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Elhalt az ünnep zaja
Karácsony lebegoʺ illata
sem száll
Valahol mély sötétben
horkol a még
és a már
Nem lobban láng
csak a kályha tüze ég
a szobában benn
Csend ül,
dunyha alatt piheg
a táj.
Hegeduʺs Rita

rendezvényeink

Évzáró Ünnepi

Képviselô-testületi Ülés

a sportcsarnokban

lalkozásnak ítélte oda a testület, három
városrészből: Sáriból a Wellis K f t.,
Dabasról az Aranykorona Kft., Gyónról
pedig a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt.
képviselői vehették át a rangos díjat. Az év
kulturális eseménye Dabason elismerést a

vetése volt. A rendezvény a hagyományos év
végi önkormányzati elismerések átadásával
folytatódott, ahol díjazásban részesültek
azok a karitatív szervezetek, egyesületek,
magánszemélyek, akik elsődleges feladatuknak tekintik az emberi élet megmentését, a családok megsegítését, a segítségnyújtást és feltétel nélküli törődést. Dabas város
polgármesterétől köszönő oklevelet vehetett
át az Alsódabasi Katolikus Karitász, a mentőorvosi-mentőtiszti kocsi stábja, a Gyóni
Géza Nyugdíjask lub Egyesület, Tokai
Lászlóné, Sárközi Gyuláné, Roicsik
Lászlóné és Juhászné Balog Petra.
Az év dabasi diákja elismerést tavaly négy
tanuló vehette át: Erdélyi Dóra, Bukovszki
Tünde, Harmincz Lili és Farkas Ronald. Az
év vállalkozója díjat három prosperáló vál-

Táncsics Mihály Gimnázium 50 éves fennállásának alkalmából megszervezett jubi
leumi nap érdemelte ki, a díjat az iskola
igazgatója, Pásztor Gergely vette át.
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December 17-én, csütörtökön ünnepi díjátadó rendezvénnyel zárta a 2015. évet
Dabas Város Önkormányzatának Képvi
selő-testülete. Az ünnepség Kőszegi Zolán
polgármester évértékelő beszédével kezdődött, amely a Jó cselekedetek évének szám-

A rendezvény a Motiva együttes és
Kovács Nóri lemezbemutató koncertjével
zárult.
Kapui

rendezvényeink

Sportgála

az OBO Arénában

December 18-án az OBO Aréna adott otthont az önkormányzat
évzáró sportrendezvényének, a Sportgálának. Az ünnepség a sportegyesületek, szakosztályok bevonulásával kezdődött. A küzdőtéren
felsorakozó sportolók nagy száma impozáns látványt nyújtott, amit
a közönség nagy tapssal jutalmazott. A rendezvényt Kuli Imre, a
Humánerőforrás Bizottság sportért felelős tagja nyitotta meg, majd
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A
városvezetők átadták a különböző szakágak képviselőinek az odaítélt elismeréseket, az Év sportolója díjakat, valamint az Év edzője és
az Év csapata díjat. A Képviselő-testület minden esztendőben
Dabas Város Sportjáért díjjal tüntet ki egy-egy olyan személyt, akinek sportmúltja vagy szponzori aktivitása átlagon felüli, így huzamosabb ideig fontos szerepet játszott a város sportéletében. Idén ezt
az elismerést Méhész János vehette át meghatározó sporttámogatói
tevékenységéért.

A Dabas Város Sportjáért díjat
Méhész János vehette át

Az év csapata: az FC Dabas II. csapata

Az alábbiakban a kitüntetettek névsorát olvashatják.
– utánpótlás labdarúgás: Zelovics Attila
– felnőtt labdarúgás: Farkas Krisztián
– fitnesz: Gecser Enikő Dóra, Salga Léna
– kyo newaza földharc: Kovács Dániel
– kyokushin karate: Lajosbányai Dánel
– birkózás: Balog Zsolt
– birkózás: Vajó Bernadett
– amerikai futball, felnőtt: Sipos Norbert
– amerikai futball, serdülő: Garajszki Ádám
– triatlon férfi, serdülő: Kanyik András
– triatlon női, serdülő: Bukovszki Tünde
– duatlon férfi: Farkas Zsolt
– duatlon női, gyermek: Nagy Ágnes
– úszás férfi: Kecskés Bence
– úszás női: Szegfi Csenge
– felnőtt férfi kézilabda: Bakos Dávid
Fotók: Karlik Dóra
– utánpótlás kézilabda: Márton Bence
– lovas sportág: Pál István Zoltán
– erőemelés: Bordás Sándor
– asztalitenisz: Kosiba Dániel
– gokart: Kancsár Ferenc
Az Év Csapata – az FC Dabas II. csapata
Az Év Edzője – Lorántfyné Horváth Ildikó

Az év edzője:
Lorántfyné Horváth Ildikó
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Idôsek karácsonya
a város négy helyszínén

Decemberben négy helyszínen látta vendégül az önkormányzat a
település szépkorú polgárait. A Gyóni Géza Általános Iskola biztosította a helyszínt Gyón nyugdíjasainak, ahol Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és a Múzsák
Alapfokú Művészeti Iskola drámatagozatos diákjai karácsonyi hangulatú ünnepi műsorukkal köszöntötték az időseket.
A dabasi nyugdíjasok a Kossuth Művelődési Központ nagytermében gyűltek össze, őket Feldman László képviselő köszöntötte és
a Múzsák növendékeinek műsorát tekinthették meg.
Fotók: Karlik Dóra

A sári időskorúakat megújult helyszínen, az új Zarándok
központban várták a szervezők, ahol Kőszegi Zoltán polgármester
üdvözölte őket és a városrész intézményeinek kulturális csoportjai
adtak ünnepi műsort. A Szivárvány óvoda növendékei, a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör, a Bazsalicska és a Fialecska citeracsoport, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János
Katolikus Általános Iskola diákjai színvonalas produkcióikkal
örvendeztették meg a szépkorúakat.
A karácsonyi ünnepségek sorát a Dabasi-szőlősi Művelődési
Házban megtartott rendezvény zárta, ahol a körzet képviselője,
Feldman László és Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az
egybegyűlteket.
szerk.

Dabasi díjazottak a Megyenapon
vetítésében kiemelkedő szerepet tölt be a tánccsoport. A táncoktatásában elért eredményeikkel és példamutató erőfeszítéseikkel járultak
hozzá Pest megye értékeinek, kulturális örökségének megőrzéséhez
és megújításához.
A közgyűlés Év gazdálkodója Díjat adományozott dr. Eke
Sándornak a magyar mezőgazdaság és a Pest megyei agrárium fejlődése érdekében tett erőfeszítéseiért. Eke Sándor szakmai és a tudományos területen is kiemelkedő eredményeket ért el. Liliomkertészete
és mintagazdasága országos szinten is elismert.
A díjazottaknak gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!
A Dabasi Újság szerkesztősége
(forrás: www.pestmegye.hu)
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére, hogy Pest-Pilis-Solt
vármegyét 356 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én alapították.
Már 16 éve ezen a napon adják át a megyei kitüntető díjakat, ezzel
ismerve el a közművelődés, a tudomány, a kultúra, az építészet, a környezetvédelem, valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás
érdekében tett erőfeszítéseket.
2015. december 4-én egy kulturális csoport és egy dabasi vállalkozó is é r inte t t volt a d íjadomá nyoz á sba n. A Közg y ű lés
Nemzetiségekért Díjat adományozott a Dabas-Sári Szlovákok
Egyesülete Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport részére. A szlovák nemzetiségi kultúra, néptánckincs gyűjtésében és köz-
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Újévi koncert

a Zarándokközpontban

MEGHÍVÓ
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be nemzeti imádságunk,
a Himnusz megírását.
Erre az eseményre emlékezve
1989 óta ezen a napon ünnepeljük a

MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
Tisztelettel meghívom Önt, családját,
barátait és munkatársait
január 23-án, szombaton 17.00 órára
a Dabas-sári Zarándokközpontba (Mánteleki út),
Mi, dabasiak megszoktuk már, hogy az újévi koncertnek minden esztendőben a Kossuth Művelődési Központ történelmi hangulatú nagyterme ad otthont. Idén egy új épületben, megújult helyszínen tartottuk
a rendezvényt, és csak reméltük, hogy a zenekedvelő közönség, legyőzve a megszokást és a jól beváltat, eljön a Dabas-sári Zarándok
központba, benépesíti a hófehér falú, még a friss mész és a fa gyantaillatát magában őrző nézőteret.
Így történt, és hogy valóban teltház előtt zajlott ez a különleges hangulatú koncert, az vendégünknek, a dabasi származású hárfaművésznek is köszönhető, akire bizony kíváncsi volt népes családja, a Bábel
család. Bábel Klára, a hárfa igazi virtuóza, akinek számos európai
nagyváros koncerttermében tapsolt már a zeneértő közönség, érezhette, hogy itt, Dabason, az elismerés mellett igazi szeretet övezi. A szeretet mindig szárnyakat ad egy művésznek, és ez érezhető volt Bábel
Klára produkcióján is. Nem hiába tartják úgy, hogy a hárfa az angyalok hangszere, az elvarázsolt hangok magukkal ragadták és a fellegekbe repítették a hallgatóságot.
A hárfaprodukció egy különleges kombinációban szólalt meg,
ugyanis a gyengéd, éteri hangokat a Cantores Ecclesiae rézfúvós együttes komoly, erőteljes hangzása egészítette ki. A fiatal, tehetséges zenészekből álló formáció külön zeneszámokban is bemutatkozott.
Változatos repertoárral örvendeztette meg a közönséget, a klasszikustól egészen a modernig, az ismert indulóktól a jazzig, az igényes filmzenéig. Másrészt, egy-egy fúvós hangszer virtuóz módon egészítette ki
a művésznő lenyűgöző hárfajátékát.
Ez az újszerű hangverseny méltó nyitánya volt az idei év rendezvényeinek. Reméljük, hogy a folytatás sem okoz majd csalódást, ugyanis
január 23-án, szombaton, a magyar kultúra napja alkalmából újra itt, a
Dabas-sári Zarándokházban találkozunk majd a kedves közönséggel.
Kapui Ágota

hogy egy ünnepség keretében köszönhessük
meg mindazok munkáját, akik évek óta váro
sunk kulturális életének fellendítésén fáradoznak.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
– Polgármesteri köszöntő
– Balázs Mihály, DLA építész, egyetemi tanár
ünnepi beszéde
– A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj
átadása
– Cseke Szabolcs és Juhász Enikő
Szerelemdallam című produkciója
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AZ ÖNZETLENSÉG ÉVE
Kedves Dabasiak!
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évet az önzetlenség évévé nyilvánította.

