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Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kíván
Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége!
Az ország karácsonyfáját idén a dabasi Fekete család ajánlotta fel

rendezvényeink

a jótékonyság jegyében
November 29-én, advent elsô vasárnapján, a
kora esti órákban benépesült a Szent István tér.
A sátrakba kézmûvesek, árusok, jótékonysági intézmények, klubok és egyesületek települtek, megnyitotta kapuját az állatsimogató, és a
betlehemi jászol megújulva várta a látogatóit.
A 200 dabasi óvodás megható adventi műsorát követően kigyúltak
az ünnep fényei, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a
teret benépesítő családokat, érdeklődőket, és meggyújtotta az
adventi koszorú első gyertyáját.
Miklós, Varga László, Csoó Annamária, Karlik Dóra, Molnár Szilvia
és László, Barta Csilla, Forgács István, Agárdi Gabriella, Nagy László,
Szente Krisztina, Valentyikné Szakál Márta, Bárány Máriusz,
Solymosi Borbála, Kajliné Ludányi Margit néhány alkotása, így a
Dabasért Közalapítványhoz befolyt összeg több mint 499 000 forint.
Kőszegi Zoltán polgármester ezt az összeget megduplázta, és a Dr.
Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet vezetője is hozzájárult a végeredményhez 90 000 forinttal, valamint egyéb tárgyi adományokkal.
(Lapzártánk idején jött a hír, hogy a Wellis Magyarország Kft. vezetője, Czafik Zsolt 300 000 Ft-ot ajánlott fel jótékonysági célra, valamint
Ligetvári István és lányai, Dorottya és Csenge 50 000 Ft-tal támogatták a rászoruló családokat.)
Köszönjük mindazoknak, akik megértették a Jó cselekedetek évének üzenetét, és felajánlásaikkal csatlakoztak az Adventi Városházi
Este jótékonysági akciójához. Köszönjük továbbá a település karitatív
intézményeinek, a Dabasi Vöröskeresztnek, a Felsődabasi Karitásznak
és a Családsegítő Szolgálatnak, hogy bekapcsolódtak az adománygyűjtésbe.
A rendezvény biztonságáról a Dabasi Polgárőr Egyesület gondoskodott.

Az óvodásokat a Szent János Katolikus Általános Iskola nyolcvanfős gyermekkórusa követte, majd Dömők Antalné Marika, kultúradíjas zenetanár, lányai, Virág és Adél, valamint unokája, Zsófi közös
produkciója következett. A Pilinke Énekegyüttes dalcsokrát a messze
földön híres kecskeméti Kodály Intézet leánykara, az Aurin követte,
akik már visszatérő fellépői rendezvényeinknek. A műsort a Dabasi
Dalkör zárta, a csoport tagjai a közönséget is bevonták a közös éneklésbe.
A rendezvény jótékonysági árveréssel folytatódott a Városháza
tetőtéri tanácstermében, ahol a dabasi és környékbeli műkedvelő és
hivatásos alkotók felajánlott műveit bocsátották aukcióra. Az árverésen gazdára talált Orci József, Garajszki József, Péli László, Prauda
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rendezvényeink

Jubiláló házaspárok köszöntése

Dabas Város Önkormányzata november 21-én, szombaton 15.00 órakor tartotta az 50-55-60 éves házassági évfordulósok köszöntését az
újonnan megépült Zarándokközpontban. Ez a rendezvény egyben az
impozáns, többfunkciós épület átadója is volt, ahol az önkormányzat
elsőként a jubiláló házaspárokat és családjaikat látta vendégül. Az
érkezést követően egy szépen berendezett, az ötvenes, hatvanas évek
enteriőrjét idéző fotósarokban fényképek készültek a párokról, majd a
díszterem színpadán keringőző táncosok alapozták meg az ünnepélyes hangulatot. A jubiláló házaspárokat elsőként Dabas város anyakönyvvezetője üdvözölte, akinek a jelenlétében mindannyian megerősítették több évtizedes házassági esküjüket. Kőszegi Zoltán polgár-

mester beszéde után pezsgős koccintás és az ajándékok átadása következett.
Az ünnepélyes pillanatok után a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör dalcsokorral és a sári szlovák lakodalmi hagyományoknak
megfelelően lakodalmas süteménnyel (radosnik) és rozmaringággal
köszöntötte az időseket, majd Gogolák Alexandra és Gábor mulatós
zenével szórakoztatta az ünnepelteket, akik fiatalokat megszégyenítő
lendülettel ropták a táncot. A rendezvény végén a házaspárok ajándékba megkapták az elkészült, bekeretezett fényképet, amely felidézi
az ünnepi pillanatokat, és családjuk számára is örök emlék marad.
			
-szerk-

Nemzeti Galambés Díszmadár Kiállítás
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők
Országos Szövetsége
idén is megrendezi hagyományos kiállítását
Dabason,
december 12–13-án,
az OBO Arénában.
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Új helyszínen köszöntötték

a szociális szféra dolgozóit
Dabas Város Önkormányzata november
12-én, csütörtökön köszöntötte a szociális
szféra dolgozóit a Nemes-kúria dísztermében. A nemrégiben felújított és átadott
klasszicista kúria méltó környezetet biztosított az ünnepeltek fogadására. A rendezvény
rövid zenés összeállítással kezdődött, a
műsorban részt vett Latyák Domonkos
(gitár), Solymosi Borbála és gyermekei
(zenés népdalcsokor), a Dömők család, valamint Gogolák Alexandra (népdal). Kőszegi
Zoltá n polgár mester köszöntőjében
elmondta, hogy nagyra értékeli a szociális
segítőszakma munkáját és elismeréssel szólt
annak művelőiről, elkötelezett hozzáállásukról, minden ágazatban. A rendezvényen

átadták a Rászorultakért és Elesettekért
díjat, amelyet idén a Társult Önkormány
zatok „Együtt” Segítőszolgálatának munkatársa, intézményvezető-helyettese, Kuli
Andrea vehetett át.
Kuli Andrea személyiségét, munkastílusát és elhivatottságát mi sem fejezi ki jobban,
mint egykori főnöke, Kecskés Annamária
jellemzése:
„A szociális munkás munkaeszköze a
saját személyisége, hiszen a családgondozás
sikere azon múlik, hogy a családgondozónak
milyen a kommunikációs, szociális és intellektuális képessége. Kuli Andrea eredményes családgondozó, eredményes vezető.
Munkája során, azokon a gyerekeken segít,

Fotók: Karlik Dóra

akiknek a családjában valamilyen működési
zavar állt be. Akiket elhanyagoltak, bántalmaztak, akik nem járnak rendszeresen iskolába, akiknek magatartásproblémái, beilleszkedési nehézségei vannak. Azért dolgozik, hogy megelőzze és megszüntesse a gyermekek veszélyeztetettségét. Mindig a gyermekek érdekeit tartja szem előtt. Gyorsan el
tudja fogadtatni magát a családokkal. Olyan
őszinte érdeklődéssel tud a családok által
elmondottakra figyelni, hogy képes a felszín,
a tünetek, gyakran még az alig kimondott
szavak mögött a mélyebben lévő jelenségek,
okok, mozgatórugók feltárására, megértésére. Magas szintű szakmai tudással, tizenöt
éves szakmai gyakorlattal, széleskörű
tapasztalattal rendelkezik. Kollégái mindezeket esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon tapasztalják. Mindig segítőkész,
megbízható, munkatársai számíthatnak rá.”
A díjhoz szívből gratulál a Dabasi Újság
szerkesztősége!
Kapui

Újszülöttek köszöntése az Új Bóbita Óvodában
November 7-én, szombaton 10.00 órakor került sor az idei őszi
babaköszöntő rendezvényre az Új Bóbita Óvodában. A Jó cselekedetek évének első félévében született csecsemőket és családjaikat
látta vendégül az önkormányzat ebben a korszerű óvodaépületben,
amely sok kisgyerek életének fontos, meghatározó helyszíne lesz.
A gyerekeket és szüleiket az óvoda növendékei kedves műsorral
köszöntötték, majd Kőszegi Zoltán polgármester mondott beszédet és átadta az önkormányzat ajándékait. A rendezvény végén
elkészültek a csoportképek, de a program idején is rengeteg fotó
született a babákról, az ellesett kedves pillanatokról.
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A szombat délután időjárása szerencsére kedvezett a faültetésnek, így az Újszülöttek ligete újabb facsemetékkel gazdagodott. A
családok együtt ültették el a fiatal fácskákat gyermekük születésének tiszteletére.
szerk.

mozaik

Öt éve alakult

a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
önkormányzat összefogásával, csaknem egymilliárd forintos beruházással jött létre.
Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke összefoglalta az elmúlt 5 év főbb eseményeit, a zarándokút fejlesztési eredményeit. Elmondta, hogy öt év alatt 3500 zarándokútlevelet adtak ki,
2015-ben is közel ezer ember váltotta ki a dokumentumot. Ezt
követően Schmittné Makray Katlin és Varga Miklós zászlós zarán-

ben Kövér László házelnök úr jóvoltából az Országház Külügyi
Tanácstermében kerülhetett sor az alakuló ülésre, és öt évvel
később szintén elnök úr jelenlétében értékelheti ez a közösség az
elmúlt évek eredményeit. Az esemény ünnepi szónoka Kövér
László, az Országgyűlés elnöke beszédében hangsúlyozta, az európai mivoltunkhoz méltó élet megteremtéséhez nem kell mesterséges identitásokat fabrikálni, csak esélyegyenlőséget kell biztosítani
azoknak, akik családi, vallási és nemzeti közösségekben akarnak
élni; a Magyar Zarándokút kialakítása ilyen közösségépítő tett.
A zarándokút kialakításának példa- és üzenetértéke van nemcsak
Magyarországon, hanem Európában is. Az 500 kilométeres útvonal
Esztergomtól Máriagyűdig több mint harminc magyarországi

dokok Szabó Lászlóval, az egyesület elnökségi tagjával közösen
átadta az „Év zarándoka” díjat Majorcsics Gábornak, aki a bajai térségben végzett szervezőmunkájáért vehette át az elismerést.
Az ünnepi eseményt követően mindkét szervezet munkaülést
tartott, majd a résztvevők Esztergomról, az európai zarándokutak
összehasonlításáról, a Horvátország felé kiépített Pécsvárad–
Beremend–Nasice útvonalról, valamint a Mohács környékén feltérképezett kerékpáros zarándokútvonal kialakításáról hallgathattak
meg előadásokat. A konferencia és a nap zárásaként a résztvevők az
esztergomi várban tehettek látogatást, ahol bepillantást nyerhettek
Esztergom évezredes örökségébe.
Feldman László
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Ünnepi társulási üléssel és egész napos konferenciával zárta az évet
a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás és a Magyar
Zarándokút Egyesület Esztergomban. A társulás megalakulásának
5. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi ülésen felszólalt
Romanek Etelka, Esztergom város polgármestere, a társulás alelnöke. Kőszegi Zoltán, a Magyar Zarándokút Önkormányzati
Társulás elnöke köszöntötte a jelenlévőket és kiemelte, hogy 2010-

Díjátadás a fôváros napján
Budapest egyesítésének 142. évfordulója alkalmából november 17-én a főváros Főpolgármesteri Hivatala díjátadó
ünnepséget tartott az Újvárosházán, ahol Tarlós István
főpolgármester magas szintű elismerésben részesítette a
Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának vezetőjét,
dr. Csoó Annamáriát, akit a dabasi közönség természet
fotósként ismert meg. Annamária a Főváros Szolgálatáért
Díjat a humánpolitikai feladatok ellátása terén nagy szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel és lelkiismeretesen végzett vezetői munkája elismeréseként vehette át. A díjhoz
Fotó: budapest.hu

szívből gratulál a Dabasi Újság szerkesztősége!
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Adománygyûjtés

a „Ne gyújts rá!” világnapon

November 19-én, csütörtökön a „ Ne gyújts
rá!” világnap alkalmából egy adománygyűjtési akciót hirdettünk meg a dabasi
Mentőszolgálat javára
Kezdeményezésünkhöz nagyon sok cég
csatlakozott, ahol a dohányos alkalmazottak az aznapi el nem szívott cigarettájuk
árát felajánlhatták e nemes cél érdekében.
Nehéz feladat volt függőségük tárgyáról
lemondani, sok esetben csak 1-1 szálról
sikerült, de reményeink szerint ez akár egy
új, füstmentes élet kezdete is lehet. Az így
összegyűlt adományt a Mentőszolgálat
munkatársai a december 17-i ünnepélyes
évzáró testületi ülésen vehetik át.
A dohányzás elleni harcunk itt nem ért
véget. Másnap az önkormányzat épületében tartott dohányzás megelőzési versenyre
invitáltuk a város 7-es, 8-os diákjait.
Legnagyobb örömünkre 12 csapat jelentkezett próbára tenni tudását, kreativitását.
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A 3. emeleti tárgyaló hamar megtelt gyerekzsivajjal és 14 órakor kezdetét vette egy
mindent megmozgató, izgalmas verseny.
A verseny zsűrijében részt vett Farkasné
Dallos Edina a Védőnői Szolgálat képviseletében, Szőnyi Dóra a Gyermekjóléti
Szolgálat képviseletében és Pokornyik Lilla
a Diákönkormányzat képviseletében.
Számtalan feladat teljesítése várt a diákokra: tudáspróba, szónoklat, plakátkészítés, puzzle, szaglós és nyomozós játék, sőt a
Rádió Dabas élő adásában is válaszolniuk
kellett egy dohányzással kapcsolatos kérdésre. Sok-sok nevetés közepette, 2 és fél
órás küzdelem után született meg a végeredmény:
I. helyezést ért el a Táncsics Mihály Gim
názium 8. a. osztályos csapata.
II. helyezést ért el a Gyóni Géza Általános
Iskola 8. a. osztályos csapata.
III. helyezést ért el a Kossuth Lajos Álta
lános Iskola 8. b. osztályos csapata.
Tiszta szívből gratulálunk minden csapatnak!
Az iskoláknak, pedagógusoknak, a
Védőnői, Gyerekjóléti Szolgálat munkatársainak és a Rádió Dabasnak köszönet a
közreműködésért!
Reméljük, hogy sok élménnyel és hasznos tudással gazdagodhattak a programban
részt vett diákok!
Köszönjük mindazoknak, akik november 19-én felajánlást tettek a Mentőszolgálat
javára!
A kampányhoz csatlakozó cégek: Bor
cukrászda, Wellis Invest Kft., ÖkonetEurópa Kft., Vitafort Rt., Chëmitat Kft.,
Béres Gumi Kft., Palermo cukrászda
Jurácsik Andrea

