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Éneklem a Fársáng napjait s Dorottyát,
Ki látván a dámák bajos állapotját,
Carnevál s az ifjak ellen feltámada,
S diadalmat is nyert pártára únt hada.
Olly lármát, zerdűlést, viadalt beszéllek,
Amillyet nem láttam, miolta csak élek,
Amillyet nem említ semmi istória,
Meg nem merne tenni maga a francia:
Miként insurgála amazon módjára
Egy nagy dámatábor Carnevál hadára.
Vajha méltóképpen le tudnám rajzolni,
Millyen vitézséggel tudtak ők harcolni,
S miket vittek véghez felforrott mérgekbe. –
Hát férhet illy harag angyali szívekbe?
Igazán, hogy minden századnak a végén
Nagy dolgok esnek meg a főld kerekségén! –
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya, vagyis
a dámák diadala a Fársángon (részlet)

rendezvényeink

Idősek karácsonyaminden városrészben

A Múzsák AMI színjátszói a művelődési ház színpadán

Sári szépkorúak az iskolák közös tornatermében

Fotók: Karlik Dóra

December 11. és 16. között lezajlottak az idõsek számára szervezett karácsonyi ünnepségek Dabas minden városrészében. A rendezvényeknek a Gyóni Géza Általános Iskola, a Dabasi-szõlõsi Közösségi Ház, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János Katolikus Általános Iskola, valamint a Kossuth Mûvelõdési Központ adott
otthont. Az ünnepségeken a városrész népességétõl függõen összesen mintegy 700 idõskorú polgár vett részt.

Gyóni nyugdíjasok az iskola aulájában

A Magyar Kultúra Napja
városi rendezvénye
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Időpont: január 22. (csütörtök) 18.00 óra
Ünnepi köszöntőt mond:
Birinyi József, a Hungarikum Szövetség elnöke,
a KÓTA társelnöke, népzenekutató
A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat átadja:
Kőszegi Zoltán polgármester és Révész Károly,
az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke
Az ünnepi műsorban közreműködnek:
– Berta Alexandra, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
citeratanára
– Birinyi József hangszeres előadóművész
– Széles András citeraművész és a Kéknefelejcs zenekar
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A szőlösi idősek közössége

Országgyûlési képviselõi
fogadóóra
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy
Pánczél Károly országgyűlési képviselő fogadóórát tart
január 27-én, kedden 16.00–18.00 óráig a Polgármesteri
Hivatal épületében.
Az érdeklődőknek rövid,
négyszemközti beszélgetésre, problémafelvetésre nyílik lehetőségük a képviselő
úrral.
szerk.

rendezvényeink

Ünnepi Évzáró Képviselõ-testületi Ülés
a Városházán

A kegyeleti park egyik tervezője:
Ligetvári István

Weisz Lajosné és Weisz Anita

Molnár Imre Balázs

Feth András és Feth Balázs feleségeikkel

December 18-án lezajlott a 2014-es év záró testületi ülése
a Városháza nagytermében. A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta meg ünnepi évösszegző beszédével, majd rangos
kitüntetések kerültek átadásra.
Az Év Dabasi Diákja díjat általános iskolai kategóriában
Káposztás Viktória, gimnáziumi kategóriában Mész Adrienn
vihette haza. Az Év Vállalkozója díjat idén a Weisz Kft. tulajdonosai, Weisz Lajos és Weisz Anita, az Egészség Kovácsa Bt. tulajdonosai, Kovács Béla és Kovács Béláné, valamint Feth András és Feth
Balázs vállalkozók vehették át.
A Dabas Város Közbiztonságáért díjat Molnár Imre Balázs
kapta, míg Az év kulturális eseménye Dabason idén a Kossuthsíremlékavató ünnepség és a Kegyeleti park–református öregtemető átadása lett. A díjak mellett díszoklevelet kapott a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola a Szlovák Napok megszervezéséért, és a
Dabas Tűzoltóság fennállásának 60. évfordulója alkalmából részesült elismerésben.
A rendezvény ünnepi műsorral zárult, ahol bemutatkoztak a
Hornyák testvérek, Kocsis Csaba, a Liszt Ferenc Zeneművészeti

Az év dabasi diákjai: Mész Adrienn
és Káposztás Viktória

Az Egészség Kovácsa Bt. tulajdonosai

Egyetem hallgatója, Csejtei Tamás szaxofonista, valamint a Múzsák
AMI és az Örkény Ciffra György AMI közös gitárzenekarának
diákjai és tanárai.
K. Á.
2015. január
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Sportgála 2014

Dabas Város Önkormányzatának évzáró rendezvényei között kiemelkedő, rangos esemény a Sportgála, amelyen a klubok javaslatai alapján
sportáganként díjazzuk a legeredményesebb dabasi sportolókat. A
rendezvényen ez alkalommal több neves, közismert fellépő is elkápráztatta a közönséget. A TopFitness SE díjnyertes versenyzői és csoportjai mellett fellépett Hajnóczi Soma kétszeres világbajnok bűvész,
valamint Südi Iringó mestertáncos és csapata. Kőszegi Zoltán polgármester és Kuli Imre képviselő, az Emberi Erőforrások Bizottság sportért felelős alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Kuli Imre beszédében kiemelte, hogy az életünk minőségét az örömben, eltöltött idő
mennyisége alapján érdemes mérni. Ebben a sportnak különösen fontos szerepe van, amelyet a dabasi önkormányzat stratégiai ágazatként
kezel.
A díjátadó legünnepélyesebb pillanata a Dabas Város Sportjáért
rangos elismerés átadása volt. 2014-ben ezt a díjat kiemelkedő sportszponzori tevékenységéért az OBO Bettermann Hungary ügyvezetője, Hernádi Lajos úr vehette át.
Ezúton is gratulálunk minden díjazottnak!
F. L.
Fazekas Ádám – Kyokushin karate
Gaál Bernadett – röplabda
Gecser Máté – amerikai futball

Bordás Sándor – erőemelés
Zelovics Dóra – triatlon
Cseik Márton – triatlon

Hernádi Lajos, az OBO Bettermann Hungary ügyvezetője

Bukovszki Tünde – triatlon
Kanyik András – duatlon
Nagy Ágnes – duatlon
Farkas Zsolt – úszás
Kecskés Noémi – úszás
Ubornyák József – labdarúgás
Takács Kornél – labdarúgás
Szőke Marietta – labdarúgás
Pávics Eszter és Pávics Réka
– női kézilabda
Horvát Ferenc – férfi kézilabda

Nagy Gergő – férfi kézilabda
Répás Vanda – fitness
Pelikán János – kerékpározás
Balogh Zsolt – birkózás
Vajó Bernadett – birkózás
Szabados Kristóf
és Szabados Gábor – vívás
A Dabas Beach Boy’z férfi strandkézilabda csapat az Év Csapata.

Dabason járt az opera magyar nagykövete
Január 7-én Pitti Katalin, Liszt-díjas érdemes művész volt a
dabasi közönség vendége a Kossuth Művelődési Központ nagytermében. A művésznő változatos repertoárral kápráztatta el
az opera és operett műfajának kedvelőit, az egyes darabokat
kedves, humoros, szívet melengető szövegrészletekkel kötötte
össze. Az egyes ismertebb dallamok alatt éneklésre buzdította
a közönséget, akik lelkesen együtt daloltak a művésznővel. Az
újévi koncertet Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta meg a Jó
cselekedetek Évének alapgondolataival. – szerk. –
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Fotók: Karlik Dóra

A Sportgála díjazottjai

önkormányzati hírek

2015 a JÓ CSELEKEDETEK ÉVE
„Az önzés süketté és némává tesz bennünket. A szeretet megnyitja szemünket és szívünket, s képessé tesz arra, hogy – számtalan, nemritkán
távoli és ismeretlen testvérünk ezernyi jó cselekedetével egyetemben – olyan eredeti és pótolhatatlan módon járuljunk hozzá a világhoz,
amely a szeretet apró mozaikköveként az egész történelem képét megváltoztatja.”
(II. János Pál pápa: A szeretet mozaikja)

Városi közösségünk szempontjából nagyon fontos, hogy értékek
mentén éljük az életünket, hogy mindenki saját egyéni és családi
életén túl, közösségi alapú életet is éljen, egymásért cselekedjen.
Mi, képviselők, minden óesztendő utolsó testületi ülésén valamilyen célt fogalmazunk meg a jövőre nézve, és valamilyen mottó szerint indítjuk el az új évet. Ezek a fogalmak mindig valami értéket
hordoznak, amely a közösség szempontjából építő jellegű.
Tartalmuk, üzenetük ráirányítja a figyelmet egy adott célcsoportra,
és erkölcsi-etikai irányvonalat jelentenek a közösség és az egyén számára. Család, ifjúság, idősek, szeretet, összetartozás, tisztelet, megbecsülés, sport, egészség és még sok más fogalom és érték fogalmazódott meg az évek folyamán, amelynek fontosságára szerettük
volna a figyelmet felhívni, ezek alapján szerveztük közösségi eseményeinket, így próbáltuk az üzenetet eljuttatni a lakossághoz.
Mindennapi életünket cselekedeteink által éljük, szándékaink
tetteinkben öltenek testet, és fontos volna, hogy ezekben minél több
legyen a jó. Azért hirdettük meg a 2015-ös esztendőt a jó cselekedetek éveként, mert ebben konkrét, tevőleges formában is részt vehet
mindenki, aki újévi fogadalmat tesz. Az év ezen időszakában bizony
sokan igénylik a változást és változtatást, ezért olyan dolgot fogadnak meg, amely általában pozitív fordulatot hoz az életükbe. Ez
már a jó cselekedet forrása, amely nemcsak az egyén életére hat ki,
hanem környezetére, emberi kapcsolataira is. Nemcsak akkor
tudunk valami jót cselekedni, ha jó dolgot kezdeményezünk vagy
indítunk el, hanem már akkor is, ha nem teszünk rosszat, vagy megakadályozunk valami rossz cselekedetet. Egy banális példával élnék,
amely az előbbi sorokra ad magyarázatot: azok számára már nem jó
cselekedettel kezdődött az év, akik a dabasi gyermekorvosi rendelő
előtti babakocsi-tároló szerkezetét ripityára törték szilveszter éjszakáján. Ha ezt valaki látta, és meg tudta volna akadályozni, de nem
tette, az sem cselekedett jót. Csak azzal tudott volna jót tenni, ha
megpróbálta volna ezt a szándékot eltéríteni. Nagyon sokféleképpen lehet jót cselekedni, és ez az egész város életére kihat majd az év

