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„Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.”
Ady Endre: Karácsony (I.)

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kíván
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége!

rendezvényeink

Adventi Városházi Este

a Szent István téren

17.00 órakor elkezdődtek a színpadi
műsorok is, a dabasi óvodások, a Pilinke
Énekegyüttes, a II. Rákóczi Ferenc és a
Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai, valamint a Bazsalicska Citera
zenekar tagjai köszöntötték az ünnepet.
Kőszegi Zoltán polgármester, beszédét
követően, meggyújtotta az első gyertyát a
város adventi koszorúján.
A délután következő részében az adventi
tombolahúzás következett. A dabasi vállalkozók, egyesületek, intézmények és magánszemélyek nagylelkű felajánlásából száznál
is több tombolaajándék készült, így akik
jegyvásárlással támogatták a jótékonysági
estet, értékes ajándékokat nyerhettek.
A tombolasorsoláson befolyt összeg, a
jelentős 300 000 Ft, dabasi rászoruló családok és a tűzkárosult baróti család anyagi
terheit fogja enyhíteni.
Köszönjük mindazoknak, akik megértették az Önzetlenség évének üzenetét, és
adományaikkal, felajánlásaikkal segítettek
a rászorulóknak. Az adományozók teljes
listáját újságunk 17. oldalán megtalálhatják. Köszönjük továbbá a jótékonysági szervezeteknek, a Felsődabasi Karitásznak, a
Magyar Vöröskereszt Dabasi Szervez e
tének és a Családsegítő Szolgálatnak a
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gyűjtőmunkát. A gyűjtéshez csatlakozott a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, akik
saját kezűleg készített karácsonyi díszeik
értékesítéséből 70 000 Ft-ot gyűjtöttek
össze, amit két család, a baróti tűzkárosultak és egy dabasi beteg kisgyermek családja
között osztanak el.
Mindenkinek áldott adventi várakozást
és boldog karácsonyt kívánnak az Adventi
Városházi Este szervezői!
K. Á.

Fotók: Karlik Dóra

November 27-én, advent első vasárnapján
kigyúltak az ünnep fényei a Szent István
téren. Délelőtt elkezdődött az építkezés,
kézművesek, árusok, intézmények, egyesületek rendezték be és csinosítgatták sátraikat, hogy délutánra minden meglegyen az
ünnepi hangulathoz. Színpadot emeltek,
betlehemi jászolt, állatsimogatót állítottak.
16.00 óra utána a tér benépesült családokkal, gyerekekkel, és elkezdődött az ünnepre
való ráhangolódás.

rendezvényeink

Újszülöttek köszöntése a Zarándokközpontban

November 5-én délelőtt került sor az Újszülöttek köszöntésére a Sári
Zarándok- és Kulturális Központban. A rendezvényre több mint 60
újszülött családja jött el, akik benépesítették a Zarándokközpont előterét és nagytermét.
A rendezvényen a sári óvodások műsorral köszöntötték a vendégeket,
majd Kőszegi Zoltán polgármester mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy Dabas az országos átlag fölött áll a születések aránya szempontjából. A köszöntőbeszéd után az anyukák átvehették az önkormányzat
ajándékait, majd egy közös fotózással ért véget az ünnepség.
A rendezvény a sári csati-parton folytatódott, ahol a szülők közösen
fát ültettek csecsemőik születésének alkalmából.
-szerk-

Jubiláló házaspárok köszöntése

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata idén is a Sári Zarándok- és Kulturális
Központban köszöntötte az 50-55-60-65 éves házassági évfordulósokat és családjaikat. A közel 40 házaspár megerősítette házastársi
esküjét az anyakönyvvezető előtt, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az ünnepelteket.
Az ajándékátadást pezsgős koccintás követte, majd a Pilinke
Énekegyüttes és a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör egy-egy
dalcsokorral örvendeztette meg a jelenlévőket, végül az asszonykórus tagjai meg is táncoltatták a vendégeket.		
– ui –
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A Szociális Munka Napja

Fotó: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata november 10-én, csütörtökön tartotta a szociális szférában dolgozókat köszöntő ünnepségét a
Zárdakert Idősek Otthona télikertjében.
A rendezvényen közel száz meghívott vett részt a város szociális
intézményeiből. Az ünnepséget Pokornyik Lilla ifjúsági polgármester nyitotta meg Reményik Sándor Akarom című versével, majd a
Pilinke Énekegyüttes dalcsokra következett. A jelenlévőket
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, majd átadásra került az
idei Rászorultakért és Elesettekért díj.
Az elismerést a 2016-os esztendőben a rendezvénynek otthont
adó házigazda intézmény, a Zárdakert Idősek Otthona kollektívája
kapta. A díjat az intézmény nevében a demens osztály vezetője,
Pekkerné Kocsír Anita vette át városunk polgármesterétől.

Dabason zárult

a 2016-os zarándokév
November 18-án, a Sári Zarándok- és Kulturális Központban tartotta évadzáró eseményét a Magyar Zarándokút Egyesület és
Önkormányzati Társulás. A délelőtt folyamán Kőszegi Zoltán, a
társulás elnöke, Rumi Imre, az egyesület vezetője, valamint Rusz
Milán színművész, a 2016-os év zászlós zarándoka számolt be a
zarándokút működéséről, fejlesztéséről, a kiépített újabb útvonalakról, valamint a közelmúltban életre hívott Zarándokszínházról.
Az egyesület tagsága és az önkormányzati társulás jelenlévő képviselői is tartottak külön szakmai egyeztetést, amelyen a 2017. évben
felmerülő újabb feladatokat vették sorra.
A táblaavató alkalmából Supka Éva újságíró, Hajnalka zarándoktársa, Rumi Imre, valamint Kőszegi Zoltán osztotta meg a
jelenlévőkkel ünnepi gondolatait. A közel ötvenfős csoport a Sári
Zarándokközpontig zarándokolt, ahol Schmittné Makray
Katalin és Rusz Milán zászlós zarándokok átadták az Év
Zarándoka díjat. A nap zárásaként a Zarándokszínház társulata
a Jávor Pali utolsó mulatsága című zenés darabját tekinthették
meg a résztvevők.
Feldman László

Ezt követően a résztvevők a Borzas-pusztai romtemplomnál egy
emléktáblát avattak, amely egyben az arra járó zarándokokat segítő
információs táblaként is funkcionál. A Dabas és Ráckeve közötti
zarándokútvonal volt ugyanis az idén nyáron elhunyt dr. Kiss
Hajnalka, kalocsai orvos kedvenc szakasza. Kiss Hajnalka éveken
keresztül fáradozott azon, hogy a Magyar Zarándokút jelzésrendszerét és útvonalát folyamatosan karbantartsák, hogy a zarándokok
minél könnyebben és biztosabban tájékozódjanak. Kiemelkedő
munkáját az Év zarándoka díjjal is jutalmazták, a Borzasi kápolnától Ráckevéig tartó útvonal méltán viseli idén ősztől az ő emlékére a
Hajnalka útja nevet.
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Dabason járt a délvidéki magyarirtás egyik túlélôje

Fotó: Karlik Dóra

November 15-én a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár és az önkormányzat meghívására
ismét városunkban járt Teleki Júlia vajdasági
író, az 1945-ös délvidéki magyarirtás elkötelezett hirdetője, aki néhány évvel ezelőtt a

Városháza nagytermében mutatta be előző
könyvét.
Az írónő csecsemőként maga is elszenvedője volt ennek az embertelen eseménynek,
amikor Tito partizánjai több délvidéki

magyarlakta falu férfilakosságát kiirtották, a
nőket és a gyermekeket lágerekbe hurcolták,
ahol a kegyetlen munka, a hideg és az éhínség, valamint az őrzők brutalitása tovább
tizedelte a fogvat artottakat. Teleki Júlia
édesapját is kivégezték és a szeméttelepen
földelték el a többi falubéli férfival együtt.
Júlia, édesanyja és fiútestvére csodával határos módon élte túl a lágert, de egész életükben viselniük kellett a kollektív bűnösség
pecsétjét.
Teleki Júlia azért utazik városról városra,
azért emel szót a magyar és a szerb parlamentben (itt mint képviselő), azért ír és ad ki
saját költségen könyveket, hogy ezt a példátlan gaztettet mindenkivel megismertesse, és
a megbélyegzettség keserű állapotát eltöröltesse a köztudatból.
Megrendítő történetei, elkötelezettsége
és alázata könnyeket csalt a méltatlanul kisszámú dabasi közönség szemébe.
Kapui

December–január havi rendezvényeink
Dabasi-szőlők, december 15., csütörtök15.00 óra
Helyszín: a Dabasi-szőlősi Művelődési Ház
Fellépők: a Szőlőkert Óvoda növendékei, a Múzsák Művészeti
Iskola zene tanszakosai, és a Gyóni Géza Ált. Isk. versmondói

Sportgála

Idősek karácsonyi ünnepségei

Dabas Város Önkormányzata idén is megrendezi a szépkorúak
karácsonyi ünnepségeit a település négy helyszínén.
Dabas-Sári, december 12., hétfő15.00 óra
Helyszín a Sári Zarándok- és Kulturális Központ (Mánteleki út 7.)
Fellépők: a sári óvodások, a II. Rákóczi Ferenc és a Szent János
Katolikus Általános Iskola, a Bazsalicska Citerazenekar, a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
Dabas, december 13., kedd 15.00 óra
Helyszín: Kossuth Kulturális Központ (Szent István út 58.)
Fellépők: a Kossuth Kulturális Központ Tilinkó néptánccsoportja
és a Múzsák Művészeti Iskola zene tanszakosai és versmondói
Dabas-Gyón, december 14., szerda15.00 óra
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola
Fellépők: az iskola diákjai, a Múzsák Művészeti Iskola zene tanszakosai és versmondói

Dabas Város Önkormányzata december 16-án, pénteken 18.00
órakor tartja hagyományos Sportgáláját az OBO Arénában,
ahová szeretettel várja a város sportegyesületeit, sportolóit,
edzőit, kitüntetettjeit, valamint minden kedves sportszerető
dabasi polgárt.
A rendezvényen átadásra kerül az Év Sportolója, Év Edzője, Év
Csapata díj, valamint a Dabas Város Sportjáért kitüntető cím.

JANUÁR
Doni megemlékezés

Szabó József János vetítéssel egybekötött előadása
a doni áttörésről
Helyszín: Nemes-kúria (Bercsényi u. 1.)
Időpont: 2017. január 12., csütörtök 17.00 óra

Újévi koncert és díjátadó gála
Helyszín: Kossuth Kulturális Központ
Időpont: 2017. január 13., péntek, 18.00 óra
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Karácsonyi tűnődés (részlet)
Az evangélium reménye ebben a világban a
m i sz ív ü n k me g té ré sével ke z dőd i k.
Sarkosan fogalmazva mondhatjuk: Isten ma
is ki van szolgáltatva a mi elfogadásunknak.
Ahogy akkor sokan elutasították, úgy teszik
ezt ma is, még akkor is, ha külsőségekben
Karácsonyt ünnepelnek. Isten szeretete
velünk akar lenni életünk konfliktushelyzeteiben éppen ott, ahol sötétség van, ahol
gondok és problémák gyötörnek bennünket.
Krisztus születésének evangéliuma nem
csupán egy régmúlt történelmének felidézése. Ez az égi üzenet azonban nem tárolható
kihasználatlanul.