Versenyben az
egészségért
Dabas Város Önkormányzata november
19-én adománygyűjtő akcióval csatlakozott a „Ne gyújts rá!” világnaphoz.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
tagjai és jómagam, ifjúsági polgármesterként a nap folyamán adományokat, felajánlásokat gyűjtöttünk városi szinten a
Dabasi Mentőszolgálat javára.
Tapasztalatok alapján sok felnőtt és
fiatal él a dohányzás okozta függőségben.
Mindezért gondoltuk úgy, hogy csatlakozunk e nemes kezdeményezéshez és ezzel
felhívjuk a felnőttek és a fiatalok figyelmét a dohányzás okozta károkra.
November 20-án a Polgármesteri
Hivatalban egy dohányzás prevenciós versenyt rendeztek, 60 diák részvételével.
A Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat
képviseletében zsűritagként vettem részt
a megmérettetésen. A kutatások és statisztikák eredményei azt mutatják, hogy a
dohányzáshoz való fordulás leggyakoribb
oka a kíváncsiság, a szülőktől látott minta,
de leginkább egy csoportba való beilleszkedés, illetve hovatartozás. Zsűritagként
én is osztottam ezt a véleményt. A versenyen nagyon sok hasznos információra
tehettünk szert, ami tudatosítja az emberekben, hogy a prevenciót egészen kisgyermek korban el kell kezdeni. Jó volt
hallani, hogy a diákok szónoklataikban
hogyan hívták fel a kortársaik figyelmét a
dohányzás káros hatásaira.
Örülök, hogy részese lehettem ennek a
programnak, mert reményeink szerint
ilyen kezdeményezésekkel csökkenni fog
a függőségben élő fiatalok és felnőttek
száma. Mindezekkel azt szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal éljen dohányzásmentes felnőttkort.
Köszönöm Jurácsik Andreának, az
önkormányzat egészségügyi referensének, hogy részt vehettem a rendezvényen.
Nélküle ez a remélhetőleg életeket mentő
akció nem valósulhatott volna meg.
Pokornyik Lilla

önkormányzati hírek

Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a november
4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– Dabas Város Képviselő-testületének 26/2012. (III. 30.) önkormányzati
rendeletében szabályozott, a temetőkre és a temetkezés rendjére
vonatkozó szabályok módosítása szükségessé vált a kegyoszlopok
Szabadság úti temetőbe való kihelyezése miatt. Első napirendi pontban ezt módosította a testület. „Kegyeleti oszlop urnahely (3 urnahely) megváltási ideje 50 év, 150 000 Ft+áfa.”
– Ezt követően a Képviselő-testület módosította a 2015. évi költségvetési rendeletét, majd a közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletét a közterületen elhelyezhető hirdetőtábla méretére és
színére vonatkozóan, valamint megemelte január 1-jétől a vásári napijegy árát.

– E zt követően a testület döntött arról, hogy 2016. január 1-jétől az
önkormányzat vagyonbiztosításának kezelését az ALL RISK Bróker
Biztosítási Alkusz Kft.-re bízza, valamint 2016. január 1. és 2019.
december 31. között az önkormányzat vagyonbiztosítását a Generali
Biztosítási Zrt. végzi.
– E zt követőn a Zarándokközpont építésének pótmunkái tárgyú közbeszerzési eljárást mindkét részajánlat vonatkozásában eredményesnek
nyilvánította.
– Következő lépésben ingatlanügyekkel kapcsolatos kérdésekben döntött.
– A testület elfogadta az eddig címmel nem rendelkező közterületek
címeit, valamint az eddig címmel rendelkező közterületek módosítását
is.

A közterület elhelyezkedése

Névvel nem rendelkező ingatlan
helyrajzi száma(i) (Hrsz.)

A sári kör forgalomtól a köziga zgatási
városhatárig Budapest irányában

Dabas 0172.

Alsóbabád út

A Mádencia utca folytatása Budapest irányában

Dabas 067

Mádencia utca

A 067 hrsz. út folytatása a csatornán túl

Dabas 077

Cibak dűlő

A 077 hrsz. számú útra merőleges útszakasz

Dabas 079

Besnyői dűlő

A 079 hrsz. és a 080/12 hrsz. útszakaszt
összekötő út

Dabas 081

Ócsai dűlő

– A Képviselő-testület az alábbiakra módosította a lent felsorolt közterületek közterületi jellegét (út, utca, tér) a központi címregiszterrel és
lakcímnyilvántartással történt összevetés és a jogszabályi megfelelés
alapján:
Öregországút
helyett
Öreg országút
Betonút
helyett
Beton út
Alsóbesnyő
helyett
Alsóbesnyő utca
Belsőmántelek
helyett
Belsőmántelek utca
Alsóbabád
helyett
Alsóbabád út
Szőlőhegy
helyett
Szőlőhegy út
Konzervgyár
helyett
Konzervgyári utca
Antaltanya
helyett
Antal tanya
Ives utca
helyett
Íves utca
Cimer utca
helyett
Címer utca
– A Képviselő-testület Dabas-Gyón városrészben a Szőlősi utcáról nyíló
Beton út utca elnevezését Állomás utcára módosítja
– A testület a Gyóni Géza Általános Iskola bővítésére vonatkozó építési
engedélyezési és kiviteli terv elkészítésével megbízta Bujdosó Géza
tervezőt bízta meg.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest megye társadalmi–gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló
NUTS 2-es régióvá válását.
– Z árt ülésen a Képviselő-testület kitüntetés adományozásáról döntött.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november
12-én tartott rendkívüli ülésén a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos előkészítő döntéseit hozta meg.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Új név és közterületjelleg

Tisztelt desztillálóberendezés
tulajdonosok!
Január 1. napjától megváltozott a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény. E törvénymódosítás értelmében a saját fogyasztás céljából
előállított magánfőzött párlat adómentessége 2015. január 1-jétől
megszűnt, és amennyiben tárgyévben a magánfőző állít elő párlatot,
1000 Ft/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik.
A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési
kötelezettséggel együtt a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni,
illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (első
ízben 2016. január 15-éig). Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem
állított elő párlatot a berendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az évente előállítható 50 liter mennyiség túllépése esetén a magánfőzőnek
a többletmennyiséget haladéktalanul be kell jelentenie a vámhatósághoz
és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell semmisíteni.
Az átalányadózás mellett előállított párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem
kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére
értékesíthető.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu honlapon, a Gazdasági
Iroda letölthető nyomtatványai között megtalálható, illetve az
Adócsoportnál személyesen átvehető.
A bevallás benyújtásának és befizetésének határideje:
2016. január 15.
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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MEGHÍVÓ

SAjtónyilvános telepbejárásra
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás
December 10-én (csütörtök) 14.00 órai kezdettel
a Társulás településein élő lakosok és
a sajtó számára telepbejárást hirdet
„Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének
fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című,
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 azonosító számú projekt
megvalósításával kapcsolatban.
A helyszínen bemutatásra kerülnek az eddig beszerzett
eszközök, valamint láthatják az érdeklődők, hogy milyen
folyamatokon megy keresztül és mi történik a telepre
beérkezett szelektált műanyag- és papírhulladékokkal.
Helyszín: az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. telephelye
Dabas, Öreg országút HRSZ.:0108/2

PROGRAM:
14.00–14.10 Köszöntő
14.10–15.00	Interaktív körbevezetés az
NHSZ OKÖT telephelyén
15.00–15.30 Sajtóinterjúk

Látni és látszani
A Dabasi Rendőrkapitányság az elmúlt évek tapasztalataira hivatkozva felhívja a lakosság figyelmét a
következőkre:
Közelegnek az év végi ünnepek, amelyeknek nemkívánatos vele
járói a bevásárlásokhoz kapcsolódó gépkocsifeltörések. Az ajándékok vásárlása során előfordulhat, hogy az előző üzletben beszerzett értékeket a gépkocsi utasterében látható módon, vagy a csomagtartóban hagyják a következő vásárlás idejére. A bűnözők az
áruházak parkolójába érkező gépkocsit kifigyelik, megvárják amíg
távoznak az utasai, ezt követően a gépkocsit kinyitják és az ajándékokat eltulajdonítják. Tipikus eset, hogy a gépjármű ülésére
bedobjuk táskánkat, elkezdünk pakolni a csomagtartóba, de
eközben nem figyeljük a lezáratlan utasteret, ahonnan egy szempillantás alatt, minden hang nélkül kiveszik a táskánkat, értéktárgyainkat.
A bűnözők kivilágítatlan házak, ablakok alapján kikövetkeztethetik, hogy a tulajdonos nincs otthon. Célszerű egy-egy világítótestet bekapcsolva hagyni a szobában, de nagyon jó szolgálatot tesz
ilyenkor egy mechanikus időzítő-szerkezettel ellátott kis éjjeli
lámpa. Nagyon is igaz a mondás, mely szerint „alkalom szüli a tolvajt…”
Tisztelettel felhívjuk figyelmüket, hogy 2012-ben indult útjára
a Látni és látszani nevet viselő országos balesetmegelőzési kampány idén is folytatódik. Az ORFK és az OBB újra felkészülési
időszakot hirdet a fokozott világításellenőrzés előtt. Október 1. és
december 10. között mindenkinek lehetősége van betérni egy, az
akcióban részt vevő szervizbe, ahol díjmentesen átvizsgálják a
jármű világítástechnikai berendezéseit és térítésmentesen ellenőriztetheti látását a kampányban részt vevő optikákban.
A kampányban részt vevő autósok igazolólapot kapnak a regisztrált szervizektől, amelyet az igazoltató rendőrnek kell bemutatni
az ellenőrzés során. A rendőrségi közúti gépjárművilágítás-
ellenőrzésnél könnyített lehet az eljárás, amennyiben az autós az
előzetes átvizsgálást igazoló lapját bemutatja.
Szerviz- és optikuskeresőnk segítségével könnyedén megtalálja
az Ön lakhelyéhez legközelebb eső regisztrált partnerünket a
www.latnieslatszani.hu weboldalon!

Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény

Elhunyt Félegyházi Erzsébet

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek
gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, és a kedvezménye 2015. november 1-jén fennállt,
ismételten Erzsébet utalványban részesül. Az 5 800 Ft-os
Erzsébet utalvány – a korábbi évekhez hasonlóan –
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján személyesen vagy meghatalmazással vehető át.
Serfelné Balog Zsuzsanna

Félegyházi Erzsébet, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Irodájának munkatársa hosszú, türelemmel viselt szenvedés után,
november 30-án elhunyt.
Félegyházi Erzsébet 2000. január 1-jén került a Dabasi
Polgármesteri Hivatalba, ahol először pénzügyi ügyintézőként,
majd gazdálkodási előadóként folytatta munkáját, 2003-ban köztisztviselői kinevezést kapott. Az évek során munkaköre változott,
bővült. 2005. szeptember 1-től az önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartását, majd 2009-tól pénzügyi titkársági, valamint a
munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos feladatokat és a Gazdasági
Bizottsággal kapcsolatos referensi feladatokat látta el.
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve	Anyuka neve	Születési idô
Radácsi Liána
Pacsirta Éva
2015. 10. 17.
Vincze Janka
Horváth Mária
2015. 11. 17.
Vincze Borcsa
Horváth Mária
2015. 11. 17.
Mráz Andrea
Töreki Veronika
2015. 10. 21.
Bózsik Kincső
Deli Mónika
2015. 11. 06.
Kecskés Zsófia
Biró Enikő
2015. 11. 11.
Erős Janka
Földesi Anna Kitti
2015. 11. 22.
Sági Szilárd
Kis-Juhász Anita
2015. 11. 26.
Petrányi Lukács
Janicsák Szilvia
2015. 11. 26.
Szabados Gábor
Gogolák Kitti
2015. 11. 27.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
60 éve (1955-ben) kötöttek házasságot:
december 25. Fabók György–Zsiros Margit
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
december 24. Kármán Antal– Nyistyák Terézia
december 31. Hliva József – Jurácsik Julianna
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
december 7.
Ordasi Lajos – Apró Mária
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
december 7.
Nyitrai József–Szluka Rozália
december 8.
Szabó Lajos–Majoros Éva
december 22. Lunyov Anatoljevics Igor–Garajszki Mária
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
december 8.
Dori János–Demeter Anna
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
december 3.
Mráz János–Deminger Tímea
Garaczi László–Hernuss Ilona
Szigeti Zsolt – Buzek Magdolna Tünde
december 17.
Burik Csaba–Liszenko Viktorija Volodimirivna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Hefler István
1924. 12. 08.
Molnár Gyuláné Sós Mária
1924. 12. 08.
Bábel Istvánné Dobos Mária
1923. 12. 30.
Erdélyi Sándorné Császár Erzsébet
1922. 12. 15.

