ingyenes!

Csernus Imre
Se veled, se nélküled
című interaktív előadása

Időpont:
február 14. kedd, 19.00 óra

Jegyár: 2700 Ft
Eperjes Károly színművész előadása
Időpont: február 24., csütörtök, 18.00 óra
A belépés ingyenes!

Operett Nagykoncert
sztárvendég: Oszvald Marika
Időpont: február 28., 19.00
Jegyár elővételben: 2600 Ft

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:
április 1., 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

Kossuth Ház Galéria és
Kerekes László alkotóház
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.

rendezvényeK
Az emberi szolidaritás tanúi
– képzőművészek a nagy háborúról kiállítás
A kiállítás február 24-ig látogatható.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
Kerekes László Alkotókör: március 4., szombat, 10.00
oktató: Fiók László képzőművész
Fotóklub Egyesület: minden hónap első hétfője 18.00 órától

Halász Boldizsár Városi KönyvtáR

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

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: szerda, 17.00–19.00 óráig
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
Solymosi Borbála

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
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Tel: 29/ 360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Honlap: www.dabasikonyvtar.hu

rendezvényeK, programok
„Apróságok”– diafilmek vetítése kicsiknek
a hónap első szombatján, 9.00–11.00 óráig

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria
február 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.
FOTÓKÖR – február 21. (kedd), 18.00 órától
Várunk minden kezdő és haladó érdeklődőt!
vezeti: Péli László
SZÍNJÁTSZÓ KÖR – szerda: 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál
JÓGA – csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
vezeti: Botta Ilona jóga mester
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
– csütörtökönként 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– február 16. (csütörtök), 18.00 órától
vezeti: Bakkai Éva
Háy János Csöpi c. novellájáról beszélgetünk.

Átrium-hír
„… Krisztus Szeretete szorongat minket…”
Szent Pál Korintusi leveléből való az idei Ökumenikus Imahét alapgondolata, mely reményt, ugyanakkor feladatot ad az olykor reményvesztett és tétlen emberiségnek. A világban zajló globális folyamatok
özöne újra és újra szembesíti az egyént a kiszolgáltatottsággal és
tehetetlenséggel. Sebezhetőnek érzi magát a keresztény világ is,
mert hiányzik az az egység, amely átjárhatná és szebbé tehetné a
világot.
Az imahét is olykor csak a nagy elhatározásoknak az ideje. Egy
hétig tenni akarunk érte, imádkozunk a megvalósulásáért, azután
elbúcsúzunk egymástól mondván: jövőre ugyanígy, ugyanitt.
De mi történik az év többi napján? Mit tesz az egyén az egységért?
Egy szép példán keresztül láthatjuk, hogy az egység kicsiben
működik, és ez inspirálhatja a nagyokat. Az Átrium Idősek
Otthonában az év minden napján megvalósul az ökumené. A szerb
ortodox fenntartó, a református vezetés, a különböző felekezetű lelkészekből, teológusokból álló mentálhigiénés csoport vallási sokszínűsége, de az egy igaz értékre hangoltsága már önmagában megalapozza az egységre törekvést. Mindezen alapra a koronát a hétrőlhétre rendszeresen megrendezésre kerülő evangélikus, református,

HORGOLÓKLUB – február 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
február 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
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

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Február 17., 15.00–18.00
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.

baptista és katolikus istentiszteletek, imádságos összejövetelek
teszik. Lakóink életének természetes velejárója lett, hogy eljárnak
egymás felekezetének istentiszteleteire, betekintést nyernek egymás
liturgiájába, szertartásaiba. Örömmel éneklik egymás énekeit,
mondják egymás imáit, szólítják meg az Istent felekezetre való
tekintet nélkül. Ha valaki megkérdezi őket, hogy miért teszik,
akkor csak annyit mondnak: „Hiszen egy Istent imádunk.” Ez az
egyszerű mondat a közöttünk lévő „szakadékok közepette” szinte
felfoghatatlannak tűnik, de Krisztus Szeretete szorongat bennünket, hogy váljunk hídverőkké, megszüntetve a minket elválasztó akadályokat, eljutva a várva várt egységre Krisztus Urunk akarata szerint.
Ha kicsiben működik…
Tibay László
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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:
– február 16. (csütörtök) 17.00 óra: Régészeti előadás
A középkori Dabas temploma és temetője az ásatások
tükrében és a további kutatások várható eredményei címmel
előadó: Rácz Tibor Ákos régész
– február 23. (csütörtök) 15.00–18.00 óráig:
Farsangi készülődés: fánksütés, álarckészítés
vezető: Kajliné Ludányi Margit
– február 20. (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.

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
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)
Szerda:

Vasárnap: 17.00–20.00 B
 átki 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.

Dabasiak koncertje az Óbudai Társaskörben
(2017. január 18.)
Régi, kedves visszajáró vendégekként köszöntötte Pánti Anna operaénekes – mellesleg az Óbudai Társaskör egyik programszervezője
is – Csernovszkyné Vincze Zsuzsanna hegedűművész tanárnőnket, növendékeit és művésztársait, akik az idén már – a két iskola
összevonásának következtében – a Múzsák Művészeti Iskola
színeiben játszották évi, szokásos hangversenyüket.
A körülmények a tavalyinál kedvezőbbek voltak, mert Dabas
önkormányzata komoly segítséget nyújtott a szereplők utaztatásában, amit ezúttal is köszönünk.
A kamaraterem most is megtelt a Zenebarátok Klubjának törzsközönségével, valamint fellépők családtagjaival, ismerőseivel.
A színpadra lépők között voltak aránylag kezdő növendékek
– Garajszki Gábor és Garajszki Erzsébet –, akik egyszerűbb, kis
darabokat játszottak kitűnő, tiszta intonációval.
A nagyobbak közül a már évek óta sokat bizonyított csoport tagjai léptek fel: Pásztor Bendegúz, Surman Lili és Pásztor Csenge.
Ők már komoly szonáta és versenymű tételeket, kamaradarabokat
játszottak és a siker nem is maradt el.
Bátran mondhatom, hogy ezek az ifjú hegedűsök az évek során
„koncertképessé” érettek és ezen a szinten bárhol megállnák a
helyüket.
Minden növendéket dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota kísért
zongorán, aki olyan szintű korrepetítori munkát végez, hogy az elő-
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adók a játék folyamán abszolút biztonságban érezhetik magukat
mellette.
Vincze Zsuzsanna művész-tanár a hangversenyen háromszor is
pódiumra lépett. Először régi kamarapartnerével, Ubereczky Klára
zongoraművésszel játszott egy Kreisler darabot. Később fiával,
Csernovszky Márk zeneszerzés szakos hallgatóval adtak elő két
remek tételt Márk saját szerzeményű hegedű – zongora szonátájából. Harmadjára Varga Ágota zongorajátékával, egyenrangú partnerekként tökéletes összhangban szólaltatták meg Händel B-dúr
Largóját. Mindhárom profi előadás volt, a növendékeknek van kire
felnézniük.
A koncertet – a már több éve bevált koreográfia szerint – Varga
Ágota és dr. Weinperné Kovács Ildikó (volt kolléganőnk) zongora
– négykezes előadása zárta. Ezúttal Dvořák egyik szláv tánca hangzott el, amelyet a közönség nagy tetszéssel, hálásan fogadott.
Vincze Zsuzsáék magasra tették a mércét. A már érett, felnőtt
előadóknak az is elég, ha megszokott magas színvonalukat tartják.
A növendékeknek azonban évről évre bizonyítaniuk kell, hogy
képesek fejlődni és egyre többet tudnak nyújtani a közönségnek. De
ismerve őket, képességeiket, tehetségüket, biztos vagyok benne,
hogy újabb egy év múlva erről fogok írni.
Minden fellépőnek gratulálunk, szép élmény volt.
Joó Tibor

intézményeink hírei

ESETISMERTETÉS és ELSŐSEGÉLY
TÉLI BALESETEK

„AZ ÉLET NÉHA PERCEKEN MÚLIK –
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK A BAJBAN”
Kedves Barátaink!
A dabasi mentőorvosi kocsi elérte a 700. esetszámot, azaz 700
esetben tudtunk segíteni a bajbajutott embereken. Köszönjük a
támogatóknak és a kollégáknak a sok-sok önfeláldozó munkaórát, segítséget. Reméljük, még sok esetben tudunk segíteni.
Köszönjük!