során. Ha sok jótett van, akkor sokkal jobbá válik a világ és az a környezet, amelyben élünk. Mi is sokkal jobban fogjuk érezni magunkat, sokkal ellenállóbbak leszünk a bajokkal, problémákkal, betegségekkel szemben. Sikeresebbek és eredményesebbek leszünk, másként fogjuk értékelni önmagunkat és a közösséget.
2015-ben nagy szükség van a jó cselekedetekre. A fogalom maga
az elmúlt évek mottóinak összegzése. Az értékek, az elért eredmények, magam és mások megbecsülése, az egészség megőrzésének
fontossága, az idősebbek iránti tisztelet, az ifjúságért való tevékenykedés, a fiatalok megóvása a devianciáktól, a veszélyektől mind-mind
az életünket irányító cselekvéssorozat, amely csupa jó dolgot eredményez. Sokszor hallottuk már, hogy jót tenni jó, és valóban a jótevő
is boldog, nem csupán az, akivel a jót cselekedte. A kölcsönösség
mindig elégedettséget, örömöt generál, amely összetartja a közösség
tagjait. Ha a jó cselekedetek évét városi szinten hirdetjük meg, akkor
ennek óriási hozadéka lehet, amelyből mindenki részesül.
Sokszor mondtuk már, hogy hatással szeretnénk lenni a környezetünkre és a világra, hiszen Dabasnak mint szívtelepülésnek,
zászlóshajóként kell elöl járnia. Ha ezen a hajón sok a jótevő ember,
akkor példát tudunk mutatni, ösztönözni tudunk mindenkit a jóra,
és követni fognak minket. Egy nagyon szép és különleges év áll előttünk, teli jó cselekedetekkel, amelyeknek jótékony hatásait az egész
város közössége érezheti majd.
Jót tenni egyszerű, természetes, magától értetődő emberi magatartás, amelyre minden ember képes. Harold Kushner rabbi gondolatát idézném zárszóként, amely épp ezt, a jó cselekedetből fakadó
jó érzést fejezi ki: „Amikor valami jót cselekszel, csodálatos érzés
tölt el. Mintha valaki a lelked mélyén azt mondaná: Igen, mindig így
kellene éreznem magam.”
Kőszegi Zoltán
polgármester

Mosollyal teli gyermekarcok
A második alkalommal valósult meg a „Cipősdoboz” akció a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai munkatársainak szervezésében a településen. Az összefogás idén is sok
embert mozgatott meg, aminek köszönhetően összesen 223
dabasi kisgyermeket ajándékoztunk meg:
december 15-én Dabas Város Polgármesteri Hivatalában 39,
december 16-án a Halász Móricz-kúriában 69,
december 17-én a Sári Faluházban 60, és a
Segítőszolgálatnál további 55 gyerek vette át az ajándékát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a műsorok szereplőinek, és a szeretettel is teli dobozok készítőinek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a program idén is sikeres lehessen.
A Segítőszolgálat munkatársai
2015. január
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TESTÜLETI HÍREK
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 18-án tartott ülésén megalkotta a köztisztviselők juttatásairól és
támogatásairól, valamint az önkormányzat intézményeinél alkalmazott
munkavállalók lakáscélú, visszatérítendő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét.
Ezt követően a testület módosította az önkormányzat SZMSZ-ét a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás miatt,
majd elfogadta a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítős zolgálata, a
Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás és az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodását.
A továbbiakban a Képviselő-testület Révész Károly önkormányzati képviselőt a Települési Értéktár Bizottság tagjává választotta, majd módosította a Dabas Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét, valamint elfogadta a Települési Értéktár
Bizottság 2014. évi munkájáról készült beszámolót.
A következő napirendi pontban a testület Garajszki Éva könyvtárvezetői
megbízását meghosszabbította, majd engedélyezte a Kossuth
Művelődési Központ és a Halász Boldizsár Városi Könyvtár takarítónői
megbízásának meghosszabbítását.
A képviselők eredményesnek nyilvánították a Dabas TV archív műsoranyagának megvásárlását célzó közbeszerzési eljárást. A Képviselőtestület engedélyezte, hogy a sportszervezeteknek járó 2015. évi támogatás 20%-a előlegként kerüljön kifizetésre január hónapban.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Zoltán polgármester javaslatára városunkban a 2015. évet a „Jó cselekedetek”
Évévé nyilvánította.
Dabas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére 2 fő foglalkoztatására 1 havi munkabért és járulékait előlegezte meg a testület.
Legvégül a Képviselő-testület zárt ülésen döntött a „Dabas Kultúrájáért”
Karacsné Takács Éva-díj adományozásáról.

A házszámtáblák kihelyezésérõl
Tájékoztatom lakosainkat, hogy a Képviselő-testület rendeltet alkotott a közterületek elnevezéséről és a házszámtáblák kihelyezéséről.
A rendelet szerint az utcanévtáblák elhelyezéséről, karbantartásától és
szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.
A házszámot jelző tábla (házszámtábla) kihelyezéséről, olvasható
állapotban tartásáról, szükség esetén pótlásáról az ingatlan tulajdonosának kötelessége gondoskodni. A házszámtáblát az utcáról jól látható módon, az utcafronti kerítésére vagy a ház falára kell elhelyezni.
A rendelet október 1-jén lépett hatályba. A rendelet hatálybalépésekor már meglévő, de még házszámtáblával el nem látott ingatlanok
házszámtáblájának kihelyezését fél éven belül pótolni kell az ingatlan tulajdonosának, használójának.
Emellett önkormányzatunk célul tűzte ki városunk sokszor
ésszerűtlen, elavult, hibás házszámainak rendezését 2015. december
31-ig. Így különösen fontos a megváltozott házszámok kihelyezése a
földhivatali tájékoztatás kézhezvételét követően. Kérjük, türelmével
és megértésével segítse munkánkat, célunk elérése érdekében!
Kérem, hogy a helyszíni tájékozódási feltételek javítása, valamint
a hatósági eljárások elkerülése érdekében szíveskedjenek gondoskodni a házszámtáblák rendeletben meghatározott módon történő
kihelyezéséről, azok karbantartásáról.
Rigóné dr. Roicsik Renáta jegyző
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Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Földi Dante
Tanka Kristóf Péter
Kucsák Julianna
Garamszegi Szofi
Gacsal Kornél
Pacsirta Attila
Turcsán Zselyke
Fedor Bence
Bogdán Zénó
Jelenek Emma
Berta Zalán
Kohári Jázmin
Bálint István

Újszülöttek
Anyuka neve
Szilvási Katalin
Feka Tímea
Erős Julianna
Garamszegi Mária
Karlik Dóra
Atyafi Hajnalka
Ternák Mária
Szabó Viktória
Bognár Anita
Csernák Éva
Bennárik Edina
Grósz Lilla
Hernik Emese

Születési idô
2014. 11. 14.
2014. 11. 18.
2014. 11. 20.
2014. 11. 24.
2014. 11. 30.
2014. 12. 01.
2014. 12. 02.
2014. 12. 08.
2014. 12. 11.
2014. 12. 14.
2014. 12. 23.
2014. 12. 24.
2014. 12. 29.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô	Életkor
Pap Teréz
1925. 01. 22.
90 éves
Majeczki Miklósné Kancsár Anna
1925. 01. 28.
90 éves
Bálint Balázs
1924. 01. 27.
91 éves
Fraga György
1924. 01. 28.
91 éves
Babóthy Béla Ernőné Harsányi Mária
1924. 01. 31.
91 éves
Barsi Ferencné Molnár Erzsébet
1922. 01. 25.
93 éves
Vida Jánosné Süveg Mária
1921. 01. 08.
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
január 27.
Mitág Ferenc–Horváth Gertrúd
Kovács József–Vadász Éva
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
január 26.
Oláh István Sándor–Rozbora Ágnes
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
január 25.
Durai József–Holecz Ilona
60 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
január 12.
Kőfalvi Pál–Faragó Emília