Életkor
91 éves
91 éves
92 éves
93 éves

Név	Születési idô
Péli Lajosné Kovács Julianna
1922. 12. 24.
Pazsitka István
1921. 12. 07.
Szikora Ferencné Horváth Eszter
1920. 12. 02.
Veszteg Pálné Dori Rozália
1919. 12. 19.

Életkor
93 éves
94 éves
95 éves
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Koós Csaba
1945. 10. 26.
2015. 10. 12.
Kanyik Jánosné (Perjési Julianna)
1939. 10. 19.
2015. 10. 14
Gacsal Sándor
1962. 01. 26.
2015. 10. 16.
Kiss Tamásné (Solymossy Csilla)
1959. 03. 22. 2015. 10. 22.
Hornyák Sándor
1937. 09. 17.
2015. 10. 23.
Szaller Jánosné (Majeczki Erzsébet)
1932. 02. 20. 2015. 10. 25.
Seres Józsefné (Batiz Gabriella Margit)
1944. 10. 14.
2015. 10. 26.
Szkicsák-Hébel Ferencné (Farkas Julianna) 1926. 05. 21.
2015. 10. 31.
Ricsli Jánosné (Farkas Margit)
1934. 12. 25.
2015. 11. 04.
Kövecses Anna Mária
1932. 10. 06.
2015. 11. 05.
Pala László
1931. 03. 25. 2015. 11. 06.
Sipos Istvánné (Inges Éva)
1945. 05. 07.
2015. 11. 10.
Kázmér József
1960. 02. 07.
2015. 11. 11.
Gogolák Lénárdné (Bukovszki Kamilla)
1936. 09. 21.
2015. 11. 11.
Szobrán János
1927. 12. 04.
2015. 11. 19.
Durzák László Emilné (Fehér Margit)
1930. 01. 14.
2015. 11. 21.
Fehér Istvánné (Bosnyák Mária)
1934. 01. 03.
2015. 11. 23.
Hajba Imre
1938. 09. 21.
2015. 11. 24.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elhunyt szerettünk, Gacsal Sándor temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik édesanyánk, özv.
Hébel Ferencné temetésére eljöttek, elkísérték utolsó útjára és
sírjára virágot, koszorút helyeztek.
A Hébel család

Félegyházi Erzsébet, ahogyan mi mindannyian szólítottuk: „Félegyke” – jó ember
volt, a szó igazi értelmében. Olyan, aki megértette mások problémáit, osztozott örömünkben és gondjainkban, szavaiban biztatás,
gesztusaiban szeretet és odaadás volt. Miután
értesültünk betegségéről, reméltük, hogy csak
próbatétel elé állítja őt a Teremtő, hiszen a jó
emberek mindig nagyobb terheket viselnek.
Reméltük, hogy erős hite átsegíti majd e
súlyos megpróbáltatáson, és családja szeretete, türelme segít neki leküzdeni ezt a könyörtelen kórt. Kollégái is mellette álltak, ahogy
lehetett, próbáltak részt venni a terhek hordo-

zásában. Jó szóval, emberi gesztussal vagy
csak a puszta gondolattal…
Utoljára július elején, a Köztisztviselők
napján lehettünk együtt vele mindannyian,
amikor sokéves lelkiismeretes munkája elisme réseként át vehe t te a Daba s Köz
szolgálatáért Köztisztviselői Díjat. Akkor
biztosítottuk arról, hogy itt a helye közöttünk, mi visszavárjuk, és ő ígérte, hogy vis�szajön.
Kedves szavai, jó humora, erős hite és
pozitív egyénisége örökké hiányozni fog
ebből a közösségből.
Emlékét kegyelettel őrizzük.
2015. december
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Átadták az Árpád utcát
Dabas és Újhartyán Város Önkormányzata közösen valósította
meg az Újhartyán és Dabasi-szőlők között, a két település közigazgatási határán fekvő Árpád utca szilárd útburkolattal való

ellátását. November 12-én az utca 405-ös számú út felőli végénél
a településvezetők és a kivitelező ünnepélyes szalagátvágással
adta át a televízió nyilvánossága előtt a beruházást.
Feldman László, a településrész képviselője köszöntötte a
megjelenteket, kiemelte, hogy egy sok éve remélt önkormányzati
cél vált valóra, amely Dabasi-szőlők életében jelentős pozitív változást eredményez. Schulcz József, Újhartyán város polgármestere hangsúlyozta, hogy a családi és baráti kapcsolatok hálójának
kell megjelennie a térség települései közötti kapcsolatokban is,
és az Árpád utcai fejlesztéshez hasonló kezdeményezésekben
kell testet öltenie.
A térségi települések összefogásának erejét és jelentőségét
hangsúlyozta Kőszegi Zoltán polgármester is, aki elmondta, hogy
az Árpád utcai fejlesztéssel párhuzamosan elkezdődött a Dabast
Újhartyánnal összekötő kerékpárút tervezése, amelyet szintén
közösen szeretne megvalósítani a két város. Kiemelte, hogy az új,
jó minőségű útburkolat és a 405-ös út felőli útcsatlakozás kiépítésével gyorsabban és biztonságosabban megközelíthető nemcsak a
kistérség több települése, hanem Dabas városközpontja és az
autópálya is. Végleg megszűnt Dabasi-szőlők zsáktelepülés jellege, amely a szőlőkben élők mindennapjaiban jelentős változást
eredményez és új jövőbeli lehetőségeket tartogat.
szerk.

Tisztelt Adózó!
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 iparűzési adó mértéke 2015-ben: az adóalap 2%-a.
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Tájékoztatás a téli
síkosságmentesítésrôl
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi környezet
védelméről és a köztisztaságról szóló 27/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8.§-a a közterület tisztaságáról 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 síkosság
megszüntetéséről 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 kötelezettségünk a járda rendszeres seprése, télen a
hótól, jégtől való megtisztítása, a lefagyott járdafelületek síkosságának megszüntetése.
Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) feladata. A síkosság
mentesítést 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 csúszásmentesíteni. 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 közért és saját érdekükben! A közterületek tekintetében a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet alapján tesszük meg a szükséges intézkedéseket.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A kiegészítésre vonatkozó összeget készpénz-befizetési csekken
az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltségein
lehet befizetni vagy átutalni hivatalunk
64400099-10980264-00000000 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 Hivatala
Adócsoport
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PROJEKTZÁRÁS

Lezárult a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.
TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0006 számú projektje
A z intézmény a 2013–2014-es tanévben indította a z
„Esélyegyenlőségi alapú fejlesztés a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában” című, közel 30 millió forintos támogatási
forrásból megvalósított, a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatását célzó projektjét.
A pályázati konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási
intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók, köztük roma diákok eredményes neveléséreoktatására, támogassák iskolai sikerességüket. A program
keretében lehetőség nyílt mintaértékű programok továbbfejlesztésére.
Az elmúlt időszakban számos program valósult meg pályázati támogatásból a tanulók, a szülők és a partnerek bevonásával, amely a fenti célok eredményes megvalósítását támogatta.
A pedagógusok módszertani továbbképzéseken vettek részt,
az ott szerzett tapasztalatokat beépítették a nevelő-oktató
munkába. Az átmenetet segítő klubok programjai megkönnyítették az óvoda-iskola, az alsó-felső évfolyam és az általános
iskola-középiskola közötti átmenetet. A legkisebbnek szervezett Suliváró programsorozat az idei tanévben is elindul. A
pályaorientációs programokat elsősorban a pályaválasztás
előtt álló tanulóknak szerveztük, említést érdemel a Szakma
Sztár Fesztiválon való részvétel, a Dabas TEJ Kft. üzemlátogatása és az iskolai pályaorientációs nap.
A partneri együttműködés keretében több olyan program
valósult meg, amelyen az iskolai közösség, a szülők, és az
együttműködő partnerek közösen vettek részt. Az első partneri találkozó karácsonyi hangulatban telt a sarlópusztai szabadidőközpontban. A következő találkozót már tavaszra időzítettük,
a felsőlajosi Magán Állatkert látogatás és a Tanyacsárda lovasbemutatója színesítette a programot. A szülők bevonása – csa-

ládi- és sportnapok költségeit is pályázati forrásból
finanszíroztuk. Mindkét tanév végén, nem bentlakásos tábor
keretében biztosítottunk felügyeletet és játékos időtöltést tanulóink számára. A 2015-2016-os tanév kezdetén tanulmányi
kirándulást szerveztünk a Csodák Palotájába, a program valóban „csodás” élményt nyújtott a gyerekeknek és a felnőtteknek
egyaránt. Az intézményben már hagyományosan megrendezésre kerülő programok, mint az Egészségnap, a Rákóczi-hét
és nem utolsósorban a Nemzetiségi hét színvonalas megszervezéséhez, kézműves foglalkozásaihoz is jutott a pályázati
támogatásból. Az idei Nemzetiségi hét zárónapján a projekt
szempontjából is jelentős esemény volt a tanulók rajzaiból nyílt
kiállítás. A pályamunkák megörökítették a tanulók legemlékezetesebb TÁMOP-3.3.8-as pillanatait, amelyekben bőven volt
részük a TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0006-os projekt jóvoltából.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Köszönjük!
Képes beszámolóinkat megtekinthetik a
https://hu-hu.facebook.com/ferencaltalanosiskola.
rakoczi, valamint a www.rakoczidabas.hu felületen.
Valentyikné Szakál Márta
projektvezető

A rákóczisok püspökhatvani sikerei
November 20-án a Püspökhatvani Bene József Általános Iskolában rendezték meg a szlovák versés prózamondó, valamint nyelvvizsgaversenyt.
A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát a 2. osztályból
Adouni Jázmin Panna, a 3. osztályból Pribék Erik és Réti Balázs
Martin, az 6. osztályból Bozsik Henrietta, a 7. osztályból Buzek
Melinda Vivien, Praszna Panna, Vincze Viktória, Volentér Nóra, a
8. osztályból pedig Czine Bence, Csernák Gergely, Danyis Dorka,
Kecskés Karina, Réti Bence Attila és Sebők Dóra képviselte.
Örömmel tudatjuk, hogy a szigorú és szakmailag elismert zsűri
döntése szerint Adouni Jázmin Panna 1. helyezést ért el a vers- és
prózamondó versenyen. A nyelvvizsgaversenyen Kecskés Karina
szintén a dobogó tetejére állhatott, Bozsik Henrietta pedig különdíjat kapott. Gratulálunk a díjazottaknak. A Sári Szlovák
Önkormányzat is könyvjutalommal ajándékozta meg a legjobbakat.
Felkészítő tanárok: Kosztolányi Judit, Kurta Józsefné, Mgr.
Rusnák Atila.
2015. december
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A Fialecska citeraegyüttes Nógrád megyében
November 3-án a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Fialecska citeraegyüttesének hat tagja: Volentér Nóra, Szabó Martin,
Praszna Panna, Laukó Laura Veronika, Náhlik Dorottya és Újvári
Petra népzenei előadást, „élő népismereti órát” tartott a nőtincsi, felsőpetényi és a nézsai általános iskolásoknak és óvodásoknak.
A rendezvény kezdeményezője a Felsőpetényi Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Pápainé Laczkovszki Zsuzsanna volt.
Utunk először Nőtincsre vezetett. A zenés ismeretterjesztő műsorunkat a citeraegyüttes vezetője, Szlama László szakmai előadással és
bemutatóval egészítette ki. A szlovák-magyar dalcsokrok között több
érdekes népi hangszert is bemutatott és megszólaltatott. A történelmi
és zenés előadás után a kíváncsi gyerkőcök ki is próbálhatták a hangszereket citerásaink szakmai útmutatása mellett.
A több mint félórás műsor után az együttes a Felsőpetényi
Általános Iskolában lépett fel. Szabóné Csorba Erika tagintézményvezető friss pogácsával, meleg teával és ajándékkal kedveskedett a
dabasi vendégeknek.
„Turnéjukat” a citerások a Nézsai Mikszáth Kálmán Általános
Iskolában zárták, ahol a helyi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Kucsera Andrásné üdvözölte a fellépőket, majd Tokné Járomi

Ilona bemutatta Dabas várost és intézményünket. Utolsó állomásunk
finom ebéddel és jókedvvel zárult.
Vendéglátóinknak a Sári Szlovák Önkormányzat Dabas-SáriNaša Šára című kiadványával és egy egyedi, a szlovák nemzeti színekben tündöklő gyertyával köszöntük meg a meghívást.
Köszönjük a kedvességet, a törődést és a lehetőséget! Bízunk
abban, hogy hamarosan ismét találkozunk!
Rusnák Atila

A gyóni Mesevár óvoda hírei
Álomból valóság!