A tavalyi Jó cselekedetek évéhez hasonlóan,
az Önzetlenség évének is a feltétel nélküli
szeretet és az elfogadás a mozgató rugója.
A két fogalom szorosan összefügg egymással,
ezért a múlt évben megkezdett jó cselekedetek sorozatát ebben az esztendőben is szándékunkban áll továbbvinni, önzetlenül segíteni embertársainknak, a közösség rászoruló
tagjainak. Egy árnyalatnyi ellentmondást is
érzékelhetünk azonban ebben az összefüggésben, mert a jó cselekedet nem mindig
önzetlenségből fakad, van, amikor pusztán
emberi hiúságból, hogy önmagunkat jobb
színben tüntessük fel embertársaink előtt.
A jótett tudatos cselekedet, míg az önzetlenség ösztönös, zsigeri tulajdonság, amely mindenkiben különböző mértékben van jelen.
Van, aki önzetlennek születik, erre a legjobb
példa Teréz anya, aki egész életét a könyörületesség, a feltétel nélküli szeretet jegyében
élte le. Vagy Csaba testvér, aki a gyermekek,
árvák, elhagyottak, mélyszegénységben élők
felkarolását önzetlenül vállalta fel, és éli meg

Jót cselekedtünk
A Dabasi Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodája a Jó cselekedetek évében arra gondolt, hogy szívesen megajándékozna
néhány nehéz sorsú kisgyermeket karácsonyra. Így hát gyűjtésbe fogtunk, minden dolgozó hozzájárult néhány játékkal,
mesekönyvvel, édességgel, ruhával és
egyéb hasznos holmival, majd felkerekedtünk, és 5 dabasi családban örvendeztettük meg a gyermekeket. Ezt követően a
hatóság köztisztviselői csapatépítő prog-
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mint élethivatást. Ha mi, átlagemberként az
önzetlenség morzsáit felismerjük magunkban, már közelebb kerültünk sorsunk, küldetésünk megéléséhez, és arra törekszünk,
hogy ezeket a morzsákat azoknak juttassuk,
akik leginkább rászorulnak. Ha egy gyermek
le tud mondani kedvenc játékáról, és oda
tudja ajándékozni pajtásának, anélkül, hogy
ezért cserébe bármit is várna, akkor felnőttkorában könnyebben felismeri majd az igazi
boldogságot, és intenzívebben éli meg a szeretet érzését.
Az önzetlenség és az irgalmasság egymással összecsengő fogalmak. A Szentatya a
2016. évet az irgalmasság éveként hirdette
meg, mert úgy ítélte meg, hogy a világban
zajló negatív történéseket csak az irgalmasság eszközeivel lehet legyőzni: önzetlen, feltétel nélküli szeretettel, segítőkészséggel,
szívből jövő szánalommal, a szenvedőkkel,
kitaszítottakkal való teljes azonosulás erejével. A feltámadó gonosz ellen ma már nem
fordulhatunk fegyverrel, mert magunk is
hasonlóvá válunk.
Mostanában sokat olvashatunk, hallhatunk arról, hogy élőhelyünk, a Föld megmentése érdekében alternatív, megújuló
energiát kellene használnunk, bíznunk kellene a Nap és a szél erejében, amely megtisztítja a világot. A társadalom és a gazdaság
megújulását a zöld energiától reméljük, de
közösségeinknek is szükségük van a megújulásra. Ezt a megújulást csak a lélek energiájától remélhetjük, ami nem más, mint az
önzetlen szeretet.
Böjte Csaba atya szerint: „Sohasem szaram kertében a Dabas-sári védőnői rendelő falát festették ki, az oda érkező kicsik
örömére.
A falakra sok színes és érdekes figura
került a Bogyó és Babóca sorozat képeiből, ezzel is megszépítve, megszínesítve a
rendelőt és váróját.
Jó volt így együtt lenni, együtt jót tenni,
örömet szerezni, együtt létrehozni valamit, aminek sokan örülnek, amit sokan
látnak. Szeretnénk jövőre is folytatni ezt a
hagyományt!
Rigóné dr. Roicsik Renáta

badna elfelejteni, hogy minden Saulban ott
lapul egy szeretethimnusz. Minden párbeszédnek ez lenne a célja, hogy megnyugodjunk, hogy a bennünk lévő értékek felfakadjanak, hogy mindenki, ott, ahol él, a maga
kisebb-nagyobb szeretethimnuszát meg
tudja élni, írni. Igen, ezért határozottan mindig visszautasítom a türelmetlen acsarkodást, jöjjön az bármilyen irányból is. Hiszen
ahogy a faragó fejszével, láncfűrésszel nem
lehet az akácfa törzséből nektárt fakasztani,
ugyanúgy az emberből sem lehet durvasággal, erőszakkal a jót, az értéket felszínre
hozni. Nem lehet jobbá gyűlölni, bombázni,
kényszeríteni senkit, se a magyar embert, se a
cigányt, a zsidót, az arabot, senkit. A XXI.
század embere számára sincs más út, mint a
szeretet és a párbeszéd útja, de ez hihetetlenül csodálatos út. Hiszen, ha bizalommal
elindulunk rajta, egy új világba vezethet
mindannyiunkat !”
Betartva lelkünk parancsát, az egyetlen
csalhatatlan irányzékot, amely utat mutathat
számunkra, próbáljunk mi is mindannyian
az irgalmasság és az önzetlenség jegyében
élni, lehajolni a kicsikhez, felemelni az elesetteket, megosztani a kenyeret és a jó szót az
éhezővel. Ezért nem kell különösebb erőfeszítést tennünk, hiszen mindannyiunkban
ott lakik egy szeretethimnusz, vagy legalább
is az önzetlenség apró morzsája, csak fel kell
ismernünk.
Boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Kőszegi Zoltán
polgármester

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának Képviselő-testülete a
2015. december 2-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• Első napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította 2015. évi költségvetését és a településképi
véleményezési eljárásról szóló rendeletét, majd elfogadta a 2015. III.
negyedévi gazdálkodásról készült tájékoztatót.
• Ezt követően a testület elfogadta a dabasi óvodák alapító okiratában
foglalt változásokat, az intézmények elnevezésének módosítása miatt,
majd jóváhagyta az önkormányzat  belső ellenőrzési stratégiáját és a
2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet.
• A Képviselő-testület Garajszki Éva, a Halász Boldizsár Városi Könyvtár
vezetője egyéb vezetői megbízásának meghosszabbítását 2016. június 30-ig engedélyezte, valamint a takarítónő megbízatását is meghosszabbította.
• A döntéshozók eredményt hirdettek a 2016. évi zöldfelület kezelésre
kiírt közbeszerzési eljárásban.
• A képviselők döntést hoztak arról, hogy a Gombay–Dinnyés-kúria felújítása során felmerült pótmunkák finanszírozására az önkormányzat a
2016-os költségvetésből biztosítja az anyagi forrásokat.
• A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítványba a lemondott Latyák
István kuratóriumi tag helyett határozatlan időre Szandhofer János
képviselőt jelölte a testület.
• Ezt követően a városvezetés a fásításból származó fakitermelésről
döntött, majd módosította a térfelügyeleti kamerák helyszínét megállapító határozatát.
• Ezután a testület kérelmekről és ingatlanügyekről döntött.
• A Képviselő-testület a Zarándokház és Kulturális Központ hangtechnikai rendszerének kiépítésével kapcsolatos munkákra a 2016-os költségvetésből különít el támogatást.
• Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Középmagyarországi régió közigazgatási határainak mentén történő kettéválasztásának szükségességével kapcsolatosan Budapest és Pest
megye kettéválasztásának konkrét - a NUTS-besorolásra vonatkozó
jogszabályi kritériumoknak is megfelelő - alternatívák közül támogatta, hogy Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok
mentén kettéválik és két önálló régiót alkot.
***
Dabas Város Önkormányzata a december 16-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi döntéseket hozta:
• Első napirendi pontban Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét azzal,
hogy a háziorvosi, védőnői vállalkozást végzők számára 50%-os iparűzési adókedvezményt biztosít.
• Módosította az „Együtt” Segítőszolgálat társulási megállapodását
Pusztavacs csatlakozása miatt, majd kérelmet bírált el és elővásárlási
jogról mondott el.
• A testület megbízta Kőszegi Zoltán polgármestert a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó szolgáltatás megrendelésének előkészítésével.

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2016. évet Dabason az Önzetlenség évének nyilvánította.

Folytatódik a házszámrendezés
– tudnivalók, teendôk –

Tájékoztatom a lakosságot,
hogy városunk házszámrendezése folytatódik.
Dabas városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak
értesítésre házszámváltozás miatt:
Ady Endre köz, Horváth László utca, Vásártér utca, Ady Endre utca, Huba
vezér útja, Vértanúk útja, Andrássy utca, Hunyadi János utca, Vörösmarty
utca, Árok utca, József Attila utca, Wesselényi utca, Bajcsy-Zsilinszky
utca, Katona József utca, Báthory utca, Kisfaludy utca, Béke köz, Kiss
Ernő utca, Béke utca, Klapka utca, Bem utca, Kossuth László köz,
Besnyői utca, Kossuth László utca, Bíbor utca, Mikes Kelemen utca,
Bimbó utca, Móra Ferenc utca, Címer utca, Nap utca, Csarnok utca, Piac
utca, Csokonai utca, Ravasz László utca, Dabasi utca, Rét utca, Dózsa
György utca, Szőlőhegyi utca, Fő út, Táncsics Mihály utca, Gábor Áron
utca, Új utca.
A házszámrendezések továbbra is folytatódnak. Aki nem kap
értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás miatt keressék fel az Okmányirodát (Dabas, Szent János út
120-122.) az új lakcímkártyák kiadása céljából. Egy lakásban
élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az Okmányirodában
a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén
(ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy vigye magával a Polgármesteri
Hivataltól kapott hatósági bizonyítványt is.
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a lakcímkártyák/ forgalmi engedélyek cseréjére (illetékmentes)
Hétfő
7.00–17.00
Kedd
8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Csütörtök
8.00–18.00
Péntek
8.00–16.00
Időpontegyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni az alábbi telefonszámon lehet: 29/564-211.
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet, biztosítót stb. az
Okmányirodától kapott új lakcímkártyával és a Polgármesteri
Hivatal által kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Vállalkozások a székhely/ telephely módosulását annak bekövetkezését
követő 180 napon belül kötelesek bejelenteni a cégbíróságnak, a bejelentés illeték és közzétételi költségtérítés-mentes, amennyiben annak megváltoztatására hivatalból került sor. Fontos, hogy a változás a gazdasági
társaság esetén alapító okirat/alapszabály módosítását vonja maga után.
Amennyiben a társaság székhelyének címében történik változás, azt a
cégbíróság un. „egyablakos” rendszeren keresztül megküldi az adóhatóságnak, ezért azt az adóhatóságnak nem kell külön bejelenteni.
Mindannyiunk érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy türelmükkel,
megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban,
hogy munkánk meghozza gyümölcsét.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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Elhunyt Bragyova György, városunk díszpolgára