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Név

téli síkosságmentesítés
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi környezet
védelméről és a köztisztaságról 27/2012. (III. 30.) szóló önkormányzati rendelet 8.§ – a közterület tisztántartásáról kimondja,
hogy a tulajdonos, használó köteles az ingatlan előtti járdaszakasz – járda hiányában 1 m széles területsáv –, illetve ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a
járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, szemét és gyommentesítéséről, kaszálásáról, a hó eltakarításáról és a síkosságmentesítésről gondoskodni.
Nekünk, ingatlantulajdonosoknak a helyi rendelet értelmében
tehát kötelességünk az előttünk kiépített árkoknak, folyókáknak,
víznyelő rácsoknak a lefolyást akadályozó anyagoktól való megtisztítása. Amennyiben az ingatlanok előtti árkok feltöltődnek lehullott falevelekkel, vagy bemosódás következtében iszappal, földdel,
azt az ingatlan tulajdonosának kötelessége kitisztítani.
További kötelezettségeink a helyi rendelet értelmében a járda
rendszeres seprése, télen a hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott
járdafelületek síkosságmentesítése.
Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) a feladata.
A síkosságmentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is – el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli. Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált
járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát, lépcsőt) a szükségeshez mérten
naponta többször is le kell takarítani, vagy szórással csúszásmente
síteni. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles gondoskodni.
Környezetszennyező szóróanyagot használni tilos.
Az önök segítségére, együttműködésére is szükségünk van
ahhoz, hogy útjainkat, járdáinkat megóvjuk a csapadékvíz káros
hatásaitól, az állagromlástól, a felfagyástól vagy balesetveszélytől.
Kérjük, hogy gondoskodjanak az ingatlanjukon keletkező csapadékvíz szabályos elvezetéséről a köz- és saját érdekükben! A közterületek tekintetében a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati
rendelet alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
Jegyző

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Vásáriczki Józsefné (Gábor Margit)
Buzás István
Dormányné Miloszerni Edit Katalin
Romanek Balázs
Tóth László
Fejér Ottó
Kecskés Jánosné (Kiripóczki Katalin)
Krajcz Józsefné (Turbók Jolán)
Garajszki Lászlóné (Kecskés Mária)
Szikora Péter Pálné (Rizmajer Erzsébet)
Kiss Jenőné (Dobos Erzsébet)
Józsa Dávidné (Fekete Erzsébet)

1925. 12. 12.
1943. 02. 09.
1964. 01. 06.
1988. 04. 06.
1947. 06. 19.
1956. 05. 18.
1951. 07. 03.
1923. 03. 22.
1926. 08. 12.
1951. 03. 13.
1926. 05. 08.
1923. 04. 12.

2014. 11. 27.
2014. 12. 01.
2014. 12. 02.
2014. 12. 02.
2014. 12. 02.
2014. 12. 03.
2014. 12. 04.
2014. 12. 06.
2014. 12. 06.
2014. 12. 07.
2014. 12. 13.
2014. 01 03.

Osztozunk a családok gyászában.

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítem a dabasiakat, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala 2014. november 7-i határozatával
törölte az étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatot városunkban is ellátni kívánó Fehér Gyolcs Alapítványt a szociális feladatot ellátó szolgáltatók nyilvántartásából, így az alapítvány
2014. december 5-ével, a határozat jogerőre emelkedésével végleg megszűnt. Aggályaink, jogos tiltakozásunk ismételten
beigazolódott!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
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Kedves Támogatóink,
kedves Barátaink!
Örömmel számolhatunk be róla, hogy az 0nök eddigi nagylelkű
támogatásának köszönhetően a Dabas és Környéke Mentőorvosi-
Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. megvásárolta a mentőorvosi
(mentőtiszti) autót. Jelenleg a gépkocsi felszerelésének beszerzése
folyik. Reméljük, minél előbb megkezdi a lakosság szolgálatát!

Mónika, Harsányi Éva (MikroKem Kft.), Szabó István, Szandhofer
János, Révész Károly, Turán Klára, Kiss Péter, Bozsik József e. v., Nagy
Roland, Jámbor Éva, Woy-Bau Kft., Chemität Kft, Pelu-Ker Kft.,
Iródeák Üzletház, Fer-Ker Kft., Tusák Bt., Gebura Mihály, Eisman
Kft., Patina Zrt.
SZPONZORAINK – akik 20 000 Ft/hó támogatással a mentőorvosi kocsi fenntartását fogják támogatni:
Metál-99 Kft., Wellis Magyarország Kft., Tesz-97 Kft., Kancsár
Transz Kft., Trendcoop Kft., Petrányi József Kft., Schön-Bau Kft.
TOVÁBBI SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Adománygyűjtő pontokat is kihelyeztünk
a város több helyén:
Vadkerti Autójavító Kft., Kaszpi Computer, Béres Gumi Kft.,
Íródeák 2000 Bt., Pumi-Ker Kft. (sári Abc), Kosztolányi Imre
húsbolt, Bor Imréné, Nora-Erisz Kft. (albán pékség), Faház
Presszó, Biba-Shop Kft. (Dani bolt), Kamka Bt. (József Attila
u., zöldséges), Bódi barkácsüzlet, Dallos söröző.

A mentőorvosi-mentőtiszti kocsit adományokból szeretnénk fenntartani, valamint a kocsi dabasi és Dabas környéki rendezvényeken
látna el egészségügyi biztosítást, illetve SZPONZOROK segítségével.
Eddigi támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata nagylelkű támogatást nyújtott a
LIFEPAK-12 kompakt defibrillátor beszerzésére!
A Roche Kft. adományából a teljes gyógyszerkészlet beszerzésre
került!
Gogolák Gábor, Vadkerti Miklósné, Gacsal Antal és Neje, Horváth
Sándor, Vadkerti Zsolt, Csontos József, Valentyik Ferenc, Bánkiné,
Gogolák Lajosné, Murárik István, Debreceni Menyhért, id. Talabér
János, Zsolnai István, Németh László, Szlovák Miklós, Kubik Pálné,
Kiss József, Veres József, Birizdó Imre, Gudmon Zsolt, dr.Talabér
János, Talabér Johanna, Talabér Bertold, Bálint Tamás és Bálint-Liga

Új helyre költözik
az ELMÜ-ÉMÁSZ iroda
Január 19-től az ELMŰ-ÉMÁSZ
Ügyfélszolgálati Kft.
irodája a Dabasi Polgármesteri Hivatal
épületén belül átköltözik.
Megközelítése a Polgármesteri Hivatal
épületének rendőrséggel szemközti
parkolójából.
A nyitvatartási idő nem változik, tehát
hétfő: 8.00–12.00,
csütörtök: 14.00–18.00 óráig
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Médiatámogatóink:
Dabasi Újság, Rádió Dabas , Dabas TV, MAG TV, 5 MP weblap
Egyéb támogatóink:
Jako Rescue Kft., Hungary Ambulance Kft.,Vadkerti Autójavító Kft.,
Polgárőrség Dabas (fényhíd), Go Visual Studio (reklámanyag készítése), Csiszi Autóhifi (fényhidak felszerelése), Rim ügyvédi iroda (ingyenes cégalapítás), Jakab Tax (könyvelés).
Bővebb információ érdekében várjuk szeretettel honlapunkon is:
www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Tel.: 06-20/982-0767
Számlaszámunk:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Nagyon szépen köszönjük:
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
január havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–23.00 óra • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

rendezvények
Magyar Kultúra Napja
–városi rendezvény–

A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása
Időpont: január 22. csütörtök, 18.00 óra

Farsangi Táncház

Időpont: január 30., 18.30 óra

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 20.00–23.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
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 Ildikó
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 7. 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
Szabad Evangélisták Szövetsége: kedd 18.00–19.30 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu, www.kmkdabas.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör
január 9. péntek 16-19 óra

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

Téli nyitva tartás:
(március 27-ig)

hétfőtől péntekig 09.00 –17.00 óráig
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

www.dabasikonyvtar.hu

Garajszki-kiállítás a Kossuth Ház Galériában
December 12-én nyílt meg Garajszki József, dabasi képző- és
iparművész kiállítása a Kossuth Ház Galériában. A Tükörkép
című tárlat, ahogy a cím is utal erre, egyfajta összegzés, egy életmű visszatükröződése a különböző technikákkal készült alkotásokban.
A nyolcvanéves mester létösszegző számvetése ez, aki művei
tükrében látja és láttatja önmagát, tapasztalatait, múltját, egy
utazásokkal és kísérletezéssel teli életutat, amely a jelenben teljesedik ki.
A kiállítást Kőszegi Zoltán polgármester nyitotta meg, a
műveket Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester méltatta. A
műsorban közreműködött a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör.
– szerk. –
2015. január
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I. DABASI nemzetközi fotópályázat Fiap 2015/113
1. Rendező: Dabasi Fotóklub Egyesület
2. Időpont: 2015. 03. 30.
3. Helyszín: Kossuth Ház Galéria, Dabas, Kossuth László u. 19.
4. A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet.
5. Témakör: A: kötetlen fekete-fehér papírkép
B: kötetlen színes papírkép
C: fekete-fehér vagy színes portré
6. Részvételi feltételek:
a. Egy szerző kategóriánként legfeljebb 4 papírképet küldhet be,
tehát egy pályázó maximum 12 képpel nevezhet.
b. Az alkotások maximális mérete 20530 cm (A4). A képeket
keret és paszpartu nélkül kell elküldeni, mert a kiállításra kerülő
képeket egységesen kivitelezzük. Képsorozat nem küldhető be.
c. Minden kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen:
– a szerző neve, postacíme, az alkotás címe magyar, illetve angol
nyelven, valamint a kép sorszáma.
d. A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt
készülhetnek, azonban a végső képet csak nyomtatott vagy
hagyományos fotóeljárással készült papírképként fogadják el a
rendezők.
e. A kiírástól eltérő méretű és technikájú képeket a rendezők nem
fogadják el és nem is küldik vissza, a feltételek el nem fogadása
automatikusan kizárja az alkotót a pályázatból, a képeket nem
küldjük vissza.
f. A nevezési díj: pályázónként 6000 Ft vagy Európában
20 euró, Európán kívül 28 USD.
Bank Account Datas:
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
2351 Alsónémedi, Fő út 66/A
SWIFT kód:TAKBHUHB
IBAN szám: HU55 6440 0037 3009 7770 5110 0013
Közlemény rovatba kérjük a pályázó nevét és az országot beírni.
Nevezési díjat csekken nem fogadunk el!
PayPal fizetés január közepétől!
7. Pályázati naptár:
március 30. a képek és a nevezési díj beérkezési határideje
április 5.
zsűrizés
Zsűritagok: Bese József – AFIAP; Bese Zoltán – EFIAP/s;
Erdős László – AFIAP; Szabó Béla – EFIAP, Hon,
ÖGPh, MFVSZ; Prauda Miklós – AFIAP, MFVSZ
április 12-ig	a kiállításra kerülő alkotások szerzőinek értesítése
(a kiállított képek jegyzéke a honlapról letölthető)

Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe.
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa.
Jelentkezni: 06-30/338-2005
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május 9., 11.00 h
a kiállítás megnyitása
szeptember 4.
a képek visszaküldése
A kiállításon díjat nyert képek a rendező tulajdonát képezik.
8. Díjazás kategóriánként:
1-1 db FIAP arany, ezüst, bronz
6 db FIAP kékszalag
1-1 db MAFOSZ arany, ezüst, bronz
1 db dabasi fotóklub különdíj
1 db Dabas város különdíja
1 db Dabasi Fotóklub kollekciódíj
(a legeredményesebb – legtöbb pontot elérő – pályázó kapja)
9. A pályázati anyagok kezelése:
A beküldött anyagot a rendező a legnagyobb gondossággal kezeli, de
az esetleges sérülésekért, hiányosságokért felelősséget nem vállal.
Minden szerző a kiállítás anyagából készült katalógust kap. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a rendező szabadon,
szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja (CD, sajtó, TV).
A szerzők a kép beadásával tudomásul veszik a pályázati feltételeket.
10. A képeket és a nevezési lapot a következő címre kérjük eljuttatni:
Kossuth Ház Galéria
Kossuth László u. 19., H–2370 Dabas
INFO: Forgács István; tel.: 06-20/924-1808
forgi@forgifoto.hu
A nevezési lap a www.dabas.hu oldalról letölthető!

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria – januári programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
Szemezgetés a magyar költészetből
címmel kiállítás nyílik a kúriában
Megtekinthető: január 16.–február 4. között, 8.00–18.00 óráig
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES

csütörtök: 16.00 – 18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála

MI MÉG OLVASUNK KÖR

január 20. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Valentyik Ferenc által szerkesztett A béke katonája című
könyvben szereplő Gyóni Géza-versekről beszélgetünk.
KreÁlom

január 19. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
január 19. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR – szerda 10.00–12.00 óráig
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen?
Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsga felkészítő 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 és vizsgatippekre van szükségük.

Dalkör – csütörtök: 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
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.00–20.00 óráig; oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
Asszonytorna szerda: 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona
A HYDE zenekar próbái – péntek 17.00–21.00 óráig
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja – január 17. (szombat)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

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

Január 16. (péntek)
gyöngyszövés keret nélkül
15.00–18.00 óráig

tanár: Juhászné Balog Petra

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
(Kovács Krisztina körzeti védőnő) –páratlan heteken
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
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
januári programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., 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
hétfő, csütörtök 18.00–19.30 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Hétfő: 18.30–19.30 – Pilates (Mrázné Gogolák Éva)
Kedd: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
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intézményeink hírei

Babázzunk együtt!
„Nem az a leghatalmasabb, aki ország-világ ura.
Nem az a leghatalmasabb, aki szelek tengerek fölött uralkodik.
Nem az a leghatalmasabb, akinek a legtöbb öldöklő fegyvere van,
Az sem, akinek legnagyobb kincse, gazdagsága hanem…
… az a leghatalmasabb, aki embert szül a világra.
(Szakály Dezső)

Kedves kismamák, anyukák!
Ti, akik gyermeket hordotok a szívetek alatt, vagy akár már neveltek is,
az élet legnagyobb és legfontosabb feladatát látjátok el. Ez a legnagyszerűbb küldetés és egyben a legnehezebb is, mely Isten tervének része.
A várandósság kilenc hónapja alatt szinte mindenki igyekszik az
összes szakirodalmat átolvasni a várandósággal, a szüléssel és a gyerekneveléssel kapcsolatban, és persze illendően végighallgatjuk az anyukánk, az anyósunk és a barátnőink segítő szándékú tanácsait is. Aztán
mire elérkezik a pillanat, az információáradat kesze-kuszaságának
köszönhetően elbizonytalanodunk, hogy valóban jól látjuk-e el újdonsült feladatainkat!
Jól jön ilyenkor egy klub, egy közösség, ahol egy tapasztalt védőnő
vezetésével hasonló helyzetben lévő anyukákkal találkozhatunk,
beszámolhatunk élményeinkről, megoszthatjuk egymással félelmeinket, és mindeközben egy biztonságos környezetben csemetéink is jól
érezhetik magukat. Esetleg olyan barátságok szövődhetnek köztetek
vagy gyermekeitek között, amelyek akár egy életre meghatározóak
lehetnek.
A gyóni Halász Móricz-kúriában már évek óta működő baba-mama
klub mellett 2014 decemberében újonnan indult Kucsera Andrásné
Margó védőnő vezetésével egy hasonló csoportfoglalkozás. Mindehhez
helyszínt kínál a megújult Nemes-kúria, ahol gyönyörű környezet biztosítja a kismamák és gyermekeik számára a felhőtlen kikapcsolódást.
Az ingyenesen látogatható klubfoglalkozások minden hónap páros
hetének keddjén délelőtt 10.00–12.00 óra között kerülnek megrendezésre. Az első alkalom december 9-én volt, ahol 13 anyuka és gyermeke jelenléte aranyozta be az összejövetel hangulatát.

Az ismerkedés, kacagás, móka és sok-sok játék mellett a jövőben a
szülés, a gyermekgondozás és nevelés témakörében felmerülő kérdések
boncolgatására is sor kerül majd. A szebb és barátságosabb környezet
kialakításában hálásan köszönjük a segítséget a DIEGO áruháznak,
amelynek közössége egy vidám autós szőnyeggel és a Kaldi-Ker Kft.nek, amelynek tulajdonosai a játékok részére egy nagy tároló dobozzal
örvendeztették meg a klubtagokat. Örömmel fogadjuk és várjuk azokat a felajánlásokat, amelyek hasznosak lehetnek a kismamák és a gyerekek számára!
Ha babát vársz, vagy már kis csemeték szaladgálnak körülötted és
szeretnél egy vidám, nyitott, befogadó közösséghez tartozni, vagy csak
szeretnél kiszakadni a hétköznapok taposómalmából, csatlakozz te is
hozzánk! Szeretettel várunk a Nemes-kúriában lévő baba-mama klubba, ahol kedvünkre babázhatunk együtt!
Jurácsik Andrea, eü. referens

Évzáró, adventi programok Dabasi-szõlõkben
December 6-án, szombaton a Közösségi
Házban Mikulás délutánt szerveztünk, amelyen kézműves foglalkozás, játszóház várta az
érdeklődőket. Az intézmény udvarán a
Gyóni Géza Nyugdíjasklub segítségével kürtőskalácsot készíthettek és kóstolhattak a
látogatók, a sparhelten meleg tea, forralt bor
gőzölgött, karácsonyi díszeket vásárolhattak.
A délután fő eseménye a Mikulás megérkezése volt, amelyre zsúfolásig megtelt a Közös
ségi Ház. A gyerekek verssel, énekkel kedveskedtek a vendégnek, akik szintén énekkel,
zenével és verssel köszöntötték a látogatókat.
A délután folyamán mindenki tehetett egy
kört a településrészen a Mikulás hintójával.
A következő napon a Bátk i János
Nyugdíjasklub évzáró eseményére került sor,
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ahol a Szőlőkert Óvoda óvodásainak karácsonyi műsorát tekinthették meg a megjelentek, majd Kovács Istvánné klubvezető évértékelőjét hallgathatták meg. Ezen a napon is
ellátogatott a klub tagságához a Mikulás
Török György tanár úr személyében, aki
nagyszerű produkcióval kedveskedett a megjelenteknek.
Advent utolsó hetében a Művelődési Ház
ban fogadhattuk a Szent Családot a felső
dabasi vendégek segítségével, akik segítettek
felidézni a dabasi-szőlősieknek ezt a szép régi
hagyományt.
Ezúton is köszönjük minden segítőnek,
közreműködőnek a munkáját, aki hozzájárult az évzáró dabasi-szőlősi programok sikeres megvalósításához.
Feldman

hitélet

Az Egyházak hírei
Az ökumenikus imahét
programjaiI
• 19., hétfő: evangélikus templom
(igehirdető: Dr. Tanczik Balázs)
• 20., kedd: evangélikus templom
(igehirdető: Fekete László)
• 21., szerda: református templom
(igehirdető: Dr. Tanczik Balázs)
• 22., csütörtök: református templom
(igehirdető: Balog Eszter)
• 23., péntek: katolikus templom
(igehirdető: Balog Eszter)
• 24., szombat: katolikus templom
(igehirdető: Fekete László)
Egész héten szeretettel hívjuk a testvéreket a keresztények egységéért való
közös imádságra. Az alkalmak mindegyike 17.00 órakor kezdődik.