– a Méhecske csoportban –

Álmodtunk egy nagyot, amit egy ügyes
kezű anyuka – Kovács Dóra – megvalósított. Néphagyományőrző programunkhoz
illeszkedő régi stílusú konyhát varázsolt
csoportunkba, amelynek használata közben játékosan ismerkedhetnek a gyerekek a
régi idők eszközeivel. Ennek köszönhetően
óvodásaink már tudják, mire használták a
sajtárt, kandlit, valamint hogy kemencében
készült a kenyér.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy elkészülhessen ez a kiskonyha, hiszen volt, aki edényekkel, ötletekkel, pár ecsetvonással, varrással, sok-sok
munkával szerzett a gyerekeknek örömet.
Amióta elkészült ez a remekmű, üde
színfoltja csoportunknak, amely tartalmas
szerepjáték kialakítására ad lehetőséget a
sok kis szakács és pékmester szorgoskodása
révén. Hálás köszönettel a Méhecske csoport nevében:
Balázsné Dénes Andrea
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Közlekedésbiztonsági nap
Egy Méhecske csoportos apuka – Pekker
Róbert – segítségével sikerült egy felejthetetlen élményhez juttatni gyermekeinket.
A Közlekedéstudományi Intézet öt munkatársa látogatott el óvodánkba, hogy az
Élet Úton program keretében játékosan
tanulhassák meg az alapvető közlekedési
szabályokat a legkisebb közlekedők is.
A délelőtt folyamán öt helyszínen ismerkedhettek a közlekedési táblákkal, a rájuk is
vonatkozó szabályokkal az ovisok. Láttak
tanulságos meséket, vizuálisan rögzítették a
képeket, Zebra Zebit eljuttatták biztonságosan a társaihoz, megmutathatták, amit
már eddig tudtak, amiért jutalom lufit gyűjthettek. A nap legizgalmasabb része az igazi
KRESZ-pálya volt jelzőlámpákkal, táblák-

kal, zebrával. A pályán a biztonságot is megtapasztalták, hiszen láthatósági mellénnyel
és sisakkal mehettek csak ki a „forgalomba”.
A frissen szerzett ismeretekről Ovis Jogsit
kaptak, amit büszkén vittek haza. A jogosítvány mellé ajándék is járt, egy láthatósági
karszalag, hogy az igazi forgalomban is biztonságosabban közlekedhessenek. Arra
törekszünk, hogy az itt megtapasztaltak
beépüljenek mindennapjaikba, mert az a
célunk, hogy minél körültekintőbben és balesetmentesen közlekedjenek gyermekeink.
Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé
tette, hogy ez a program létrejöhetett.
A Mesevár Óvoda óvodapedagógusai
nevében:
Balázsné Dénes Andrea óvodapedagógus
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
DecemBER–január havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

December 21-től 2016. január 4-ig zárva.
RENDEZVÉNYEK

Mindenki karácsonya
karácsonyi ünnepség a művelődési házzal
Sok szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt
karácsonyi ünnepségünkre, ahol kirakodó vásárral, kézműves
foglalkozásokkal, élőzenés táncházzal és
az intézmény csoportjainak műsorával várunk mindenkit.
Időpont: december 19.00, szombat 16.00 óra
Program: 16.00 órától kirakodóvásár és kézműves foglalkozás
17.00 órától színpadi műsor
18.00 órától táncház
A táncházat vezeti: a Kéknefelejcs Zenekar
(A változás jogát fenntartjuk.)
Nyugdíjasok karácsonya
Dabas Város Önkormányzata szervezésében
december 14., hétfő, 15.00 órától

A Zeneiskola évzáró koncertje
Időpont: december 16., szerda, 17.00 órától

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek,18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László

Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

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

December 21-től 2016. január 4-ig zárva.
rendezvények
Baán Katalin fotóművész „Felfüggesztett pillantásaim”
című kiállítása
A kiállítás megtekinthető: december 18-ig

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR

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

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

vasárnap zárva

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

www.dabasikonyvtar.hu
December 23-tól 2016. január 4-ig zárva.

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ decemberi 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: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00
Kyokushin Karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30
(Bábel Csaba)

2015. december
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A 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
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné, Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
Vezeti: Botta Ilona jógamester
FOTÓKÖR
December 15. és 2016. január 19. (kedd) 18.00 órától,
vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
– December 10. (csütörtök) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Közkívánatra a szeretetről beszélgetünk, Karsay Eszter És
velem ki törődik című könyvének 16. fejezete alapján:
Szeretném, ha szeretnének.

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai
Hétfő:	9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport – táncpróba
Szerda:	9.00–10.30 Baba-mama klub – páratlan heteken
	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
Decemberi rendezvényeink:
– december 16-án (szerdán) 15.00 órától Idősek karácsonyi
ünnepsége lesz a Művelődési Házban
– december 19-én (szombaton) tartja évzáró összejövetelét a Bátki
János Nyugdíjas Klub a Művelődési Házban
– december 22-én (kedden) 18.00 órától a Művelődési Házban
fogadjuk a „Szent Családot”- közös imádság a Felsődabasi
Katolikus Karitász tagjaival
Szeretettel várjuk az érdeklődőket decemberi rendezvényeinkre!
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon érdeklődhetnek.
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– 2016. január 28-án Örkény István egyperces novelláiról
beszélgetünk.
Kérjük, jöjjön el, és olvassa fel kedvencét!
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
December 14. (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 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a
vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin

Átrium Hírek
Az Átrium Idősek Otthonában november 1-jén a Baptista missziós
szolgálat tartott istentisztelet. Megemlékeztünk halottak napjáról és
a Mindenszentekről. Az istentiszteletet Horváth Zsolt ócsai baptista
lelkipásztor vezette. A misszió tagjai mandolin kísérettel énekeltek.
***
November 7-én délután a hálaadás ünnepi hagyományairól és étkezési szokásairól beszélgettünk. Az angolszász kultúrában elterjedt,
de Magyarországon nem honos a hálaadás, mégis szerettük volna
megismertetni lakóinkat e neves ünnep hagyományaival.
***
Márton-nap alkalmából lakóink kis csoportba gyűlve ludakat készítettek Juris Mariann segítségével, amelyek most az otthon auláját
díszítik, emlékeztetve minket arra, hogy közeleg advent ünnepe.
***

A decemberi ünnepekre Mikulások és mécsesek készítésével
készülünk. A lakók izgatottan várják, hogy a dolgozók gyermekei
milyen ötletes meglepetésekkel fogadják az intézmény Mikulását.
December elején kezdődik a rendszeres mézeskalácssütés, amely illatával is megidézi a karácsonyvárás hangulatát. A karácsonyi ünnepi
vacsorára december 21-én kerül sor, ahol minden dolgozó és lakó
együtt ünnepli a szentestét. 		
Nagy Ágota

intézményeink hírei

Európai Hulladékcsökkentési Hét
Témanap a Kossuth Lajos Általános Iskolában
Az Európai Hulladékcsökkentési Héthez kapcsolódott a dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola november 26-án, egy egésznapos rendezvénnyel.
A témanap elsődleges célja a környezettudatos szemléletmód
kialakítása volt, a fenntartható fejlődés és a szelektív hulladékgyűjtés
hangsúlyozásával. Az akció mottója: „Többet, kevesebből! Hulladék
ból értéket teremteni, újrahasznosítani!” volt. A sokszínű kézműves
programokon, bemutatókon közel 400 tanuló vett részt, az esemény
megvalósításában nemcsak az intézmény kollektívája, hanem a segítőkész, kreatív szülők is részt vettek.
Kárpáti Anett, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkatársa
előadást tartott és számos hasznos ajándékot hozott a gyermekeknek.
Az NHSZ OKÖT ezen a napon bemutatta új szelektív hulladékszállító járművét, amely a házhoz menő szelektív gyűjtést szolgálja a
térség 10 településén.
Az intézményben egy olvasópultot is kialakítottak a már használt,
de közkinccsé tehető könyveknek, amely széleskörű gyűjtőmunka
eredményeként jött létre.
F. L.

A hulladék nem játék!
Vagy mégis?
A Bóbita Óvoda Környezettudatos Óvodám Alapítványa elektronikai hulladékgyűjtést szervez, és a befolyt pénzből játékokat vásárolnak a gyermekeknek.
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtésére kerül sor: tévé,
videó, magnó, rádió, hűtő, mosógép, centrifuga, háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, információs és távközlési berendezések, rádiótelefon
készülék, elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő, elektromos sütő, számítógép és tartozékai, nyomtató, számológép, lemezjátszó stb.
A gyűjtés, szállítás időpontja: december 11., péntek reggel 8 óra.
Kérjük, hogy a feleslegessé vált elektronikai hulladékot eddig az időpontig
szállítsák el az óvodába. A papír, műanyag palackok, italos kartonok gyűjtése is folyamatosan működik.

Tisztelt Ügyfelünk!
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
A/4

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)

Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

7260 Ft/hó
8710 Ft/hó
14 520 Ft/hó
24 690 Ft/hó
37 750 Ft/hó
60 990 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
20 330 Ft/hó
31 945 Ft/hó
49 370 Ft/hó
90 030 Ft/hó

(40,5 5 29 mm)
(86,5 5 29 mm)
(86,5 5 63 mm)
(86,5 5 126 mm)
(178 5 126 mm)
(210 5 297 mm)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvez-

mény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2015. december
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karácsonyváró

Talált pénz
Rég hallottam azt a mesét, amely két kislányról szól. Akkoriban még félméteres hó is esett
Hetekig nem lehetett látni a kövesút színét, s
a napot is csak igen ritkán. Vastag hófelhők
szürkítették az eget, amelyen füst szálldosott
a kéményekből.
Marus és Anna hazafelé tartott. Felváltva
húzták egymást a szánkón, amit még édesapjuk készített nekik. Ilyenkor mindig belestek
a kivilágított szobákba, s elképzelték, mit csinálhatnak a háziak.
– Itt biztosan jó meleg van!
Egy hatalmas ház előtt haladtak el, amelynek kéményéből vastag füstcsík áradt.
Ablakán át látszottak a plafonig érő karácsonyfa hívogató fényei. Már feldíszítették.
– Már sütnek holnapra.
– Mézes krémest és mézeskalácsot. Érzem
az illatát.
– Csomagolják az ajándékokat.
– A gyerekek pulcsit kapnak és új csizmát.
– sóhajtott Anna. – Ha egyszer nagy leszek,
minden szegény gyereknek veszek majd csizmát és pulcsit, meg kabátot is, hogy ne fázzanak!
– Cseréljünk, eleget húztalak!
Annának nem sok kedve volt leszállni a
szánkóról, teljesen átázott a csizmája, de ő is
tudta, hogy innen már a nővérét illeti meg a
„szánkójog”.
– Egyébként tudtam, hogy Ági nénénk
úgysem ad egy fillért sem.
– Szerinted tényleg nincs neki?
– Nem tudom… Vag y inkább nem
hiszem.
– Milyen jó meleg volt nála!
– Igen, bezzeg apa mindig adott, ha neki
kellett.
– Láttad, mennyi sütemény volt a kamrájában? És egy darabot sem adott. Persze, mert

még állnia kell! – utánozta nénjét Marus.
A két gyerek egy darabig szótlanul ballagott a kihalt utcán. Ember alig járt kint ebben
a hidegben.
– Marus, te hiszel az angyalokban?
– Sosem találkoztam még eggyel sem.
– Bárcsak látnánk ma este egyet!
– Ledobhatna egy kis tűzifát meg egy nagy
kosarat, teli finomsággal.
– Meg két pár új csizmát…
– Négyet!
– Igen, anyának és apának is.
Már csak három sarok, és otthon vannak.
Az egyik ház pincéjéből kopácsolást hallottak. A fenyőt faragták bele a talpba. Szemből
nevetés hallatszott, innen-onnan kutyaugatás, de csak rövid ideig, mert még az ebek is
inkább behúzódtak a házukba. Aztán újra
elcsendesült minden.
– Nézd csak Marus! – mutatott Anna az
úton egy távolabbi pontra. Két kis halom
sötétlett a havon. Ámulatukra két köteg
papírpénz volt. Alig akartak hinni a szemüknek. Gyorsan körbenéztek, nem csak valami
buta játékról van-e szó, de köröskörül egy
lélek sem mozdult. Marus azonnal zsebre
vágta és visszaült a szánkóra.
– Húzz már!
– Mennyi pénz lehet?
– Csitt!
Csak otthon mertek újra megszólalni, s
csak ott merték elővenni a pénzt is, de ezernyi
gondolat jár a fejükben. Új csizma, sült csirke,
szaloncukor cikázott a szemük előtt. Vajon ki
hagyta el, mióta hevert ott az úton? Hogy
lehet, hogy senki nem vette észre? Pont ők?
Anya köhögésére léptek be.
– Hát ez meg mi? Ennyit adott? – meredt
anya a Marus kitárt tenyerén gömbölyödő két
gyűrött pénzhalomra. – Ez rengeteg!
– Nem, nem, ezt találtuk.
– Biztosan az angyal volt! – kiáltott Anna

és tapsolni kezdett örömében. Tudtam!
Tudtam!
Anya hitetlenkedve roskadt az asztal
mellé.
– Gyerekek, honnan van ez a pénz?
– Tényleg az úton találtuk, anya!
Anya izgalmában köhögni kezdett, azután
már a könnyeit törölgette a zsebkendőjével,
végül hangos nevetésben tört ki.
– Szerintem is egy angyal lehetett.
Hirtelen nyílt az ajtó. Apa lépett be rajta
egy ember nagyságú fenyővel. Apa puszija
gyantaillatú volt.
Másnap még nyitva tartottak a boltok
délig. Került új csizma, szaloncukor, ajándék,
és apa még tűzifát is szerzett. Csodálatos
karácsony volt... Soha nem derült ki, hogy ki
hagyta el azt a pénzt.
Így hallottam ezt a mesét. Talán igaz,
talán nem. De én is emlékszem egy télre, amikor ilyen sok hó esett, s még én is gyerek voltam.
B. A.