Tél
Fenyők suhogása, hókorona-fátyol,
bagoly huhogása, tiszta égi sátor,
takaróba vonva rét közel, hegy távol,
a jövő merít most dúsból lett kopárból.
Csupasz ágcsontvázak, fehérlő messzeség,
éles nesz-tisztaság a tájba metszve ég,
pihensz most, évi tánc, lélegzel mélyeket,
simul sok régi ránc, levetve kérgedet.
Virulásra készülsz, nyugovóra térve,
újjászületni szülsz, belépve a télbe,
várakozón, ím, ülsz, s repülsz a tág térbe,
vénnek tűnve őszülsz, ifjúságba érve.
Vándor lép a tájban, dér lepi gyér nyomát,
alakja homályban, figyelni tárt csodát,
örökfény-éjszaka, ragyog száz csillaga,
tisztulás évszaka, születés illata.
Biztos erő-áram árad el a tájban,
fagyott deres sárban villan delej-áram,
szilaj dobogásban ér mozdul a fákban,
kikelet nyit ágban, új-tavasz világban.
Füleki Gábor
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Még a Biblia lapjai is élettelen betűk, ha nem
szólítanak meg személyesen bennünket.
Hagynunk kell, hogy megragadjon a jászol
Gyermeke és a kereszt Embere. Legyen számunkra a Karácsony megváltó valósággá,
találjon bennünk visszhangra az Isten szava,
és nyissunk ajtót neki, ha kopogtat. Ekkor
Jézus Krisztus képére formálva valóban új
emberekké válhatunk. Hívőkké, akik sugároznak valamit abból az örömhírből, amely
(…) Betlehemben világra jött.
Bábel Balázs érsek
(forrás: Bács Megyeháza)

Karácsonyra
várva
Bársonyágyat vetett hóból
Isten láthatatlan keze
simogató pihetollat hullat
ablakodra vele
Csipkeabrosz fut a szívre
lágy melódia szól
csellózik egy árva madár
megfagy az ártó szó
Szívek nyílnak nagyra
A parázs ég még bent…
Az ég színezüstjén
ember-sóhaj leng.
Hegedűs Rita

Hírhozó

Egy emberöltő néz most vissza rád A tél csizmája csattog valahol,
a sarkon túl még ott gubbaszt az ősz,
mint béna koldus, csúszva araszol.
És fékevesztett szél-melódiák
futama kerget rémült levelet.
A fagy markában fénylő gesztenye,
tenyerén halvány, bomló erezet.
Ígéret lobog a karcsú fákon,
lomb helyén kancsal fényár ragyog,
decembernek felfeslő zsebében
dió csörög és feltört mag vacog.
Emberöltőd néz most vissza rád a hírhozó, egy fényes szárnyú angyal,
csak hinned kell, és megtelik szobád
a megváltásra váró virradattal.

Készülődés
piros bogyó galagonyaágon
ki a legszebb ezen a világon
kinek arcát kicsípte a dér
fázós reggel hamar utolér
ki csücsül a galagonyaágon
ki fütyül oly szépen e világon
kinek kékül fagytól keze-lába
ki szór magot üres madárházba
kecskerágó hervadoz a réten
érkezik a tél hozzánk a héten
tarisznyából fagyot ereget
fázhatunk is bizony eleget.
Kapui Ágota

önkormányzati hírek

Tisztelt Adózók!

Lovasok, motorosok figyelem!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvényben foglaltak szerint a társasági adóelőlegnek az
adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére
kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét az adóév
december 21. napjáig kell kiegészítenie és az adózónak a helyi
iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről az önkormányzati
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon, ugyanezen
napig kell bevallást tennie.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. tv. értelmében az alábbi feltételekkel lehet az erdei
utakat lóval, kerékpárral és egyéb járművel igénybe venni.
Az erdőben abban az esetben lehet a megjelölt turistaúton kerékpározni és lovagolni, a megjelölt kerékpáros úton lovagolni, ha az
együttes használat lehetősége jelzéssel az adott turistaúton vagy
kerékpáros úton megjelölésre került. Az együttes használatot az
erdészeti hatóság engedélyezi, ha az a látogatók életét és testi épségét
nem veszélyezteti. A megjelölt turista- vagy kerékpáros út keresztezése esetén a lovas az úton kizárólag lépésben haladhat át. Az erdőben sport vagy turisztikai célú, lóval vontatott járművel turistaúton
közlekedni tilos. Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő
tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az
erdő látogatója.
Az erdő látogatója
a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,
b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.
Kiépített parkerdei utat lovaglás céljára kizárólag az erre a célra
kijelölt és bejelentett szakaszon lehet igénybe venni. Kiépített parkerdei utat lóval vontatott járművel nem szabad igénybe venni.
Az erdőben látogatás céljából járművel – ideértve a nem sportvagy turisztikai célú, lóval vontatott járművet, valamint a nem csak
emberi erővel hajtott kerékpárt is – közlekedni csak az arra kijelölt
úton szabad.
Az erdőben járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
Erdőben quaddal, terep-motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, valamint motorkerékpárral közlekedni tilos. Az erdészeti vagy
jogosult erdészeti szakszemélyzet segédmotoros kerékpárral vagy
közúti forgalomba helyezett, legfeljebb 500 cm 3 hengerűrtartalmú
motorkerékpárral közlekedhet az erdőben, munkavégzés céljából.
Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével
lehet.
Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás
a) az életet vagy a testi épséget veszélyezteti, vagy
b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy
akadályozza.
A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó
hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a
látogatását. A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem haladhatja
meg.
Az erdőgazdálkodó a megjelölt turistautat, a bejelentett lovaglóutat vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő korlátozást köteles
minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.
Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon
kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.
Kérjük, tartsák be e szabályokat, és óvják erdeinket, külterületi
útjainkat, és az ott élőket ne zavarják!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az iparűzési adó mértéke 2016-ban: az adóalap 2%-a.
A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénzbefizetési csekken az
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségein lehet
befizetni, vagy átutalni hivatalunk 64400099-1098026400000000 számú helyi iparűzési adó számlájára.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon található, a
Gazdasági Iroda dokumentumai között.
Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
mulasztási bírság kerül kiszabásra.
Dabas Város Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Ebtartók figyelem!
Az állatvédelmi és állattartási jogszabályok és helyi rendelet
értelmében köteles az állat ürülékét a tulajdonos, illetve aki
sétáltat, minden alkalommal összeszedni.
Kérjük, vigyenek magukkal zacskót és takarítsák el a kutyájuk után keletkezett ürüléket a közterületről.
E szabályok betartása nemcsak közegészségügyi, hanem településképi és település egészségügyi kérdés is.
E szabály be nem tartása miatt büntetés jár, mind a rendőrség,
mind a közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki,
melynek mértéke 50 000 Ft-ig terjedhet.
Kérem, gondoljanak embertársainkra és városunkra is és
takarítsanak a kutyájuk után.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Tájékoztató a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményrôl
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye
2016. november 1-jén fennáll, ismételten Erzsébet utalványban
részesül. Az 5 800 Ft-os Erzsébet utalványt – a korábbi évekhez
hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Üg yfélszolgálati
Irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző
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Számadás

A természet és a gazdálkodás mértékével
mérve ismét fordul az esztendő – illő tehát,
hogy a város 2016. évi mezei gazdálkodásáról számot adjunk.
Tevékenységünk ez évben ismét bővült
valamelyest, területben csak kevéssé, egyebekben viszont nagyobbat léptünk előre.
Szántóföldi gazdálkodás: A tavaly saját
használatba vett alsóbesnyői 2,4 Ha mellett
– lejárt bérlete után – használatba vettünk
további 1,3 Ha-t a „Tóskert”-nek nevezett
városrészben. Ezen az összesen 3,7 Ha-on
idén tavaszi árpát termesztettünk és – ahogyan azt nyáron már megírtam –, 141,2
mázsát arattunk és adtunk le a VITA
FORT-nak, ami a 38,2 mázsa/hektáros
átlaggal szép eredménynek mondható,
mintegy fél millió forint érték. Mellék
termékként a szalmából 624 kisbála készült;
ennek egy részét is értékesítettük már; 88
900 Ft folyt be eddig, de még van belőle
eladó.
Idén az alsóbesnyői terület öntözésébe
ruháztunk be jelentősebben. Az itt már
meglévő kútra építve, olyan hálózatot építettünk, amely jelenleg a terület mintegy
negyed részén kertészeti kultúrák, a fennmaradó részen öntözött szántóföldi kultúrák termesztését teszi lehetővé jövőre, és a
kertészeti művelésre alkalmas terület a
következő években tetszés szerint tovább
növelhető.
Kertek: Idén már három kertről számolhatunk be. Ezek: a felsődabasi almáskert, a
gyóni Zárdakertben ültetett levendulás és az
ugyancsak gyóni, a Miloszerni-ház mögött
ültetett hagyományos gyümölcsöskert.
Az almáskert idén is szép termést hozott
(legalábbis mennyiségre), ám a gyümölcsök

jó része apró maradt, részint technológiai
hiba – a gyümölcsritkítás elmaradása -,
részint az egyenetlen csapadékeloszlás
következtében. Tanulság a jövőre nézve,
hogy júniusban ellenőriznünk kell a virágok
termés-kötését, és ha kell, ritkítanunk.
Ugyanakkor jó hír, hogy idén itt is sikerült
az öntözést – energiatakarékos és hatékony
csepegtető rendszerrel – megvalósítani, ami
– bár az idei termésnek már későn jött –, de
jövőre nagyobb termésbiztonságot és jobb
minőséget ígér. A megtermett alma egy
részét – a szebb, minőségibb termést –
külön szedtük le, és betároltuk. A többiből
natúr rostos almalé készült, minden adalékanyagtól és tartósítószertől mentesen –
összesen 970 liter. Ennek sorsáról még nem
mondhatunk semmi biztosat, de talán, ha az
óvodások a Mikulásnál érdeklődnek… Egy
biztos: ezt is a Város javára fogjuk felhasználni.
A Zárdakert Idősek Otthona Gyóni
Géza utca felőli kertjében tavasszal ültettünk levendulát, mintegy 5000 tövet. Az
eredés jónak mondható, a veszteség 5% alatti. Jövő évtől számíthatunk innen „termésre”,
azaz levendula virágra. A felhasználás lehetőségei többfélék: szárítmányként magukat a
virágokat, illetve lepárolva a kinyert
levendulaolajat értékesíthetjük majd.
A Miloszerni-ház mögött a város tavaly
vásárolt meg egy területet, melynek hasznosítására – többszöri megbeszélés után –
Zelenák András alpolgármester úr javaslatát fogadtuk el. Bandi bácsi „hagyományos”
gyümölcsökből álló kertet álmodott a területre: a széleken cserjék: egyik kerítés vonalába mogyorók, a másikhoz som-bokrok,
míg a harmadik oldalra aranyribiszkék
kerültek, középen pedig a vidékünkön hajdan nagyon elterjedt 20 eperfa kapott