2015 decemberében, 92 éves korában elhunyt Bragyova György,
Dabas város díszpolgára.
A Képviselő-testület 2014-ben a Tisztelet és megbecsülés évében
adományozta a Dabas Város Díszpolgára kitüntető címet a második világháborút követően Izraelbe települt, felsődabasi származású Bragyova Gyuri bácsinak.
Bragyova György Felsődabason született 1923 novemberében.
Családja működtette az úgynevezett Tusák-Bragyova céget, amely
szódaüzemből és szatócsboltból állt, de emellett gazdálkodással is
foglalkoztak. A korabeli Felsődabason a keresztény és zsidó családok kölcsönös szeretetben és tiszteletben éltek, mindenki képességei, tudása szerint hozzájárult a közösség életéhez, gyarapodásához. Így volt ez Gyuri bácsi családjával is. Mígnem a harmincas
évek végére a gyanakvás és bűnbakkeresés, az egyre erősödő nemzetiszocialista, német nyomás megmételyezte a közösség életét.
A zsidóságot sújtó intézkedések, a munkaszolgálatos behívók,
végül az 1944-es deportálások örökre szétszakították családját.
A második világháborút követően hazakerült Dabasra, majd egy
éven keresztül várta hozzátartozóit, akik soha nem térhettek vis�-

sza. Ezt követően döntött úgy, hogy új életet kezd az akkor formálódó Izraelben. Az újrakezdés ellenére lelke mélyén mindvégig
felsődabasi maradt. Az elmúlt években újra felelevenedett a kapcsolata szülővárosával, számos családdal heti szinten tartotta a
kapcsolatot. Gondolkodásmódját minden megpróbáltatás ellenére optimizmus jellemezte. Vallotta, hogy a „boldogsághoz elengedhetetlen, hogy gyűlölet helyett szeressék egymást az emberek,
mert az élet rövid, és mi itt csak vendégek vagyunk, mindenki
elmegy egyszer, az a fontos, hogy szeressük egymást.”
Bragyova Györgyöt a történelem vihara fosztotta meg attól a
lehetőségtől, hogy szülőhazájában, szűkebb pátriájában élje életét, s hasznos tagja legyen közösségünknek. Mindvégig hűséges
maradt anyanyelvéhez, amelyet gyönyörűen beszélt, és Dabashoz,
a szülőföldhöz, ahol gyermekkorát és ifjúságát töltötte. 2014-ben
egy országos pályázat keretében megvalósult az önkormányzat
tulajdonában álló egykori szülőháza és otthona, a Tusák–
Brag yova-ház rekonstrukciójával a Térségi Holokauszt
Emlékpont, amelynek történeti és vallástörténeti gyűjteményéhez
ő is több tárggyal járult hozzá. Örömmel fogadta a szülőföld és a
dabasi közösség törekvését, a történelmi igazságtalanság jóvátételi szándékát. A díszpolgári kitüntetést éppen egy évvel ezelőtt, a
Holokauszt Emlékpont átadását követő héten vehette át
Magyarország izraeli nagykövetségén, ünnepélyes keretek között,
a nagykövet jelenlétében.
Hosszú utazásra már nem vállalkozhatott, nem tért haza
Dabasra, de szívében őrizte a szülői ház, a felsődabasi otthon
emlékeit, szeretettel gondolt a magyarországi rokonaira, a dabasi
közösségre.
December 19-én, a gyászhét utolsó napjának délutánján a szülői házban összegyűltek dabasi rokonai, tisztelői, hogy megemlékezzenek Gyuri bácsiról. Polgármester úr, aki részt vett temetésén, elmondta, hogy a szülőház kertjéből vitt magával egy marék
szülőföldet, amelyet sírjába helyezett, valamint magával hozott
egy marék földet végső nyughelyéről is, hogy elhelyezze a szülői
házban Gyuri bácsi telefonjával együtt, amelyen keresztül minden
távol élő szerettével tartotta a kapcsolatot.
Bragyova György az utolsó volt azon kevesek közül, akik túlélték a vészkorszak borzalmait. Életútja példa a város közössége
számára, emlékezzünk rá tisztelettel és megbecsüléssel.

Irodahelyiség kiadó!

Értesítés

A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és
hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.

A 2012. évi XC. törvény és a 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelete, valamint a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelete értelmében
előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat – a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül –a Magyar Kémény Kft. alkalmazottai látják el.

Az irodahelyiség a gimnázium felöl,
közvetlenül bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250 telefonszámon lehet.
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A kft. munkatársai 2016. január 1. és december 31. között keresik fel a dabasi lakosokat. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek.
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
január 10.
Péli Ferenc–Virbling Mária
január 16.
Fojta János–Horváth Anna
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
január 10.
Talapka Mihály–Rimarcsik Mária
január 11.
Nyul Ferenc–Forgács Erika Mária
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
január 13.
Szikora András–Rumó Zsuzsanna
január 13.
Horváth Attila–Volentér Julianna
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
január 4.
Szondi Péter–Sponga Mária
január 20.
Garajszki István–Greman Mária Magdolna
január 21.
Rapcsák Csaba–Benke Júlia
2015 decemberében kötöttek házasságot:
december 11.
Kerekes György–Györe Beáta  Melinda
december 18. Schmidt Péter–Holi Hajnalka

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Sarafi Józsefné
1926. 01. 26.
Pap Teréz
1925. 01. 22.
Majeczki Miklósné
1925. 01. 28.
Bálint Balázs
1924. 01. 27.
Babóthy Béla Ernőné
1924. 01. 31.
Barsi Ferencné
1922. 01. 25.
Vida Jánosné
1921. 01. 08.

Életkor
90 éves
91 éves
91 éves
92 éves
92 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Újszülöttek
Gyermek neve
Horváth Zoltán
Vincze Janka
Vincze Borcsa
Mezei Márton
Szabados Gábor
Janicsák Gábor
Medgyes Balázs
Gáspár Máté

Anyuka neve	Születési idô
Varga Anett Virág
2015. 09. 02.
Horvát Mária
2015. 10. 17.
Horvát Mária
2015. 10. 17.
Albert Dóra
2015. 11. 09.
Gogolák Kitti
2015. 11. 24.
Császár Brigitta
2015. 11. 30.
Kancsár Mariann
2015. 12. 03.
Tóth Katalin
2015. 12. 05.

Kedves SzülÕk!
A Dabasi Újság decemberi számában megjelent újszülöttek
adatainak pontatlansága kapcsán ismét több bejelentés
érkezett a szülőktől, családtagoktól.
Az újszülöttek esetében mindig a körzeti védőnők adatbázisát
használjuk fel forrásként. Ha ők tévesen küldik el az adatokat,
akkor sajnos, az ilyen jellegű elírások előfordulnak, ami nem a
szerkesztőség hibája. Reklamációjukat továbbítjuk a vezető
védőnőnek, és a következő számban korrigáljuk a téves adatot.
Kapui Ágota főszerkesztő

Gyermek neve
Fojta Rita
Józsa Jázmin
Harasztosi Norbert
Kosztolányi Nimród
Petrik Leila
Adamovich Borbála Anna
Hák Alexandra Izabella
Lakatos Amira Rozália

Anyuka neve	Születési idô
Prigyeni Judit
2015. 12. 11.
Sziráki Nikolett
2015. 12. 14.
Erdélyi Beatrix
2015. 12. 15.
Gazsó Mónika
2015. 12. 16.
Petrik Alexandra
2015. 12. 16.
Zlinszky Eszter
2015. 12. 20.
Hák Veronika
2015. 12. 20.
Lakatos  Anna
2015. 12. 21.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Kirgel Ferencné (Garajszki Mária)
Dr. Papp Lajosné (Fehértói Mária Éva)
Sponga Miklós
Szabados József
Szabó Benedekné (Balog Mária)
Szkicsák-Hébel Ferenc
Danyis Józsefné (Kecskés Terézia)
Tóth Vilmosné (Lukács Jolán)
Majer Józsefné (Rácz Sarolta)
Horvát Péterné (Bozsik Mária)
Szente Károlyné (Molitor Gizella)
Herczeg Istvánné (Németh Margit)
Péli Lajosné (Kovács Julianna)
Pacsirta Mátyás
Kucsák Lászlóné (Kaszala Erzsébet)

1931. 02. 20.
1962. 07. 25.
1940. 10. 07.
1953. 01. 12.
1926. 10. 02.
1946. 08. 19.
1935. 09. 25.
1930. 05. 27.
1936. 06. 12.
1928. 03. 29.
1949. 07. 10.
1926. 06. 29.
1922. 12. 24.
1931. 03. 15.
1947. 03. 09.

2015. 10. 31.
2015. 11. 09.
2015. 11. 22.
2015. 11. 23.
2015. 11. 25.
2015. 11. 28.
2015. 12. 15.
2015. 12. 16.
2015. 12. 21.
2015. 12. 22.
2015. 12. 22.
2015. 12. 24.
2016. 01 01.
2016. 01. 02.
2016. 01. 02.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Jakab László
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban mellettünk álltak.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Hébel Ferenc
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak, bánatunkban osztoztak.
A Hébel család

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

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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Adventi gyermektalálkozó

Pilisszentkereszten

Az Országos Szlovák Önkormányzat december 4-én vendégül
látta az országban szlovák nyelvből legjobban teljesítő diákokat,
akik között kétségtelenül helye volt a sári iskola tanulóinak is.
Az Országos szlovák adventi gyermektalálkozót a Pilisi
Szlovákok Központjában rendezték meg. Intézményünket, a
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát Kecskés Karina 8. és
Praszna Panna 7. osztályos tanulóink képviselték.
A rendezvényt Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat (továbbiakban OSZÖ) elnöke nyitotta meg, aki
beszédében az ünnepek fontosságát emelte ki.
Ezután a szlovákiai Piki színház előadása következett.
A Paskudárium című előadáshoz Dušan Tarageľ mesekönyve adta
az ihletet, amely egyfajta rossz gyerekek múzeuma. A rossz szokásokról számos érdekességet tudhatott meg a közönség.
A vendéglátást az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása
követte, amelyen részt vett Szalay Zoltán plébános, Peller Márton,
Pilisszentkereszt polgármestere, Rastislav Káčer, a Szlovák
Köztársaság magyarországi nagykövete és Hollerné Racskó
Erzsébet, az OSZÖ elnöke, aki zárszóként kellemes karácsonyi
ünnepeket kívánt az egybegyűlteknek.
Ezután Peller Mónika, a Mag yarországi Szlovákokért
Közhasznú Alapítványának alelnöke és Lázár Erika, az OSZÖ

oktatásügyi referense az ösztöndíjasokat köszöntötte. A kitüntetettek között volt Praszna Sára Rákóczi-díjas volt tanulónk is, aki
részt vett a négy féléven át tartó ösztöndíjprogramban, majd a budapesti szlovák gimnázium diákja lett.
A gálaműsort a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségű
Általános Iskola előadása zárta. A betlehemi játék után a szervezők
megajándékozták az egybegyűlteket. Szívből köszönjük az ajándékokat és az élményt.
Rusnák Atila tanár