FIGYELEM!
ELSŐSEGÉLY TÁBORT
SZERVEZÜNK NYÁRON!

Várjuk a gyermekek jelentkezését! Ha szeretnéd megtanulni,
hogyan segíthetsz a bajbajutott embereken, ha szeretnél igazi
mentőautókat látni, ha szeretsz kézműveskedni és szeretnél
bepillantást nyerni a mentők munkájába,
várunk nagy szeretettel! Részletek a honlapunkon a
www.dabasmok.hu!
TÖLTSÜK ÉRTELMESEN ÉS HASZNOSAN
A NYÁRI SZÜNETET!

Sokak szenvedélye és téli hobbija a síelés és a snowboardozás, ami
nem csupán két kiváló sport, hanem egyben utazás, hosszabb-rövidebb kikapcsolódás is. Síeléskor az ember összeköti a kellemeset a
hasznossal, így nem csoda, hogy ekkora népszerűségnek örvend ez a
téli sportág. Sajnos azonban nem kevés tragikus balesetről hallani,
ezért szeretnénk egy kis segítséget adni ahhoz, hogy felhőtlen
legyen a téli utazás. (forrás: www.elsosegely.hu)
1. Először is fontos, hogy tudásunknak megfelelő szintű pályát
válasszunk (kék=könnyű, piros=közepes, fekete=nehéz).
Bármilyen jó síelők is vagyunk, mindig érdemes egy vagy több
ismerőssel együtt nekiindulni a lejtőnek és időnként bevárni egymást!
2. Lehetőleg tudásunknak és gyakorlatunknak megfelelő sebességgel haladjunk a pályán! Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a
felelőtlen száguldozással nemcsak magunkat, hanem másokat is
nagy veszélybe sodorhatunk.
3. A fentieket betartva jóval kisebb a balesetek esélye, de mivel
nem egyedül vagyunk a pályán, sajnos ez nem csak rajtunk múlik.
A kisebb rándulásoktól kezdve a súlyosabb kimenetelű ütközésekig, sok minden megtörténhet. Leggyakoribbak a könnyebb esések, nagy részükben az illetőnek szerencsére semmi baja nem
esik.
4. Ha megtörténik a baj, és valaki a földön marad, az első lépés mindig a helyszínbiztosítás. Ezt sípályán néhány méterrel a sérült
fölött keresztben leszúrt síléccel vagy síbottal kell végezni. Ha
megbizonyosodtunk arról, hogy senki nem fog felülről belénk
ütközni, fogjuk meg mielőbb a sérült fejét (lehetőleg ne mozgassa), mérjük fel a bajbajutott állapotát (betegvizsgálat - keressünk
sérüléseket), majd hívjunk segítséget (Európában a 112-es, az
USA-ban a 911-es számon)!
5. A segítség kiérkezéséig maradjunk a sérült mellett, lehetőség szerint lássuk el sérüléseit! Törés, repedés vagy ficam esetén rögzítsük a sérült végtagot, ügyelve arra, hogy ne mozduljon el!
Takarjuk be a sérültet (ha van izolációs fóliával). A gerincsérültet
NE mozgassuk!
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.
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
2017. február
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A SÁRI Zarándok- és
Kulturális Központ
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
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda 17.30–19.00 óráig
Ringató foglalkozás gyermekek és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

Február 25. (szombat), 18.00 órától

Farsangi Bál

HÍVOGAT AZ ISKOLA…
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
A Gyóni Géza Általános Iskola ebben a tanévben is várja a leendő
első osztályos gyerekeket előkészítő foglalkozásokra.
Célunk, hogy a nagycsoportos ovisok
megismerkedjenek az iskolai eszközökkel, szokásokkal.
Próbálják ki azt, hogy milyen iskolásnak lenni!
A foglalkozások időpontjai:
u február 23.
u március 2.
u március 9.
u március 16.
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola
Dabas-Gyón, Szőlő utca 2.
Minden foglalkozás 16 óra 30 perctől 17 óráig tart.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat
a 29/367-391-es telefonszámon.
(A foglalkozások ingyenesek)

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

„Krisztus szeretete sürget minket” (2Kor 5,14)

Ökumenikus imahét 2017.
január 15–22.