helyet. A kert kialakítása, előkészítése, az
ültetés nagy része – ahogyan az az átadáskor el is hangzott – közmunkásaink munkáját dicséri. Az utolsó hat fát a kert ünnepélyes átadásakor, a Gyóni Napok keretében ültettük el. És az ültetésben – polgármester úr felkérésére – részt vett a jelenlévő
legidősebb és legfiatalabb gyóni polgár…
Itt szeretnék külön kiemelni két dolgot.
Az egyik: Nemes eperfából két faj létezik:
az egyik a fehér eper (Morus alba) – ennek
van fehér és fekete gyümölcsű változata is; és
a – faja szerint is – fekete eper (Morus
nigra). Mikor megszületett a döntés a kert
ügyében, nekiláttam a kívánt csemeték keresésének, és az ország összes faiskolájában
(legalábbis az interneten elérhetőkben)
egyetlen helyen találtam fekete epret, és ott
is mindössze hat darabot! Így végül 14 (fekete gyümölcsű) fehér epret és ezt a hat darab,
igazi ritkaságnak számító fekete epret ültettünk el; ez utóbbiakat a kert ünnepélyes
átadásakor.
A másik: hogy ez a kert nem csak Zelenák
Bandi bácsi tervei szerint, hanem az ő nagylelkű felajánlásából is létesült: ugyanis az
összes beültetett cserjét és facsemetét ő ajándékozta a városnak. Köszönet érte – és
reméljük, sok öröme telik még a cseperedő
fákban, cserjékben, és a majdan itt szüretelt
gyümölcsökben is!
Ismét fordul az esztendő – ismét számot
vetettünk munkánkkal és eredményeinkkel.
A magunk részéről igyekeztünk, és talán
nem hiába. De ismét itt az idő, hogy gazdálkodási évünk végén hálát adjunk annak, Aki
munkánkat megáldotta, és Aki idén is megadta – bár igyekezetünk után, de mégis a
maga szeretetéből és bőkezűségéből – a mi
mindennapi kenyerünket…
Z. F

Reprezentatív mezôgazdasági összeírás
Az idén júniusi – AGRÁRIUM 2016 – mezőgazdasági összeírást
követően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Kormány
375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelete szerint meghatározott reprezentatív összeírást hajt végre 2016. november 18-tól december
15-ig. Az összeírásnak a hivatkozott Korm. rendelet szerinti nyilvántartási száma 2219, amelynek keretében a KSH összeírja
az egyéni (meghatározott nagyságú földterületet használók és állatállományt tartó) gazdaságokat, és a kiemelt jelentőségű nagy gazdaságokat.
A kijelölt gazdaságok egy meghatározott részének lehetősége
volt a november 18. és 23. közötti időszakban elektronikusan teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettségüket, ehhez megkapták a
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felhasználó-azonosítójukat és jelszavukat tartalmazó tájékoztatófelkérő levelet.
Az internetes adatszolgáltatási időszak letelte után (december
15.), között a KSH összeírói keresik fel személyesen az
interneten nem teljesített címek gazdaságait, és lekérdezik a
növénytermesztésre, agrotechnikára, állattenyésztésre vonatkozó adataikat.
Fontos tudnivaló, hogy az összeírás nem az egész települést,
hanem csak annak kijelölt részét/részeit érinti.
További információ a KSH honlapján olvasható.
Polgármester Hivatal

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve 	Anyuka neve
Farkas Balázs
Dori Barbara
Farkas Barnabás
Dr. Kiss Petra
Németh Hanna Mónika
Németh Krisztina
Pintér Ákos
Bernula Tímea
Krenkó Róbert
Illés Melinda
Barta Bence Barnabás
Mátyás Henrietta
Valentyik Ádám
Kreisz Enikő
Nyúl Zsombor Attila
Sevecsek Anett
Laja Zalán
Gogolák Zsuzsanna
Strupka Léna
Jeszenszki Anna
Oláh István
Kovács Rita
Oláh Olivér
Kovács Rita
Erdélyi Júlia Nóra
Dr. Csernus Réka
Pajor Zsófia Szofi
Rózsavölgyi Anita
Valentyik Zselyke
Dombi Andrea
Farkas Boglárka
Berla Anita
Szőnyi Laura
Bálint Melinda
Szőnyi Petra
Bálint Melinda
Gede Rebeka
Gede Alexandra

Születési idô
2016. 09. 21.
2016. 09. 28.
2016. 10. 27.
2016. 10. 30.
2016. 10. 31.
2016. 11. 03.
2016. 11. 06.
2016. 11. 09.
2016. 11. 10.
2016. 11. 11.
2016. 11. 11.
2016. 11. 11.
2016. 11. 14.
2016. 11. 14.
2016. 11. 15.
2016. 11. 19.
2016. 11. 22.
2016. 11. 22.
2016. 11. 24.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô	Életkor
Bábel Istvánné
1923. 12. 30.
93 éves
Hefler István
1924. 12. 08.
92 éves
Molnár Gyuláné
1924. 12. 08.
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
December 4.
Fülöp Julianna–Kassai András
Szénási Anna–Viola András László
December 23.
Tóth Anna–Soós István
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
December 20.
Czifra Gyöngyi–Zatykó Mihály
Strupka Erzsébet–Mráz Ferenc
25 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
December 7.
Kardos Gabriella–Bennárik Attila György
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
December 7.
Süveges Krisztina–Prigyeni Gábor
December 14.
Valentyik Ilona–Németh Ferenc
Kocsis Erika–Holecz Zoltán
December 7.
Süveges Krisztina–Prigyeni Gábor
December 14.
Valentyik Ilona–Németh Ferenc
Kocsis Erika–Holecz Zoltán
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
December 1.
Mata Veronika–Tóth Arnold
December 2.
Maszel Judit Ildikó–Bérchalmi Lajos
December 8.
Kancsár Júlia–Rohr József
Tóth Ágnes–Beláz István
December 30.
Jurácsik Andrea–Gazsik Zoltán

2016 novemberében kötöttek házasságot:
November 8.
Valach Ágnes Sarolta–Kancsár Tibor Mihály
November 11.
Batuska Anita Katalin–Balázs Zoltán
November 12.
Pető Zsuzsanna–Ignácz Sándor
November 18.
Papp Enikő–Suhajda József
November 21.
Volentér Erzsébet–Ungvári József
November 25.
Dori Krisztina–Kovács Attila

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Név

Halottaink
Születési idô	Halálozás idôp.

Kovács Lászlóné (Hornyák Margit)
Kozma Sándorné (Nagy Ilona)
Molnár Lajos
Novák Jánosné (Szládik Magdolna)
Fenyvesi Ervinné (Kovács Mária)
Szluka Pálné (Nyistyák Borbála)
Kiripóczki Lászlóné (Czégel Eszter)
Rideg Lászlóné (Sziráki Mária)
Nagy Istvánné (Sterbek Magdolna)
Strupka Mihályné (Szalai Margit)
Egertz Józsefné (Galambos Anna)
Pletscher Jánosné (Holenkár Mária)
Tóth Ferencz
Szilágyi Gézáné (Hangonyi Gizella)

1932. 03. 07.
1929. 09. 18.
1952. 09. 19.
1938. 06. 26.
1919. 12. 15.
1931. 07. 08.
1933. 08. 28.
1943. 05. 29.
1936. 07. 19.
1935. 06. 05.
1943. 12. 15.
1935. 08. 21.
1922. 06. 16.
1945. 03. 05.

2016. 09. 24.
2016. 09. 26.
2016. 09. 29.
2016. 10. 13.
2016. 10. 19.
2016. 10. 28.
2016. 10. 29.
2016. 10. 30.
2016. 10. 30.
2016. 11. 05.
2016. 11. 07.
2016. 11. 09.
2016. 11. 15.
2016. 11. 21.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, Czene Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A Czene család

Önkormányzati
Családi Bölcsôde
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Gémesi Andrea által vezetett családi napköziket 2017. január 1-jétől Dabas Város Önkor
mányzata működteti majd, 4 Szirom Családi Bölcsőde
Hálózat néven, amely 2 telephelyen 4 bölcsődei csoporttal, az
eddigiekhez hasonló feltételekkel kezdi meg működését.
– 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat Levendula Családi
Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
– 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat Nefelejcs Családi
Bölcsőde (2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.)
– 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat Viola Családi Bölcsőde
(2370 Dabas, Luther utca 8.)
– 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózat Jázmin Családi Bölcsőde
(2370 Dabas, Luther utca 8.)
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VÁLTOZÁSOK A
NYELVVIZSGÁKBAN
A NYAT (Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Testület) határozata alapján 2016.
november 1-jétől megváltoztak a nyelvvizsgák feladatai. Minden nyelvvizsga
feladatszerkezete megváltozott kisebb-nagyobb mértékben novembertől, de nem
teljesen egységesen. Cél az volt,
hogy a különböző nyelvvizsgák
feladatainak típusai és összetétele
hasonló legyen, így elkerülve az
esetleges nagy szint és feladat különbségeket. Az ELTE Origó nyelvvizsga például úgy változott, hogy az írásbelin két feladattal mérik az
olvasáskészséget és az íráskészséget, szóbelin pedig a beszédértést.
Ez azt jelenti, hogy a szövegértésnél behelyettesítős feladat is lett,
illetve két szövegalkotási feladat van (fogalmazás+érvelés, vagy
levél+érvelés). A TELC-n az angol és a német B1 és B2 vizsgák változtak meg. Ezeken a korábbi egy levél helyett kettőt kell majd írni a
rendelkezésre álló 60 perc alatt. A második levél egy e-mail lesz a
hagyományos mellett. Változik a hallott szövegértés is: az első feladat nem igaz-hamis lesz, hanem párosító, és csak egyszer lehet meghallgatni. A BME szerint a változásoknak köszönhetően könnyebb
lesz a nyelvvizsga megszerzése. Az egyik vizsgarészen elért eredmény
kompenzálhatja a másikon vétett hibákat, így például az írásbeli a
szóbelivel feljavítható lesz. Az íráskészséget két feladattal mérik
ezentúl, a beszédértés második feladata igaz-hamis helyett hármas
feleletválasztós lesz.
A NYAK hivatalos közlése szerint azonban nem kell komoly változásokra számítani, csak egy hatékonyság- és minőségnövelő változtatást eszközölnek a nyelvvizsgaközpontok, a szintezés változatlan,
így például egy B2-es szint bárhol B2-es szintet jelent. Természetesen
szakemberként tudjuk, hogy nem minden tanuló küldhető el minden vizsgaközpontba, így nagyon oda kell figyelni, mely feladattípusok mely tanulóknak kedveznek, és kiknek nem (pl. Origón továbbra
is van fordítás).
Nagyon fontos változás, hogy a szeptembertől induló felsőfokú
képzések esetében megszűnik a negyvenéves kor miatt adott nyelvvizsga felmentés a diplomához. Ebből következik, hogy NEM adható továbbiakban felmentés azoknak a hallgatóknak sem, akik tanulmányaikat úgy kezdik meg, hogy elmúltak 40 évesek. Akik viszont
2013-ban vagy korábban záróvizsgáztak, de az abszolválást követő
három évben nem tudták bemutatni a nyelvvizsga-bizonyítványt,
három év elteltével átvehetik az oklevelet: ez azt jelenti, hogy aki
2013-ban vizsgázott, nyelvvizsga nélkül leghamarabb 2016-ban kaphatja meg a diplomáját. Ők ez esetben a nyelvvizsgát az adott egyetem vagy főiskola által szervezett belső vizsgával válthatják ki - feltéve, hogy az intézmény ezt elfogadta.
Nyelvvizsgára jelentkezés előtt mindig javasoljuk a körültekintő
tájékozódást, illetve szívesen állnak a szaktanárok az érdeklődők
rendelkezésére. (források: www.nyak.hu; www.eduline.hu)
Talabér János
szaktanár, mesterpedagógus
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
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ERASMUS + KA1
Mobilitási projekt a szakképzőben
ERASMUS + KA1 Mobilitási projekt keretében iskolánkból 12
diák Portugáliában, Braga városában teljesített egy hónapos
szakmai gyakorlatot október 23.–november 20. között. A tanulók kereskedelem-marketing szakos diákok. Az utazást megelőzően a tanulók 60 órás nyelvi, kulturális és országismereti felkészítésen vettek részt délutáni foglalkozások keretében. Az idegen
környezetben, alkalmazkodva a kulturális szokásokhoz, a diákok
személyiségfejlődésére is lehetőség nyílt, valódi élethelyzetekben
ismerkedhettek meg a munka világával. Különböző kereskedelmi
egységekben dolgoztak, többek közt sajttortaboltban, kerékpárboltban, cukorkaboltban és ajándékboltokban is. A diákok jó felkészültségének is köszönhető, hogy jól boldogultak idegen nyelvi
környezetben.