A Rákócziban megfeneklett a Titanic!
December 4-én iskolánk aulája színházteremmé változott, ahol az
inárcsi KB35 színjátszótársulat bemutatta a József Attila-díjas
Tasnádi István drámáját, a Titanic Vízirevüt. Az eseményt
Ordasiné Kovács Erzsébet tanárnő szervezte, aki több hónapon át tartó egyeztetéseket
folytatott az előadókkal. A KB35 színjátszó
mozgalom Inárcs fiatal felnőttjeiből álló
aktív társulat. Munkájuk azoknak az értékeknek biztosítja a továbbélését, melyek
nélkül az ember nem teljesedhet ki.
A Szivák-Tóth Viktor rendezte két felvonásból álló előadás fő témája a vidékiség,
melyből kitörni vágynak a szereplők, és
„amely nemcsak e sajátos társadalmi közeg,
hanem az országos méretűvé duzzadt megrekedtség-érzet erőteljes kifejezője,” olvasható a több mint negyed évszázada működő
társulat hivatalos honlapján, a kb35inarcs.
hu-n.
„Megfeneklettünk, mielőtt elsüllyedhettünk volna” – ez a Titanic Vízirevü optimizmusa. Azt reméltem, hogy 15 évvel a
darab megszületése után már nem lesz érvényes ez a mondat. Ami
persze azt jelentette volna, hogy a darab is elavult. A KB35 nagyszerű előadását nézve rá kellett jönnöm, hogy nem ez történt.
Lendületes és pontos játékukból kiderült, hogy még mindig annak
kell örülni, hogy fennakadtunk egy zátonyon, mert így legalább
nem történt nagyobb baj. Az előadásnak különös hitelességet ad,
hogy felvállaltan nem professzionális színészek játsszák, hanem
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tanárok, könyvelők, adóellenőrök. Ők aztán igazán tudják, hogy
megy ez még ma is Alsó-Belesden. „Igazi népszínmű,” – mondta
2013-ban az idén 45 éves Tasnádi István, akinek a nevéhez olyan fil-

mek kapcsolódnak, mint a NEXXT, a Made in Hungária, a Matula
Kalandpark vagy a Terápia-sorozat.
A nézők, akik hajóformát alkotva elrendezett székeken ültek,
felettébb élvezték az olykor vidám, olykor elgondolkodtató előadást. Őszintén reméljük, hogy még sok hasonló rendezvénynek
adhat otthont iskolánk.
Tokné Járomi Ilona

intézményeink hírei

Átrium-hírek
Decemberben néhány igen jeles rendezvényről tennénk említést,
amelyek az adventi és a karácsonyi hangulatot tették ünnepibbé,
családiasabbá lakóink életében.
Elsőként a kolléganőnk, Alberti Gizella által megrendezett
betlehemi történet keretében emlékezhettünk meg Jézus születésnapjáról. Ezt követően az Orchidea Népdalkör tagjai nótákat
énekeltek és verseket mondtak az otthon lakóinak.
***
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadásában
több klasszikus zeneszerző darabját hallgathattuk meg zongorán,
hegedűn, csellón és ütős hangszeren.

„A segítség kézzel fogható
– segíts, hogy segíthessünk!”
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi
Nonprofit Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet 2015. június
1-jétől a lakosság szolgálatára, az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt, velük együttműködve. Tavaly 234 esetfeladatot láttunk el, az esetek 65%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség,
18%-ában pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
Néhány esetünkről, valamint csapatunkról bővebben is olvashat a www.dabasmok.hu honlapunkon, valamint a Facebook®
oldalunkon is szeretettel várjuk a látogatónkat!
A mentőorvosi kocsi fenntartása nem kis anyagi áldozattal
jár. Örömünkre szolgál, hogy polgármesteri hivatalok, cégek és
magánszemélyek is segítenek benne, hogy fenntartsuk és üzemeltessük a lakosság betegellátására.
Decemberben, az Ünnepi Évzáró Képviselő-testületi ülésen
Dabas város polgármestere és a Képviselő-testület díszoklevelet
adományozott a mentőorvosi-mentőtiszti csapatnak önfeláldozó munkája elismeréseként. Az elismerést a csapat nevében a
tulajdonosok és a szakmai vezető vették át. Köszönjük szépen!
Nagyon köszönjük a dabasi OMSZ mentődolgozóinak is az
együttműködést!
Őrzött betegszállítás
Költségtérítéses őrzött betegszállítást is vállalunk. Egy német
alapítvány segítségével felszereltünk egy mentőgépkocsit is,
ezzel javítva a környék (nem sürgős) betegszállítási kapacitását!
Egyelőre a betegszállítás költségtérítéses, de a bevételt teljes
egészében a mentőorvosi kocsi fenntartására fordítjuk. A
betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.dabasmok.
hu honlapon vagy a 06-30/857-9000 mobilszámon.
A betegszállítás nem életmentő sürgősségi ellátás, ezért kérjük, sürgős, életveszélyes esetben továbbra is a 104-es vagy 112es számot hívja!
Továbbra is számítunk az Önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és
nem tudnánk ennyi emberen segíteni!

K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Bővebb információ: www.dabasmok.hu

***
Az Új Bóbita Óvoda, a Szent János Katolikus Általános Iskola,
majd a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai is ellátogattak az
otthonba, és elhozták az általuk feldolgozott betlehemi történetet az otthon lakóinak nagy örömére.
A fenti sorokkal is szeretnénk kifejezni hálánkat és köszönetünket minden kedves résztvevőnek, akik hozzájárultak az Átrium
Idősek Otthonának ünnepi műsoraihoz.
Isten áldja meg Önöket! Boldog új esztendőt kívánunk!
Nagy Ágota

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6500
Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: 06-29/561-211
E-mail: balintkata1@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
január havi programok
Kossuth Művelődési 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
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK
Farsangi táncház és kézműves foglalkozás
Időpont: február 5. péntek 18.30
A belépés ingyenes!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek, 18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
február 6., szombat 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

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

rendezvények
A salgótarjáni József Attila Művelődési Központ
50. jubileumi díszünnepségén Kerekes László
kulturális plakátjainak kiállítási megnyitójára kerül sor.
(A Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
anyagának vándoroltatása)
Időpont: január 27., 15.30
Helyszín: József Attila Művelődési és Konferencia Központ,
Salgótarján

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR

(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk a téli
nyitva tartás szerint működik:

hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig

vasárnap zárva

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

www.dabasikonyvtar.hu

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ rendszeres programjai
Hétfő:	9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd:

17.00–18.30 Mamorett-csoport – táncpróba

Szerda:	9.00–10.30 Baba-mama klub – páratlan heteken

Péntek: 	17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna

	10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken
	11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
	17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna
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A szőlősi Tájház látogatásával, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.

intézményeink hírei

A Halász Móricz-kúria január havi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: 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
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
Vezeti: Botta Ilona jógamester
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Január 28-án Örkény István egyperces novelláiról beszélgetünk.
Kérjük, jöjjön el, és olvassa fel kedvencét!
HORGOLÓKLUB
Január 11. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Január 18. (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!

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai

Kedves Látogatóink!

A Sári Közösségi Ház új helyre költözött.
Januártól a Mánteleki úti Zarándokközpontban
várjuk Önöket a szokásos programokra.
2371 Dabas, Mánteleki u 8., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00
Kyokushin karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30
(Bábel Csaba)

– Szerda: 11.00–12.00 – 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: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

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

Január 15. csuhécsalád
Adni jó
Idén harmadik alkalommal valósult meg a Cipősdoboz akció a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai munkatársainak szervezésében Dabason. Az összefogás idén is sok embert
mozgatott meg, aminek köszönhetően összesen 306 dabasi kisgyereknek adtunk át csomagot. December 14-én a Halász
Móricz-kúriában 78 gyermek, 16-án a Sári Faluházban 83 gyermek, 17-én a Kossuth Művelődési Házban 107 gyermek, és a
Segítőszolgálatnál további 38 gyermek vette át az ajándékát.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak a
töretlen lelkesedésért, a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
tagjainak, valamint Jurácsik Andreának a rendezvényeinken
nyújtott színvonalas és meghitt műsor szervezéséért, a dabasi
iskoláknak és óvodáknak, a Pest Megyei Kormányhivatala
Dabasi Járási Gyámhivatalának és mindenkinek, aki csatlakozott
a programhoz és megint együtt élhettük meg azt, hogy „adni jó”.
Földvárszkiné Szőnyi Dóra
a segítőszolgálat munkatársa

Otthon végezhető ajándék-,
dísztárgyak csomagolása, stb.
06-90/603-905
(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/min
0612228397, 06204963980)
2016. január
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Finnországban jártak

a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium diákjai és tanárai

Gimnáziumunk 2015 áprilisában, az 50 éves évfordulón megrendezett ünnepség keretében megállapodást írt alá egy egyhetes tanulmányi cserediák programról Ari Toropainen igazgató úrral, a
Kausalában (Finnországban) található Iitin Luiko középiskolával.
Az első látogatásra 2015. november 8–15. között került sor;

Pénteken egész napos városnézés volt Helsinkiben. A kedd délutáni
programunk különösen és érdekesen alakult, miután a közeli fenyőerdőben egy geosearching programon vettek részt a diákok, ami azt
jelentette, hogy az erdőben elrejtett tárgyakat kellett megkeresni
adott idő alatt a csapatoknak. Ezt követően megismerkedhettünk a

november 8-án délután a magyar gimis csoport szerencsésen megérkezett a szaunák, fenyőerdők és a rénszarvasok földjére a FINNAIR
és a Gondviselés jóvoltából.
A diákok fogadó családoknál szálltak meg, akik nagyon barátságosak voltak, így az angol–német–finn–magyar nyelvű kommunikáció zökkenőmentesen zajlott.
Hétfőn délelőtt az igazgató úr, Ari Toropainen fogadott minket és
előadást tartott Finnországról, illetve az iskolájukról. Ezt követően
magyar diákok tartottak prezentációt Magyarországról, Dabasról, a
Táncsics-gimiről és a csoportunkról. Minden délelőtt tanórákon vettünk részt, voltak olyan különleges órán is, mint főzés és tánc.

finn szaunázás hagyományaival egy kis tóparti házikóban, azaz
Mökkiben. A hagyományhoz az is hozzátartozott, hogy a közeli
tóban megmártózhattunk, a víz csupán 8 fokos volt.
A kapcsolat folytatásaként mi vendégeljük majd meg a finn cserediákokat, akik idén április 10-én érkeznek majd Dabasra.
Nagyon örülünk, hogy ott lehettünk, és várjuk vissza vendéglátóinkat, hogy mi is megmutathassuk nekik iskolánkat, a környéket és
országunk szépségeit.
Talabér János,
Talabérné Kontra Hajnalka
kísérőtanárok és a finn gimis csoport

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a leendő első
osztályos tanulókat és szüleiket
„Suliváró” programjainkra, a
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába
(Dabas, Rákóczi Ferenc utca 2.)