A három gyóni felekezet ebben az évben is csatlakozott a keresztények egységéért megtartott nemzetközi imahéthez. Idén ennek
különleges aktualitást adott a reformáció 500. évfordulója. Istennek
hála, ahogy világszerte, úgy Gyónon is régen túl vagyunk már a
konfliktusokon. Ehelyett azt keressük, ami összeköt, nem azt, ami
szétválaszt. Világszerte sokféle megnyilvánulása van ennek az egység-törekvésnek, mind gyakorlatiak helyi szinten, mind elméleti,
teológiai tisztázások az egyházaink vezetése részéről. Pl. ma már
természetes, hogy a januári imahéten egymás templomaiban közösen imádkozunk az egységért. Az első ilyen, 8 napos imahetet
1908-ban tartották. A protestáns Egyházak Világtanácsa és a katolikus Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács kétéves
közös munkája nyomán 1968-tól az imahetek anyagát protestánsok
és katolikusok minden évben együtt készítik el. 1975-től az imahét
témáját évente más-más ország keresztényei dolgozzák fel. Találóan
az ideit német Testvéreink készítették elő, Luther Márton szülőhazájában. Erre az évfordulóra már 2013-ban megszületett a két felekezet részéről egy közös, gyönyörű teológiai mű A szembenállástól a
közösségig címmel (az internetről letölthető). Ez részletesen tartalmazza, hogy melyik teológiailag vitás kérdésben mára milyen megegyezésig jutottunk el az ökumenikus törekvés 150, ill. a teológiai
párbeszéd 50 éve során. A lényege: szomorúak vagyunk, hogy a szakadással fájdalmat okoztunk Jézusnak, Aki a főpapi imájában pont
az egységért imádkozott. Mindkét egyház belátja a hibáit a helyzet
kialakulásában és bocsánatot kér ezekért. Ugyanakkor újraértelmezik Luther Márton törekvését, és közösen keresik, hogyan valósíthatják meg Jézus imént említett vágyát. Egyben hálát adnak azokért a pozitívumokért, amelyek a reformációból fakadtak (pl. a
Szentírás népnyelvű terjesztéséért). 2016. október 31-én a
Lutheránus Világszövetség vezetői és Ferenc pápa közös imádsággal nyitották meg ezt a jubileumi évet, és aláírták a két felekezet
Karitász szervezeteinek együttműködési nyilatkozatát.
És hogy mire is sürget minket Krisztus szeretete? Jónéhány
szempontot kaptunk ehhez az idei imahét során. Pl. azt, hogy ne
féljünk Istenre bízni az életünk irányítását, hiszen Ő nálunk is jobban tudja, miként valósíthatjuk meg a vágyva vágyott és keresett
boldogságot. Ahelyett, hogy diktátornak tartanánk Őt, egyenesen
örömmel keressük, kérdezzük Őt arról, hogyan lehetünk boldogok.
Vagy pl. hogy ne a múltban éljünk („bezzeg akkor milyen jó volt…”),
sem a jövőben („milyen jó keresztény is leszek, ha majd ez vagy az
megváltozik”), hanem a jelenben. Mert a földi és az örök boldogsághoz egy valami vezet: a szeretet. Szeretni pedig nem lehet sem a
múltban, sem a jövőben, hanem csak a jelenben. Tehát a jelent kell
jól kihasználnunk…stb.
És persze sürget minket Krisztus a szeretet-egység még további
építésére is. Mi, gyóniak is ezen munkálkodunk.
Balázs atya
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A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Február 18-án a 17 órai szentmise után tartjuk a szokásos 2 havi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat. Mindenkit szeretettel várunk erre, és a teljesen csendes
szentségimádási óráinkra is. Ez utóbbiakat minden péntek esti szentmise után tartjuk. Itt alkalmunk nyílik a heti rohangálás
után lelassulni, elcsendesedni, töltekezni az
Úr jelenlétében, és meríteni az Ő békéjéből,
üzeneteiből (akár rövidebb időre is be lehet
térni az egy órányi időtartam alatt).
• 19-én a 8.30-as kezdetű szőlősi szentmisénket a 10 éven belül februárban elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel.
• Március 1-jén, hamvazószerdán megkezdődik a nagyböjt. Ez szigorú böjti nap, azaz 18
és 60 év között csak háromszor eszünk és
abból egyszer lakunk jól, 14 év felett pedig
nem fogyasztunk húst. (Ez a hústilalom
nagyböjt minden péntekjén is kötelező.) A 17
ó r a i s z e n t m is é b e n a h a m v a z k o d á s
szentelményében részesülhet minden katolikus, azok is, akik szentségekhez valamilyen
oknál fogva nem járulhatnak. A szentmise
után fél órán át lehetőségünk nyílik a szentgyónásra. A nagyböjt minden hétfői, szerdai, pénteki és szombati szentmiséjéhez
kapcsolódóan fél órás gyónási lehetőség
lesz. A péntek esti szentmisék előtt, 16 órától pedig közösen imádkozzuk a keresztutat.
• Március 4-étől kezdve a nagyböjt során tartós élelmiszereket gyűjtünk a rászoruló
gyóniak számára.
• 5-én 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk.
Egyben a katekumenjeink (szentségfelvételre
készülő felnőttjeink) a készületük egy újabb
fázisához érkeznek: ebben a szentmisében
tartjuk az ő „kiválasztásuk” szertartását.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor nagymisével
ünneplünk.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgiát;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmisét
tartunk.
• Március 1-je hamvazószerda szigorú böjti
nap. (Ennek részletei a templomi hirdetőtáblán
olvashatóak lesznek.) 17.00-kor szentmise,
hamvazással. Március 3-tól nagypéntekig
bezárólag minden pénteken a szentmise előtt
fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.

Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: w w w.
alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban
(Kossuth László u. 2.)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a gyülekezeti házban
• Kóruspróba a hernádi Általános Iskola ebédlőjében keddenként 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Március 5-én vasárnap 10.00 órakor böjt
első vasárnapján Úrvacsorai istentisztelet
• Körzeti Reformáció 500 ünnepi alkalom
március 19. vasárnap 16.00 órakor az Ócsai
Baptista Imaházban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
weboldalunk megújult, frissített tartalommal:
w w w.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
Csontos József lelkipásztor
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 17., péntek 19.00 óra: biblia
tanulmányozás és imaközösség (Márk evangéliuma) tanulmányozása
• Február 26., vasárnap, 10.00 óra: úrvacsorai istentisztelet a gyülekezeti házban
15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti
házban (hittanos és konfirmandus gyermekek műsora), tombola
• Március 5., vasárnap, 10.00 óra: böjt 1. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
15.00 óra szeretetvendégség (tombola)
• Március 8 –10-ig, 18.00 órakor böjti
evangelizáció a gyülekezeti házban
• Március 12., vasárnap, 10.00 óra: böjt
2. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás

Állandó alkalmak
• Vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő
(konfirmandus csoport)
10.00 óra: felnőtt istentisztelet a gyülekezeti
házban; 10.00 óra: gyermek istentisztelet
a gyülekezeti teremben
• Hétfő, 9.30 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
(6–7. osztály)
• Péntek, 19.00 óra: biblia-tanulmányozás és
imaközösség (minden hónap 3. péntek)
• Szombat, 9.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
• Gyermekeknek „Kistemplom” foglalkozás az
igehirdetés alatt.
• Március 5-én, vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet - úrvacsora vételi lehetőséggel.
• Istentiszteletek idősotthonokban: feb
ruár 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: febr.20, márc.6.,
márc.20. (A hónap első és harmadik hétfőjén.) Az alkalmak 10.00 órakor kezdődnek.
Kiemelt alkalmaink:
• Térségi közös istentisztelet: február 19.,
vasárnap, 16.00 óra, Ócsa, Baptista Imaház.
• Szeretetvendégségünk:
– február 12., vasárnap 16.00 óra: Gyermekek
szeretetvendégsége. Vendégünk az Izsópka
énekkar, Pilisről. Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat.
• 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
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200 éve