A hétvégéken szabadidős programok során Portugália főváro
sába, Lisszabonba is ellátogattak, de jártak Fatimében, Portóban,
Guimaraesban, Viana do Castelloban az óceánparton. Sok
élménnyel gazdagodtak, melyről iskolánkban A portugál út című
délutáni bemutató alkalmával számoltak be az érdeklődők számára. A következő mobilitásra 2017 márciusában kerül sor
Németországban és Olaszországban, melyekről majd szintén hírt
adunk a kedves olvasók számára.
Rudas Anita,
projektkoordinátor, a dabasi Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

intézményeink hírei

A KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
december 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

az intézmény
december 21.–2017. január 2-ig
zárva!

Rendezvények, programok
Nyugdíjasok Karácsonya
– Dabas Város Önkormányzatának szervezésében
Időpont: december 13., kedd, 15.00 óra

***

Mindenki Karácsonya
– a Kossuth Művelődési Központ karácsonyi ünnepsége
Időpont: december 17., szombat, 15.00 óra

Program:
– 15.00 órától – karácsonyi kirakodóvásár, kézműves programok
– 16.00 órától – ünnepi műsor a művelődési ház csoportjai közreműködésével
– 17.30 órától – élőzenés táncház Farkas Gábor vezetésével
Emellett forralt borral, punccsal, süteménnyel várjuk
minden kedves vendégünket!
A belépés díjtalan!

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.

az intézmény
december 21.–2017. január 2-ig zárva!

Évzáró koncert
– A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola évzáró koncertje
Időpont: december 19., hétfő, 17.00 óra

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánc: szerda 19.00–22.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Haladó citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Mákvirág és Kéknefelejcs citeracsoportok:
péntek, 19.00–20.00 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
oktató: Kovalik Éva
Orchidea népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Óvodás és kisiskolás balett: péntek, 17.00 órától
oktató: Tóth Andrea
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
Solymosi Borbála
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Ringató foglalkozás: péntek, 10.00–10.30-ig,
oktató: Farkas-Barabás Réka
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
december 31., szombat 18.00; 2017. január 7., szombat 15.00
Tilinkó gyereknéptánc: hétfő és szerda, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
hétfő és szerda, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: hétfő, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

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

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

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

rendezvényeK
S. Ferenczi Zsuzsanna
és Viola Éva
műkedvelő alkotók kiállítása
Nyitva: december 2.–2017. január 13-ig

2016. december
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Halász Móricz-kúria
december 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 – december 13. (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
– csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála

MI MÉG OLVASUNK KÖR
– december 15. (csütörtök), 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Friedrich Dürrenmatt Az ígéret című kisregényéről beszélgetünk.
Várunk mindenkit szeretettel!
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
– december 12. (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 – keddenként 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 M-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

December 16. (péntek) 15.00–18.00

Bobajkasütés

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ december havi programjai
Hétfő:	13.30 – Orvosi rendelés (dr. Nagy Izabella)
Kedd:

17.00–18.30 Mamorett-csoport, táncpróba
19.00–20.00 Alakformáló torna Berényi Mónikával

Szerda:

11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub egészség-

megőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:	9.00–11.00 Védőnői tanácsadás (Farkasné Dallos
Edina, december 1-jétől)

December 15. (csütörtök) 15.00 órától Idősek Karácsonya
helyszín: Művelődési Ház
December 17. (szombat) 14.00 órától Bátki János Nyugdíjasklub
évzáró összejövetele
helyszín: Művelődési Ház
December 18. (vasárnap) 8.30 órától ünnepi szentmise és karácsonyi koncert a szőlősi Szent Őrzőangyalok Templomban,
közreműködik Jánosik Ágnes énekes
December 21. (szerda) 18.00 órától a Szent Családot fogadjuk
helyszín a Művelődési Ház

10.00–12.00 Baba-mama klub (Farkasné Dallos Edina

Péntek:

körzeti védőnő) – minden hónap 1.

A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi,

csütörtökén

vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az

17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)

intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Vasárnap: 17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)
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A Közösségi Ház az ünnepi hetekben,
december 23.–január 8-ig zárva tart!
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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
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate (Bábel Csaba)
– kedd, csütörtök 18.30–19.30

Decemberi programok:
Dec. 12., hétfő, 15.00 óra
– Idősek karácsonya
Dec. 19., hétfő, 15.00 óra
– cipősdobozos ajándékosztás, családsegítő szolgálat
Dec. 31., szombat
– Szilveszteri bál (szervező: Hawer Band Zenekar)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra!

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
December 15. (csütörtök) 15.00–18.00 óráig
–Mézeskalács díszek készítése
vezető: Kajliné Ludányi Margit
December 17. (szombat) 9.00–12.00 óráig – Baba-börze
December 12. (hétfő): 10.00–12.00 óráig
– Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné
A felsődabasi családok története című kiállítás továbbra is
megtekinthető 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.

Európai Hulladékcsökkentési Hét az iskolában
Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő kezdeményezés. Ennek keretében
lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva hívják fel a
figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett men�nyiség csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az
anyagok újrahasznosításának fontosságára. Az előző év sikerességére
való tekintettel, idén is megrendezésre került a Dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskolában ez a nemzetközi akció, melynek idei mottója:
Többet ésszel, mint csomagolással! November 25-én, 10 órakor, régi
és jelenlegi diákjaink közreműködésével, jótékonysági koncertet
szerveztünk beteg gyermektársaink javára. Koncertünkre belépőként 5 PET-palackot és 1 csokit kértünk. Az Európai Hulladék
csökkentési Hét akciójában gyűjtött, palackokból készített PETvirágaink díszítették azokat az ajándékdobozokat, melyekbe közösen
csomagoltuk a belépőként szánt édességet. Szeretettel köszönjük fellépőinknek a részvételt, mellyel hozzájárultak akciónk zárásaként
rendezett témanapunk sikerességéhez. Kárpáti Anett, az FKF Zrt.

munkatársa ajándékokkal, mesekönyvekkel és oktatófüzetekkel,
Kancsár Mónika, az OKTF NHI környezetvédelmi, mesés kifestőkkel és feladatgyűjteményekkel segítette elő munkánkat. További
képek a honlapunkon: www.klai.hu.
Morva Ágnes, projektvezető
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A XI. Vass Lajos Népzenei Verseny dabasi díjazottjai
Valljuk, hogy a népzene – nemzeti kultúránk szerves része – fontos
szerepet tölt be, s elősegíti az államalkotó nemzetiségek beilleszkedését, saját kultúrájuk feladása nélkül. A magyarországi szlovákok –
így a sári szlovákok is – lassan elfelejtik azokat a dalokat, amelyek
korábbi életük meghatározó részét alkották. Ezért arra törekszünk,
hogy idősebbek és fiatalok együtt zenéljenek és énekeljenek.
Ez év augusztus 28-án Egerben, a KÓTA (Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) „Aranypáva díjasok” gáláján a Bazsalicska (bazsalikom) citerazenekar, kiegészülve a
gyerekekből álló Fialecska (viola) zenekar tagjaival, elnyerte az
„Aranypáva Nagydíjat”. Ezután nem pihenő következett, hanem
újabb felkészülés, újabb versenyek, ahol szakemberek véleményezték
a munkánkat, hogy autentikus dalokat énekeljünk és adjunk tovább a
következő generációnak.
A zeneszerző, karnagy, népdalgyűjtő Vass Lajosról elnevezett
Népzenei Szövetség kétéves versenysorozatán vettünk részt és jutottunk el a döntőig, amit november 5-én rendeztek Csepelen, a
Munkásotthonban.
A Szövetség kétéves időtartamú ciklusokban szervezi tevékenységét, amelyekből az elsőben zajlanak az elő-, a második évben pedig a
középdöntők, amit a második év végén a Kárpát-medencei Döntő
zár. Ezen a versenysorozaton indult el Dabasról két gyermek- és egy
felnőtt csoport. A rendkívül erős mezőnyben mindhárom csoport
Vass Lajos Kiemelt Nívódíj elismerésben részesült. Felnőtt kategóriában a Dabas-sári Bazsalicska Citerazenekar, gyermek-ifjúsági
kategóriában a szintén Dabas-sári Fialecska és a dabasi Mákvirág
Citerazenekarok. A sári csoportok magyarországi szlovák dalokat
énekeltek citerakísérettel, míg a dabasi Mákvirág dunántúli csokorral remekelt. Mindhárom csoport művészeti vezetője id. Szlama
László, akinek őszinte szívvel köszönjük a fáradhatatlan próbákat, a
biztató szavakat, és a rendkívül megtisztelő eredményt.
Szabó József János