1. „Hangok világa”

január 28. (csütörtök) 17.00–18.00 óráig
Találkozás a hangok világával, mozgásfejlesztés és
angol nyelvi játékok.

2. „Számok világa”

február 25. (csütörtök) 17.00–18.00 óráig
Kalandozás a mesehős kamrájában, kertjében,
logikai feladatok interaktív táblán, szlovák nyelvi
foglalkozás
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3. „Kincskeresés egy varázslatos birodalomban”
március 31.(csütörtök) 17-18 óráig
A birodalom felfedezése interaktív táblán
és mozgásos játékok, angol nyelvi foglalkozás.

4. „Mozdulj, ügyesedj a mesehőssel!”

április 28. (csütörtök) 17-18 óráig
Nagy-és finommozgást fejlesztő gyakorlatok,
szlovák nyelvi játékok.

Kérjük a kedves szülőket, hogy részvételi szándékukat
a 29/364-260-as telefonszámon jelezzék!
Szeretettel várjuk iskolánkban a gyermekeket
és szüleiket!
Alsós tanító nénik,
Tokné Járomi Ilona intézményvezető

hitélet

A z Egyhá zak hírei
Ökumenikus imaheti alkalmak:

Jan. 18-án és 19-én
a Gyóni Evangélikus Templomban.
Jan. 20-án és 21-én
a Gyóni Református Templomban.
Jan. 22-én és 23-án
a Gyóni Katolikus Templomban.

Az alkalmak 17.00 órakor kezdődnek.
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Január 17-én, a 8.30-as szőlősi szentmisénket a 10 éven belül januárban elhunyt
jainkért ajánljuk fel.
• Az ökumenikus imahét idején, január 18. és
23. között szentmiséink elmaradnak, beleértve a szombat estit is.
• Jótékonysági bálunkat 23-án 19.00 órakor
kezdjük a gimnáziumban. Mindenkit szeretettel várunk!
• 24-én, vasárnap a szőlősi szentmisét 8.30
helyett 17.00 órakor kezdjük.
• Február 1-jén, hétfőn, a 17.00 órai szentmisén tartjuk a gyertyaszentelést.
• 3-án szerdán a 17.00 órai szentmisén pedig
minden katolikus részesülhet a Balázs-áldás
szentelményében.
• 5-én, pénteken nem lesz szentmise.
• 6-án szombaton, a 17 órai szentmisét követően tartjuk a 2 havi gitáros/csendes dicsőítésünket.
• 7-én vasárnap Szőlőkben a 8.30-as szentmise kapcsán tartjuk a gyertyaszentelést és
részesülhetünk Balázs-áldásban.
• Ugyancsak 7-én 10.30-kor kezdjük Gyónon
az elsőáldozásra készülő gyermekek befogadási szentmiséjét, ami egyben gitáros gyerekmise is lesz.
• 10-én hamvazószerda, szigorú böjti nap (ld.
a szórólapunkon.) A 17.00 órai szentmisén
bármely katolikus testvérünk részesülhet a
hamvazás szentelményében. Ezzel a nappal
megkezdődik a nagyböjt (ld. a szórólapon),
16.00 órakor pedig keresztutat imádkozunk a
gyóni templomban. 17.00 órától szentmise,
utána gyóntatás 18.15-ig. A nagyböjt további
programjait ld. a következő számban. A sző
lősi templomban nagyböjt péntekjein 17.00
órától keresztutat imádkozunk.
• 14-én mind a 8.30-as szőlősi, mind a
10.30-as gyóni szentmisén kiszolgáltatjuk a
betegek szentségét azoknak az időseknek

vagy betegeknek, akik a sekrestyében az
előző vasárnapig jelentkeztek. (Akik még
nem vettek részt az elmúlt évek közös felkészítésének valamelyikén, azok számára idén
is tartunk felkészítést, ami a szentségfelvétel
feltétele.)
• Februárban megkezdődnek a jegyesoktatási
alkalmak, ezért azok a jegyespárok, akik idén
szeretnének templomunkban házasságot
kötni, szíveskedjenek szándékukat január
végéig telefonon jelezni.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, diákmisét általában a hónap 1.
és 3. vasárnapján 11.00-kor. Így legközelebb
diákmisék január 17-én, valamint február
7-én lesznek.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 24., 10.00 óra:  Imahetet záró úrvacsorás istentisztelet a gyülekezeti házban
• Január 31., 15.00 óra: Filmklub, filmvetítés a
gyülekezeti házban (havonta egyszer)
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő a gyülekezeti teremben
– 10.00 óra – istentisztelet a gyülekezeti
házban
– 10.00 óra – gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben
• minden hónap utolsó hétfőjén
– 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában,
– 11.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmáció-előkészítő
• szerda:
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra (1–4.
osztály) a gyülekezeti teremben
– 16.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
6. osztályosok számára

• péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség, minden hónap 2. péntekén
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a
testvéreket! Minden kedves olvasónknak
istentől gazdagon megáldott, békés, boldog új esztendőt kívánunk!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Istentisztelet úrvacsora osztással:
febr. 7-én, 10.00 órakor
• Konfirmációs óra: csütörtök 15.30 óra
• Kóruspróba: péntek 17.00 óra
• Idősotthonokban istentisztelet:
Átrium: jan. 11-én, 11.00 óra
Zárdakert: jan. 12-én, 14.00 óra
• Szeretetvendégségeink:
jan. 31-én, vasárnap, 16.00 óra: Borbély
Imre – Útjaim Vietnámban és Kanadában,
tombola
– febr.7-én, vasárnap, 16.00 óra: Csoó Anna
mária – Tibet oly távol, és mégis közel; a
Hende család: Útjaink Tenerifén és más szép
helyeken, tombola
– febr.14-én vasárnap, 15.00 óra, családi délután: Csillag gyerekkórus és a Louisiana
Double fellépése, tombola
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebookon is:
Gyóni Evangélikus Egyházközség.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel
a gyülekezeti házban
• Kóruspróba január 15-től a hernádi Általános
Iskolában pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Január 24. vasárnap délelőtt 10.00 órakor
úrvacsorai istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor
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A dabasi helytörténet jelentôsebb évfordulói 2016-ban
– 100 éve, 1916. január 1-jén nyitotta meg kapuit az Első Magyar
Hadiárvaház a gróf Vay Péter által adományozott gyóni családi
kúriában. Új épületének alapkövét ünnepélyes keretek közt 1916.
október 1-jén helyezték el.
– 40 éve, 1976. január 24-én hunyt el dr. Lakos János, a dabasi
egészségügy mértékadó személyisége, akinek rendelője az utolsó
napig nyitva állt betegei előtt.
– 210 éve, 1806. február 12-én, Gyónon született Dabasi Halász
Boldizsár reformpolitikus, országgyűlési képviselő.
– 70 éve, 1946. február 23-án született Alsódabason Czagányi
László helytörténész, városunk díszpolgára.
– 70 éve, 1946. február 27-én írták alá Budapesten a magyar-csehszlovák „lakosságcsere-egyezményt”.
– 115 éve, 1901. április 16-án született Alsódabason Dinnyés Lajos
kisgazdapárti politikus, Magyarország miniszterelnöke.
– 55 éve, 1961. május 3-án Budapesten hunyt el Dinnyés Lajos, az
Országgyűlés alelnöke.
– 80 éve, 1936. május 10-én avatta fel az Opóczki Mihály és felesége hagyatékából származó polgári épületben az új gyóni evangélikus óvodát dr. Raffay Sándor püspök.
– 130 éve, 1886. május 11-én, teljesen elszegényedve hunyt el
Budapesten Kászonyi Dániel honvéd százados, újságíró.
– 110 éve, 1906. június elején a kunszentmiklósi nyomdász,
Schwarz Lipót a Kiskunsági Híradó melléklapjaként az
alsódabasi járás közönsége számára lapot indít, Alsódabas és
Vidéke címmel, melynek szerkesztője Gyóni Géza lett.
– 30 éve, 1986. június 10-én, férje magyarországi programjának
részeként Dabasra látogatott Raisza Gorbacsova, a szovjet „first
lady”.
– 85 éve, 1931. június 30-án választották első alkalommal országgyűlési képviselővé Dinnyés Lajos földbirtokost, a kisgazdapárt
politikusát.
– 35 éve, 1981. július 1-jén adták át a Szakorvosi Rendelőintézet
épületét.
– 145 éve, 1871. július 26-án hunyt el Bartholomaeides Soma gyóni
evangélikus lelkész, a „Metelka díjazottja” őszibarackfajta nemesítője.
– 30 éve, 1986. augusztus 20-án kiemelt megyei ünnepség keretében adták át rendeltetésének a Bujdosó Géza tervei alapján épült
Gyóni Géza Általános Iskolát.
– 225 éve, 1791. szeptember 21-én született Bécsben Széchenyi
István politikus, író, közgazdász, polihisztor, a „legnagyobb
magyar”.
– 50 éve, 1966. október 1-jén alakult meg Sári, Dabas és Gyón községek összevonásával Dabas nagyközség.
– 110 éve, 1906. október 3-án vonult vissza a színművészeti pályától
Siposné Dobozi Lina, a Népszínház színművésze, aki életének
utolsó időszakát Felsődabason töltötte. Utolsó szerepét Major
Simon népszínművében, az „Ipamuram” című darabban játszotta.
– 80 éve, 1936. október 21-én, a gyóni rekordnapon először állt a
starthoz Eric Fernihough angol versenyző, a pálya későbbi hősi
halottja. 1000 köbcentis motorkerékpárjával, álló starttal, 1 mérföldre 174,270 km/h sebességgel kategória világrekordot ért el.
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– 60 éve, 1956. október 23-án a budapesti tömegtüntetéssel megkezdődött a magyarság 20. századi nagy pillanata. A forradalom és szabadságharc szikrája néhány nap késéssel ért körzetünkbe:
– Október 27-én fiatal sári lakosok rálőttek a községen áthaladó szovjet alakulatokra.
– Október 28-án, Sáriban Farkas Pál vezetésével a tanácsházán
elégették a begyűjtési iratokat, majd a felkelők délután fegyverekért Dabasra mentek, ahol lefegyverezték a rendőrséget
és a honvédségi Kiegészítő Parancsnokságot. Visszafelé a
beszerzett fegyverekkel kommunisták házaira lőttek, személyi sérülés nem történt.
– Október 28-án, Gyónon megalakult a község Nemzeti
Bizottsága és Nemzetőrsége.
– Október 30-án, Dabason megalakult a Dabasi Járás Nemzeti
Bizottsága, elnöknek dr. Domián Ferencet választották meg a
községek küldöttei.
– 145 éve, 1871. november 4-én született Szegeden Back Bernát
üzletember, műgyűjtő, politikus, aki életének utolsó éveit
Gyónon töltötte.
– 135 éve, 1881. november 10-én született Kiskunfélegyházán
Falu Tamás író, költő, ócsai majd dabasi közjegyző.
– 200 éve, 1816. november 26-án született Alsódabason Halász
Géza orvos, politikus, országgyűlési képviselő, a dabasi szakorvosi rendelőintézet névadója.
– 60 éve, 1956. december 10-én, Gyónon a felháborodott tömeg
meglincselte az alkalmas és népszerű vezetők leváltását és a régi
népszerűtlen pártemberek visszahelyezését provokatív módon
erőltető Biksza Miklós, járási pártbizottsági titkárt. A lázadó
falut példátlanul súlyos ítéletekkel, megtorlással büntették.
– 120 éve, 1896. december 17-én Sáriban, a bíróválasztáson a
csendőrök csak sortűzzel tudták megfékezni a régi bíró leváltását követelő felháborodott tömeget. A számos sebesült mellett
két halálos áldozat volt az erőszakos fellépés eredménye, Halász
Jenő helyettes főszolgabíró pedig csak az ablakon kiugorva
tudott elmenekülni a községháza épületéből.
– 180 éve, 1836-ban kezdte meg működését Alsódabason a
Széchenyi István által indított országos mozgalom keretében
épült Úri Kaszinó.
– 135 éve, 1881-ben született Sziráki Pál nemzetgyűlési képviselő, Gyón község bírója.
– 110 éve, 1906-ban Budapesten adta ki a Franklin Társulat gróf
Vay Péter első nagysikerű kötetét „Kelet császárai és császárságai” címmel, melyet másfél éven belül három világnyelvre lefordítottak.
– 105 éve, 1911-ben, Alsódabason hunyt el Mády Ferenc földbirtokos, Dabas lokális poétája.
– 90 éve, 1926-ban avatták fel Sári község I. világháborús emlékművét, melyet később az eredeti helyéről áthelyeztek a templomkertbe.
Összeállította: Valentyik Ferenc
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A 2. magyar hadsereg doni kálváriája
A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg kálváriája 73 éve, 1943. január
12-én kezdődött meg, amikor a Don-kanyarban a szovjet hadsereg
áttörte a frontvonalat és a reggeli órákban elindította offenzíváját a
rosszul felszerelt, alultáplált, a –40 fokos hidegben is hősiesen ellenálló
magyar csapatok ellen. Az irgalmatlan orosz túlerő térdre kényszerí
tette a honvédeinket, mert a több mint 200 kilométeres frontvonal
megtartása sziszifuszi erőfeszítésnek bizonyult. A megállapodások
ellenére a német hadsereg nem látta el a magyar csapatokat korszerű
fegyverekkel, sőt szállítókapacitásukat sem bocsátották rendelkezésükre. A harcokban január és április között 42 ezer katona halt hősi