Weöres Sándor

Nől a dér, álom jár
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.
Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.
Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.
Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.
Kis ágat öntöznék
fönn a messzi Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.
Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.
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kultúra

Krasznojarszki karácsony
Nincs az a rossz, amibe bele ne szokna az
ember, ha nagyon muszáj. Elképesztő helyzetek túlélői igazolják ezt a tapasztalatot, de
a nemzetközi egyezmények szabályai ellenére a hadifogságot is a legnehezebb emberi
próbatételek közé kell sorolnunk. Távol az
otthontól, idegen éghajlat alatt, idegen szokások között, kiszolgáltatva az ellenség
kénye-kedvének, várni és csak várni, és nem
feladni, túlélni mindent. A testi kínokat, a
szenvedést, az éhezést, a járványokat, a
fagyokat. Mindennap harcolni a lelki nyavalyákkal: az őrjítő honvággyal, a tétlenség
okozta unalommal, az összezárás konfliktusaival, a depresszió legváltozatosabb formáival. Száz évvel ezelőtt ez volt a sorsa a
m a g ya r had i fog lyok n a k a sz ibé r i a i
Krasznojarszkban. A rabtartó oroszok
akkor még nagyjából betartották a genfi
egyezményeket, de a tetterős férfiak testétlelkét így is megviselték a bezártság körülményei.
– Gyalázatos dolog hadifogolynak lenni
– jegyezték fel Gyóni Géza kesergését a
hadifogolytársak. Őt már a fogságba esés
puszta ténye is marcangolta, az elfogatást és
a lefegyvereztetést szégyenletes dologként
élte meg, rosszul viselte a „gyászmagyar” sorsot. „Nem hős halott, csak
szürke rab.” – összegezte a lelkét
nyomasztó életérzést. A przemysli
fogolyszállítmánnyal több, mint féléves út után, 1915. október végén
érkezett Krasznojarszkba. Rabtársai
búskomor, zárkózott, szomorú
emberként emlékeznek vissza rá,
akit a fogság mentális terhei fokozatosan felőröltek. A tragikus sorsforduló 1915 decemberében azonban
még nem látszott, sőt a körülményekhez képest kifejezetten örömteli
eseményeket hozott számára a karácsony.
A hónap elején egy később fogságba esett bajtársától megkapta a nagy
sikerű przemysli kötet itthoni kiadását. Nagyon tetszett neki Rákosi
Jenő előszava, de az is, hogy az ostromlott várból repülőgépen kimentett eredeti példányt a nyomdai kivitel hűen igyekezett visszaadni. A hátországban október
közepén kirobbant Rákosi-Ady vitáról csak
nagyon keveset tudott, azt is jelentős késéssel és hiányokkal, sógora, dr. Szolár Ferenc

kódolt, képes ér telmű leveleiből.
Kifejezetten bántotta, hogy Ady ellen fordítják költészetét (főként a „Levél Nyugatra”
című versét), hiszen Adyt ő tisztelte a legjobban, és még a fogságban is gyakran olvasott
fel társainak költeményeiből. A hasonló félremagyarázások elkerülése végett később a
„Gőgös Hunniában” című verse a következő
bevezetőt kapta: „Ez a vers nem azokról és
nem azok ellen íródott, akik odahaza bántottak. Hazai bántások – kivált, ha olvashatnám őket – drága simogatásként hatnának
it t. Hiszen én ne m mode r nek vag y
antimodernek ellen, hanem az ellenség ellen
fogtam fegyvert, és amit írtam, nem irodalmi irányok kortes céljaira, hanem magyar
katonáknak írtam. Még ha egy versem irodalmi élűnek látszott is, annak sem csupán
és nem is főleg irodalmi vonatkozása volt,
aminthogy a dekadencia, amit világ-penésznek neveztem, nem éppen csak és nem
főképpen irodalmi tünet volt. Semmiféle
irodalmi téren, hanem csak a harctéren
akartam harcolni. Itt lefegyvereztek – s ha
az irodalomban hasonlót akartak velem, az
igazán csak melléktragédiája az én magyar
poétaságomnak.”

Az év végén a Vöröskereszt megbízottjaként Krasznojarszkba látogatott Rostyné
Forgách Ilona grófnő, akinek a fia is a tábor
rabjai között sínylődött. A grófnő figyelme
Gyóni Gézára is kiterjedt, segítségével
került haza a „Levelek a Kálváriáról” kötet

kézirata. Ugyancsak ő mentette át a frontvonalakon a költő levelét, melyet a Had
segélyező Bizottságnak küldött:
„Szibériában ért a ritka öröm, hogy találkozhattam a nemes célú Bizottság kiadásában megjelent verseskötetem egy példányával, amelyből megtudtam, hogy az érdemes
Bizottság a verskötet jövedelmének hovafordítása felett való döntés jogát számomra
kegyeskedett fenntartani. Miután a legfelső
sors időnek előtt törült ki a küzdő közlegények sorából és a világnak olyan helyére
vetett, ahonnan senki sem veheti
biztosra a visszatérést – s miután így
nem vagyok abban a helyzetben,
hogy kiterjedt uradalmaim jövedelmét és öröklött családi kincstáram
arany és ezüstfölöslegét, – nemkülönben bankházakban nyújtózkodó
tőkéim kamatait a vérrel újra szerzett Magyarországért küzdő milliók
csatasorába állíthassam, s e küzdelem ártatlan áldozatainak segítésére
fordíthassam, – a nemes célú Bizott
ság elnézését kell kérnem akkor,
amikor embermentő munkájának
céljaira olyan csekélységet tudok
csak fölajánlani, amilyen egy rab
magyar versíró könyvének jövedelme
lehet. Ennek az elnézésnek a reményében kérem a nemes célú Bizott
ságot, hogy a kiadásban már megjelent »Lengyel mezőkön, tábortűz
mellett« című és a még esetleg kiadandó
»Levelek a Kálváriáról és más költemények«
című munkáimnak a békekötés pillanatáig
befolyó összes tiszta jövedelmét fele részben
a háború keresetképtelen nyomorékjainak
segítésére fordítani, – fele részét pedig
2015. december
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hitélet

Az Egyhá zak hírei 						Az
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

dr. Szolár Ferenc sógorom útján az édesanyám részére kiadni kegyeskedjék. Azzal a
forró kívánsággal: bárcsak az én szerény
adományom lenne a legkisebb azok közt,
amelyekkel a tehetős hazafiak az érdemes
Bizottság nagy munkájának megkönnyítésére sietnek.”
A nagylelkű adományozó felhőtlen örömét a számos jó hír közül mégiscsak egy
hazai távirat váltotta ki: az otthoniak azonnal tájékoztatták a Petőfi Társaság december 18-i taggá választásáról, mely költészetének megbecsülését szimbolizálta. Boldogan
indította útnak Mihály öccse és a saját nevében a választ: „Édeseim, megkaptuk az
ünnepi ajándékul küldött táviratotokat a
Petőfi Társaság taggá választásáról. Szegény,
didergő fogolyszívünket ez melegíti most
édes pásztortűzzel,– köszönet érte azoknak,
akik Szibériába is elfáradtak egy magyar
poétához, hogy örömet szerezzenek néki.
Adjon Isten nektek és mindnyájunknak boldogabb karácsonyt jövőre.”
Valentyik Ferenc

• December 11., és 18-án 6.30-tól roráte,
utána gyóntatás
• December 9., 16. és 23-án 17.00-18.00-ig
lelkigyakorlat, utána gyóntatás 18.30-ig
• December 20-án 8.30-tól a szőlősi szentmisét a 10 éven belül decemberben elhunytjainkért ajánljuk fel. A Szőlőkben minden
vasárnapi szentmise előtt közösen imádkozzuk a rózsafüzért: a hónapok utolsó vasárnapjain 7.45-től a hagyományosat, a többi
vasárnapokon 8.00 órától azt irgalmasság
rózsafüzérét.
• December 24-én 15.00 órától pásztorjáték,
éjféltől szentmise
• December 25-én (kötelező ünnep) ünnepi
szentmise 08.30-tól Szőlőkben, 10.30-tól
Gyónon
• December 26-án szentmise 9.00 órától
karácsony másnapjáról, 17.00 órától a
vasárnapról
• December 27-én a Szt. Család vasárnapja,
szentmisék 08.30-tól a Szőlőkben, 10.30-tól
Gyónon, mindkettőn a családok megáldása
December 28-án és 30-án nem tartunk
szentmisét.
• December 31-én 17.00 órakor szentmise (év
végi beszámolóval)
• Január 1-jén (kötelező ünnep) ünnepi szentmise Gyónon 10.30-tól, a Szőlőkben 17.00
órától (utóbbi év végi beszámolóval)
• Január 3-án gitáros gyerekmise 10.30-tól
• Január 6-án vízkereszt (kötelező ünnep),
szentmisék: 17.00 órától a Szőlőkben, 18.00
órától Gyónon.
A fentiek esetleges változásai olvashatók a heti
hirdetésekben.
Egyházközségünk jótékonysági bálját
január 23-án tartjuk a gimnáziumban.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, diákmisét általában a hónap 1.
és 3. vasárnapján 11.00-kor. Tehát legközelebbi diákmisék dec. 20-án, valamint jan.
3-án és 17-én lesznek.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• Advent minden vasárnapjának előestéjén
17.00-kor ünnepélyes adventi koszorú-gyertyagyújtás lesz templomunkban.
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Karácsonyi és újévi miserendünk:
• dec. 24. csütörtök 24.00: éjféli mise,
• dec. 25. péntek 9.30: karácsonyi ünnepi
mise,
• dec. 26. szombat 17.00 (karácsony másnapja) vasárnap előesti mise,
• dec. 27. vasárnap 9.30 szentmise a Szent
Család tiszteletére,
• dec. 31. csütörtök 17.00 év végi hálaadó
szentmise,
• jan. 1-je péntek 17.00 újévi/első pénteki
szentmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• December 13., 10.00 óra: advent 3. vasárnapi
istentisztelet a gyülekezeti házban
• Dec. 20., 10.00 óra: advent 4. vasárnapi
istentisztelet a templomban – a hittanos gyermekeink karácsonyi műsora
• December 24., csütörtök, 16.00 óra: szentesti családi istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 25., péntek 10.00 óra: karácsony
ünnepi istentisztelet a templomban – úrvacsoraosztás
• December 26., szombat, 10.00 óra: karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet a templomban – úrvacsoraosztás
• December 27., vasárnap, 10.00 óra: óesztendő utolsó vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
• December 31., csütörtök, 16.00 óra: szilveszteri istentisztelet a gyülekezeti házban,
melyen megemlékezünk az elmúlt esztendőben megkeresztelt és házasságot kötöttekről,
valamint az elmúlt esztendőben elhunyt szeretteinkről. – úrvacsoraosztás
• 2016. január 1., 10.00 óra: újévi istentisztelet
a gyülekezeti házban
• Január 3.: új év első vasárnapi istentisztelet a
gyülekezeti házban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő 7. osztályosok részére
– 1 0.00 óra – istentisztelet a templomban
(november 8-tól a gyülekezeti házban)
– 1 0.00 óra – gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben

hitélet

						Az Egyhá zak hírei
• minden hónap utolsó hétfőjén
– 9 .30 – úrvacsorai istentisztelet a Zárdakert
Idősek Otthonában,
– 1 1.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmáció-előkészítő
• szerda:
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra 1–8. oszt.
– 16.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
6. osztályosok számára
• péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség
Minden Kedves Testvérünknek áldott
adventet, szeretettel teljes karácsonyi
ünnepeket és békés, boldog, sikerekben
gazdag új esztendőt!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Rendszeres alkalmaink
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Konfirmációs óra: csütörtök 15.30 óra
• Ifjúsági óra: péntek, 15.30 (Szabó Adrienn
teológushallgató vezetésével)
• Kóruspróba: péntek 17.00 óra
Ádventi estek a Gyóni Evangélikus
Gyülekezetben:
• dec. 10. csütörtök, 17.00: Ádvent és teológia – Ádvent a Teológián – Vendég: Varga
Gyöngyi (lelkész, Evangélikus Hittudományi
Egyetem)
• dec. 17. csütörtök, 17.00: Ádvent a börtönben – Vendég: Erdélyi Csaba (börtönlelkész)
Az alkalmakat a gyülekezeti házban tartjuk.
Szeretettel hívjuk és várjuk!
• Ádventi barkácsolás (gyermekfoglalkozás): December 11-én, pénteken, 14.00
órától karácsonyi díszek, egyéb dekorációk
készítése. A foglalkozást vezeti: Kecskésné
Harmincz Jolán óvodavezető.
• Ádventi orgonakoncert: dec. 13-án, vasárnap, 17.00 órakor. Orgonál: Thiering Etelka (a
Bp., Deák téri evangélikus gyülekezetből). Az
alkalmon ádventi és karácsonyi orgonaművek
csendülnek fel, az áhítat szolgálatát Balog
Eszter lelkész végzi. Az alkalom ingyenes,
adományokat köszönettel elfogadunk.
• Gyermekkarácsony: december 19-én,
szombaton, 15.00 órakor karácsonyi isten-

tisztelet a gyermekek részére.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat!
Karácsony ünnepi istentiszteletek:
• dec. 24., csütörtök,17.00 óra
• dec. 25., péntek, 10.00 óra (úrvacsora)
• dec. 26., szombat,10.00 óra (úrvacsora)
Óév búcsúztató istentisztelet:
• dec. 31., csütörtök, 17.00 óra
Újévi istentisztelet:
• jan.1., péntek, 10.00 óra (úrvacsora)
Istentisztelet úrvacsoravétellel:
• jan. 3., vasárnap, 10.00 óra
Ökumenikus imahét:
• 2016. január 17-24.
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00. Az egyházfenntartói járulék:
3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló
esetében. Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebookon is:
Gyóni Evangélikus Egyházközség.
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi Általános Iskolában
• Bibliaóra szerdán 17.00 órakor a gyülekezeti
házban
Alkalmaink
• Dec. 19., szombat, 14.00 órakor a gyülekezeti házban gyermekek karácsonyi ünnepsége
• Dec. 24. 7.00 óra: szentestei istentisztelet
• Dec. 25. 10.00 óra: karácsony ünnepi istentisztelet
• Dec. 26. 10.00 óra: karácsony ünnepi istentisztelet
• Dec. 31. 17.00 óra: óévi istentisztelet
• Január 1-je 10.00 óra: újévi istentisztelet

Ady Endre:

Virágos karácsonyi ének
Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,
De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.
Két gerlicét vagy galamb-fiókát,
Két szívet adnék oda,
Hogyha megint vissza-jönne
A Léleknek mosolya
S szeretettel járnánk jászolhoz.
Krisztus kivánata, Megtartóé,
Lázong át a szívemen,
Mert Karácsony lesz, Karácsony,
Istenem, én Istenem,
Valaha be szebbeket tudtál.
Óhajtozom el a Magasságba
Gyermekségemben kötött
Minden szűzséges jussommal,
Mert az emberek között
Nem így igértetett, hogy éljek.
Követelem a bódító álmot,
Karácsonyt, Krisztus-javat,
Amivel csak hitegettek,
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.
Lábainknak eligazitását
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

MEGHÍVÓ
A december 20-án,
délelőtt 10.00 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! Csontos József lelkip á s z t o r ; w w w. p a r o k i a . h u / l a p /d a b a s i reformatus-egyhazkozseg
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Abrudbányaiak látogatása
November 20–22. között héttagú küldöttséget láttam vendégül a romániai Abrudbányáról. A küldöttséget Kopenetz Lóránd gyógyszerész vezette, és
tagjai voltak többek között Simona Nicolea polgármester és Pasca Dorel Gheorghe alpolgármester.
Abrudbánya, az Erdélyi Szigethegységben, az úgynevezett „Móc
vidéken” található, már a római korban is lakott bányászváros. Réz-,
ezüst- és aranybányák találhatók a környékén. Dabastól mintegy
400 kilométerre fekszik.
A közel hatezer fős kisvárosban 70 fős magyar népesség él, ennek a
kis közösségnek a vezetője a már említett Kopenetz Lóránd. A város
főterén minden évben megrendezik a Magyar Kulturális Napokat,
amelyet a polgármester nyit meg, és részt vesz rajta szinte az egész
város. Magyar óvodát működtetnek, ahová román gyerekek is járnak
és tanulják a magyar nyelvet. Már régen eltüntetett magyar feliratokat tesznek ki újra a nevezetesebb műemlékekre. Nyugodtan el lehet
mondani, hogy a maroknyi közösség komoly hatással és befolyással
van a város életére.

A román diákok fellépés előtt

A küldöttség az első napon meglátogatta a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelő Intézetet, a Táncsics Mihály Gimnáziumot, a
Bóbita Óvodát, a sportcsarnokot, valamint a Halász Móricz-kúriát.
Másnap a Parlamentben fogadott bennünket Pánczél Károly képviselő úr, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke.
Végigvezetett minket az Országházban és elmondta, mennyire
fontosnak tartja, hogy képesek legyünk legyőzni azokat az előítéleteket, amelyek sok esetben megbénítják a szomszédos népekkel való

normális kapcsolat kiépítését. Hiszen, mint a jelenlegi európai események is mutatják, a szomszédos nemzetek elsősorban egymásra
számíthatnak. A parlamenti látogatást követően felmentünk a
Citadellára, majd a Hősök terére, ahol megmutattuk a magyar királyok és erdélyi fejedelmek szobrait.

Pánczél Károly képviselő úr fogadja a küldöttséget a Parlamentben

A búcsúvacsorán a dabasi képviselő-testület részéről részt vett
Pálinkásné Balázs Tünde, Kosztolányi Gyula és Révész Károly,
ezúton is mondok nekik köszönetet.
Most pedig engedjék meg, hogy két pontban kifejtsem, miért is
tartom kiemelten fontosnak ezt a kapcsolatot.
1. Ha jó lesz az együttműködés Dabas és Abrudbánya között, az
tovább emelheti a kis magyar közösség tekintélyét.
2. Miután az elmúlt 25 évben volt szerencsém bejárni Erdély egy
részét, ezen belül a Székelyföldet, rájöttem, hogy mi, anyaországbeliek, a románokról szinte semmit sem tudunk. Pontosan úgy, ahogy ők
sem rólunk. Ezért az aktuális politikai akarat pillanatok alatt képes
indulatokat korbácsolni a két nemzet között. Ezt lehetne megelőzni
minél több személyes kapcsolat kialakításával, azaz nem lehetne
kihasználni az egymás nem ismeréséből fakadó félreértéseket.
3. Végül pedig: sértőnek tartom azt a gyakorlatot, amely a távoli
múltban, más generációk által elkövetett bűnökért a mai kor emberét
teszik felelőssé, bélyegzik meg. Ebből következik, hogy én sem tehetem másokkal ugyanezt.
Egyébként, a mostani találkozót már megelőzte egy másik látogatás, amikor – kérésemre – egy abrudbányai román diákcsoport
– nagy sikert aratva – fellépett a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
által szervezett Szlovák Nemzetiségi Hét zárónapján, és gyönyörű
népviseletben előadták a „Havasi kürt” című összeállításukat.
Szandhofer János alpolgármester

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

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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A vizsgálat során, egy kisebb méretű dudor volt tapintható, mely
azt jelentette, hogy kórházi megfigyelést igényel a kisfiú.
Köszönjük a segítséget és az elszállítást az OMSZ dabasi egységének is.
l L eggyakrabban szívinfarktushoz, stroke-hoz (agyi történés)
megyünk, valamint az autópályára és az 5-ös útra balesetekhez is.
l K ét esetben sikeres újraélesztést hajtottunk végre az OMSZ
munkatársaival együtt.
l E gy súlyosan allergiás középiskolás lány életét is sikerült megmentenünk szeptemberben.

„A segítség kézzel fogható –
segíts, hogy segíthessünk!”
Mint az ismeretes, a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti
Kocsi Nonprofit Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet 2015. június
1-jétől a lakosság szolgálatára, az Országos Mentőszolgálat irányítása
alatt, velük együttműködve.
Mindezidáig több mint 200 esetfeladatot láttunk el!
Önkormányzatok, cégek, magánszemélyek nagylelkű adományából a
mai napig 190 kivonulásunk volt, az esetek 65 százalékában orvosi
beavatkozásra volt szükség, 18%-ban pedig közvetlen életveszélyt
hárítottunk el.
l Ö römmel értesítünk mindenkit, hogy
az augusztus 22-én megmentett 25
hetes kisbaba, aki 680 gramm súllyal
jött a világra, jól van, és már otthonában várja a karácsonyt szerető családja
körében!
Vivien már több mint 3000 gramm
súlyú.

Az elmúlt hónapban egy hároméves kislány élete megmentéséért
is küzdöttünk. A csöppség, olyan rossz paraméterekkel rendelkezett, hogy azonnali bealtatást igényelt, valamint folyamatos lélegeztetést. A helyszínen szükségünk volt tudásunk
legjavára ahhoz, hogy lehetőséget tudjunk adni a kislánynak az élethez. Köszönet a
segítségért a 44-es dabasi
mentőgépkocsi, valamint a
budapesti gyermek-mentőorvosi kocsi személyzetének is. A
mi mentőorvosi (mentőtiszti) kocsink ért elsőnek a helyszínre
és kezdte meg az életmentő beavatkozást.

l

Egy másik délután jött a bejelentés, miszerint egy egyéves kisfiú
leesett a kb. 1 méter magasan lévő pelenkázóról. Egységünk
önfeláldozóan, akadályokat nem ismerve sietett a helyszínre.
Kiérkezéskor a kisfiú ijedten, sírva bújt szüleihez, jelezvén:
„engem ne bántson senki és hagyjon mindenki békén”.

l

Az újlengyeli finn Akác tanya, Mucsi Katalin tulajdonos és sok
jó ember szándékából, a néhai férje, Eero Paakkola akaratának
megfelelően a gyászszertartáson a mentőorvosi kocsink javára gyűjtöttek, köszönjük szépen a felajánlásukat. Nagyon hálásak vagyunk
érte.
A mentőorvosi kocsi fenntartása nem kis anyagi áldozattal jár.
Örömünkre szolgál, hogy polgármesteri hivatalok, cégek és magánszemélyek is segítenek benne, hogy fenntartsuk és üzemeltessük a
lakosság betegellátására.

ÚJDONSÁG! – Őrzött betegszállítás
Az egyik német alapítvány segítségével egy mentő gépkocsit is felszereltünk, amivel költségtérítéses ŐRZÖTT BETEGSZÁL
LÍTÁST is vállalunk!
A betegszállításból eredő bevételünket teljes egészében a mentőorvosi kocsi fenntartására fogjuk fordítani. A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon vagy a
06-30/857-9000 mobilszámon. A betegszállítás nem életmentő
sürgősségi ellátás, ezért kérjük, sürgős, életveszélyes esetben
továbbra is a 104-es vagy 112-es számot hívja!

Továbbra is számítunk az Önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem
tudnánk ennyi emberen segíteni.