Látogatás
a Bartók Béla Emlékházban
Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából a
Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola 30 tanulójával látogatást tett a Bartók Béla Emlékházban, Budapesten.
Az épület 1924-ben épült, a zeneszerző 1932-től 7
éven át, 1939-ig élt benne családjával.
Jelenleg múzeumként működik, de koncertek és tudományos előadások megtartására is alkalmas.
Nagy hatással volt tanulóinkra az ismeretterjesztő előadás, mert nagyon sok hasznos információt nyújtott a
zeneszerzőről (családjáról, szokásairól, pedagógiai munkáiról).
Bartók személyiségének, érzelmi világának és szemléletmódjának megismerésével növendékeink közelebb
kerültek művészetéhez.
Köszönet Szabó Zoltán tanár úrnak, iskolánk igazgatóhelyettesének, hogy megszervezte a
tanulmányi kirándulást és reméljük, hogy máskor is ilyen színvonalas programokkal lep meg
bennünket. 					
Zsótér Gabriella
szolfézstanár
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„AZ ÉLET NÉHA PERCEKEN MÚLIK –
SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK A BAJBAN”
è	TUDTAD, hogy Dabason és környékén 2015 óta
alapítványi jelleggel mentőorvosi kocsi üzemel?
è	TUDTAD, hogy önkormányzatok, cégek és magánszemélyek felajánlásából tartjuk fent a kocsit?
è	TUDTAD, hogy mindezidáig 622 esetben segítettünk már, és az esetek egy negyedében dabasi lakoson segítettünk?
è	TUDTAD, hogy egészségügyi jogi kérdésben és
elsősegély kérdésében is szívesen adunk tanácsot?
è	TUDTAD, hogy hamarosan az ADÓ 1%-ával is segíthetsz minket?
è	TUDTAD, hogy minden önkormányzati rendezvényen, amit biztosítunk, találkozhatsz velünk?
è	TUDTAD, hogy HONLAPUNKON és a
FACEBOOK® -on mindig beszámolunk a tanulságos esetekről (www.dabasmok.hu) ?
è	TUDTAD, hogy te is támogathatsz minket?

ESETISMERTETÉS és ELSŐSEGÉLY
2. BÖLCSŐHALÁL ÉS GYERMEK ÚJRAÉLESZTÉSE
A bölcsőhalál (angolul: SIDS) a baba nagyjából egy-másfél éves
koráig előforduló, váratlan, előzmények nélküli elhalálozását jelenti, amelynél utólagos vizsgálatok se tudják felderíteni a pontos okot.
Megelőzése: Javasolt légzésfigyelő készülék (Apnoe Alarm) minden kisbabának kb. 20 hónapos koráig! Ennek beszerzése nem
túl nagy költség, a készülékek ára kb. 20 000 Ft és életet menthet! (www.angelcare.hu)
ÚJRAÉLESZTÉS MENETE:
1. Csecsemő esetében, ha megszólal a légzésfigyelő, menjünk a babához
azonnal.
2. Vegyük fel, és óvatosan ingereljük. Ha felsír, vagy látjuk, hogy szuszog,
reagál a simogatásra, figyeljük meg a színét: ha kipirult, rózsaszín,
ingerre ébred, valószínűleg téves riasztás volt. Ellenőrizzük, hogy a baba

matraca alatt az érzékelők megfelelően vannak-e elhelyezve. A gép úgy
van beállítva, hogy inkább fals riasztást ad, mintsem ne riasszon.
3. Tíz másodpercig vizsgáljuk, hogy vesz-e levegőt a baba vagy a kisgyermek. Ha nincs reakció: azonnal kiabáljunk segítségért, illetve fújjunk
bele a szájába az alábbiak szerint: nem tüdőből, hanem a pofa-zacskóban lévő levegőt óvatosan fújuk bele a szájába, lassan, de határozottan.
Csecsemő esetén a száj és orrnyílást
együtt vegye a szájába. A befújás kb. 1
másodperc legyen. Kerülje el, hogy túl
sok levegőt fújjon be!! ÖT BEFÚJÁST
KELL ALKALMAZNI!
4. Ha a baba erre sem reagál, továbbra
sem vesz levegőt (esetleg kékül, azaz
c i a n o t i k u s) KE Z D J Ü K EL
HALADÉKTALANUL az újraélesztést, 2 ujjunkkal az alábbiak
szerint:
5. 30 lenyomás után újabb 2 befújás
következik. Fontos, fél percenként
nyomjunk egyet, így érjük el minimum
a 120/perc szívfrekvenciát!
6. Folytassuk, amíg nem jön a segítség, vagy újra vissza nem tér a légzés!
Kisgyermekeknél az esetek nagy részében étkezés közbeni félrenyelés,
míg a másikban valamilyen tárgy (pl. játék) okozza a légút részleges
vagy teljes elzáródását. Ekkor elsődleges a légúti akadály eltávolítása.
1. Amennyiben a köhögés nem hatékony, a CSECSEMŐT fektesse
alkarjára hasával lefelé, tenyerében tartva az arcát, majd csapja hátba! Ezt maximum ötször ismételje!
2. Ha nem járt eredménnyel, fektesse hátára a csecsemőt, és alkalmazzon mellkasi
lökéseket, a mellkas kompresszióhoz
hasonló technikával, de lassabb ütemben. Maximum öt alkalommal!
3. A fulladó KISGYERMEK mellkasát
támassza meg vagy fektesse saját combjára
keresztbe és csapja hátba lapockái között, határozottan, de nem túl durván.
4. Ha ez eredménytelen, alkalmazzon hasi lökéseket. Egyik kezét szorítsa
ökölbe, kiálló hüvelykujját helyezze a
szegycsont alsó része és a köldök közötti
területre, majd másik kezével átkulcsolva
végezzen magafelé, illetve enyhén felfelé
irányuló mozdulatokat! Ezt addig alkalmazza, amíg az idegentest nem távozik, de
legfeljebb 5 alkalommal!
(források:www.elsosegely.hu)

ELINDÍTOTTUK AZ ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST
Amennyiben szüksége lenne Önnek vagy családjának betegszállításra, érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon vagy a
06-30/857-9000 mobilszámon.
A betegszállítás költségtérítéses, a befolyt összegből a mentőorvosi kocsit támogatja.
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
2016. december
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Az Egyhá zak hírei • Az Egyhá zak hírei • Az Eg
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Adventi szentmiséink:
• Hétfőn és szombaton 17 órától, pénteken
roráte 06.30-tól.
• Szerdánként lelkigyakorlat (a fűtött közösségi teremben) 17-18 óráig.
Lehetőség szentgyónásra: minden szentmise kapcsán 1/2 óra (kivéve vasárnap), azaz
hétfőn és szombaton 16.30-tól, szerdán 18.00
órától, pénteken 7.00 órától; ezeken kívül
egyénileg egyeztetett időpontokban is.
• Péntekenként csendes szentségimádás
18.00–19.00 óráig (rövidebb időre is szeretettel vár az Úr) 17-én, szombaton 18.00 órától a 2 havonta esedékes gitáros/csendes
dicsőítésünket tartjuk.
• 18-án a 08.30-kor kezdődő szőlősi szentmise előtt és után Jánosik Ágnes újhartyáni
énekesnő előadásával segít minket az
adventi/ karácsonyi ráhangolódásra. Szeretettel várunk mindenkit!
• 24-én du. pásztorjáték a gyóni templomban,
éjfélkor szentmise.
• 25-én ünnepi szentmise 8.30-kor Szőlők
ben és 10.30-kor Gyónon.
• 26-án 9.00 órától szentmise Gyónon.
• 31-én, szombaton 17.00 órától év végi hálaadás és beszámoló Gyónon (már vasárnapi
szentmise).
• Újév napján 10.30-kor ünnepi szentmise
Gyónon, és 17.00 órától(!) a Szőlőkben (+év
végi beszámoló).
• Január 6-án, pénteken Vízkereszt kötelező
ünnepe (munkaszünet és szentmise).
Megköszönjük mindazoknak, akik erre az évre
már rendezték egyházi hozzájárulásukat, egyben kérjük, hogy aki még elmaradt vele, szíveskedjék rendezni. Előre is köszönjük.

Egyházközségünk jótékonysági bálját
január 14-én 19.00 órától
tartjuk a gimnázium aulájában.
Mindenkit szeretettel hívunk!

Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor nagymisével
ünneplünk.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgiát;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmisét
tartunk.
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Karácsonyi és Újévi miserendünk:
• december 24-én, szombaton 24.00-kor,
25-én, vasárnap 9.30-kor, a gyermekek misztériumjátékával,
• 26-án, hétfőn 9.30-kor.
• 31-én, szombaton 17.00-kor,
• január 1-jén, vasárnap 17.00-kor tartunk
szentmiséket.
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
a templomban
• Énekkari próba kedden 18.00 órakor a hernádi Általános Iskolában
• Bibliaóra szerdán 17.00 órakor a gyülekezeti
házban
Alkalmaink:
• December 24., 7.00 óra szentestei istentisztelet
• December 25., 10.00 óra karácsony ünnepi
istentisztelet
• December 26., 10.00 óra karácsony ünnepi
istentisztelet
• December 31., 17.00 óra óévi istentisztelet
• Január 1., 10.00 óra újévi istentisztelet
MEGHÍVÓ
December 18-án délelőtt,
a 10 órakor kezdődő istentisztelet
keretében
a Deo Volente ökumenikus kórus
adventi szolgálatára
szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 18., 10.00 óra: ADVENT 4. vasárnapi istentisztelet a templomban, a gyermekek karácsonyi műsora
• December 19., 10.00 órakor KARÁCSONY
ÜNNEPI ök umenik us istentisz telet a
ZÁRDAKERT IDŐSEK OTTHONÁBAN, 11.00
órakor az ÁTRIUM IDŐSEK OTTHONÁBAN,
mindkét helyen úrvacsoraosztá.s
• December 24., szombat 16.00 óra: Szentesti
Családi istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 25., 10.00 óra: KARÁCSONY
ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
–15.00 óra: KARÁCSONY ünnepi istentisztelet Tatárszentgyörgyön, a római katolikus
templomban, úrvacsoraosztás
• December 26., 10.00 óra: KARÁCSONY 2.
napi ünnepi istentisztelet a templomban,
úrvacsoraosztás
• December 31., szombat 16.0 0 ór a:
SZILVESZTERI ÓÉVI HÁLAADÓ istentisztelet
a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
• 2017. január 1., vasárnap 10.00 óra: ÚJÉVI
HÁLAADÓ istentisztelet a gyülekezeti házban
Állandó alkalmak
• Vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő a
konfirmandus korosztálynak
10.00 óra: felnőtt istentisztelet
10.00 óra: gyermek istentisztelet
• Szerda, 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
• Csütörtök, 15.00 óra: konfirmáció-előkészítő 6. és 7. osztály
• Péntek, 18.00 óra: bibliatanulmányozás és
imaközösség (minden hónap 3. péntekén)
•Szombat, 10.00 óra: felnőtt konfirmációelőkészítő
Minden kedves testvérünknek kívánunk
áldott karácsonyi ünnepeket és istentől
gazdagon megáldott, boldog új esztendőt
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Alkalmaink:
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet. Gyermekeknek „Kistemplom” foglalkozás az igehirdetés alatt.
• Konfirmációi órák: hétfő, 15.00 óra.
• Kórus: hétfő, 17.00 óra.
• Baba-mama kör: minden hónap 1. és 3. hétfőjén, 10.00 órakor. Közvetlen előttünk álló
alkalom: jan. 16.