halált, és a hosszú visszavonulás alatt 100-120 ezerre tehető a veszteség.
Aki nem a harcban esett el, az megfagyott, vagy a Szovjetunió fogolytáboraiba hurcolták. A menekülőket nemcsak az ellenség tizedelte
kegyetlenül, de a németek sem segítettek, sőt lelökték teherautóikról,
vagy eltaposták harci járműveikkel. A hadifogság poklából mindössze
60 ezer katona térhetett haza, többen közülük elvesztették végtagjaikat, maradandó testi-lelki sérülésekkel élték le hátralévő életüket.
A Don-kanyarban lezajlott események bekerültek a magyar történelem legsötétebb fejezetei közé. A hősök és áldozatok emlékét kegyelettel megőrizzük. 				
szerk.

Zilahy Lajos:

180 éve született a Szózat

Requiem
– Ha majd zenét akartok egyszer írni nékik
Mozartok, Lisztek és ti új Beethovenek,
Írjátok akkor, hogy ha dús bíborban vérzik
Az alkonyat a sötét zongorák felett.
Ha majd egy csöndbe süllyedt kisszobában lesztek
– A fáradt napsugár a függönyökbe szúr –
Szívetekben a bánat arany mécse reszket
S a homlokotok sápadt kezetekre hull!
Vigyázzatok. Nem fényes Gráfok voltak ők,
Nem büszke lovagok és nem vasas vitézek,
Nem harci tornát vívók és lándzsatörők,
Kik holdvilágos éjen hölgyeket igéztek, –
Csak sűrűvérű, rongyos, lomha bús parasztok,
Kik hegynek völgynek törtek szent ármádiákba;
A fáradt bakancs szurkos, mély sarat dagasztott
És fejükön a Halál fehér glóriája!
Írjátok így: Nagyon szerették ezt a földet
És zúgva harcba szállt a szürkék regementje,
Tüzes szívükben drága hittel égbe törtek
És most alusznak – mélyen – egymást átölelve.
A régi dómok füstös, gyertyafényes csöndjén
Ó úgy borongjon ez a fekete zene,
Mintha őszutón lenn, a szőke Tisza völgyén
Az esti szélben
Akácfaerdők lelke zengene.

Vörösmarty Mihály 1836-ban, idén 180 éve írta meg a Szózatot,
amelynek kézirata alatt csak évszámot találunk, a hónap nincs
lejegyezve. 1837-ben az Aurórában jelent meg a költemény,
amely elindította egyéni útjára, sorsot adott neki, egy egész nemzetet lelkesítő, felemelő, összetartó küldetést.
A mű nagyságát már a kortársak is felismerték. A Nemzeti
Színház igazgatója, Bartay András pályadíjat is kitűzött a vers
megzenésítésére. 1343-ban Egressy Béni komponált rá halhatatlan dallamot, a megzenésített Szózat ősbemutatójára pedig ez
év május 10-én került sor a Nemzeti Színházban. A Szózat
nem önmagában, hanem Kölcsey Himnuszával együtt töltötte
be küldetését a magyar nemzet sorsában, amelynek idén január
22-én van 193. születésnapja. E két mű kiegészíti egymást, keretbe foglalja ünnepi alkalmainkat. A Szózat, a „nemzet béke s hadi
dala”, ahogy a Pesti Hírlap nevezte, alternatívát vázol fel a
magyarságnak, elé tárja a bukás vagy a megmaradás, a túlélés
vagy a nemzethalál drámai lehetőségét. Hangvétele lelkesítő,
ellentétekre épülő, hazaszeretettől átfűtött költői beszéd, ahol a
lírai én szónoki szerepben fordul a nemzet felé, helytállásra buzdítja.
„Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”

–szerk–

Január 14-én 18 órakor a Nemes-kúriában

Történelmi esték
címmel kezdetét veszi egy kötetlen beszélgetés-sorozat
Szabó József János hadtörténésszel.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a továbbiakban
minden hónap második csütörtökén
megrendezésre kerülő programunkra.
Kisdabasért Egyesület
2016. január
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Száz éve nyitotta meg kapuit a gyóni Hadiárvaház

„Az első Hadiárva-Otthon az év első napján nyílt meg. Gróf Vay Péter mindjárt a
háború kitörésekor odaajándékozta gyóni
tágas kastélyát melléképületeivel, kiterjedt
parkkal és szőlőteleppel együtt a harctéren
elesett hőseink gyermekeinek felnevelésére
és pedig azzal a céllal, hogy belőlük, távol a
főváros zajától, munkás földmívelőket
neveljenek. Az épületek átalakítása és az
intézet felszerelési költségeinek fedezése
végett megindított akció sikere következtében az intézet már megnyithatott, hogy
száz gyermeknek otthont nyújtson.”
Pontosan száz éve a Pesti Napló 1916.
január 2-i lapszámának hasábjain így értesült a hazai nyilvánosság a Gyón községben
kapuit megnyitó hadiárvaház működésének kezdeteiről. A Budapesti Hírlap két
nappal később „A társadalom és a háború”
rovatában hasonló terjedelemben, de
néhány lényeges információval bővebben
tájékoztatta olvasóit: „Az intézetet a karmelita-apácák vezetik, a berendezés költségének fedezésére pedig Lónyay Elemérné
grófné Stefánia királyi hercegnő társadalmi
akciót indított. Az otthonban száz magyar
gyereket helyeznek el, akiket földmívelővé
fognak kitanítani.” A hír jelentőségét a
hadiárvák létszámának folyamatosan
növekvő számsorával lehet a legjobban
érzékeltetni. A sajtóadatok szerint a nehéz
élethelyzetbe került gyermekek száma
egyetlen év alatt, az 1915. március 31. és
1916. március 31. közötti időszakban 5176
főről 50 643 főre nőtt, vagyis közel megtízszereződött. A hadiárvák száma 1916.
január elején 24 644 fő volt, azaz 1916 első
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negyedévében is több mint duplájára emelkedett a szomorú sorsokat tükröző számsor.
A hadigondozás a világháború kirobbanásakor az 1875. évi LI. és az 1887. évi XX.
törvénycikkek jogszabályai alapján folyt,
melyek elavultságát a minden korábbit meghaladó emberveszteségek tettek rövid idő
alatt nyilvánvalóvá. A hadiárvákat elsősorban a megszokott viszonyaik között, a családjuknál igyekeztek hagyni, ha biztosítottak voltak megfelelő színvonalú nevelésük
feltételei, minden más megoldás csak ennek
hiányában jöhetett számításba. A családi
kötelék az esetek 90%-a felett a hadiözvegy
édesanyát jelentette a gyakorlatban, illetve
további néhány százalékban más családtagot, rokont, akiket a Hadiárvák Alapjából
segélyeztek. Azonban a befogadásra alkalmas családok száma a háború előre
haladtával mindinkább csökkent, és egyúttal az is beigazolódott, hogy a hadiárvák
rohamosan növekvő létszámának problematikája a meglévő állami-, egyházi- és társadalmi szervezetek által fenntartott menhelyek keretein belül nem kezelhető.
A hátország sajtójában 1915 nyarán
jelent meg a hadiárvaház fogalma és létesítésének gondolata. A legnagyobb nyilvánosságot az Ottokár hadiárvaház létesítésére indított országos kezdeményezés
kapta, melynek adománygyűjtéséből társadalmi mozgalom lett. A gyóni hadiárvaház
előkészítése a háttérben zajlott, gyors létrejöttében meghatározóak az adományozó
gróf Vay Péter (Gyón, 1864. szeptember
26.–Assisi, 1948. február 28.) címzetes