született Kossuth Zsuzsanna

„Az én lelkem össze van forrva népem lelkével”
A Kossuth-név mindig jól hangzott Dabason, legyen szó a família
bármely hozzátartozójáról. Természetesen megkülönböztetett
tisztelettel gondolunk azokra a családtagokra, akik közvetlenül is
kötődnek városunkhoz. Kossuth Zsuzsanna esetében 1994-ben új
időszámítás kezdődött, hiszen akkor vette fel nevét a térség meghatározó oktatási egységévé vált Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium. Kosztolányi Gyula igazgató úr vis�szaemlékezése szerint humánszakos kollégái kitartásának köszönhető a névadás, ugyanis: „… a
szakmai tanárok s így én is elvként a műszaki
életben világhírűt alkotott magyar emberről történő névválasztás mellett törtünk
lándzsát. A sok név közül még nem jutottunk egyezségre. Az ilyen egyezség előtt
látogattuk meg Kossuth Zsuzsanna és a
Kossuth család jobb megismerése végett
a C e g lé d i Ko s sut h Mú z e u mot .”
Meglepetésre az egyik muzeológus hölgy
rosszallását fejezte ki, hogy „egy szerinte
negatív személyről akarjuk az iskolánkat
elnevezni”. Ugyanakkor itt hangzott el pozitívumként, „hogy korát megelőzve a solferinói
csata (1859) előtt, azaz a Nemzetközi Vöröskereszt
megalakulása előtt már az ellenség sebesültjeit is ápolta, ami
korábban még nem volt szokásos. Ezzel az ismerettel döntöttünk
Kossuth Zsuzsanna mellett, ugyanis Kossuth Zsuzsannát a több
szakmát tanító iskolában valamennyi diák elé példaképül állíthatjuk. A dabasiak Kossuth család iránti tisztelete is a névválasztásunk
mellett szólt.” A történet csattanója röviddel a névadás után jött el,
amikor a fenntartásának hangot adó muzeológus hölgy önmagától
jelentkezett és – becsületére váljék – beismerte tévedését. Kiderült,
hogy véleményét olyan forrásra alapozta, melynek megalapozatlansága időközben nyilvánvalóvá vált. Végezetül gratulált és nagyon is
helyénvalónak nevezte, hogy Kossuth Zsuzsannáról oktatási intézményt neveztek el Dabason.
Kossuth Zsuzsanna 1817. február 19-én született Sátoralja
újhelyen Kossuth László ügyvéd és Wéber Karolina gyermekeként.
Négy testvére között egyetlen fiú volt, az általa rajongásig tisztelt
bátyja, Lajos, akinek viszont ő volt a legkedvesebb húga, és belső
bizalmasainak egyike, aki a tábori kórházak főápolónőjeként írta be
nevét az 1848–49-es szabadságharc történetébe. Az első katonakórházak szervezője 1849-ben, aki ugyancsak elsőként hívta fel a
sebesült katonák ápolása iránti kötelességre a civilizált világ figyelmét.
Még kislányként, bátyja oldalán 1831-ben találkozott először a
tömeges emberi szenvedéssel, amikor Észak-Magyarországon
súlyos kolerajárvány tört ki. A járvány elleni küzdelemben Kossuth
Lajos vármegyei biztosként vett részt. A reformkorban Kossuth
Lajos neve az 1832-36-os országgyűlés alatt vált ismertté az
Országgyűlési Tudósítások szerkesztőjeként. A család Pestre költözése után Zsuzsanna is segített a már Törvényhatósági
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Tudósítások nevű lap szerkesztésében. A Tudósításokat a hatóság
betiltotta, Kossuth Lajost letartóztatták, majd börtönbüntetésre
ítélték. A letartóztatás hírére, a házkutatást villámgyorsan megelőzve Zsuzsanna több kompromittáló iratot tüntetett el a szerkesztőségből, így az utolsó szám kéziratát is. A letartóztatással
eltartó nélkül maradt a család, de Wesselényi Miklós arisztokrata
barátai segítettek a bajban. A gondokat az 1838. tavaszi pesti jeges
árvíz tetézte, mely után, egy rövid maglódi kitérőt követően,
Alsódabason találtak otthonra a ma már csak Kossuth-házként
ismert kúriában. Ebben az időszakban ő gondoskodott idős szüleiről. Folyamatos levelezésben állt Vörös Antal ügyvéddel, aki a család megsegítésére összegyűlt pénzadományokat kezelte. Fokozta a
terheket, hogy Zsuzsanna édesapja Alsódabason adta vis�sza lelkét Teremtőjének 1839 júniusában, miután
képtelen volt elviselni fia büntetésének súlyosbítását. Kossuth Lajos szabadulása után a család
újból Pestre költözött és Zsuzsanna 1841ben férjhez ment Meszlényi Rudolfhoz,
bátyja feleségének testvéréhez. Házassága
boldog , k ieg yensú lyozot t volt.
Sárbogárdon telepedtek le, és hamarosan
két leánygyermekük született, Gizella és
Ilona. A reformellenzék vezetőjévé vált
Kossuth Lajost munkájában Zsuzsanna
és férje egyaránt támogatta. Részt vettek a
magyar ipar fejlődését segítő Országos
Védegylet működésében, megalakították
annak Fejér megyei szervezetét. Zsuzsanna szervezte az első védegyleti bált Székesfehérváron. 1848ban nagy családi tragédia érte: férje váratlanul meghalt, így
kisfia, Rudolf az édesapja halála után született meg. 1848 legvégén
a magyar kormány kénytelen volt az osztrák hadsereg elől
Debrecenbe települni, Zsuzsanna és családja is ide költözött. 1849.
április 14-én, a Függetlenségi Nyilatkozat elfogadása után bátyját
választották az ország kormányzójává. Kossuth Lajos 1849. április
16-án húgát a tábori kórházak főápolójának nevezte ki. A honvédség egészségügyi szolgálatának megszervezésében együttműködött
Flór Ferenccel, a Rókus Kórház igazgatójával. A tábori kórházakban olyan korszerű módszerek bevezetését végezték, mint a sebesültek és a fertőző betegek elkülönítése és a műtétek altatással történő végrehajtása. Három hónap alatt mintegy 70 tábori kórházat
szervezett meg, fáradhatatlanul járta az országot, látogatta a kórházakat, és kivette részét a betegek ápolásából is. Segítőjével, Barna
Ignác orvossal mindent megtettek a kórházi körülmények javításáért. Felhívást intézett a magyar nőkhöz, és mozgósította őket az
önkéntes betegápolásban való részvételre. Ebben a munkában szerinte a rend és pontosság mellett a legfontosabb az önfeláldozás és
gyengédség azok iránt, akik az ifjúságukat és életüket áldozzák a
hazáért. Betegei később úgy emlékeztek vissza reá, hogy a legnagyobb szeretettel bánt velük. A sebesült osztrák hadifoglyokat is
megkülönböztetés nélkül, ennek megfelelően gondozta, akik
később azt mondták róla, hogy nem ellenséget látta bennük, hanem
a szenvedő embert. A világosi fegyverletétel Aradon érte, ahonnan
menekülni próbált édesanyjával, két nővérével és a gyerekekkel,
mely közben meghalt másfél éves kisfia, Rudolf. Nagyváradon
orosz fogságba került, majd átadták az osztrákoknak, akik Pestre
vitték, és családjával együtt a hírhedt Újépületben tartották fogva.

kultúra

Berda József

Ápolónő
Gyarló vagy s mégis szeplőtelen a te
szemérmes hivatásodban.
Szennyt és váladékot takarítsz utánam s a többi
tehetetlen beteg után s mindezt oly
emelkedett alázattal míveled, hogy még
a bamba közömböst is ámulatba ejti.
Oly ritka tünemény vagy, hogy csak lehajtott
fővel köszönthetlek téged, ki jóval és
gonosszal szemben egyaránt a hősi emberség
ragyogó példája vagy. Ha van igazi
áldozatosság: téged illet annak legdicsfényesebb
koszorúja, – boldog mániákusa te az önemésztő,
soha ki nem merülő sugaras szeretetnek, melynek
gazdag jegyese vagy te a halandók között.