A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A gyóni és szőlősi katolikus
egyházközség közös jótékonysági báljára
szeretettel várunk mindenkit.
Kezdés: január 17-én,
szombaton 19.00 órakor.
Részvételi, ill. támogatójegyek kaphatók: ifj.
Berényi Ferencnél, Feldman Lászlónál,
Jarábik Jánosnál, Kollár Lászlóné Marikánál,
Opóczki Istvánnál, Zlinszky Ferencnél és a
plébánián.
• A bál másnapján, azaz 18-án vasárnap a
szőlősi szentmisét (amelyet a 10 éven belül
januárban elhunyt testvéreink üdvösségéért
ajánlunk fel) nem 8.30-kor, hanem 17.00 órakor kezdjük. Ugyanaznap a gyóni szentmise
kezdési időpontja változatlan marad: 10.30.
• Január 25-én vasárnap a szőlősi templomban a szentmise előtt, 07.45-ös kezdettel
közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• Február 1-jén, a hónap 1. vasárnapján
Gyónon 10.30-tól gitáros gyerekmisét tartunk.
Másnap, 2-án, a 17.00 órai szentmise elején a
gyertyaszentelés, végén pedig a Balázsáldás szentelményében részesülhet bármely
katolikus (az is, aki valamilyen oknál fogva
szentségekhez nem járulhat).
• A betegek kenetének közösségi kiszolgáltatása mindkét templomunkban a február 15-i
szentmisék keretében fog történni. A szentségfelvételben való részesülés feltételei: az

időskor, a súlyos betegség vagy a műtét
előtti állapot. Feltétele továbbá a sekrestyékben való előzetes jelentkezés (már január
végén), ill. a felkészítő beszélgetésen való
részvétel.
Csak lapzárta után fog kiderülni, hogy melyik
szentmisében tartjuk elsőáldozóink befogadási
szertartását. Ezzel kapcsolatban figyeljük a
templomi hirdetéseket!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, 11.00-kor pedig diákmisét
• csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia
• pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise
Templomunkban GYÓNÁSI LEHETŐSÉG minden héten, pénteken és szombaton az esti
szentmisék előtt van.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a gyülekezeti házban
• Kóruspróba február 6-dikától a hernádi
Általános Iskolában pénteken 18.00–19.30
között
Alkalmaink
• Január 25. az ökumenikus imahét záró
vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet. Az ökumenikus imahét alkalmai lapzárta idején
még szervezés alatt állnak.
• Február 22., böjt első vasárnapja, úrvacsorai
istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
é s vá r a R e f o r má t u s G y ü l e k e z e t!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
Január 19 –24. esténként 17.00 óra
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
• Január 25. vasárnap 10.00 óra imahetet záró
istentisztelet úrvacsoraosztással a gyülekezeti házban

ÁLLANDÓ ALKALMAK
• Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
(konfirmandus csoportnak)
10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet
• Hétfő: 9.30-kor zárdakerti otthonban; 11.00
órakor pedig az Átrium idősek Otthonában
istentisztelet (minden hónap 2. hétfő)
• Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra konfirmáció előkészítő (6. osztály)
• Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség
(havonta egyszer)
Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket alkalmainkra!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Január 6-án, 17.00 órakor, vízkereszt ünnepén: istentisztelet
• Január 10-én, 17.00 órakor: filmklub
• Január 18–25-ig: ökumenikus imaheti
alkalmak
• Január 9 és 16, 17.00 órakor: kóruspróba
• Január 18-án, 10.00 órakor családi istentisztelet. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekes családokat erre az alkalomra.
• A konfirmációs órák állandó időpontja:
péntek, 15.30 óra
Szeretetvendégségek februárban:
• február 1-jén és 8-án 16.00 órakor
Szeretettel meghívjuk családjával együtt
a Gyermekek szeretetvendégségére, melynek
időpontja: február 15., 15.00 óra, a gyóni
evangélikus templomba.
Vendégünk: Gryllus Vilmos, a MASZKABÁL
énekekkel.
A belépés ingyenes, az adományokat gyülekezetünk gyermekek között végzett munkájára
fordítjuk, melyeket ezúton is előre megköszönünk.
Köszönetet mondunk Dabas város vezetői
nek, akik a „Jó cselekedetek évének” nevezték el az idei esztendőt, és akiknek a támogatásával valósulhat meg ez az alkalom.
• Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet. Az igehirdetés alatt a gyermekek részére
minden vasárnap kistemplom-foglalkozást
tartunk.
Elérhetőségeink:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Pálfi Ildikó, tel.: 06-20/824-3379
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A dabasi helytörténet jelentõsebb évfordulói 2015-ben
– 295 éve, 1720. január 12-én történt az első bejegyzés az Alsódabasi
Református Egyház anyakönyvébe, mely egyúttal a közösség alapítási dátuma is.
– 95 éve, 1920. január 26-án választották nemzetgyűlési képviselővé
az Országos Kisgazda és Földmíves Párt jelöltjeként induló Sziráki
Pált.
– 175 éve, 1840. februárban nyitotta meg a mai Dabas az első patikáját
Alsódabason Metelka Ferenc gyógyszerész.
– 95 éve, 1920. február 23-án született Gyónon Lakos János földműves, az 1956-os forradalom mártírja.
– 130 éve, 1885. március 9-én hunyt el Alsódabason Metelka Ferenc,
a szépséges Metelka-medvelepke felfedezője és névadója.
– 235 éve, 1780. március 10-én született Rákospalotán Karacsné
Takács Éva írónő.
– 95 éve, 1920. március 18-án született Gyónon Balogh II. Sándor
24-szeres válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja.
– 95 éve, 1920. március 22-én született id. Bábel Balázs, városunk
köztiszteletben álló díszpolgára.
– 25 éve, 1990. március 25-én volt a rendszerváltó parlamenti választások első fordulója. A második fordulóra április 9-én került sor.
– 75 éve, 1940. április 15-én született Budapesten Kosztolányi Gyula,
a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola számos kitüntetéssel elismert nyugalmazott igazgatója, városunk díszpolgára.
– 185 éve, 1830. április 16-án hunyt el Kecskeméten Katona József, a
Bánk bán szerzője.
– 115 éve, 1900. április 28-án született Gyónon Dr. Lakos János, a
dabasi egészségügy példaadó személyisége.
– 175 éve, 1840. május 10-én szabadult börtönéből Kossuth Lajos,
akinek első útja családjához, Alsódabasra vezetett.
– 9 0 éve, 1925. május 10-én leplezték le Alsódabason a világháború
hősi halottainak emlékművét.
– 95 éve, 1920. június 4-én írták alá Versailles Nagy-Trianon kastélyában a világháborút lezáró békediktátumot. A trianoni tragédiára
emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti
összetartozás napjává nyilvánította.

– 135 éve, 1880. június 13-án tartották Alsódabason Kossuth László
síremlékének országos leleplezési ünnepélyét.
– 250 éve, 1765. június 23-án keresztelték meg a Kossuthfalva közeli
Necpálon Kossuth Lászlót, későbbi megyei lajstromozót, uradalmi
ügyészt, Kossuth Lajos édesapját.
– 9 0 éve, 1925. július 4-én Felsődabason hunyt el Siposné Dobozi
Lina, a 19. század második fele és a századforduló népszerű színművésznője, számos korabeli társulat tagja.
– 2 40 éve, 1775. július 15-én született Dabasi Halász Bálint, aki
Katona József principálisaként írta be nevét a magyar irodalom történetébe.
– 220 éve, 1795. július 17-én született Bartholomaeides Soma gyóni
evangélikus lelkész, a „Metelka díjazottja” őszibarackfajta nemesítője.
– 25 éve, 1990. szeptember 1-jén – közel egy évtizednyi szünet után,
az egykori munkásőr bázis épületében – újraindult Dabason a szakmunkásképzés.
– 25 éve, 1990. szeptember 30-án volt – a rendszerváltó folyamat
részeként – az önkormányzati választások első fordulója. A második fordulót október 14-én tartották, az első szabadon választott
képviselő-testület október 25-én tartotta alakuló ülését.
– 8 0 éve, 1935. október 17-én Hartmann László jóvoltából magyar
világcsúcs született a gyóni rekordpályán.
– 65 éve, 1950. október 18-án született Dr. Bábel Balázs KalocsaKecskemét érseke, városunk díszpolgára.
– 170 éve, 1845. október 19-én hunyt el Pesten Karacsné Takács Éva
írónő.
– 195 éve, 1820. nov. 15-én született Gyónon Kalicza Ferenc református lelkipásztor, aki 48 évig szolgálta szülőfaluja gyülekezetét.
– 200 éve, 1815-ben született Sátoraljaújhelyen Kossuth Lujza, aki
családja alsódabasi tartózkodása idején ment férjhez az abonyi
Ruttkay Józsefhez és később is, több alkalommal járt Dabason.
– 155 éve, 1860-ban debreceni legátusként egy félévet az alsódabasi
reformátusoknál tanított Szentgyörgyi István, a kolozsvári színjátszás későbbi színészóriása.
Valentyik Ferenc