püspök, misszionárius világutazó, író érdemei. Kiforrott elképzelése volt a gyóni családi birtok hasznosításáról, hiszen a kastély
közösségi használatba adásának gondolata
több mint egy évtizeddel korábban megszületett. A Budapesti Hírlap tudósítása szerint a gróf először 1904. szeptember 18-án
tájékoztatta az üdvözlésére összegyűlt
gyóniakat, hogy „a kastélyt és a hozzátartozó telkeket jótékony intézetté alakítja”.
A felújításra szoruló kúria átalakítása azonban a magas költségek miatt a világháború
kezdetéig el sem kezdődött. Döntő momentumként értékelhető, hogy Vay gróf a fővárosban több gyermekotthont működtető
Jézus Isteni Szívéről nevezett Kármelita
Nővérek rendjét a Magyar Katolikus
Lexikon adata szerint már 1912-ben, első
vidéki helyszínként Gyónra invitálta.
A hadiárvaház indulásának évében tizennégy apáca nevelte a gyermekeket és
működtette a kastélyhoz tartozó gazdaságot.
Az indulásban az is sokat segített, hogy a
hazai csecsemő- és gyermekvédelem lelkes
elnök-asszonya, Lónyay Elemér gróf felesége, Stefánia királyi hercegnő (1864-1945)
teljes elkötelezettséggel a hadiárvaház ügye
mellé állt. A felhívására összegyűlt adományok végül 55 fős induló létszámot tettek
lehetővé, az intézmény másfél éves kortól
fogadta a hadiárvákat. A létszámbővítést
szolgáló új épület alapkőletételére 1916.
október 1-én, ünnepélyes keretek között
került sor. Gróf Vay Péter – a kezdeti
tapasztalatok birtokában – a következőképpen érvelt a hadiárvaház működtetésének fontossága mellett: „A szerető szülő, a
család mindenesetre a legtermészetesebb és
legegészségesebb istápolók. Születésének
helye, rokonainak köre minden gyermek
fejlődésére nézve a legtöbb biztosítékot
nyújtja. Fájdalommal kell azonban konstatálnunk ez otthonok számának apadását.
A családok, a legalább arra hivatott családok, hogy árvákat körükbe fogadhassanak
és sikerrel nevelhessenek fel, mind ritkábbak lesznek. Maguk az özvegyek mind
nagyobb számmal keresik hazulról távol
kenyerüket és üzletekben, gyárakban
helyettesítik elesett férjüket. Gyermekeik
így hajlék és kellő ápolás nélkül maradnak,
ezek megmentésére föltétlenül árvaházakat
kell létesíteni. Amennyire lehet, adjunk ez

kultúra

A Szabadság felé
intézeteknek otthonias, családi jelleget és
építsük azokat falun, távol a városok zajától.
A városban felnőtt fiatalság a vidékre nézve
eleve veszve van. A földmívelést csak a természet ölén lehet elsajátítani és megszeretni. Így fejlődhetik ki testileg a nehéz munkára és csak így foghat természetes gyökeret ott, ahol hivatva lenne működni.
Tartózkodjunk elsősorban a proletárok
számát növelni. Gyermekek, kik a nagy
városok izgalmas légkörében nőnek fel, nem
szokják meg többé a puszták csendes nyugalmát. A városi gyermeknek mások a hajlamai és más a testalkata is. A városi lakosság nem jön a falura, csak legföljebb pihenni, nyaralni. A falu fiatalságának ellenkezően, ismert vágya a nagy városokban keresni
szerencséjét. Hogy a gyermekeket a vidéknek megőrizzük, azért fontos falusi otthonokat, szeretetházakat létesíteni. E célból
létesült a gyóni hadiárvaház.”
Valentyik Ferenc

Gárdonyi Géza:

HÁBORÚ ÁRVÁJA
Fészekből kiesett madár - a nevem.
És én nem tudom: mi történt velem?
Annyit sírtam, a szám is bele fáradt:
Jaj, nem találom apámat, anyámat!
Az éjjel mégis láttam apukám.
Kard volt a kezében, seb a homlokán.
Nézett. Szeméből a könny kiesett.
– Apukám édes, fáj-e a sebed?
– Nem fáj! Szégyelleném, ha fájna.
De búsít, hogy a hős gyermeke árva.
Ha kenyeret kérsz, van-e, aki hallja?
A nyoszolyád tán tüskebokor alja?
Ha sírva fakadsz, ki ölel szívére?
Oda borulsz az országút kövére.
– Apukám, – mondtam, – hát már ez se fájjon:
Láthatod, hogy hálok puha fehér ágyon.
Kenyér, ha kell, egy egész nemzet adja.
S ha sírok, mindig lesz, aki meghallja:
Bárki is az, ki karjait kitárja,
Krisztus szívére borul minden árva.
(1915)

Vajon hol tartana a magyar kultúra elkötelezett napszámosainak áldozatvállalása
nélkül?
A nyilvánvalóan költői kérdés latolgatásáig Kapui Ágota verseskötetét olvasva
jutottam el. A szerzőt már bő negyedszázada ismerjük Dabason. Kezdetben a gimnázium tanáraként oktatott és nevelt, tehetségek útját egyengette a legnagyobb álmok
irányába a rá nagyon is jellemző módon
(„csak egészen adtam”). Később az önkormányzati kabinetirodába került, ahol a
városi újságot és igényes helyi kiadványokat
szerkeszt, emelkedett hangulatú rendezvényeke t sz e r ve z m ind a m a i napig.
Leggyakrabban a Dabasi Újság hasábjain
találkozunk a munkájával, mely tartalmával és külső megjelenésével is magán viseli a
keze nyomát, így alakítva, formálva és hozzáadva a nagy egészhez. Szerkesztői eszköztárában előkelő helyen szerepelnek a
költemények, főként az ünnepek, jeles események ráhangolódását segítve. Ady
Endrétől Zelk Zoltánig nagyon széles a
kiválasztott szerzők skálája, de a saját versei
csak ritkán kapnak helyet. Ebbéli hiányérzetünkre kiváló válasz a decemberben
bemutatott „A másik oldal” című kötete,
mely közel száz költeményt tartalmaz. A
beválogatott versek a szerző életének két
alkotói korszakából származnak, a közbülső csaknem két évtized csendjével elválasztva és összekötve. Csupa elmélyült gondolkodást igénylő mű („súlyos az ének”), még
az ötödik verséig sem jutottam, amikor
megfogalmazódott bennem a bevezető
gondolat.
Kapui Ágota számára jól érzékelhetően
a legfontosabb emberi értékek és életérzések egyike a szó teljes értelmében vett szabadság („Szeretem, ha a gondolat szabad”).
Életútját ismerve tudtuk róla ezt eddig is,
de versekbe foglaltan szembesülve mégis
más dimenziót ölt a tapasztalatunk.
Jómagam néhány évvel ezelőtt már kaptam
ebből ízelítőt, amikor Gellért Sándor költő
Gyóni Gézával kapcsolatos írását kerestem
az Igaz Szó 1980-as évfolyamában. A kutatói szerencse úgy hozta, hogy az esszét az
októberi számban találtam meg, Kapui
Ágota „Megközelítés” című versének szomszédságában. Meglepődve olvastam el egymás után többször is a bátor hangú alko-

tást, ugyanis akkoriban a keleti blokkban a
szabadság témája - bármely variációban köztudottan tabunak számított. Végül arra
jutottam, hogy a költő értékrendjét ismerve
voltaképpen magától értetődő a témaválasztás, hiszen a Ceaușescu-rendszer népnyomorító és magyargyűlölő borzalmait
elszenvedve, miről is írt volna, ha nem a szabadságról?
A könyv intenzív belső vívódásokat tükröző sorai most végképp megerősítettek
ebben a következtetésben. A Székely Mikó
Kollégium és a Babeş-Bolyai Egyetem egykori diákjának az erdélyi magyar értelmiség
küzdelmes és küldetéses, szolgálatra ítélt
sorsa adatott, mely hitelesíti költészetét.
Kötete jó szívvel ajánlható minden versszerető magyar embernek határokon innen és
túl, hét határon át, a határok összes variációjában.
(Kapui Ágota: A másik oldal. Hungarovox
Kiadó, Budapest, 2015. 145 p. Meg jelent
Dabas Város Önkormányzata támogatásával.)
Valentyik Ferenc

Kapui Ágota
Ellentétek
Mint fénynek az árnyék
Mint szentnek a máglya
Mint rossznak a kegyelem
Mint jónak a büntetés
Mint kutyának a lánc
Mint gyermeknek a pofon
Mint öregnek a szerelem
Mint ifjúnak a halál
Mint bűnösnek a felmentés
Ártatlannak ítélet
Mint káromlónak az ima
Haldoklónak a vallomás
Mint Jónásnak a cethal
Káinnak
Ábel
égbe szálló
füstje
2016. január

Dabas 19

sport

TOP FITNESS SE
Mesebeli karácsonyi gála

December 19-én ismét az OBO Aréna adott otthont a Top Fitness
Sportegyesület hagyományos, évzáró Karácsonyi gálájának. Az idei
rendezvény különlegességét az adta, hogy a nézők nemcsak a sportolók tudásából kaphattak ízelítőt, hanem egy varázslatos előadás
részesei is lehettek.
Ebben az évben a műsor első része a mesék csodálatos világát elevenítette fel. A népszerű történetek tündéri, bájos, vagy vicces figuráit táncukkal keltették életre a lányok, akik nagy élvezettel bújtak a
rajzfilmfigurák, a hercegnők, vagy éppen a mostohák bőrébe.
A gála második részében a meglepetés produkcióké volt a főszerep. A kisebb és nagyobb gyerekek karácsonyi táncokkal varázsoltak
ünnepi hangulatot, és adtak igazi közösségi élményt mindenkinek. A
rendezvényen azonban nemcsak a lányok, hanem az edzők és a szülők is felléptek. Bennárik Dóra egy különleges moderntánc koreográfiát adott elő Szakács Eszterrel, Weil Evelin pedig Minnie egér bőrébe bújt. Hatalmas ováció fogadta Babos Ádám és Selmeczi Bánk tornabemutatóját, akik amellett, hogy a gyerekek edzői, aktív versenyzők is. Ádám ebben az évben magyar bajnok lett egyéni összetettben,
és világversenyen is ért el első helyezést, Bánk pedig az ifjúsági EB-n
végzett a 4. helyen lólengésben.
A szülők az idén két produkcióval is készültek a gálára, hiszen a
lányok számára mindig nagyon érdekes, ha az ő bemutatóikat láthatják. Az anyukák – néhány lelkes apukával kiegészülve – egy fergeteges orosz táncot adtak elő, az apukák pedig teljes erőbedobással, sokszor önmagukat sem kímélve ropták a bajor zenére.