Februári helytörténeti
évfordulóink
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.
Tárgyalása során bátran, logikusan védte magát, kijelentette, hogy csak
emberi kötelességét teljesítette. A korábbi osztrák hadifogoly tisztek mellette tanúskodtak, így a haditörvényszék felmentette.
Ezután szűkösen, hatósági vegzálások között élt, diákok kosztoltatásával próbálta eltartani a családját, majd nevelőintézetet nyitott.
Makk József korábbi tüzérparancsnok által szervezett összeesküvés
ürügyével 1851 decemberében letartóztatták. A rideg fogdai körülmények miatt egészségi állapota válságosra fordult. Családjával
száműzöttként hagyta el hazáját. Édesanyja brüsszeli halála után
megtanulta a csipkeverés mesterségét. Osztrák politikai nyomásra
1853 nyarán távozott az Egyesült Államokba. Az emigránsok által
felajánlott anyagi támogatás helyett a saját munkájából akart megélni. A csipkeveréssel próbálkozott, de tüdőbaja elhatalmasodott
rajta, és 1854. június 29-én New Yorkban meghalt, ott is temették
el. (Az egykori temető helyén ma egy széles autóút található, de már
az 1930-as évek végének forrásai is beépítésről adtak hírt.) 37 éves
volt mindössze, de rövid élete a haza és az emberszeretet, valamint a
szenvedők iránti önfeláldozás örök példája. Emlékét tisztelettel
őrzik és ápolják az országban róla elnevezett iskolák és egészségügyi intézmények. A Magyar Országgyűlés 2014-ben február 19-ét,
Kossuth Zsuzsanna születésének napját a Magyar Ápolók Napjává
nyilvánította.
Valentyik Ferenc

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.
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A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékezünk
Illyés Gyula
EGY MONDAT
A ZSARNOKSÁGRÓL (részlet)
„Hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van
nemcsak a puskacsőben,
nemcsak a börtönökben,
nemcsak a vallató szobákban,
nemcsak az éjszakában
kiáltó őr szavában,
ott zsarnokság van
nemcsak a füst-sötéten
lobogó vádbeszédben,
beismerésben,
rabok fal-morse-jében,
nemcsak a bíró hűvös
ítéletében: bűnös!”

Magyarországot és a magyar nemzetet a 20. században diktatúrák sora sújtotta. Az első világháború végén szovjet mintára kialakított tanácsköztársaság – amelyet az 1945 utáni rendszer követendő mintának és ideálnak tekintett – a korábbi társadalmi és
erkölcsi rendet teljesen szétzüllesztő, terrorszervezetet működtető, nyíltan ateista diktatúra volt.
A második világháborút követően a szovjet katonai fennhatóság megteremtette a lehetőséget az 1919-es nemzedéknek és azok
szellemi örököseinek, hogy létrehozzák az elmúlt században,
hazánkban leghosszabb ideig fennállt totalitárius rendszert.
70 évvel ezelőtt, 1947. február 25-én tartóztatták le a szovjet
hatóságok a kommunistákkal szembeni ellenállása miatt Kovács
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Letartóztatása után a
Szovjetu nióba hurcolták, ahol nyolc évig raboskodott. Kovács
Béla letartóztatása a „szalámi taktikaként” emlegetett politikai
leszámolás része volt, amely a kommunista párttal ellentétes nézeteket valló pártok teljes kiiktatását szolgálta. Nagy Ferenc miniszterelnök leváltását követően a kékcédulás választások megtartásával a demokrácia utolsó pillérét is felszámolták. Ezért is nyilvánította azt a napot az országgyűlés 2000-ben a kommunista diktatúrák áldozatinak emléknapjává.
Emlékezzünk ezen a napon a soktízezer családra, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, erkölcsi kötelességünk kifejezni
egyetértésünket abban, hogy a 20. század bűnei soha nem ismétlődhetnek meg.			
Feldman
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A tél veszélyei

A Dabas Televízió mûsorában idôszakonként beszámolnak a dabasi tûzoltóság, rendôrség és mentôállomás
vezetôi. Januári vendégünk Gere Imre tûzoltó ezredes,
a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetôje volt.
– A Monori Kirendeltség vezetőjeként mennyiben van rálátása a dabasi
tűzoltóság munkájára? Hogyan értékelné a 2016-os évet?
– Napi kapcsolatban vagyunk, mivel egy egységet alkot a dabasi, a
monori tűzoltóság, illetve a monori katasztrófavédelmi kirendeltség. Az országos szerv által előirányzott elvárások és a lakosság
által támasztott igények alapján a Dabasi Tűzoltóság 2016-os éve
sikeresnek mondható. Igaz, a statisztika azt mutatja, hogy a tűzesetek száma valamelyest megemelkedett az elmúlt évhez képest,
de ez a fűtési kultúránk, illetve a fűtési technika megváltozásából
ered. A régi hagyományok visszatérésének köszönhető, ugyanis az
utóbbi időben – anyagi okok miatt – visszaszorult a gázzal való
fűtés, és visszatértünk a hagyományos fűtési technikákra. Ezeknek
a régi kályháknak, kazánoknak a füstelvezető berendezései kicsit
el voltak hanyagolva.
– Mi okozza a legnagyobb problémát ezen a téren?
– Sajnos nincsenek kellő módon felülvizsgálva a régi tüzelő-fűtő
berendezések. A gáz túl drága, erre sokan fogják a régi kazánt,
kályhát, kandallót, és anélkül, hogy szakemberrel felülvizsgáltatnák, egyszerűen begyújtanak benne, ami sok esetben problémát
okoz. Amennyiben új berendezést helyezünk üzembe, mindenképpen szakemberrel végeztessük a beszereltetést, üzembe
helyezését, a lakossági felhasználóknál a tüzelő–fűtő berendezés
füstelvezetőit évente felül kell vizsgáltatni. A Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján megtalálhatóak azok
az információk, amelyek alapján az ellenőrzést meg lehet rendelni.
– A másik nagy problémacsoport a szén-monoxid mérgezésekkel kapcsolatos. Egy időben elég gyakori volt, sikerült-e valamelyest visszaszorítani?
– Az elmúlt években talán azért nőtt meg ezeknek az eseteknek a
száma, mert modernizálódtak a lakásfeltételek. Egy korszerű szigeteléssel ellátott lakásban gyakorlatilag akadályozott lehet a légutánpótlás. Vannak olyan esetek, ahol nem is gondolnánk erre a
problémára. Például beindítanak egy páraelszívót a konyhában. Az
egy légterű helyiségen keresztül visszaszívja a levegőt, és vákuum
keletkezik a lakásban, a nyílt égésterű fűtőberendezésből pedig
visszaáramlik a szén-monoxid, ami bajba hozza az ott lakókat.
Próbálunk olyan propagandát folytatni, amelyben a lakosokkal
sikerülne megértetni, hogy ez mennyire fontos. Nagyon jó CO
érzékelő készülékek kaphatók, elérhető áron, és ez a kérdés fontos
olyan helyeken, ahol sok ember tartózkodik, vagy ahol nyílt égésterű fűtőberendezéseket használnak, fürdőszobáknál, vízmelegítőknél. Ezeken a helyeken szellőztetőnek is kell lennie, és biztosítani
kell a levegő utánpótlást.
A szénmonoxid alattomos, színtelen, szagtalan gáz, ami csak
akkor érzékelhető, amikor már szinte késő. Az áldozat nem rögtön
veszti el az eszméletét, de olyan mértékben elfogy az oxigén, hogy
gyakorlatilag cselekvőképtelenné válik. Nem tudja elhagyni a helyszínt, nem tud segítséget hívni, és megtörténik a baj. Ha erre utaló
jelek vannak, azonnal szellőztetni kell, és segítséget hívni.
Az idei évben nem volt nagyobb tűz, az év végén ünnepek alatt
egy-két esetben fordult elő adventi koszorú tűz. Mindez köszönhető a propagandának, amelyet már évek óta folytatunk annak érde-
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kében, hogy a lakosság nagyobb gonddal kezelje ezeket a helyzeteket. Konferenciák, tájékoztatások, lakossági felhívások útján folyamatosan megjelenünk.
– A téli időjárásban megváltoznak a magatartási és közlekedési szabályok. Ilyenkor az utakon sokkal nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni.
Mit kell ilyenkor mindenképp szem előtt tartani?
– Ha ilyen útviszonyokban indulunk útnak, mindig legyen az autóban elég üzemanyag, meleg takaró, innivaló arra az esetre, ha valahol elakadnánk útközben. A telefonokat is érdemes feltöltött állapotban magunkkal vinni.
Fontos tudni, hogy a kihűlés veszélye nem csak a szabadban áll
fenn. Figyeljünk egymásra, a szomszédainkra, idős személyekre,
akiknél esetleg a saját otthonukban is fennállhat a kihűlés veszélye.
Ha több napja nem láttuk a szomszédot mozogni, esetleg kopogjunk be, hogy nincs-e szüksége segítségre.
– Többször felmerült már műsorunkban, hogy baj esetén milyen telefonszámon tudjuk elérni leggyorsabban a tűzoltókat?
– Én mindenképpen a központi hívószám használatát, a 112-es számot javaslom. A szakképzett diszpécserek, jelzésfogadók azonnal
el tudják dönteni, hogy kit kell riasztani. Olyan kérdéseket tesznek
fel, amelyek alapján kiderül, hogy melyik szervezetre van szükség.
Ha például csak a mentőket hívjuk, és közben kiderül, hogy ők
nem tudják önerőből megoldani, akkor értékes perceket veszíthe-