Olvasói levél
Dohánybolt hirdetés a dabasi SZTK-ban

Válasz Olvasónknak

Sokan reményteljes izgalommal, mások feszült szorongással, legtöbben pedig javíthatatlan közömbösséggel várakoznak a minden egész
órakor megnyíló, emeleti ablakocska előtt. Én az utóbbi tábort erősítem. Tökélyre fejlesztett csempeszámolói technikám gyakorlásáról –
amit a sok éves tapasztalatnak köszönhetően, rekord gyorsasággal,
bonyolult matematikai képletek segítségével tudok kikalkulálni – a
nekem újdonságnak számító kivetítők vonták el a figyelmem. Ez a
reklámokkal teletűzdelt apparátus egészen megbabonázott.
Érdeklődésemre a dohányboltot népszerűsítő propaganda vetett
árnyékot, ami asszociációk végtelen sorát indította el bennem.
Cikázó gondolataim közül – melyek a banális „Kinek jutott ez eszébe?” kérdéstől egészen a jogi „Legális ez egyáltalán?” felvetésig jutottak – kihangosodott az az egy, hogy „Ennyire mindegy, hogy sportoló gyermek, vagy tüdőbajos néni az, csak vegye a dohányt?”
Juhászné Balog Petra

A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben működő
betegbehívó rendszer felületének egy részére, a hirdetési rendszer
hasznosítása céljából szerződést kötöttünk az üzemeltetővel. A
szerződésben rögzítésre került az, hogy az intézetünk igényét az
üzemeltető díjmentesen elkészíti és biztosítja azok folyamatos
futtatását. Arra azonban nem tértünk ki, hogy a hirdetések megváltoztatását előzze meg a megbízóval történő egyeztetés és jóváhagyás. Ez utóbbi fontos szempont azóta szükségessé tette a szerződésünk módosítását, pontosítását, így a dohánybolt hirdetése
lekerült a képernyőről.
Köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket az intézetünkben
méltatlanul futó hirdetésre.
Klemencz Györgyné
intézetvezető

14 Dabas 2015. január

kultúra

SZÁZÉVES

SAJTÓSZEMLE

Tallózásunkkal akár újból visszatérhetnénk
az ostromlott przemysli vár lantosához,
hiszen Gyóni Géza repülőgépen kimentett
kötete éppen ebben az időszakban kezdte
meg diadalútját a hátország sajtójában.
Méltatlan lenne viszont megfeledkeznünk a
világháború kitörésekor Svájcban rekedt
Vay Sándor/Saroltáról, akinek ráadásul
születése 155. évfordulója is most, december
hónapban volt. Ugyanis a legújabb lexikonok (pl. a Wikipédia, melynek adatait a
Petőfi Irodalmi Múzeum katalógusa is
átvette) Richard von Krafft-Ebyng osztrák
igazságügyi orvos-szakértő angol nyelvű
esettanulmányára hivatkozva forrásként,
születési helyeként Gyón községet, időpontjaként 1859. december 6-át tüntetik fel. A
„Hősök halála…” című újságcikke 1915.
január 3-án jelent meg a Pesti Hírlap vasárnapi számának 33. oldalán. Kevéssé ismert,
pedig fontos írás. „Fekete karácsony van már
évek óta. Még feketébb lesz most ott messze
-messze Hunniában, ahol annyi kedves arc
fog hiányozni a karácsonyfák lobogó lángjai
alatt. Fiatal hősök mosolygó, vidám orcái,
amelyre ráborult a halál hideg, fagyos árnyéka.” – írta a bevezető gondolatok között,
mely tanúsítja, hogy néhány hónap után, a
háborús propaganda ködén át az elsők
között látta meg a világégés magyar vérveszteségeit. A történet folyamába, – ahogyan
azt megszoktuk tőle – saját pátriáját is beleszőtte: „Aztán egy fiatal hős az én legszűkebb hazámból, a buckából: Domián Dezső.
A mi régi jó nótáriusunknak a fia. Most is
látom rövidnadrágban, árvalányhajjal a kis,
piros szalagos szalmakalapján. Ott játszogatott a jegyzői lak udvarának a fái alatt. A
bátyja, az Árpád, már kecskeméti nagy diák
volt akkor, és verseket olvasgattunk együtt,
meg kugliztunk a compossessorátus többi
úrfiúval. És íme, fiatal huszonhét éves életét
ott hagyta a Dezső gyerek is, kioltotta egy
ostoba szerb golyóbis, mint annyi más fiatal
hősnek az életét.” Dr. Domián Dezső vasúti
forgalmazó, a 68. gyalogezred zászlósa,
majd tartalékos hadnagya Borak község
területén esett el roham közben 1914.
november 23-án, de Halász Miklós huszárszázados halála miatt már a háború első
hónapjában gyászolt a korabeli dabasi társadalom. A szerző természetesen a névtelen
hősök sokaságáról sem feledkezett meg:

határokon és frontvonalakon át? Ki érti
ezt? – lehetne kérdezni, de nem érdemes.
Legalábbis Dabason biztosan nem, mert mi
értjük Vay Sándor/Sarolta összetett személyiségét és jelenségét. Valós értékén kezeljük a „kis gróf ” munkásságát, nem ragadunk le életútja bulvárvonatkozásainál.
Életműve, történeteinek százai a magyar
kultúrtörténet kiapadhatatlan kútforrását
jelentik. Élt-halt a buckáért és saját fejezetet
írt annak történetébe. Arra pedig, hogy –

Dr. Domián Dezső

„Lelkesedéssel mentek. Szívesen ontották
vérüket a hazáért, de minden egyes ifjú hőst
meggyászol a pótolhatatlan veszteséget sirató szülő, jó cimborák, és szép fiatal lányok,
akik egykoron álmokat szőttek szerelemről,
boldogságról az immár porladó daliás vitéz
fiúkkal. […] Könnyű a halál, hősök halála.
Könny áztatja a rögöt, ahol ifjú, reményteljes kihűlt szívek porladoznak; és a nemzet
soha el nem múló hálája fon rá hervadhatatlan babért.” Annak ismeretében, hogy a
háború vérzivatarából még jóval több, mint
három év volt hátra, méltó, szimbolikus és
nagyon beszédes a zárómondat: „Jobb esztendőt a magyarnak!”
Az újságcikk még karácsony előtt, 1914.
december 20-án született. Vay Sándor/
Sarolta ezen a napon a „Hunniából”, közte
a buckából szép számmal érkezett leveleit
olvasta – mint azt írása tükrözi – nagyon
nagy átéléssel és együttérzéssel. Pedig nem
is olyan régen, mindössze két évvel korábban a protekció hazai gyakorlatát ostorozó
írását még így fejezte be: „legalább gyorsan
ki lehetne szökni ebből a Gyűlölet-országból.”
Ennél is tovább ment a következő nyolcsoros versében: „Olyan hosszú mindenik nap
– / – Végét alig várom, – / S elkalandoz lelkem messze, / Enyhe, déli tájon. / Ahol
most is virág nyílik… / Itt oly hideg minden
– / Mennék, mennék akármerre / Csak el,
el innen.”
Elvágyódás, menekülés, majd szinte kitapintható hazavágyódás a hermetikusan zárt

mint azt a Pesti Hírlap 1908. május 28-i
híradása tanúsítja – mindennek felismerésére már nagyapáink is képesek voltak,
rendkívül büszkék lehetünk:
„Gróf Vay Sándor utcája: Néhány évvel
ezelőtt még kis, jelentéktelen község volt a
pestmegyei Gyón, Alsó-Dabasnak mintegy
fíliája. Évről évre gyarapodott, terjeszkedett azonban, s ma már virágzó, rendes, csinos község, amely különösen gyönyörű
homokszőlő telepei által tűnik ki. Lakos
sága helyes, józan magyar nép, amely szorgalma és intelligenciája által válik ki a
megyében. Ebben az előrehaladásban nagy
része van Domián Jánosnak, a főjegyzőnek,
aki immár közel harminc éve ernyedetlen
buzgalommal viszi a „falu pennáját”, valam i nt Ach im M i há ly lel ké sz nek is.
Utóbbinak fia, Achim Gy. Géza, jó tollú
fiatal író, Dabas és vidéke címen a helyi
érdekeket képviselő ügyes kis lapot is szerkeszt. Az egyre nagyobbodó Gyón most
már utcáit is megkeresztelte, s így egyik
utca a kitűnő földinek, gróf Vay Sándornak,
a Pesti Hírlap munkatársának nevét kapta.
A jeles írót, aki valósággal a szerelmes
rajongásával csügg buckabéli legszűkebb
hazáján, mélyen meghatotta falujának ez a
kegyelete, s büszkébb reá, úgymond, mint
eddigi összes elsőrendű irodalmi sikereire.”
Valentyik Ferenc
2015. január
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Kedves Olvasók,
Kedves Dabasi Polgárok!
A Gombay–Dinnyés-kúria felújítását, korszerűsítését és funkcionálissá tételét követően elkészül a dabasi érték- és levéltár a BajcsyZsilinszky utcában, a volt gyermekkönyvtár helyén. Ez az intézmény
alkalmassá válik a város helytörténeti értékeinek tárolására, annak az
adathalmaznak a kezelésére, amely hagyatékokból, gyűjteményekből
jött létre évtizedeken, sőt évszázadokon keresztül. A Tudás és
Tudatosság Évtizedében fontosnak tartjuk, hogy a város valamikori
és jelenlegi lakosságának szellemi, tárgyi hagyatéka ne menjen feledésbe, értékes levelezések, akták, fényképek és családi iratok ne
kerüljenek a szemétbe egy-egy életút vagy pályaszakasz lezárulta
után. Ez az adathalmaz fontos szellemi tőkévé alakul át annak kartotékolása, digitalizálása után. Ez egy kollektív szellemi tőke, amelyből
a város táplálkozhat, hogy rekonstruálni tudja múltját, gyökereit.
Kedves Dabasiak! Fiatalok, főiskolások és egyetemisták!
Tisztelettel kérek minden olyan dabasi polgárt, aki felsőoktatásban
vett részt és szakdolgozatot, diplomamunkát adott le, hogy juttasson
el hozzánk is egy példányt, amelyet az érték- és levéltárban megőrzünk. Fontos volna, hogy ezek a témák közkinccsé váljanak, és kutathatóak legyenek, hiszen így tudunk segíteni a jövő generációknak
azzal, hogy könnyebbé tesszük számukra egy-egy tudományos, irodalmi, gazdasági, történelmi vagy közéleti téma, szakterület feltárását, kutatását.
Amennyiben a rendszerváltásig visszamenően önök rendelkeznek
szakdolgozataikkal, mi segítünk lemásolni, beköttetni azt a példányt, amelyet nekünk megőrzésre átadnak, így anyagi terhet ez nem
jelent önöknek.
Ha fontosnak tarják, hogy szellemi termékük bekerüljön a város
levéltárába, és ezáltal segíthetnek majd egy tudósjelöltnek vagy kutatni vágyó diáknak, kérem, hozzák el szakdolgozatukat, diplomamunkájukat a Polgármesteri Kabinetirodába, ahol munkatársaink nyilvántartásba veszik azt, és segítenek a sokszorosításban és a dolgozat
bekötésében. Járuljanak hozzá önök is a város szellemi tőkéjének gyarapításához!
***