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

Otthon végezhető ajándék-,
dísztárgyak csomagolása, stb.
06-90/603-905

(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/min
0612228397, 06204963980)
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Az FC Dabas eredményei az ôszi bajnoki szezonban
Befejeződött az őszi bajnoki szezon az FC Dabas csapatai számára.
Nemzeti Bajnokságban szereplő csapataink az őszi teljesítményük
alapján a következő bajnoki helyezésekről várják a tavaszi rajtot:

NB III Középcsoport őszi végeredménye:

hely csapat
M	GY	 D
1. HR-RENT KOZÁRMISLENY 16 13 3
2. DUNAHARASZTI MTK
16 9 4
3. SZEOL SC
16 9 3
4. KOMLÓI BÁNYÁSZ
16 8 3
5. FC DABAS
16 7 6
6. PÉNZÜGYŐR SE
16 7 5
16 7 4
7. Várfürdő-Gyulai Term. FC
8. MONORI SE
16 7 3
9. BUDAFOKI MTE-ÚJBUDA FC 16 7 2
10. BUDAPEST HONVÉD-MFA II. 16 6 3
11. ESMTK
16 6 1
12. SZENTLŐRINC SE
16 5 4
13. BÖLCSKEI SE
16 5 2
14. PAKSI FC II.
16 4 5
15. BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. 16 4 0
16. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC 16 3 2
17. SZEKSZÁRDI UFC
16 3 2

V	LG	
0 41
3 23
4 28
5 20
3 34
4 24
5 21
6 19
7 21
7 25
9 16
7 19
9 20
7 24
12 14
11 13
11 10

KG	GK
7 34
18
5
15 13
15
5
17 17
14 10
16
5
19
0
21
0
23
2
20 -4
23 -4
36 -16
33 -9
30 -16
29 -16
36 -26

P
42
31
30
27
27
26
25
24
23
21
19
19
17
17
12
11
11

NB II Közép-kelet csoport U19 őszi bajnoki eredmény:

hely csapat
M	GY	 D V	LG	
1. ÚJPEST FC
13 13 0 0 96
2. AIRNERGY FC U-18
13 11 1 1 73
3. FC DABAS
13 7 0 6 37
4. CSEPEL FC SE U-18
13 6 3 4 43
5. 1908 SZAC KSE U-18
12 6 1 5 25
6. FERIHEGY VECSÉS U-18
11 5 2 4 35
7. SOMOS SE
13 5 2 6 22
8. RÁKOSMENTE KSK
12 5 1 6 33
9. PÁSZTÓ SK
11 5 0 6 21
10. VERESEGYHÁZ VSK
12 4 3 5 20
11. PESTSZENTIMREI SK
12 6 3 3 22
									
12. II. KER. UFC
11 3 2 6 28
13. KISE
13 1 0 12 18
14. FENOMENON FC UPSE
13 0 0 13
5

KG	GK P
9 87 39
16 57 34
33
4 21
34
9 21
24
1 19
38 -3 17
39 -17 17
20 13 16
30 -9 15
32 -12 15
24 -2 13
(-8 pont)
26
2 11
72 -54 3
81 -76 0

NB II Közép-kelet csoport U17 őszi bajnoki eredmény:

hely csapat
1. II. KER. UFC
2. ÚJPEST FC
3. SOMOS SE
4. RÁKOSMENTE KSK
5. 1908 SZAC KSE U-16
6. FC DABAS
7. VERESEGYHÁZ VSK
8. CSEPEL FC SE U-16
9. KISE
10. FERIHEGY VECSÉS U-16
11. AIRNERGY FC U-16
12. FENOMENON FC UPSE
13. PESTSZENTIMREI SK
14. PÁSZTÓ SK

M	GY	 D
13 12 1
13 11 1
13 10 1
12 8 1
13 8 0
13 7 1
12 6 1
13 5 2
13 5 1
12 4 2
12 4 0
13 2 0
12 0 1
12 0 0
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V	LG	
0 91
1 49
2 53
3 50
5 50
5 29
5 39
6 35
7 43
6 23
8 34
11 27
11
9
12 12

KG	GK
3 88
7 42
23 30
27 23
32 18
34 -5
28 11
45 -10
38
5
37 -14
27
7
73 -46
72 -63
98 -86

P
37
34
31
25
24
22
19
17
16
14
12
6
1
0

NB II Közép-kelet csoport U15 őszi bajnoki eredmény:

hely csapat
1. CSEPEL FC SE
2. KISE
3. CSEP-GÓL FC SE
4. FC DABAS
5. BVSC-ZUGLÓ
6. PÉNZÜGYŐR SE
7. VERESEGYHÁZ VSK
8. PÁSZTÓI ULC
9. JÁSZBERÉNYI FC
10. SZENT PÁL AKADÉMIA FC
11. SZANDA FOCISULI SE
12. SALGÓTARJÁNI BTC
13. FERIHEGY VECSÉS

M	GY	 D V	LG	 KG	GK P
12 10 2 0 58 13 45 32
12 10 2 0 37 12 25 32
12 9 0 3 55 23 32 27
12 8 1 3 38 20 18 25
12 6 1 5 36 31
5 19
11 6 0 5 25 21
4 18
12 5 1 6 14 20 -6 16
11 4 1 6 26 50 -24 13
12 3 1 8 29 40 -11 10
11 3 1 7 29 44 -15 10
11 2 3 6 23 38 -15 9
11 2 0 9 21 51 -30 6
11 0 1 10 11 39 -28 1

NB II Közép-kelet csoport U14 őszi bajnoki eredmény:

hely csapat
1. FC DABAS
2. BVSC-ZUGLÓ
3. CSEP-GÓL FC SE
4. SALGÓTARJÁNI BTC
5. CSEPEL FC SE
6. KISE
7. JÁSZBERÉNYI FC
8. FERIHEGY VECSÉS
9. SZANDA FOCISULI SE
10. SZENT PÁL AKADÉMIA FC
11. PÁSZTÓI ULC
12. VERESEGYHÁZ VSK
13. PÉNZÜGYŐR SE

M	GY	 D V	LG	 KG	GK P
12 11 1 0 56 7 49 34
12 9 1 2 38 9 29 28
12 8 2 2 53 15 38 26
12 8 1 3 47 19 28 25
12 6 3 3 34 21 13 21
12 6 1 5 62 35 27 19
12 4 1 7 20 36 -16 13
11 3 3 5 24 32 -8 12
12 2 4 6 11 26 -15 10
11 3 0 8 17 51 -34 9
11 2 3 6 17 34 -17 9
12 1 2 9 23 63 -40 5
11 0 4 7 19 73 -54 4

A Pest Megyei Bajnokságban szereplő csapataink az őszi teljesítményük alapján a tabellán az alábbi helyezéseket szerezték meg:

Pest Megyei Bajnokság II osztály felnőtt Déli csoport:

hely csapat
1. FC Dabas II.
2. Százhalombattai LK
3. Alsónémedi SE
4. Fémalk-DDTE
5. Pereg SE
6. Felsőpakony KSE
7. Dömsödi SE
8. UFC Gyömrő
9. Sóskút SKE
10. Gyál BKSE
11. Ráckeve VAFC
12. Taksony SE II.
13. Tárnok KSK
14. Bugyi ASE
15. Dunaharaszti MTK II.
16. Hernád SE

M	GY	 D
15 11 2
15 10 4
15 10 4
15 8 6
15 7 5
15 7 4
15 6 3
14 5 5
15 5 4
15 5 3
14 5 3
15 4 1
15 4 0
15 3 3
15 3 0
15 2 1

V	LG	
2 58
1 45
1 45
1 37
3 32
4 46
6 26
4 22
6 25
7 23
6 26
10 28
11 12
9 11
12 20
12 17

KG	GK
22 36
14 31
15 30
24 13
19 13
28 18
28 -2
20
2
28 -3
26 -3
33 -7
44 -16
37 -25
28 -17
57 -37
50 -33

P
35
34
34
30
26
25
21
20
19
18
18
13
12
12
9
7
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Pest Megyei Bajnokság ÖF Dél-keleti csoport:

hely csapat
1. FC Dabas
2. Nagykáta SE
3. Aranyszarvas SE
4. Táborfalva KSE
5. Bugyi ASE
6. Vasadi RSC
7. Monori SE
8. Tápiószecső FC
9. Dabas-Gyón FC
10. Albertirsa SE
11. Hernád SE

M	GY	 D V	LG	 KG	GK
10 8 1 1 39 14 25
10 8 1 1 32 19 13
10 7 1 2 34 16 18
10 6 1 3 32 24
8
10 5 1 4 30 26
4
10 4 1 5 20 28 -8
10 3 3 4 28 27
1
10 3 0 7 17 34 -17
10 2 1 7 19 26 -7
10 1 3 6 22 35 -13
10 1 1 8 13 37 -24

Pest Megyei Bajnokság Női nyugati csoport:

hely csapat
1. Baracs SE
2. Környe SE
3. Tatárszentgyörgy SE
4. Szigetszentmiklósi TK
5. Halásztelek FC
6. Százhalombattai TC
7. Tárnok KSK
8. Törökbálinti LASE
9. FC Dabas
10. Ócsa VSE

M	GY	 D V	LG	 KG	GK
10 9 1 0 59 13 46
9 8 1 0 49 6 43
10 7 1 2 56 16 40
10 4 4 2 15 20 -5
9 4 2 3 25 17
8
9 3 1 5 16 26 -10
10 3 0 7 14 18 -4
10 2 3 5
6 29 -23
10 1 0 9
1 41 -40
9 0 1 8
5 60 -55

P
25
25
22
19
16
13
12
9
7
6
4
P
28
25
22
16
14
10
9
9
3
1

Elkezdôdött az UP-centrum
II. és III. ütemének az építése
A közbeszerzésen a Gomép Kft. nyerte el a kivitelezésre kiírt tendert.
A cég szerződében vállalt befejezési határideje 2016. 06. 30., azonban
az előteljesítésre mód van. A kivitelezőtől kapott információk szerint
megpróbálják a befejezési határidőt előbbre hozni, akár már április
végén, május elején birtokba vehetik a létesítményt az FC Dabas sportolói.
Az UP központ mellet, a hátsó, eddig nem használt területen is kivitelezési munkák kezdődtek. Elkészült a nemzetközi méretű strandfoci pálya,
valamint a terület világítását ellátó vezetékek (kábelek) is lefektetésre
kerültek. Jelenleg a terület termőfölddel való kiegyenlítése folyik,
amennyiben az idő engedi, akkor a fűmag elvetése is elkészül még az
idén. Az egyesülettel kapcsolatos információk a folyamatosan frissülő
honlapról szerezhetők be, a www.fcdabas.hu oldalról.

Pest Megyei Bajnokság U16 II osztály déli csoport:

hely csapat
M	GY	 D V	LG	
1. Gyáli Lurkó SE
9 9 0 0 96
2. Hernád SE
10 9 0 1 82
3. Pilisi LK-Legenda Sport
11 8 1 2 57
4. FC Dabas
11 6 1 4 59
5. Újlengyel DSE
10 4 0 6 46
6. Dabas-Gyón FC
10 4 0 6 20
7. Üllő SE
9 2 0 7 25
								
8. Dánszentmiklósi KSK
9 1 0 8 15
9. Vasadi RSC
9 0 0 9
6

KG	GK P
14 82 27
14 68 27
19 38 25
42 17 19
41
5 12
76 -56 12
59 -34 5
(-1 pont)
94 -79 3
47 -41 0

Bordás Sándor portugáliai sikere
A 2015-ös Erőemelő Világbajnokság Portugáliában zajlott le, ahol
Bordás Sándor 125 kg-ban megszerezte élete első Open világbajnoki
címét. Abszolút kategóriában, egy orosz és egy amerikai versenyzővel való óriási harcban a 3. helyet sikerült megszereznie.

A versenyen a dabasi sportolóé volt a legnagyobb összetett eredmény: 970 kg, a legnagyobb guggolás: 370 kg és a legnagyobb fekve
nyomás: 320 kg, így 40 kilóval javított a tavalyi legjobb, 930 kg-os
totál eredményét.
A versenyző köszöni szponzorainak a támogatást:
az OBO Bettermann Hungary Kft.-nek, Bugyi Önkormányzatának,
Dabas Város Önkormányzatának, a Weisz Kft.-nek, a Já-Kó Kft.-nek,
a Dia Ren Farm Kft.-nek, Bartos Sándornak, Harminc Györgynek,
Kozma Sándornak, Viola Gábornak, Rácz Tibornak és Német
Istvánnak.
Köszöni továbbá Török Tibornak, Farkas Tibornak, Faraga
Zsoltnak, Furján Ricsinek, Szilágyi Máténak köszöni, hogy az edzésben, felkészülésben segítettek.
Külön köszönet jár Gábor Imrének, aki Portugáliában tolmácsként, kísérőként segítette a versenyzőt és társait.
2015. december
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TOP FITNESS
– Új évad, új sikerek –

Megkezdôdött az új szezon a fitnesz sportágban, amelynek a Top Fitness Sportegyesület tagjai aktív és eredményes résztvevôi. Versenyzôink egyéni és csoportos
koreográfiákkal is indultak az ôszi megmérettetéseken.

FIT KID

Az előző évad kiváló munkája és eredményei alapján sok sportolónk
jutott fel magasabb kategóriába, így egyesületünk idén minden eddiginél nagyobb létszámmal, összesen 10 fővel képviseltethette magát
az „A” osztályban, és 17 fő indulhatott a „B” osztályban. Mivel minél
magasabb a kategória, annál szigorúbbak a szabályok, nehezebbek a
végrehajtandó elemek, hosszabb a gyakorlat és erősebb a mezőny,
ezért a versenyzés is nagyobb feladat. A lányok azonban jól vették az
akadályokat, és szépen helytálltak a megmérettetéseken.