Tisztelt Ügyfelünk!

tünk. A legelső telefonáló általában annyira meg van ijedve, hogy
alig tudja a legalapvetőbb információkat elmondani. A diszpécserek a kikérdezés folyamán igyekeznek minél több információt
megszerezni, és akár menet közben is tudják tájékoztatni a kivonuló egységeket, szerveket.
– A közelmúltban felröppent a hír, hogy a dabasi tűzoltóság új járművet
kapott. Milyen a technikai felszereltség Dabason?
– A dabasi tűzoltóság technikai felszereltsége megfelelő, de sajnos új
autót nem kaptunk, átcsoportosították máshová. Az új járművek
nem férnének be a dabasi tűzoltóság épületébe. A technikai felszerelések, szerek elosztását a megyei igazgatóság dönti el, kilenc
parancsnokságot összefogva. A dabasi tűzoltóságnak jelenleg van
egy gépjármű fecskendője, egy vízszállító járműve és egy úgynevezett pályaszer, amit közúti baleseteknél, műszaki mentéseknél
lehet alkalmazni.
– Mekkora létszámmal tudnak dolgozni, egyszerre hányan tartózkodnak
bent?
– A mindennapi létszámunk tíz fő, ami megfelelőnek mondható
ehhez a szerállományhoz. A rendszer úgy van kidolgozva, hogy ha
nagyobb káresemény történik, akkor a szomszédos tűzoltó
parancsnokságokról rövid időn belül érkezhet segítség. Dabas
parancsnoksága 15 településen lát el tűzvédelmi feladatokat. A
Monor katasztrófavédelmi kirendeltségnek összetettebb a feladata: tűzvédelem, iparbiztonság, és polgárvédelmi feladatok együttesen, a veszélyes anyagok szállításától a tárolásig sok hatósági eljárásunk és ellenőrzési feladatunk van.
– Több településen alakultak önkéntes tűzoltóságok. Mennyiben tudnak
együtt dolgozni az önkéntesekkel?
– Minimális öngondoskodásnak minden településen kellene lennie,
például egy hirtelen jött vészhelyzet esetén, nagyobb viharkárban,
nem tudunk egyszerre mindenhol megjelenni, ilyenkor nagyon jól
jönnek a helyi önkéntesek, és saját erőből meg tudják oldani a
kisebb feladatokat, amelyek hivatásos egység szaktudását nem
indokolják.
A beszélgetés során szó volt még arról, mennyire vonzó szakma a tűzoltóság, van-e utánpótlás, és hogy riportalanyunknak milyen tapasztalatai vannak az elmúlt harminc év állományban eltöltött időszaka
alapján. A stúdió következő vendégével legközelebb a Dabasi
Rendőrség munkájáról beszélgetünk.
Sebján Emese

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2017. február

Dabas 17

gyereksarok

Bábel Antónia meséje a Országos MÉCS LÁSZLÓ Irodalmi Társaság meseíró pályázatán 3. helyezett lett.
Reméljük, hogy a dabasi gyerekek is szeretni fogják ezt az izgalmas történetet.

Bábel Antónia: A furfangos kis asszony
Egyszer volt, hol nem volt, mesélték, hogy itt a falu
végén valamikor élt egy kicsi asszony. Ez az asszonyka olyan furfangos egy teremtés volt, hogy még a
pokolba is eljutott a híre. Azt mondta egyszer csak
az ördögök királya a legokosabb ördögnek:
– Eredj fel a földre, hozd el nekem azt a furfangos
kis asszonyt, hadd lássam, tényleg annyira furfangos-e, mint ahogyan mondják.
Fogta magát az ördög, fel is ment a földre. Amikor odaért a kis asszony házához, az éppen ott állt
az udvaron, kezében kannával, s nagy szemeket meresztett a patásra, amikor meglátta. Az ördög nem
teketóriázott, belevágott rögvest a közepébe.
– Érted jöttem, gyere, viszlek. Vár téged az ördögök királya.
– Jaj, lelkem, ördögöm! Hadd igyak egy korty vizet, mielőtt erre a hosszú útra indulunk, hát csak
nem mehetek oda szomjan!
Azzal szaladt az asszony a kútra, hogy vizet húzzon, s igyék. Igen ám, de amikor odaért, zsupsz,
egyenest beugrott a kútba.
– Hej, de szomjas ez az asszony! – gondolta magában az ördög, s várta, várta, de az csak nem jött.
Kis idő múltán az ördög odament, hogy megnézze, ugyan hol marad, s hát látta, mi történt. Semmi
kedve sem volt utána ugrani a hideg vízbe, így dolgavégezetlenül visszament a pokolba.
– Elhoztad az asszonyt? – kérdezte az ördögök királya.
Az ördög elbeszélte, hogyan járt túl az eszén az
asszony.
– Máskor vigyél magaddal egy kulacs vizet, és ne
engedd a kútra inni!
Közben az asszonyt kihúzta az ura a kútból, s éltek, ahogy addig. Hanem egy hét múlva ugyancsak
megjelent az ördög. Az asszony éppen úgy állt az
udvaron, mint először.
– Na, most aztán viszlek, gyere! Itt a víz, ha inni
akarsz! – mutatott az ördög az oldalán lógó lószőr
kulacsra.
– Jaj, lelkem, ördögöm, éppen rám jött a szapora!
Így csak nem indulhatok el arra a hosszú útra!
S szaladt az asszony, magára csukta az árnyékszék
ajtaját, s ki nem jött onnan három napig.
– Hej, erre az asszonyra igazán rájött a dolog! –
gondolta az ördög, s várta, várta, de az asszony nem
jött.
Az ördögnek esze ágában sem volt utánamenni,
így aztán amikor elfogyott a kulacsából az utolsó
csepp víz is, visszaoldalgott a pokolba.
– Elhoztad az asszonyt? – kérdezte az ördögök királya.
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Az ördög ismét csak elbeszélte, hogyan járt túl az
eszén a furfangos kis asszony.
– Csakugyan olyan okos, mint ahogyan mondják,
de legközelebb vigyél magaddal egy hosszú láncot,
és láncold magadhoz, hogy bárhová is bújik, te ki
tudd húzni onnét.
Közben az asszony előjött, az ura lecsutakolta, s
éltek, ahogy addig. Hanem egy hét múlva az ördög
nem átallott újra megjelenni.
– Most aztán tényleg viszlek, nem jársz túl az eszemen, gyere!
– Jaj, lelkem, ördögöm, az uram várja az ebédet a
szántón, legalább hadd vigyem el neki! – azzal mutatta a kezében himbálózó ebédes korsókat.
Az ördög ráállt a dologra azzal a feltétellel, hogy
elkíséri az asszonyt, és azonnal magához láncolta,
ahogyan az ördögök királya meghagyta. Az ördög
azonban nem tudta, merre a szántó, ezért az as�szony mutatta az utat. Így mentek végig a falun. Elöl
az asszony, mögötte láncon az ördög. A falubeliek
álmélkodva figyelték a furcsa menetet.
– Itt fogtam ezt az ördögöt a falu határában, viszem az uramnak megmutatni! – kiabálta az as�szony, amerre csak jártak.
Az ördög meg majd elsüllyedt szégyenében. A pofája még vörösebb lett, mint annak előtte volt. Főleg, amikor az asszony a Jóistent és Szűz Máriát
kezdte emlegetni. Nagy sokára kiértek a szántóföldre. Az ember még javában hajtotta az ökröket a föld
közepén. Amikor meglátták a jószágok az ördögöt,
elkezdtek morogni, rúgkapálni.
– Hadd vigyem oda az ebédet az uramnak! Hadd
búcsúzzak el tőle! – kérte az asszony.
– Nem engedlek biz’ én, mert megcsalsz megint!
Az ördög azonban félt az ökröktől, nem mert közelebb menni.
– Nem csallak én, becsületszavamra mondom! Oldozz el, hová is szaladhatnék ezen a kietlen pusztaságon? Számold meg a láncszemeket! Megígérem,
hogy mire a végére érsz a számolásnak, visszajövök.
Az ördög eloldozta az asszonyt, aki hirtelen összekapcsolta a lánc két végét. Odaszaladt az urához, s
közben az ördög elkezdte számolni a láncszemeket.
De hiába számolta, sosem ért a végére, mert a lánc
csak körbe-körbejárt. Már a hétezer-ötszáznegyvenkettőnél járt, amikor észrevette, hogy megint
lóvá tették. Mérgében úgy otthagyta a furfangos kis
asszonyt, hogy soha többet a tájára sem merészkedett. Az meg hazament az urával, éltek, ahogy addig, s mind a mai napig emlegetik a faluban, amikor
ördögöt fogott.