2010-ben készült el az Ezer dabasi pillanat című monográfia, amely a
kiegyezéstől a második világháború végéig mutatja be településünk
múltját, értékeit. Az előző években többször is felhívtuk a lakosság
figyelmét arra, hogy a gyűjtőmunkát tovább folytatjuk a második
világháború után időszak történetével.
Most, az új esztendő kezdetén, arra szeretnénk ösztönözni önöket,
hogy segítsenek a gyűjtőmunka kiterjesztésében, hogy a későbbi évtizedekről is egy gazdag gyűjtemény birtokában tudjuk elkészíteni a
kötet folytatását.
Az album folytatása, a második világháború időszakától egészen
1990-ig, a rendszerváltoztatás évéig fogja bemutatni az önök családi
fényképein keresztül Dabas összes városrészének legújabb-kori történelmét. Várunk tehát minden olyan fényképet, hivatalos okmányt,
amellyel bemutathatóvá válik a dabasi családok mindennapi élete, a
folyamatosan változó település- és utcakép, az épített örökségünk, az
egyházi, közösségi, kulturális és sportélet, a közhivatalok, intézmények
működése, az ipar és a mezőgazdaság fejlődése. Nem feledkezhetünk el
a továbbélő néphagyományokról és népszokásokról, a nemzetiségek
kulturális, nyelvi sokszínűségéről, a katonaéletről, és a helyi híres eseményekről és személyiségekről sem. Kérjük, hogy a Dabasra települt
családok is juttassák el hozzánk képeiket, hiszen a város életében, fejlődésében, formálásában az ide származottaknak is fontos szerepe van.
A fényképek hátoldalára kérjük, hogy jegyezzék fel az azon szereplők névsorát, valamint a készítés időpontját! A dokumentumokat kartotékoljuk, az adatokat feljegyezzük, majd visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak. Természetesen az adatközlők neve szerepelni fog a
könyvben. Az Ezer dabasi pillanat folytatását is az önök közreműködésével kívánjuk létrehozni, hogy újabb közös értéket teremthessünk.
A fotókat és a dokumentumokat névvel, címmel, elérhetőséggel,
valamint a képeken szereplő személyek, események, helyszínek leírásával, a keletkezés évszámával ellátva várjuk a Polgármesteri
Kabinetirodában személyesen, vagy telefonon is bejelentkezhetnek
(29/561-211, vagy 561-230), és munkatársaink felkeresik önöket otthonukban.
Szeretettel várjuk jelentkezésüket!
Kőszegi Zoltán
polgármester

72 éve semmisült meg a 2. magyar hadsereg a Don-kanyarban
1943. január 12-én kezdődött a szovjet Vörös Hadsereg azon offenzívája a Don-kanyarban, amelynek során rövid idő alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg.
Teljes egészében pontosnak tekinthető adatok ma sem állnak rendelkezésre a veszteségek mértékére vonatkozóan. Egyes feltételezések szerint 93 500, más források szerint 120 ezer vagy 148 ezer
ember vesztette életét, de az elesettek és a fogságba kerültek pontos
számát ma is homály fedi.
1942 telére a német 6. hadsereg egyre inkább harapófogóba került
Sztálingrádnál. Ezért a német hadvezetés figyelme is feléjük irányult,
tulajdonképpen magukra hagyva a doni magyarokat, de ugyanakkor
az állásaik tartására utasították Jány Gusztáv parancsnokot.
Katonáink a túlerővel szemben is hősiesen tartották magukat a
végsőkig, de ebben a helyzetben a katasztrófa csupán idő kérdése volt.
A nem megfelelően felszerelt, borzasztó körülmények között élő és
harcoló katonák egy távoli hadszíntéren a nagyhatalmi érdekek csapdájában áldozták az életüket.
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A 2. magyar hadsereg megsemmisülése , „nagyapáink Mohácsa” a
magyar történelem egyik legtragikusabb momentuma, amelyre minden esetben emlékeznünk kell, hogy sose feledjük el azokat, akik
ebben a pokolban értünk is harcoltak. Szembe kell néznünk a tényekkel és a háború értelmetlen, vérzivataros borzalmaival, hogy levonva a
következtetéseket, olyan útravalót adhassunk az eljövendő generációknak, amellyel felvértezve a történelem talán többé mégsem ismétli
majd meg önmagát.
Kancsár Krisztián

Székelyföld körkörös erõdítése (1940–44)
A múlt év decemberében látott napvilágot a
baróti Tortoma Kiadó gondozásában Szabó
József János dabasi hadtörténész könyve,
amely a második bécsi döntés utáni székelyföldi erődítményrendszer létrejöttének
körülményeit dolgozza fel. A kötet kiadását
Dabas Város Önkormányzata is támogatta.
A szerző, Szabó József János neve nem
ismeretlen a dabasiak előtt, hiszen a helyi
katonai és népi hagyományőrzés egyik legtevékenyebb alakja, kitűnő szakíró, aki az
Árpád-vonal című kötetével hiánypótló
művet alkotott, amelyet a párizsi Sorbonneon is oktatnak.
A Székelyföld körkörös erődítése című
munkájában megindokolja annak az erőd-

rendszernek a létrejöttét, amelyet ÉszakErdély visszacsatolásának időszakában épített a magyar hadsereg. A Székelyföld megerősítésének fontosságát a románokkal
szembeni bizalmatlanság hívta életre,
ugyanis az 1920-as trianoni döntés megpecsételte az országrész sorsát, amelyet szétszaggattak és ide-oda csatoltak a bosszúálló
nagyhatalmak. Egy hasonló eseménytől
szerették volna megóvni Erdélyt a magyarok, de a történelem 1944 után megismételte önmagát, és az országrész újra román
kézre került.
A szerző az erődítményrendszer pontos
feltérképezése és leírása mellett emléket
kívánt állítani azoknak a névtelen milliók-

Szemrevaló kultúra
A Mûvészetek Palotájának megújulása sikeresen indult. A 2014.
évi õszi image kampánnyal print
kategóriában a Kreatív gondozásában megrendezett Media
Design versenyen 1. helyezést értek el a Hammer Advertising Kft.
art directorai: Scheitz András és
Bakonyi-Molnár Melinda. Scheitz
András dabasi fiatalember, aki
ifjú dizájnerként nagy elismerést vívott ki szakmai körökben.
Scheitz András, az arculat alkotója a következőket nyilatkozta
ezügyben: „A médiaipar mindig is a funkcionalitásról szólt és az sose
szorulhat háttérbe. A vizuális megjelenítés egy fontos, egyre fontosabb eszköz a célok eléréséhez. Ez a kezdeményezés, ez a díj épp ezt
ismeri el. Azt, hogy közel sem elhanyagolható a reprezentatív megjelenés és így egyre nagyobb teret kap a dizájn. Nagy öröm az alkotónak, ha a munkáját dicsérik és elismerik annak a fontosságát.
Tervezés során a feladatunk az volt, hogy a Müpa imázsa frissüljön.
Sőt, a Művészetek Palotájaként ismert és elismert intézmény gyakorlatilag évek óta dolgozott azon, hogy hasonlóan magas színvonalat
képviselő, de sokkal vagányabb »Müpa« lehessen. Ez az ünnepi, tizedik évad meg is hozza ezt a váltást, de ehhez vizuálisan is hozzá kell
fiatalodni. Bízunk benne, hogy egy nagyon friss és energetikus arculattal sikerül kifejezni azt a műfaji sokszínűséget és nyitottságot, amit
az intézmény képvisel.”
Másik elismerést is kaptak az alkotók és munkatársaik. Az
egyik szakmailag legrangosabbnak tartott versenyen Ezüst
Lollipop díjat nyertek a „Lóg j a Müpával” aktivitással, ami a
Sziget Fesztiválon volt látható. A célja az volt , hogy a fiatalok számára egy olyan formabontó élményt adjon, ami segített egy kicsit
közelebb kerülni mind az új cirkusz műfajához, mind a Müpához,
és utat mutatott a vagány kultúrafogyasztás lehetősége felé.
Mindkét rangos elismeréshez graulálunk és további szép szakmai sikereket kívánunk!				
(szerk)

nak, akik megfesz ítet t e rővel
dolgoztak
annak megépítésén. A magyar
hadseregnek, a katonáknak,
akik törvénytisztelő polgárként tették, amit
a politikai hatalom elvárt tőlük: harcoltak és
építettek. A Székelyföld körkörös erődítése
műfaja szerint hadtörténeti szakkönyv, de
ezen túlmenően is érdekes olvasmány mindazok számára, akik érdeklődnek a történelem, a Székelyföld története, a világháború
kevésbé ismert, de számunkra mégis oly
fontos részletei iránt.
Kapui Ágota