hitélet

Egyhá zak hírei
• Istentiszteletek idősotthonokban: dec.
12-én, 10.00 órakor a Zárdakert Otthonban,
11.00 órakor az Átrium Otthonban.
• Karácsonyi evangélikus-református istentisztelet az idősotthonokban: dec. 19-én,
10.00 órakor a Zárdakert Otthonban, 11.00
órakor az Átrium Idősek Otthonában.
ADVENTI ESTEK A GYÓNI EVANGÉLIKUS
GYÜLEKEZETBEN
• dec. 11., vasárnap 15.00 óra:
Adventi orgonamuzsika – Thierring Etelka
orgonál
• dec. 15., csütörtök 17.00 óra:
Adventi közösség – számomra is elérhető?
Vendégünk a Magyarországi Evangélikus
Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztályának
munkatársai:
Németh Zoltán és Balog Éva evangélikus lelkészek és Völgyessi-Szomor Fanni énekesnő
Adventi és karácsonyi alkalmak gyermekek és fiatalok számára:
• dec. 23., csütörtök 15.00 óra: gyerekkarácsony
Istentiszteletek a karácsonyi ünnepkörben:
• Szenteste: dec. 24., szombat, 17.00 óra
• Karácsony ünnepe: dec. 25., vasárnap,
10.00 óra (úrvacsora)
• Karácsony másodnapja: dec. 26., hétfő,
10.00 óra (úrvacsora)
• Óévbúcsúztató istentisztelet: dec. 31.,
szombat, 17.00 óra
• Újévi istentisztelet: 2017. jan. 1., vasárnap,
10.00 óra (úrvacsora)
• Vízkereszt ünnepe: 2017. január 6., péntek,
17.00
Gyülekezetünk presbitériuma céladomány
gyűjtését hirdeti meg az orgonánk javíttatására és karbantartására. Kérjük, akinek
van rá lehetősége, támogassa orgonánk
rendbehozatalát.
• Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00-ig.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi
Facebook-oldalon: Gyóni Evangélikus
Egyházközség

Átrium-hírek

Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan rövid áhítatra került sor az Átrium Idősek
Otthona falán elhelyezett Krisztus szobor előtt. Ennek a torzónak a története sajátos szimbólumot hordoz.
Pár évvel ezelőtt találták meg szemét és építési törmelék között az egykor talán egy útszéli
kőkereszten tündöklő corpust, amely előtt sok arra járó ember emelhette kalapját vagy vethetett keresztet. Hogy kik és miért száműzték Krisztust a szemét közé, azt már sosem fogjuk megtudni, azt viszont tudjuk, hogy ennek a torzónak ma újra központi szerep jutott.
Jellé vált, mely tudatosítja a lakókban: megtörten is lehet fényt árasztani, imát, örömet, szeretetet és békét adni embertársainknak. Ugyanakkor a csendes szemlélődő imádság kultikus helyévé is vált, ahol egy-egy pillanatra a föld és az ég összeér. 		
Tibay L.

ADVENTI TOMBOLA
Az adventi jótékonysági tombola nem jöhetett volna létre az alábbi vállalkozások, cégek, egyesületek, intézmények, klubok, magánszemélyek nagylelkű felajánlásai nélkül. Szívből köszönjük a rászorulók nevében.
A szervezők
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
		
23.
24.
25.
26.
27.

Egészség Kovácsa 2002 Bt.
K-elme Kft.
Surman Motor & Bringa
Fitt Lesz Stúdió
Új Bóbita Óvoda
Gyóni Óvoda
Veliovszki László
Kosztolányi Imre
Flört Butik
Szakképző Központ Nonprofit Kft.
All Risk Bróker Kft.
Nautilus Étterem és Panzió
Gyóni Katolikus Egyházközség
Hungaro Pasta Kft.
Dabasi Intézményfenntartó Központ
Valentyik Ferenc
Giovanni Cukrászda
Zelenák András
Bátki János Nyugdíjasklub Egyesület
Gugyerás Bolt (Gyón és Felsődabas)
Jávor Cukrászda
Kossuth Kulturális Központ
és a Kossuth Ház Galéria
Zsírosné Kraicsovszki Katalin
Rádió Dabas
Szépkorúak Dabasi Szervezete
Dabas Városi Nyugdíjasklub Egyesület
Kulcsár László egyéni vállalkozó

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Kölyöksziget Játéktár
Vill-Szer-Ker
Újvári Tibor virágkertész
Bábel Antónia és családja
Kognitív Hungary Kft.
Dabas-Sári Óvoda
Bennárik Ferenc
Gyóni Géza Nyugdíjasklub Egyesület
Sári Szlovák Önkormányzat -1 csomag
Palermo Cukrászda
Vasmester Bt.
Pálinkásné Balázs Tünde
Balogh Eszter evang. lelkész
Dabas Food – Kosztolányi Ferencné
Prauda Miklós
Kincstár
Iványi Zsuzsa
Az örkényi Nagy család
A Halász Móricz-kúria és csoportjai
Homoki Méhészet
Kossuth Lajos Ált. Isk.
Szent János Katolikus Általános Isk.
Karlik Dóra
Sós Gábor
Vogtland Pékség
Danyis János
Ismeretlen felajánló
Speed Print
2016. december
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„…a nép csöndesen viseli magát.”

Véres bíróválasztás

Sáriban

Helytörténetünk a mintaadó helytállások egész sorával tanúsítja,
hogy városunk jogelőd községeiben mindig megbecsült dolog volt a
szabadság. Diktatórikus szándékok ellen fellépő elődeink között
szép számmal akadtak, akik - ha kellett - életüket áldozták a szent
célért. A legkézenfekvőbb példánk az ötvenhatosoké, hiszen öt síremlékünk is üzen a ma élőkhöz a 301-es parcellában. Akkor a legtöbb
áldozatot a hatvan évvel ezelőtti, december 10-én, Gyónon történt
Biksza-ügy követelte. Sok vonatkozásában hasonló esemény zajlott le
1896. december 17-én, azaz 120 éve, Sári község bíróválasztásán is,
mely viszont szinte teljesen kiesett a közösségi emlékezet rostáján.
Nagy szerepet játszott ebben már a korabeli sajtó is, hiszen a lapok
túlnyomó többsége egész egyszerűen elhallgatta ezt az akkori hatalom számára kínos incidenst. A ritka kivételek közé tartozik a
Budapesti Hírlap, mely ugyan a sokadik oldalán, apró betűkkel és az
áldozatok nevének feltüntetése nélkül, de 1896. december 20-i számában hírt adott a Pest megyei község erőszakba torkolló választásáról. A beszámolóból az is kiderül, hogy Tiszakerecsen szintén hasonló eseményre került sor, egy halálos áldozattal. A Sáriban történtek
részleteit az alábbiak alapján ismerhetjük meg: „Sáriban december
17-én volt a bíróválasztás. A község választótöbbsége az eddigi bíróval szemben egy másik, jómódú gazdát óhajtott bírónak. Halász Jenő
helyettes főszolgabíró a választás reggelén négy csendőrrel a községházában megjelenvén, a szobába csak alig néhány embert bocsátott
be, azokat tudniillik, akikről tudta, hogy nem fognak neki ellenszegülni. A választók nagy többsége pedig jelöltjükkel az udvaron szorongott. Benn a teremben a főszolgabíró három jelöltet jelölt: a régi
bírót, s más két embert, akiknek előre megmondta, hogy le kell
mondaniok. Úgy is történt; az utóbbi két jelölt lemondott s ekkor
Halász főszolgabíró a régi bírót kikiáltotta újonnan megválasztott
bírónak. A teremben levők hallgatva fogadták ezt az eredményt, az
udvaron türelmetlenkedő nép azonban tiltakozott az ilyen választás
ellen, s berontott a községházába. Lármázva és fenyegetőzve tiltakoztak a kinevezés ellen. Hasztalan volt a csendőrök minden igyekvése, hogy a háborgó sokaságot lecsöndesítsék: a nép haragja annyira
fenyegetővé vált Halász főszolgabíróra, hogy az ablakon át volt kénytelen menekülni. A főszolgabíró futása csak fokozta a nép dühét s az
egyik ember izgatottságában rátámadt a csendőrőrsvezetőre s kezet
emelt rá. A csendőrök ekkor a szobában összeszorult tömegbe lőttek:
két ember azonnal meghalt, kettő haldoklik s négy szintén súlyosan
megsérült. Fölösleges volt, hogy a csendőrök másodszor is lőjenek,
mert a nép egymást tiporva menekült ki a községházából. A községben azóta folytonosan csendőrök vannak: a nép csöndesen viseli
magát. A vizsgálatot az ócsai járásbíró és Zaudegiacomo-Marczer
Károly dr. csendőrségi hadbíró vezeti.” A későbbi tudósítások szerint
a helyszínen kilenc képviselő-testületi tagot azonnal letartóztattak,
de az ócsai bíróság szabadon engedte őket. A halálos áldozatok száma
nem nőtt, a sebesültek (köztük egy csendőrszuronnyal átszúrt tiltakozó) valamennyien felépültek. Pest vármegye közgyűlése januári
ülésén fél napig foglalkozott a véres bíróválasztással. A többség
Halász Jenő főszolgabíró elleni fegyelmi eljárás indítását követelte,
elítélő hozzászólások keretében. Halász Jenő azzal védekezett, hogy
ő szocialistát nem jelölhetett. Úgy gondolta, hogy távozása után a
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nép nyugodtabb lesz. A megye vezető tisztségviselői a főszolgabíró
mellett érveltek. A helyzet megoldásaként, egy kompromisszumos
javaslat hatására végül Halász Jenő maga kérte a fegyelmi eljárás indítását. Az 1897 áprilisában zárult vizsgálat gyakorlatilag minden vád
alól felmentette a főszolgabírót. Hosszas nyomozás után, közel két
évvel később, 1898 novemberében a Pestvidéki Törvényszék 28
választót hatóság elleni erőszakkal vádolt meg. A több napig elhúzódó tárgyalásra 38 tanút idéztek be Sáriból. A jogerős ítélet végül 1899
májusában született meg, melyben a fölbujtónak tekintett Mráz Pált
és Janicsák Istvánt két-két hónapi, Újvári Istvánt, Újvári Jánost és
Garajszki Józsefet hat-hat heti, a többi vádlottat pedig nyolc-nyolc
napi fogházzal sújtották. A csendőri túlkapás lehetősége, eljárásuk
arányosságának, szabályszerűségének, jogszerűségének vitatása a per
során fel sem merült. A történetben negatív szerepet játszó dabasi
Halász Jenő (*1855. december 7. †1903. augusztus 3.) néhány évvel
később, mindössze a negyvennyolcadik életévében elhunyt. Alakját
még nyolcesztendős korában házitanítója, Kászonyi Dániel (*1813
†1886) örökítette meg, aki apja kérésére írni-olvasni, francia és angol
nyelvre tanította őt. A „Magyarhon négy korszaka” című kötet szerzője a következőket jegyezte fel tanítványáról: „A kis Jenő élénk gyermek volt, amellett azonban engedelmes, tanulékony, mindent gyorsan fölfogott. Figyelme nem szóródott szét, jó emlékezőtehetsége és
főleg jó kedélye volt és bátor szíve. Hamarosan nagyon megszerettem, és ő is ragaszkodott hozzám. Szabad időmben mindenféle képeket rajzoltam neki, városlátképeket, térképeket, terveket stb., és így
játszva vezettem be a tudományba. Hamarosan megtanult olvasni.
Egy hónap után már olyan jól írt, hogy tollba mondhattam neki. Így
tanulta a földrajzot.” Kászonyi a nyugati demokráciák eszményét
tekintette mércének, ezért, ha még módjában állt volna, a Sári bíróválasztásban vállalt diktatórikus magatartásáért – hihetőleg - megfeddte volna egykori tehetséges tanítványát…
Valentyik Ferenc