Javában zajlik az NB III-as csapat téli felkészülése
Január 2-án kezdte el a téli felkészülést az FC Dabas NB III-as
csapata Erős Károly vezetőedző irányításával, akinek munkáját
Laczkó János is segíti. Jelenleg a felkészülési időszak közepén tart
a gárda, négy felkészülési mérkőzéssel a háta mögött.
Időpont: 2016. 01. 11.
FC Dabas–Taksony SE 4 : 1 (1 : 1)
Gólszerző: Sós M., Kiss V., Varga B. (2)
Időpont: 2016. 01. 14.
FC Dabas–Ceglédi VSE 0 : 1 (0 : 1)
Időpont: 2016. 01. 21.
FC Dabas–Kecskeméti LC 3 : 1 (1 : 1)
Gólszerzők: Csordás S. (2), Dabasi K.
Időpont: 2016. 01. 28
Jászberényi FC–FC Dabas 1 : 1 (0 : 0)
Gólszerző: Karacs R.

Danyis Attila

A keretben történt változások a következők. Távozott: Csató
Ádám, Budai László, Lanczkor Gábor.
Érkezett: Makrai László, Soós Márkó, Erős Ronald, Csordás
Simon Tibor.
Az egyesületben zajló munkáról, mind a női, mind a férfi csapatok kapcsán a www.fcdabas.hu honlapról tájékozódhat a tisztelt
érdeklődő.
Bennárik Ferenc

40 éves

Az FC Dabas nagy öregje a negyedik „X” környékén is aktív,
Egy kivételes sportemberről kell megemlékeznünk, akinek neve a
dabasi labdarúgással, azon belül az FC Dabas nevével szinte egybenőtt az elmúlt évtizedekben. Minden túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy olyan ikonja ő Dabasnak, mint Francesco Totti a Rómának!
Danyis Attila csapatkapitányként és vezérként több száz mérkőzést játszott a különböző szintű nemzeti bajnokságokban: (NB
I/B, NB II, NB III).
Pár évvel ezelőtt bejelentette a visszavonulását, szerencsére
azonban nem hagyott fel az aktív labdarúgással. Előbb a Ledő
László irányította FC Dabas III-at erősítette, majd Kucsák
Istvánékhoz csatlakozva a kettes csapatot segítette bajnoki címhez. Jellemző Attilára, hogy még ez a kimagasló eredmény sem
parancsolt megálljt neki.
A negyedik „X”-hez közeledve sem csökkent lelkesedése, odaadása, a labdarúgás iránti alázata, amit mi sem bizonyít jobban,
mint hogy továbbra is aktív tagja a megye I. osztályban szereplő
csapatnak, ahol még mindig maximálisan megállja a helyét.
Emellett az FC Dabas öregfiúk csapatának alapító- és oszlopos
tagja, amellyel szintén bajnokságot nyert a tavalyi esztendőben,
idén pedig az előkelő második pozícióból várhatja a tavaszi szezonkezdetet. És végül, de nem utolsósorban, hogy a tél se múljon
el lazsálás nélkül, a dabasi teremlabdarúgó bajnokság évről évre

tornagyőzelemre esélyes csapatának, a Jasin Kft.-nek a vezére, ahol
szintén nem hagyna ki egyetlen mérkőzést sem.
Sok fiatal labdarúgó számára lehet példaértékű a labdarúgáshoz
való hozzáállása, alázata és szeretete, a megalkuvást nem tűrő játéka... aki most, negyvenen túl is ugyanazzal a hévvel lép pályára és éli
meg a dolgokat, mint tette azt 10, 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
Mi mást kívánhatna az FC Dabas és a dabasi labdarúgás, mint jó
egészséget és további, az eddigiekhez hasonlóan sikeres és élményekkel teli labdarúgó éveket!
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Kedves Dabasi Lakosok!
Szeretnénk Önöknek bemutatni azokat a sportolási lehetőségeket és szolgáltatásokat, amelyekkel
várja Önöket az FC Dabas Sportközpontja.
Ha a legjobb formáját szeretné elérni, ha egészsége
megőrzése a cél, ha csupán el szeretne lazulni egy
fárasztó nap vagy hét után, nálunk ezt mind megteheti!