Gépkezelő, csomagoló, operátor

munkakörökbe, gyáli kontaktlencse gyárba
nők és férfiak jelentkezését is várjuk!
Amit kínálunk:

• Bejelentett munkaviszony
• Fizetett betanulási időszak • Bejárás céges busszal

Feltételek:

• 8 általános ill. szakirányú végzettség
• 3 műszak (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)
• Folyamatos munkarend (6 nap munka - 2 nap pihenő)

Előny:

• Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• Műszaki beállítottság
Jelentkezés: Küldje önéletrajzát a jelentkezes.s@humancentrum.hu
e-mail címre, vagy érdeklődjön a 06-70/452-3172-es telefonszámon

Gépkocsivezetőket keresünk!
A munkához B C E kategóriás jogosítvány,
GKJ kártya és sofőrkártya szükséges.
Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet: 06-20/313-5271, 06-20/588-2728
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Karácsonyi Gála

az ARÉNÁBAN

December 20-án a Top Fitness SE ismét megtöltötte a városi sportcsarnokot; sportolók, edzők, családtagok, barátok, ismerősök szép
számmal vettek részt az egyesület hagyományos Karácsonyi Gáláján.
A rendezvény ünnepi lezárása volt az évnek, ahol a tornászlányok
bemutathatták a közös táncokat és a saját maguk által készített koreográfiákat.
A műsor első része a meghitt karácsonyi hangulatot idézte.
Gyönyörű dekoráció előtt tánccal köszöntötték az ünnepet az ovisok,
az utánpótlás és a kis versenyző lányok. Igazi varázslat volt a nagyobb
versenyzők műsora, amelyben nemcsak táncoltak, hanem énekeltek is
a gyerekek – Weil Evelin és Kocsis Csaba munkájának köszönhetően.
A gála második részében nagyon különleges bemutatókat láthatott
a közönség. A megszokott fitnesz koreográfiák mellett sportolóink
különböző stílusú táncokat adtak elő. Gecser Eszter art jazz produkciót tanított be a lányoknak, Bennárik Dóra pedig a dance aerobik stílussal ismertette meg versenyzőinket. Ez utóbbi tánc érdekessége volt,
hogy az edzőlányok is felléptek a gyerekekkel együtt. A charleston

világába is elkalandoztak a nagyobb lányok, akik Hende Máté versenytáncostól tanulták be a koreográfiát. Mindenkit lenyűgözött
Gecser Eszter és Géczi Roland duója, akik a BailArt Táncstúdió végzős tanulói. Roland saját csapatával is fellépett a rendezvényen egy fergeteges hip-hop műsorral. Nem maradt el a szülők meglepetés produkciója sem. Az anyukák – és egy lelkes apuka – az edzőkkel közösen egy nagyon vidám karácsonyi tánccal lepték meg a gyerekeket és a
közönséget.
A Top Fitness SE az idén is meghirdette a Fitt Család programot.
A Karácsonyi Gála keretében tombolasorsoláson vett részt az a 25
sportos család, amelyekben legalább két fő rendszeresen látogatta az
egyesület óráit – babatorna, ovis torna, kisiskolás torna, Fit-Kid versenyzők edzései, felnőtt női kondicionáló torna, kisfiú torna, Kangoo,
tenisz, konditerem. A felajánlásoknak köszönhetően valamennyi család értékes nyereményben részesült.
Köszönjük támogatóinknak:
Beauty Szalon, Bio bolt, Bor cukrászda, Dabas Motel, Díszállat
kereskedés, Forgi Fotó, Főnix masszázs, Gondos Imre, Gugyerás
élelmiszerbolt, Jeszenszki család, Mary Cafe, Negyelszki Erika
fotó, Pentameter könyvesbolt, Quattro pizzéria, Vogtland pékség,
Weil Evelin kozmetika.
		
Radnai Laura

Utazás Barcelonába
Decemberben, egy dabasi kötődésű kapcsolat révén hét utánpótláskorú labdarúgó, négy edző és három kísérő Barcelonában járt, ahol
fantasztikus kulturális és sportélményekkel gazdagodhatott.
Ifj. Mari Zoltán és családja két és fél éve él Barcelonában a 11 éves
labdarúgó-palánta tehetsége okán. A család szervezte meg az utazást
és a programokat a kilátogatóknak. A látogatás szakmai és jutalomútként szolgált a résztvevők számára, amelyet az önkormányzat és a
Labdarúgó Klub kínált fel az arra érdemeseknek. Az utazási krité
riumok között szerepelt a jó tanulmányi átlag vagy kiemelkedő edzői
munka, az évek óta magas szintű labdarúgó-teljesítmény és a saját
közösségen belüli meghatározó szerep. A kiérkezés napján városnézés, valamint este a Barcelona–PSG Bajnokok Ligája mérkőzés megtekintése szerepelt a programban. Kiváló helyekről, testközelből nézhették a mérkőzést a gyerekek és edzőik, ahol 4 gól is született.
Második nap megtekintették a Barcelona Múzeumot, a város
további nevezetességeit, valamint a késő délutáni órákban a Barcelona
csapatának 10–12 éves korosztályos utánpótlásedzéseit. Két nagyméretű focipályán 2 óra alatt közel 200 játékos, köztük ifj. Mari Zoltán
edzéseit figyelték meg a látogatók. Az intenzitás, a figyelem, a szervezettség, a hangulat és szemlélet teszi a klubot világhírűvé. A 98 000
férőhelyes stadion „árnyékában” helyezkedik el egy 15 000 főt befoga-
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dó kisebb stadion, egy sportcsarnok (6000 hely), amelyben a kézilabda, kosárlabda és görhoki kap szerepet, valamint számos kis és nagyméretű edzőpálya. A stadion előtt Kubala László szobránál fényképet
készíteni életre szóló élmény volt!
A város gyönyörű épületeinek (köztük természetesen a La Sagrada
Familia) megtekintése szintén hatalmas lehetőség volt mindenki számára. A barcelonai kapcsolat azóta is él, folyamatosan fejlődik,
reméljük további utazásokra és közös programokra nyílik majd alkalom a tehetséges dabasi labdarúgók és eredményes edzőik számára.
Kucsák I.
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FÉRFI KÉZILABDA
Az őszi szezon lezárásaként december hónapban junior és felnőtt
csapataink két-két mérkőzést játszottak:
Mérkőzés
Pécs VSE–Dabas DIEGO KC
Várpalotai BSK–Dabas DIEGO KC

junior
34 : 21
32 : 33

felnőtt
26 : 27
24 : 29

Félidőben felnőtt csapatunk a harmadik, juniorjaink a kilencedik
helyet foglalják el a tabellán.
A tavaszi bajnokság első két mérkőzését február 8-án, vasárnap,
valamint február 14-én, szombaton idegenben játsszák a csapatok
Győrben és Veszprémben.
Az első hazai mérkőzésre február 22-én, vasárnap kerül sor a
Váci KSE csapatai ellen 16.00 és 18.00 órai kezdettel.
Januárban több edzőmérkőzéssel is készül a felnőtt csapat, ezek
időpontjáról az egyesület facebook oldalán kaphatnak tájékoztatást.

UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink decemberben három mérkőzést játszottak:
Csanádi-Dunakanyar–Dabas KC VSE I.
Primavera Mizse KC–Dabas KC VSE I.
Vecsés SE–Dabas KC VSE II.

25 : 21
19 : 31
24 : 45

A serdülő csapatoknak az alapszakasz február elejéig tart, ekkor
derül ki, hogy az alsó vagy a felsőházban folytathatják a küzdelmeket. Jelenleg első, illetve negyedik helyen állnak.
Utánpótláscsapataink tovább küzdenek az Országos Gyermek
bajnokságban. U-14-es együttesünk veretlenül áll a csoportja első
helyén. U-14/2-es (2001) és U-12-es csapataink jelenleg ötödikek. A
kisiskolás bajnokságban játszanak U-10-es és U-9-es csapataink. Itt
nem számolnak hivatalos eredményeket, de U-10-es csapatunk
eddig minden mérkőzését megnyerte.
Részletes eredményeiket a www.dabashandball.hu oldalon az
utánpótlásrovatban olvashatják.
December 19-én ismét megrendezték városunkban a Sportgálát,
ahol férfi kézilabda sportágban két játékosunk teljesítményét ismerte el a város az Év Sportolója díjjal.
Utánpótlás kategóriában Nagy Gergő, a felnőttek közül pedig
Horváth Ferenc kapta idén az elismerést.

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától

Az új évben is eredményes és sérülésmentes versenyzést kívánunk minden sportolónknak. HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
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ALSÓNÉMEDI ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
www.alsonemeditksz.hu

Csökkentett kamat
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Kezdje könnyedén az új évet
A részletes feltételekről érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljes körű és nem számít ajánlattételnek.
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