kitekintõ, sport

Téli Ovi-galéria

megnyitó a gyóni Mesevár Óvodában
December 1-jén megnyitottuk
a gyóni Mesevár Óvoda aulájában
„Édes ünnepünk” címmel
a Téli Ovi-galériánkat.
A a rendezvényen mézeskalács költemények
teremtettek karácsonyi hangulatot.

Aranyfokozat
a tüzéreknek

A Dabasi Honvédtüzér Alapítvány Kovács
Sámuel Tüzércsapata november 19-én, a
Kecskeméti Repülőbázison megtartott alaki
minősítésen vett részt. A hazánkban működő
több mint 60 gyalogosan vonuló 48-as hagyományőrző csapata közül a legjobb eredmén�nyel, arany fokozatot értek el.
A Dabasi Újság szerkesztősége szívből
gratulál Papst Józsefnek és tüzéreinek, akik
ezzel az eredménnyel öregbítették városunk
hírnevét.
szerk.

KÉZILABDA
NBI/B férfi junior és felnőtt csapataink továbbra is 4–4 ponttal
vezetik a tabellát.
Csapatok
junior
felnőtt
Dabas VSE KC–Tatai AC
48 : 17
29 : 27
Vecsés SE–Dabas VSE KC
26 : 50
20 : 25
Százhalombattai KE–Dabas VSE KC
29 : 39
23 : 23
Az őszi szezon utolsó hazai mérkőzése december 18-án, vasárnap
lesz a Pécsi VSE csapatai ellen az OBO Arénában.
Megyei férfi együttesünk a tabella második helyén áll.
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Aranyszarvas SE
29 : 22
Vecsés SE II.–Dabas VSE KC
28 : 30
Dabas VSE KC–SZKSK II.:
35 : 25
Százhalombattai DKSK–Dabas VSE KC
27 : 29
Hazai pályán legközelebb a téli szünet után, február 12-én szerepelnek a fiúk.
Megyei női csapatunk novemberi eredményei:
Csapatok
eredmény
Dabas VSE KC–Budai Farkasok NKFT
32 : 21
Dabas VSE KC–Inárcs-Örkény
29 : 21
Százhalombattai NKKSE–Dabas VSE KC
29 : 33
A hölgyek a fiúkhoz hasonlóan a tabella második helyén állnak.
Legközelebb hazai pályán február 11-én szurkolhatnak nekik.

UTÁNPÓTLÁS
Fiú serdülő csapatunk a Kiemelt Serdülő Bajnokságban versenyez.
Novemberi mérkőzéseik:
Csapatok
eredmény
Grundfos Tatabánya–Dabas VSE KC
33 : 25
Dabas VSE KC–FTC
21 : 24
Csanádi Rév TSC–Dabas VSE KC
30 : 20
Dabas VSE KC–Komló
26 : 16
A fiúk jelenleg a kilencedik helyen állnak.
Lány serdülő együttesünk a Nyílt Serdülő Bajnokság „G” csoportjában szerepel, ahol a tabella második helyét foglalják el.
Csapatok
eredmény
Kisteleki KK – Dabas VSE KC
14 : 18
Kiskunhalas UKSC – Dabas VSE KC
16 : 20
Dabas VSE KC – Kiskunfélegyháza
32 : 2
Az Országos Gyermekbajnokságban továbbra is 2 hetente versenyeznek utánpótláscsapataink. December első hétvégéjén elindul a
Kisiskolás Bajnokság is, ahol a legkisebbek mérettetik meg magukat.
Minden csapatunknak további eredményes versenyzést kívánunk.
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
2016. december

Dabas 19

sport

Tchoukball

– A béke sportja

„A testnevelés célja egy harmonikus
társadalom megteremtésének elősegítése!”
Dr. Hermann Brandt
Egy Dabason éppen most teret nyerô, feltörekvô,
új sportág, a tchoukball kapcsán Kunos Anitával,
a sportág egyik jeles képviselôjével, mûvelôjével
és tulajdonképpen, talán mondhatom, hogy nagykövetével beszélgetünk, hiszen a dabasi és magyarországi népszerûsítésben, valamint a nemzetközi folyamatokban is jelentôs részt vállal.
– Kérlek, mutasd be a tchoukball-t és történetét röviden azoknak, akik
még teljesen érintetlenek a témában, illetve mesélj nekünk arról is, hogy
te, személy szerint hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a sportággal?
– A tchoukball (ejtsd csukból) egy gyors és változatos csapatjáték, mind gyerekek, mind felnőttek számára könnyen elsajátítható
és élvezetes. Sok lehetőséget kínál, függetlenül attól, hogy a játékot
amatőr szinten vagy versenyszerűen játsszák. Erőszakmentes, ahol
a test-test elleni játék, a feltartóztatás és az akadályoztatás nem
megengedett. A tchoukball minden agressziót és erőszakot nélkülöz! Egyik játékos sem „lophat” labdát vagy nyúlhat bele egy
átadásba; ehelyett a játékosok összjátéka és a megfelelő csapatszellem az irányadó, mind támadásban, mind védekezésben. A játék a
kézilabda dobótechnikájára épül.
A tchoukball Svájcból ered, egészen pontosan 1970-ből. Dr.
Hermann Brandt svájci sportorvos, biológus hozta létre teljesen
tudományos alapon. Dr. Brandt nap mint nap találkozott olyan
sérülésekkel, amik a test-test elleni játék eredményeképpen történt.
Ezt látva döntött úgy, hogy létrehoz egy olyan játékot, ami élvezetes, pörgős, de ugyanakkor minden agressziót nélkülöz.
Én személy szerint az Egyesült Államokban találkoztam a játékkal, ahol egy svájci barátom igyekezett a ezt népszerűsíteni. Tőle
tanultam meg a játék fortélyait, és részt vettem Európa-bajnokságon
Olaszországban, valamint több nemzetközi fesztiválon. Úgy érzem,
most jött el az ideje, nem csak az én életemben, hogy ezt a különleges sportot Magyarországon is bemutassam, elterjesszem. Még az
elején járok, de remélem, egyre több gyereknek és felnőttnek tetszik
meg. Szeretném, ha sporttal foglalkozó szakemberek is meglátnák
benne a lehetőséget, és együtt dolgozhatnánk a tchoukball felvirágoztatásában.
– Ha jól tudom, akkor a testmozgás ezen formája mögött egy komolyabb üzenet fellelhető, amelyet a sportág követőei úgymond a zászlajukra tűznek. Pontosan miről van szó?
– A tchoukball valóban egy mélyebb üzenetet is közvetít.
A játékban mindig a legjobbadat kell nyújtani úgy, hogy a másikat
nem akadályozod abban, hogy ő is a legjobbját nyújtsa. Aki így
győz, arra ösztönzi a másikat, hogy még jobb legyen, és még többet
tegyen saját és csapata fejlődéséért.
Közel egy éve költöztem Dabasra, és úgy gondolom, ennek a
városnak minden adottsága megvan arra, hogy magyarországi központja legyen a tchoukballnak. Egy még kevésbé ismert sportban
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rejlenek különleges lehetőségek a fiatal és nem fiatal játékosok számára egyaránt. Nemzetközi szinten, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon könnyebb részt venni, ahol a jó szereplés a mi munkánkon múlik. Dabas helyszíne lehetne nemzetközi fesztiváloknak,
és ha már jobban benne vagyunk a nemzetközi vérkeringésben, akár
világversenyek rendezési jogát is megnyerhetjük.
– Elsősorban kiknek ajánlod ezt a sportot és miért?
Hol találhatnak meg titeket az érdeklődők, milyen fórumokon, helyszíneken vagytok elérhetőek? A virtuális és a tényleges megjelenési formák
is érdekelnek, mikor és milyen módon indul útjára a tchoukball
Dabason?
– Minden korosztálynak szeretettel ajánlom. Egy élvezetes, de
biztonságos játék, és a labda minden korosztály nagy kedvence. Itt
az a különleges lehetőség is adott, hogy a szülő a gyermekével játs�szon együtt. Minden korosztályban szeretnék csapatokat, akikkel
nemzetközi szinten is megmérettethetjük magunkat. Az európai
szövetséggel kezdtem tárgyalásokba egy szenior fesztivál (35+)
megszervezésére Dabason, amin jó lenne már saját csapattal is
indulnunk.
Elindultak Dabason a tchoukball-edzések. Itt fontosnak tartottam, hogy a gyerekedzések mellett legyen felnőtt edzés is. A serdülő
korosztályt is a felnőtt edzésekre várjuk. Nagyon jó hangulatú
edzéseink voltak, mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek, de jó
lenne, ha még többen lennénk.
Gyerekeknek – heti 1x 3000 Ft/hó
Dabas-Sári, Szent János Katolikus Iskola, kedd 16.30
Dabas-Gyón, Gyóni Géza Általános Iskola csütörtök, 17.30
Felnőtteknek – heti 1x 3500 Ft/hó
Dabas-Gyón, Gyóni Géza Általános Iskola, csütörtök 18.45
www.tchoukballhungary.hu
www.facebook.com/Tchoukballhungary
Kunos Anita: +36-30/9606-888
– Köszönjük a beszélgetést és sok sikert kívánunk a dabasi és a nemzetközi porondon egyaránt!
Kancsár Krisztián
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Vívásoktatás indul Dabason
Nemsokára újabb sportolási lehetôséggel bôvül Dabas
amúgy is sokoldalú sportpalettája. A vívásoktatás helyi jövôjérôl a dabasi származású Szabados Gábor
hatszoros magyar bajnok párbajtôrözôt kérdeztem.
– Mikor indul a vívásoktatás és melyik sportlétesítmény ad majd otthon
az edzéseknek?
– A „sulivívás” keretében január közepén kezdődik az oktatás,
ami azt jelenti, hogy a programhoz csatlakozó általános iskolák
testnevelésóráin, hetente egy vagy két alkalommal ismerkedhetnek
a gyerekek a vívás alapjaival. Ami már biztossá vált, hogy a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, továbbá folyamatban van a Szent János Katolikus Általános
Iskola és a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola bevonása is.
Terveink szerint februártól, az FC Dabas Utánpótlásközpont tornaterme fogja szolgálni az egyesületi képzésben résztvevőket.
– Miért ajánlott ez a sport a gyerekeknek? Milyen hozzáállást igényel, és mit ad a művelőjének?
– Azoknak a gyors észjárású gyerekeknek fog kiváló szellemi és
fizikai kikapcsolódást nyújtani, akik szeretnék megismerni a vívás
szabályait, megtanulni legfontosabb mozdulatait. Akik szeretnének a kezükbe valódi sportfegyvereket, magukra ölteni a vívóruhát
és fejükre húzni a vívómaszkot. Magas rangú vívómesterek megalapozott véleményei szerint: „Ha próbáltad a focit és a kézilabdát, de
nem elégítette ki teljes mértékben a sportolás elé támasztott követelményeidet, vagy egyszerűen csak nem voltál a legügyesebb a labdajátékokban, akkor jó eséllyel megtalálhatod a helyed a vívás sportközösségében, és jó eséllyel lehetsz a jövő bajnoka.”
– Milyen korosztály számára nyitott ez a lehetőség?
– A vívás elsajátításához szükséges alapismeretek megismerésének optimális kezdetét a 8–11 év közötti korosztály számára hatá-