20 Dabas 2016. január

A műsort lezáró közös tánc után következett az ajándékozás.
Az óvodásoktól a felnőttekig mindenki csomagot kapott, majd kisorsolták a Fitt Család program keretében a tombolákat is.
A nyeremények felajánlói:
Bese Ital Nagykereskedés, Negyelszki Erika Fotó, Bor Cukrászda,
Dabas Motel, Díszállat Kereskedés, Bio Bolt, Forgifotó, Beauty
Fodrászat, Vogtland Pékség, Pentameter Könyvesbolt, Főnix
Masszázs, Rézangyal Étterem, Radnai István, Weil Evelin Kozmetika.
R. L.

sport, mozaik

KÉZILABDA

Nem szeretem

Férfi junior- és felnőtt csapataink decemberi eredményei:

Csapatok

junior

felnőtt
26 : 26
25 : 27
Juniorcsapatunk hatodik, felnőtt csapatunk a második helyen zárta
az őszi fordulót.
A tavaszi bajnokság első mérkőzése hazai pályán kerül megrendezésre, február 7-én, vasárnap a CYEB Budakalász csapatai ellen 16.00
illetve 18.00 órai kezdettel az OBO Arénában.
Szurkolóink azonban a téli szünetben sem maradnak mérkőzések
nélkül.
Felnőtt csapatunk három edzőmérkőzést játszik hazai pályán.
Január 13-án 19.00 órától a Kecskemét, 15-én 18.30-tól a Ferenc
város, január 29-én 18.30-tól pedig a Lajosmizse csapatait fogadjuk.
Vecsés SE–Dabas VSE KC
27 : 25
Csurgói KK–Dabas VSE KC	    –

Női juniorcsapatunk decemberi eredményei:

Csapatok
Dabas VSE KC–Martonvásár
Jászárokszállás VSE– Dabas VSE KC

eredmény
46 : 8

29 : 16

A lányok a hatodik helyen állnak a tabellán.
Női felnőtt csapatunk decemberi mérkőzései:

Csapatok
Csömör SSZN–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–Százhalombattai NKKSE
Jászárokszállás VSE– Dabas VSE KC

eredmény
33 : 29
37 : 30

19 : 45
Női felnőtt csapatunk második helyen áll az őszi fordulók után.
Junior- és felnőtt csapataink következő hazai mérkőzése január
23-án, szombaton lesz a Kossuth Zsuzsanna SZKI tornacsarnokában 17.00, illetve 19.00 órai kezdettel.

UTÁNPÓTLÁS
Az Országos Serdülő Bajnokság „G1” alapszakaszában december
elején mindkét fiúcsapatunk egy-egy mérkőzést játszott.
Dabas VSE KC II.–Törökszentmiklós Székács
Mizse KC–Dabas VSE KC I.

59 : 25
39 : 20

Az alapszakaszt fiatalabb csapatunk (I.) az ötödik, míg korosztályos együttesünk (II.) veretlenül az első helyen zárta.
Korosztályos csapatunk a középdöntőben folytatja a küzdelmeket.
Az ünnepek előtti héten fiaink három mérkőzést játszottak le hat
napon belül:
Dabas VSE KC II.–Kiskőrösi KS
Törökszentmiklósi KE–Dabas VSE KC II.
Bácska SZSE–Dabas VSE KC II.

49 : 19
15 : 38
23 : 25

Lány OSB csapatunk négy mérkőzést játszott az év utolsó hónapjában:
CSÁTESZ SE Csávoly–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–Kecskeméti SI
HUFBAU Kecskemét–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–EURONOVEX USE

19 : 27
21 : 23
23 : 18
10 : 27

Lánycsapatunk jelenleg a hatodik helyet foglalja el a tabellán.
Az Országos Gyermekbajnokság az idei évben is tovább folytatódik. Csapataink aktuális eredményeiről a www.dabashandball.hu
oldalon tájékozódhatnak.
HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

a szilveszteri durrogtatókat

Január 3-án délelőtt Újhartyán felől autóztam Dabas felé. Először
egy magyar vizslával, majd néhány száz méter megtétele után egy
keverék kutyával találkoztam. Mindkettőn nyakörv volt, az éhségtől
kimerülve, dülöngélve kóvályogtak az út egyik feléről a másikra.
Egyik sem volt hajlandó beszállni a kocsimba, hiába igyekeztem
becsábítani, hogy legalább biztonságos helyre szállítsam őket. Az
igyekezetem alatt persze többször is feltorlódtak előttünk-mögöttünk a járművek, türelmesen várták a fejleményeket. Valójában mindenki részéről együttérzést véltem kiérezni az állatok iránt. Egyik
közlekedő társam, egy fiatal lány és anyukája, szintén megálltak,
hogy segítsenek, de nekik macskák voltak a kocsijukban. Végül is
annyit tehettem csupán, hogy a Rádió Dabasban bemondattam,
hogy a két település között kóborol a két szerencsétlen állat. Abban
csak reménykedem, hogy eredménye is lett az infónak, és nem ott
oszladozik azóta az út szélén a két tetem.
És hogy miért is ragadtam billentyűt? Pusztán azért, amit az
érintettek nyilván jól tudnak és különösebben nem törődnek vele.
Vagyis, hogy sokakkal együtt elmondjam én is, mennyire – és itt
keresgélem a még elfogadható kifejezést – beteges dolognak tartom,
ha valaki a buli fokozásának, vagy éppenséggel csúcspontjának tartja
a petárdázást (amire az okosok azt mondják, hogy nem petárda, de én
hadd nevezzem egyszerűen csak így az összes olyan pirotechnikai eszközt, amivel hangot lehet kiadni). Évek óta tudjuk, milyen borzasztó
szenvedést okoznak ezek a durrogtatások házi kedvenceinknek.
Több ezer, ha nem tízezer – főleg – kutya menekül hanyatt-homlok
valahová és válik többségük áldozattá, fagy meg, szerez életre szóló
sérüléseket.
Persze értem én. A személyiségi jogok közé tartozik, hogy az év
utolsó napján lehet durrogtatni. De szerintem legalább annyi ember
év végéjét és kezdését keseríti meg, ha baja esik a család egyik négylábú „tagjának”, mint akik számára élvezetet jelent.
Egyébként azoknak – akik ellenállhatatlan vágyat éreznek, hogy
férfiasságukat, vagy ma már nőiességüket – bizonyítsák, van lehetőségük lövészklubba beiratkozni, esetleg fegyveres testületbe kérni a
felvételüket. Ott aztán egész évben, valóban kemény, de szabályozott körülmények között
biztosíthatnák maguk
számára az örömszerzés
ezen formáját.
Utóirat: figyelemreméltónak és mindenképpen észben tartandónak
találom egyik nőismerősöm tapasztalatból született Facebook-bejegy
zését, miszerint amelyik
férfi szeret durrogtatni,
annak kicsi a férfiassága.
(Ő másképp fogalmazott.)
Szandhofer János
2016. január
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Gyárátadó ünnepség
a Wellisnél
A 2015-ös év igazán meghatározó volt a Wellis életében. A munkavállalói létszám növekedése, a fokozatos
fejlődés mellett további sikereknek is részesei lehettünk
a Wellisnél. A megrendelés állomány kiszolgálásához
ugyanis szükséggé vált egy új, közel 10 000 m2-es csúcstechnológiás gyártócsarnok felépítése, melynek ünnepélyes
átadására december 4-én került sor.

csarnoknak köszönhetően ez a szám jelentősen fog növekedni a közeljövőben. Páratlannak tartja azt a fejlődést,
amit a cég elért és jelenleg is produkál, és reméli, hogy
a terjeszkedés nem ér itt véget.
Kőszegi Zoltán, Dabas Város polgármesterének ünnepélyes köszöntőjét követően a Wellis ügyvezetői igazgatóival
kiegészülve ünnepélyes szalagátvágásra került sor az épület
főbejárata előtt, ahol egy különleges megvilágítású Wellis
jégszobor is helyet kapott.
A délutánt előadói prezentációk színesítették, ahol Czafik
Ákos tulajdonos, ügyvezető igazgató beszélt a wellness
piac nemzetközi helyzetéről, az új csarnokról és az ott
készülő termékekről, illetve a műszaki termelési vezető a gyáregység nyújtotta gyártási lehetőségekről,
a gépi kihasználhatóságokról.

Czafik Zsolt, cégtulajdonos ünnepi köszöntője

„Minőség, elegancia és innováció az otthoni wellness világában. Ezek azok a jelzők, melyek nem csak Európa, de
a világ számos pontján ismertté teszik a Wellist.” – hangzott
el a rendezvény megnyitóján.
Az eseményen közel 200 külföldi és magyar partner és vendég vett részt, amely Miták Csaba mesterszakács svédasztalos ebédével vette kezdetét. A hangulatról mindeközben
a Grácia hegedűtrió gondoskodott, akik többek között már
Barack Obamának és Angela Merkernek is adtak műsort.

A gyártóegység 10.000 m 2 –en ad helyet a legújabb
fejlesztésű Wellis termékek elkészítésére. A prezentációkat
követően vezetett gyárlátogatáson vehettek részt a vendégek, ahol testközelben is megismerkedhettek az új csarnok
nyújtotta technológiai fejlesztésekkel.
A vacsorát és a sztárfellépőt megelőzően a Wellis díjazta
mindazon partnereit, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a cég eddigi sikereihez. Díjjal köszöntötték többek
között a 2015-ös évben legnagyobb mennyiségben Wellis
spa-terméket értékesítő céget, illetve a magyar viszonylatban a legtöbb masszázsmedencét értékesítő partnert is.
Összesen 10 díj került kiosztásra.

Az ebédet követően Czafik Zsolt tulajdonos, ügyvezető
igazgató nyitotta meg hivatalosan is a rendezvényt. Beszéde
közben egyesével köszöntötte a cég vezetőségének tagjait,
kihangsúlyozva, hogy a cég sikereiben mennyire jelentős
szerepük van. Visszaemlékezett továbbá arra az időszakra
is, amikor még nem is sejthette, hogy egy nap már mintegy
350 embert foglalkoztathat a Wellisnél, illetve, hogy az új

Az est további része az ünneplés jegyében telt. A partnerek
pozitív visszajelzései alapján sikerült bemutatni számukra,
hogy a Wellisnél a fejlődés messze nem állt meg, számos újítással és fejlesztéssel készülnek a 2016-os évre is.
Reményeink szerint a közeljövőben újabb és újabb sikerekről számolhatunk be a Wellis életéből.

Miták Csaba mesterszakács svédasztalos ebéde

Díjátadó: a legtöbb Wellis terméket értékesítő cég képviselői

Szalagátvágás Dabas város polgármesterével

Grácia hegedűtrió

Termékbemutató külföldi és hazai partnereinknek

hirdetések

Növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási
szaktanácsadást vállal
fehérkönyvvel rendelkező növényorvos,

szántóföldi és kertészeti kultúrákban, Dabason
és 30 km-es vonzáskörzetében!
Érdeklődni a 06-20/775-3052-es számon lehet!

Mozdulj Te is úgy,
ahogyan kezdted
Meglepődsz,
hogy mit bír el a tested”
(Etka Anyó)
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Etka Anyó módszerének lényege,
hogy felismerjük:
a természetes légzés, a természetes
testtartás, a természetes mozgás
velünk született képességét, és azt tudatosan
újragyakoroljuk!

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: 2016. február 2., 9.00 óra.
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