WELLNESS
Árak: 2000 Ft/fő/óra
Privát wellness: 25 000/óra – max 20 fő
Az árak az alábbi szolgáltatások
használatát tartalmazzák:
finn szauna, infra szauna, merülő medence,
jakuzzik, jégkút, továbbá a törölköző, szauna
lepedő és köntös bérleti díját is.
Előre bejelentkezés szükséges a recepción,
amely nyitvatartási időben (konditerem nyitvatartása) hívható!
A recepció telefonszáma: 06-30/602-4381

KANGOO

Hétfő–péntek: 19.30–20.30
A kangoo egy aerobik alaplépésekre épülő óratípus.
Az óra felépítése is hasonló: bemelegítés, rövid koreográfia tanulása,
erősítés és nyújtás.
A kangoo cipő felépítése révén csökkenti a talajra érkezéskor
a becsapódás erejét, kíméli az ízületeket.
A kangoo hasznos lehet a rehabilitációban a sportolók és
a sportkedvelők számára is.
Előnyei:
– képes akár 80%-kal csökkenteni a földhöz csapódás erejét
– növeli az állóképességet
– fejleszti a koordinációs kézséget
– fokozza a fizikai erőnlétet és az izomtónust
– erősíti az immunrendszert és a tüdőt
– javítja a keringést
– fokozza az oxigén-felhasználást, a szívműködést
Általános tudnivalók:
– regisztráció ajánlott, hogy biztosan legyen cipőd
az órán (cipőméret)
– kényelmes alsó és felső ruházat,
hosszúszárú pamut zokni!!
– sok folyadék!
Előzetes regisztráció ajánlott, hogy biztosan
legyen cipőd az órán! A facebookon is jelentkezhettek, vagy telefonon keresztül:
Tel.: 06-30/951-2701
Fontos, hogy a regisztrációnál írjátok meg
a cipőméreteteket!
Oktató: Bennárik Dóra

∙

Cím: 2371 Dabas, Pálya u. 1. Telefonszám: 06-30/602-4381
E-mail: fcdabas.skp@gmail.com www.skp.fcdabas.hu
facebook.com/fcdabassportkozpont

∙

TORNÁK
Pilates

Aviva-módszer

Hétfő: 18.30–19.30
A test és a lélek harmóniája.
Edzettségi szinttől függetlenül bárki
elkezdheti. Erős, jól funkcionáló
mélyizomzatot fejleszt, javítja a testtartást.
Tudatosságra tanít, ami hasznosítható az élet más területén is.
Oktató: Mrázné Gogolák Éva

Alakformáló Fit-Ball Torna

GYÓGYTORNA

Kedd, csütörtök 19.00–20.00

Egyéni torna:

– Sportsérülések utáni rehabilitáció
– Műtétek, törések utókezelése
– Rheumatológiai bántalmak konzervatív kezelése
– McKenzie Módszer – Gerincproblémák kezelése

Alakformáló step aerobik
és deepwork / zsírégető torna
Szerda, péntek 18.30–19.30
Egyszerű, jól követhető aerobikóra, ahol a test formálása
erő- és állóképességi gyakorlatokkal történik. A magas
ismétlésszámmal végrehajtott gyakorlatok szálkásítják az izomzatot. A különböző gyakorlatok formálják a test minden részét.

Nyitvatartás: H.–P.: 15.00–21.30
Délelőtti nyitvatartás: igény szerint,
min. 3 fő, bejelentkezés alapján
Hétvégi nyitvatartás: a mérkőzésekhez
igazítva (érd.: recepció 06-30/602-4381)
Az első alkalom mindenki számára ingyenes!
Diákbérlet 25 éves korig, diákigazolvány
felmutatása ellenében kapható.

Bejelentkezés: +36-20/376-8679

Csendes-Wlahovszky Elvira (okleveles gyógytornász)

Oktató: Ráczné Walter Annamária

KONDITEREM

Öngyógyító módszer testi-lelki egészségünkért,
TERMÉSZETES MÓDON.
Oktató: Bennárik Boglárka, Aviva-tréner
További információ: +36-30/269-8645
www.facebook.com/avivadabas

Ízületkímélő-alakformáló edzés
nagylabdával.

Oktató: Mrázné Gogolák Éva

∙ Torna a NŐI EGÉSZSÉGÉRT ∙ Torna a SZABÁLYOS CIKLUSÉRT
∙ Torna a FOGAMZÓKÉPESSÉGÉRT
∙ Torna a MINŐSÉGI VÁLTOZÓKORÉRT

Csoportos torna:

– Csontritkulás megelőzésének céljából
–G
 erincmobilizáció, izomerősítés
(preventív céllal)
–K
 orosztályos csoportosításban
(homológ csoportok)

ZUMBA
Csütörtök 18.00–19.00

Kirobbanó, könnyű, hatékony és
elfeledteti a mindennapi gondokat.

Gyere és kapcsolódj ki!
Oktató: Giron Diána

február
16-tól!
Relaxáló, SportSVÉDMASSZÁZS
Tóth Márton – masszőr
Frissítse fel testét svédmasszázzsal!
Szakadjon ki a szürke hétköznapokból,
lazuljon el és élvezze a masszázs gyógyító erejét.

Bejelentkezés:
+36-20/244-7323

Szeretettel várom hívását egy frissítő
RELAXÁLÓ vagy SPORTmasszázsra.
KEDVEZMÉNYES BEVEZETŐ ÁRON!
A masszázsárak az időtől és a masszázs fajtájától
eltérőek lehetnek és személyre szabhatóak.

Kulináris Kultúr Konyha

PROVANCE
gasztronómia
divat & design

gasztronómiai
kulturális

DABAS 5. nagyszabású

estje

és

Narancsos kacsa terrine
zsázsával és cékla carpaccioval
Vichyssoise truffle noire-val és
gruyere sajtos croutonnal
Sant Pierre halfilé grillezve vaníliával
sütött libamájjal, karotta pürével,
fekete rizzsel és pezsgo espumával
Mille feuille, mangó coulis-val és
gyümölcsökkel

Idópont

Helyszín

Dabas, Levendulaház

Asztalfoglalás

2017.03.18. (18.00)

0630/347 55 31
0630/790 45 67

A Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatósága
Dabas 2 postára és kézbesítési körzetébe tartozó
Újhartyán, Hernád, Alsónémedi és Ócsa településeire

KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
- iskolai végzettség: 8 általános,
- bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány
Előnyt jelent:
- társaság által elfogadott szakképesítés, mely belső képzés
során elsajátítható
Bérezés: megegyezés szerint
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Komjáti Ferenc Dávid
Tel: (30)771-8481
E-mail : Komjati.FerencDavid@posta.hu
Cím: 2370 Dabas Szent István utca 22.

www.posta.hu
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DABASRA IS ELJÖTT

A TELEKOM
MÉG GYORSABB
INTERNETEZÉST
NYÚJTÓ FEJLESZTÉSE
Két év alatt egymillió további háztartásba jutott
el a Telekom szélessávú hálózata. 2017-ben már
a dabasi előfizetők is élvezhetik az eddigieknél
gyorsabb internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése
országszerte, amelynek eredményeképpen az új
hálózat szupergyors, legalább 30 Mbps sebességű
internetet, az interaktív tévézés lehetőségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyőn elérhető
filmkölcsönzési lehetőséget nyújt az ügyfeleknek.
A szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.
A Telekom tapasztalatai alapján az eddig lefedett
területeken élő ügyfelek rendkívül pozitívan fogadják a fejlesztést, az új hálózaton elérhető termékeket
és ajánlatokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés
fontosságát.
Dabas lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni
háztartás számára nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.
A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját
erőforrásból megvalósított hálózatfejlesztésének
eredményeképpen már több mint 2,8 millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 700
ezer háztartásban pedig Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már elérte
a 98%-os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom
otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így már
együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden
jászárokszállási számára. A fejlesztések hozzájárulnak Magyarország digitális fejlesztéséhez, az országos szélessávú lefedettség megvalósulásához.
További információ a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

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!
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hirdetések

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
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