rozzák meg, azonban az elmúlt évek tapasztalatai azt sugallják,
hogy ez a sportág nem feltétlenül ismeri a túl korán vagy a túl későn
kezdőket.
– Mi szükséges ahhoz, hogy egy új sportág gyökeret verhessen a településeken, és a gyerekeknek sikerélményeik legyenek a sportban?
– Minél több vívni akaró gyermek, minél több szülő, aki szeretné, hogy a gyermeke vívjon. A megfelelő infrastruktúra. Az edző
személye, és nem utolsósorban jó kapcsolat a városvezetés és az
egyesület között.
– Kik lesznek az edzők?
– A „sulivívás” program vezetőedzője Budavári Beatrix, aki már
több fővárosi általános iskolában tevékenyen részt vesz a program
2013. évi bevezetése óta. Továbbá nevelőedzője több korosztályosés felnőtt korosztályú országos bajnoknak – többek között
Szabados Kristóf testvéremnek. Az egyesületi oktatásba pedig én is
becsatlakozom.
– Mikor és hol lehet jelentkezni?
– Minden kedves érdeklődőnek szívesen nyújtok infor
mációt a 06-30/913-9066-os telefonszámon vag y a
szabadosg85@gmail.com e-mail címen.
Kapui

A Szabados fivérek bearanyozták Advent elsô hétvégéjét
November végén lezajlott a Vívók Országos Bajnoksága a Gerevich
Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, ahol a hat fegyvernemes bajnokságon megdőlt az eddigi részvételi csúcs, 581 vívó kezdte meg pénteken
a selejtezőket.
A férfi tőrözők mezőnyében a fegyvernem címvédője, a hatszoros
magyar bajnok Szabados Gábor a 16 között vereséget szenvedett, ám
hogy az aranyérem a családban maradjon, arról öccse, Szabados
Kristóf gondoskodott, miután szoros csatában legyőzte Gátai
Róbertet.
Az Országos Bajnokság a csapatversenyekkel folytatódott, ahol a
dabasi testvérpár is képviseltette magát. A Szabados-fivérekre építő
Építők az elődöntőben az esélyesebbnek tartott, ráadásul idegenlégióssal megerősített Törekvést győzte le, 44:44-nél az idősebb
Szabados, Gábor vitte be a győztes tust. A Magyar Bajnokcsapat tagjai: Riesz Gábor, Szabados Gábor, Szabados Kristóf, Zalaba Péter.
Gratulálunk a Szabados testvéreknek a remek szerepléshez, az
aranyérem pedig még szebben csillog abban a tudatban, hogy egyikük
sem „főállású” sportolóként űzi ezt a nagy hagyományokkal rendelkező sportágat.
Forrás: MTI – Marjai János és Magyar Vívó Szövetség
fotó: MTI
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TOP FITNESS SE

Szezonnyitó ôszi Kupa

Az évad első versenye az Őszi Kupa táncbajnokság volt az MTMSZ
szervezésében, amelynek a Soroksári Sportcsarnok adott otthont
november 20-án. Sportolóink különösen kedvelik a show-tánc versenyeket, mivel ezeken a szabályok tágabb lehetőséget biztosítanak
a koreográfiák előadására, a végrehajtható fitnesz elemek választására. A lányok így valóban azt mutathatják be, ami az erősségük,
ezért sokkal felszabadultabban is szerepelnek.

1. Négy évszak csapat (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
2. Kleopátra csapat (Radnai Zsófia–Harmincz Lili–Radnai Réka–
Dori Renáta-Répás Vanda)
3. Aréna duó (Radnai Réka–Radnai Zsófia)
3. Rolling formáció (Mihály Dorina–Weil Evelin–Répás Vanda–
Pelikán Petra–Pelikán Réka–Szilágyi Réka–Radnai Réka–Radnai
Zsófia–Bábel Virág–Harmincz Lili–Dori Renáta)
4. Kung Fu duó (Gecser Enikő–Salga Léna)
4. Brazil csapat (Nagy Hédi–Kucsák Alíz–Janicsák Fanni–Fehérvári
Fanni–Bajusz Sára)

Ez a rendezvény kis túlzással egyesületünk gálaműsora is lehetett volna,
hiszen sportolóink rengeteg számban
indultak, valamennyi egyéni, kis- és
nagycsapatos gyakorlatukat előadták.
Itt mutatták be a kifejezetten showtáncra készülő formációkat is. Ezek a
nagyon látványos, dinamikus, változatos koreográfiák mindig igazi közösségi
élményt adnak kezdő és rutinosabb versenyzőinknek egyaránt. A lányok ezen
a megmérettetésen is kiválóan szerepeltek, és rengeteg éremmel, kupával gazdagodtak.
Eredmények
Akrobatikus Show egyéni helyezés:
6. Sikari Sára
Free Show „A” kategória, egyéni helyezések:
1. Gecser Enikő, Radnai Réka, 2. Radnai Zsófia, 3. Bábel Virág, 6.
Bajusz Sára, Salga Léna, 7. Fehérvári Fanni, 9. Janicsák Fanni
Free Show „A” kategória, csoportos helyezések:
1. ABC formáció (Kovács Emese–Rizmajer Boglárka–Nagy Hédi–
Kucsák Alíz–Kövesdi Hédi–Bajusz Sára–Fehérvári Fanni–Janicsák
Fanni–Bárány Blanka–Salga Léna–Gecser Enikő–Keresztes Kíra–
Sikari Sára)
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5. Rocky duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
8. Hawai tánc duó (Kovács Emese–Kövesdi Hédi)
Free Show „B” kategória, egyéni helyezések:
1. Rizmajer Boglárka, Harmincz Lili, 2. Szilágyi Réka, Pelikán
Réka, 3. Kucsák Alíz, 5. Nagy Hédi, Bárány Blanka, Keresztes
Kíra, 8. Funk Ajna, 10. Kovács Emese
Kortárs-modern helyezés:
1. Sodrás duó (Bennárik Dóra–Hájos Tamás Balázs)
Gratulálunk a kiváló eredményekhez!
Radnai Laura
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Gyümölcsfeldolgozás | Cefrekészítés | Pálinka bérfőzés | Pálinkakultúra

Asztalodon a sajátod…!
• Pálinka bérfőzés
(akár 100 liter cefremennyiségtől)

• Gyümölcsfeldolgozás
és értékesítés

• Cefrekészítési szaktanácsadás
TAPASZTALAT, SZAKÉRTELEM, MODERN TECHNOLÓGIA

Dabas, Szőlőhegy

Tel.: +36.20.99-99-003

Keressen minket
a facebookon is!

Szolgáltatásaink: személy- és kiscsomag
szállítás, sofôrszolgálat, reptéri transzfer
Dabason fix árakkal szállítjuk kedves utasainkat!

Tel.: 06-20/92 33 649 (0–24 h)
E-mail: gyonitaxi@gmail.com
Csomagolókat, gépkezelőket keresünk
3 műszakos munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint
raktárosokat 2 műszakos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú 2016.
december 15. csütörtök, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.
Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk vendégeinknek!

Tel.: 06-70/778-5873 • www.fittleszstudio.hu
www.facebook.com/fittleszstudio

Kulináris Kultúr Konyha
Dabas, GOMBAY- DINNYÉS KÚRIA 2016. 12. 10.

Szent Jakab kagyló masalával ízesített avokádó krémmel és pácolt- sült padlizsán
szeletekkel
Angol zelleres erdei gombaleves tejföl habbal és bazsalikom piskótával
Parmezános báránycsülök édesköményes zöldborsó variációkkal, csicseriborsó
pürével és Bourbon borsos sült kápiával, juh sajtkrémmel
Mákosguba 2016: ropogós kalácsfalatok, vaniliás mákkrémmel, birspürével és
áfonya espumával
Egy
új
kezdeményezés
GASZTRONÓMIA szerelmeseinek.

Dabason
a
Célunk, hogy

hónapról hónapra olyan ételkülönlegességeket
készítsünk vendégeink számára, mely rendkívüli
ízélményt ad egy csodálatos helyszínen. Minden hónap
2. hétvégéjén tartjuk meg a díszvacsorákat más és más
dabasi kúria épületben. A Séf személyében Miták
Csaba mesterszakácsot ismerhetjük meg, aki a Kárpátia
étterem séfjeként rengeteg nagyszabású gálavacsorát,
bankettet, és parlamenti rendezvényt
készített.
érzi,
hogy
elhozhassa
és
Szívügyének
megismertethesse szülővárosával is mindazt az
izgalmas kulináris kulisszatitkot, melyet eddigi
díszvacsoráin prezentált. Látogasson el decemberi vacsoránkra, ahol 2 fantasztikus kiállítást is megtekinthet.
ASZTALFOGLALÁS: 0630 347 55 31 Miták Csaba Séf
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