Az őszi szezon eredményei:
A osztály, egyéni
5. Radnai Réka, Répás Vanda, 6. Harmincz Lili, 8. Dori Renáta, 9.
Gecser Enikő, Bábel Virág, Pelikán Réka, 10. Salga Léna, 11. Radnai
Zsófia, Szilágyi Réka

A osztály, csoportos
2. Zebrák duó (Gecser Enikő-Salga Léna)
3. Golden Girls nagycsapat (Radnai Zsófia–Radnai Réka–Harmincz
Lili–Répás Vanda–Dori Renáta)
5. Négy évszak kiscsapat (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág–
Radnai Zsófia)
6. Batman duó (Dori Renáta-Radnai Réka)

B osztály, egyéni
1. Szilágyi Dóra, 2. Fehérvári Fanni, 3. Janicsák Fanni, Pelikán Petra,
4. Rizmajer Boglárka, 5. Nagy Hédi, 7. Kucsák Alíz, 8. Bajusz Sára,
Galambos Laura, 10. Forgács Fanni, 11. Bárány Blanka, 15. Kövesdi
Hédi, 17. Sikari Sára, Mihály Dorina, 21. Keresztes Kira, Funk Ajna,
24. Balázs Fanni

Az októberi Fit Kid verseny Szolnokon, a novemberi pedig –
immár hagyományosan – Dabason zajlott. A Top Fitness SE minden
évben nagyon színvonalas versenyeket rendez az OBO Arénában. Az
idei eseményt olyan új ötletek, a sporttal és az egészséges életmóddal
kapcsolatos szolgáltatások színesítették, amelyek méltán vívták ki a
Magyar Fitness Szövetség és a résztvevők elismerését. A vezetőség
tapasztalata, a szülők példaértékű összefogása, önzetlen munkája és
a szponzorok támogatása révén a rendezvény az utóbbi évek legkiemelkedőbb Fit Kid versenye volt.
Még a nap zárása is igazi különlegességet tartogatott. Sportolóink
betanultak egy egyszerű koreográfiát a Játékkészítő musical „Álmodd
meg a csodát!” című számára, amit végül az összes versenyző együtt
táncolt. Igazi közösségi élmény volt, és nagy tetszést aratott a gyerekek és a hozzátartozók körében egyaránt.
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B osztály, csoportos
1. Kalóztündérek nagycsapat (Kucsák Alíz–Bajusz Sára–Nagy Hédi–
Janicsák Fanni–Fehérvári Fanni)
6. Diáklányok duó (Keresztes Kira–Bárány Blanka)
9. Taca-taca kiscsapat (Sikari Sára–Funk Ajna–Balázs Fanni–
Galambos Laura)

sport

A Top Fitness SE és a verseny támogatói:

Dabas Város Önkormányzata, Malata Grafika, OBO Bettermann
Kft., Dabas Motel, Sakáltanya Söröző, Palermo cukrászda, Fodor és
Társa 2004 Kft., Corner Café, Budapest Bank dabasi fiók, K&H Bank
dabasi fiók, Örkényi Takarékszövetkezet, SCITEC Kft., Trend Coop,
Darus Fuvar Kft., D-Mate Kft., Janicsák és Társai Kft., Patkó tészta,
Puchner Élménybirtok Bikal, Benkovics József mentőtiszt, Bábelné
Manyi, Halengár László, INKA 21 Kft., Vitafort Diszkont,
Rendezvényfotózás.

SHOW-TÁNC

Az Őszi Kupával elrajtolt az MTMSZ táncbajnoksága is. Mivel a
versenyt a dabasi Fit Kid rendezvény másnapján tartották, ezért az
edzők és a gyerekek nagyon fáradtan, de lelkesen vágtak neki a napnak. Sportolóink free show kategóriában neveztek, amelyben a gyakorlatok a lazasági és erőelemek mellett nagy számban tartalmaznak látványos akrobatikus ugrásokat.

Szólóban szinte minden versenyzőnk „B” kategóriában indult, ahol
kiváló eredmények születtek:
1. Harmincz Lili, 2. Gecser Enikő, Bábel Virág, Radnai Zsófia, 3. Dori
Renáta, 5. Szilágyi Réka, 7. Salga Léna.

Egyetlen olyan sportolónk volt – Radnai Réka –, aki vállalta,
hogy „A” kategóriában méretteti meg magát, s ezzel lehetőséget
teremt arra, hogy a szezon végén az Európa-bajnokságon indulhasson. Réka korcsoportjában 4. lett a versenyen, így pontszerző helyen
végzett.
A csapatversenyek „A” kategóriában zajlottak. Sportolóink a
hosszú és fárasztó hétvége ellenére nagyon felszabadultan, ugyanakkor pontosan mutatták be gyakorlataikat, aminek meg is lett az
eredménye, mivel valamennyi csapatunk a dobogón állhatott.
Helyezéseink:
2. Batman duó (Dori Renáta–Radnai Réka)
2. Négy évszak kiscsapat (Salga Léna–Gecser Enikő–Bábel Virág-Radnai
Zsófia)
3. Zebrák duó (Gecser Enikő–Salga Léna)

A legnagyobb csoportos sikert a Golden Girls nagycsapat aratta,
hiszen korcsoportjában 1. helyezést ért el. Külön elismerés és
köszönet illeti Pelikán Rékát, aki betegsége ellenére elutazott a versenyre, és vállalta a szereplést a csapatért. A győztes formáció tagjai: Mihály Dorina, Szilágyi Réka, Szilágyi Dóra, Bábel Virág,
Pelikán Réka, Dori Renáta, Harmincz Lili, Radnai Réka és Radnai
Zsófia.
Gratulálunk a szép eredményekhez!			
R. L.

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
2015. december
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Magyarország elsô gokart világbajnoka

Kancsár Ferenc

Sporttörténelmet írt idén novemberben a KMS Hungary színeiben
versenyző, 21 éves Kancsár Ferenc, aki megszerezte Magyarország
első gokart világbajnoki címét. A Portugáliában megrendezett
Rotax Max Challenge Grand Final versenysorozat döntő futamán
pole pozícióból indulva, hibátlan versenyzéssel állhatott a dobogó
legmagasabb fokára. A győzelem igazi esszenciáját az adja, hogy az
egész héten át tartó Grand Finals során az összes versenyét megnyerte, valamint hogy a korábban Formula 1-ben versenyző Rubens
Barrichellót is sikerült maga mögé utasítania.

KÉZILABDA
Férfi, női felnőtt és juniorcsapataink novemberi eredményei:
Férfi junior és felnőtt:

Csapatok
Dabas VSE KC – Alba Regia KSE

junior
felnőtt
45 : 40
29 : 25
Pécsi VSE – Dabas VSE KC
39 : 27
21 : 21
Dabas VSE KC – Veszprémi KSE
27 : 27
21 : 21
Férfi felnőtt és juniorcsapatunk az őszi szezonban már nem játszik
hazai mérkőzést. Legközelebb februárban lépnek pályára az OBO
Arénában.
Női junior és felnőtt:

Csapatok
junior
Dabas VSE KC – Budai Farkasok KK		

felnőtt
55 : 18

Alsónémedi SE – Dabas VSE KC

20 : 27

31 : 36

Dabas VSE KC – FSZSE

25 : 23

Vecsés – Dabas VSE KC

48 : 17

Csepel DSE – Dabas VSE KC
40 : 19
Női csapataink idén még egy alkalommal, december 12-én játszanak hazai pályán a Kossuth Zsuzsanna SZKI tornacsarnokában
16.00, illetve 18.00 órai kezdettel.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
Fotó: autoszektor.hu

Portimaoban a DD2-es kategóriában megrendezett versenyen
összesen 72-en neveztek, az időmérőt és a selejtezőket követően
pedig 34-en állhattak a rajtrácsra a végső megmérettetésen. A versenysorozatban ugyanolyan motorral és csak minimális beállítási
különbséggel indulnak a versenyzők, így az azonos feltételeknek
köszönhetően valóban a vezetési képesség, a tudás és a rutin dominál egy-egy győzelemnél.
Kancsár Ferenc a jövő céljait már kitűzte maga elé és a gokart
mellett formulaautóban is szívesen megmérettetné magát, amire
minden esélye megvan, hiszen egy tesztlehetőséget is kapott, amin
ha jól sikerül a bemutatkozás, feltárulhat egy új világ kapuja. A lehetőség és a tehetség adott, kívánjuk, hogy Feri minden álma váljon
valóra.				
kd

UTÁNPÓTLÁS
Az Országos Serdülőbajnokságban korosztályos fiúcsapatunk veretlenül áll az első helyen. Fiatalabb fiúcsapatunk az ötödik helyet foglalja el.
Lány OSB-csapatunk az elmúlt hónapban öt mérkőzést játszott és
minden alkalommal győztesen hagyta el a pályát. Ennek köszönhetően a lányok feljöttek az ötödik helyre.
Az Országos Gyermekbajnokságban fiú U-14-es és U-12-es valamint
lány U-13-as csapatunk is a megkezdte a felsőházi rájátszást.
Mindhárom együttesünk két-két mérkőzés játszott.
Fiú U-14
Dabas VSE KC – Gyömrő VSK
Dabas VSE KC – Dunakeszi KUSE

18 : 23
25 : 23

Lány U-13
Dabas VSE KC – Budaörs KC
Dabas VSE KC – Abony KC

25 : 21
24 : 13

Fiú U-12
Dabas VSE KC – Budaörs KC
Dabas VSE KC – Váci KSE

24 : 17
23 : 17

Lány U-11-es csapatunk az alsóházi rájátszásban folytatta a küzdelmeket.
Dabas VSE KC – Diósdi DSE
15 : 9
Dabas VSE KC – Budai Farkasok KK
3 : 20

Fotó: www.gphirek.hu
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Gratulálunk a csapatoknak!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?
Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások,
civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel
vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat,
a Pest Megyei Békéltető testület segítségével.
Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

Pest Megyei Békéltető testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00
telefon/Fax: (06-1) 269-0703
e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu
Médiapartner: ECHO TV
Műsorunk címe: Jogvita és egyezség
A premieradás minden hónapban az utolsó héten,
hétfőn 22:30-kor a Híradó után.

Dabas, Zlinszky u. 6. • 29/361-708 • 20/577-8548
kolyoksziget.jatektar • kolyokszigetjatektar.hu
kolyokszigetjatektar@gmail.com
Mia Manó
Két kis manó ül a pol
con, szemlélődik cse
ndesen.
Lesz-e aki felfedezi,
s hazaviszi lelkesen?
Összebújni, vigasz taln
i, egy édes puszit bez
sebelni,
szív ük vág ya, manók
álma, nem tagadja
egyik sem.

J ÁT É K VÁ S Á R

ÜNNEPI
PROGRAMJAINK:

10-50%-os

kedvezménnyel
várjuk kedves vásárlóinkat!
Minden 5.000 Ft feletti vásárlónk ajándékot kap,
valamint részt vehet a karácsonyi ajándéksorsolásunkon,
ahol a két manócskánk: Mia és Manó talál gazdára.
Teljes választékunk a kolyokszigetjatektar.hu
weboldalon található,, ahol lehetőség
g nyílik
y
a játékok megrendelésére is.
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A kívánság
okat és a já
tékokat
2015. nove
mber 9. és
december
18. között
várjuk.

NOVEMBER 28. (szombat)

ADVENTI készülődés

• 1700 -1900 óra között
Adventi koszorú és karácsonyi ajtódísz
készítés. 12 éves kortól és felnőtteknek.

Ü
ÜNNEPI
NYITVA
T
TARTÁSUNK:
hétköznap
h
sszombatonként

900 - 18 00
900 - 13 00

d
dec.
dec.
d
dec.
d
dec.
d
dec.
d

9
900
900
900
900

6.
13.
19.
20.
24.

Bronzvasárnap
Ezüstvasárnap
szombat
Aranyvasárnap
csütörtök

00

-

DECEMBER 5. (szombat)

MIKULÁS-party

• 900 -13 00 (4-12 éveseknek)

13
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DECEMBER 19. (szombat)

KARÁCSONYI
készülődés (4-12 év)
• 1400 -18 00 óra között

2015. dec. 25-től 2016. jan. 4-ig
az üzlet ZÁRVA tart!

A JÁTÉKTÁR PROGRAMJAIRA
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

J
JOBB
AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAMOK:
• 2016. február 20-21. gyerek tanfolyam - kezdő ( 8-13 éveknek)
• 2016. február 26-28. felnőtt tanfolyam (13 éves kortól)

Ajándékozzon szeretteinek

JOBB AGYFÉLTEKÉS

rajztanfolyam-ot!

Jelentkezési határidő:
2015 december 15.
A rajztanfolyamokon
a létszám korlátozott!

2015. december

Dabas 27

Dabas Város Önkormányzatának

decemberi és januári rendezvényei
Nyugdíjasok karácsonyi ünnepségei

Sportgála

– december 11., péntek, 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola (Dabas-Gyón, Szőlő u. 1.)
– december 14., hétfő, 15.00 óra
Kossuth Művelődési Központ (Szent István út 58.)
– december 15., kedd, 15.00 óra
Dabas-Sári Zarándokközpont (Mánteleki út)
– december 16., szerda, 15.00 óra
Dabasi-szőlősi Művelődési Ház (Dabasi-szőlők)

Helyszín: OBO Aréna
Időpont: december 18., péntek, 18.00 óra
A rendezvényre minden sportegyesületet szeretettel
várunk.
Átadásra kerülnek: az „Év Sportolója”, „Év Csapata”, „Év
Edzője” díjak,
valamint a DABAS VÁROS SPORTJÁÉRT kitüntető cím.

Évzáró Ünnepi Képviselő-Testületi Ülés
Helyszín: OBO Aréna (Iskola u. 2.)
Időpont: december 17., csütörtök, 18.00 óra
Átadásra kerülnek: „ Az év dabasi diákja”,
„Az év vállalkozója”,
„Az év kulturális eseménye Dabason”,
és a „Dabas közbiztonságáért” díjak.

december 31-ről január 1-jére virradóra, éjjel 1.00 órakor
a Szent István téren

ezt követően: 19.30-tól

MOTIVA-KONCERT
AZ OBO ARÉNÁBAN
A rendezvény nyitott,
a belépés díjtalan
Beengedés: 19.15-től

SZILVESZTERI TŰZIJÁTÉK

Újévi koncert
Helyszín: Zarándokközpont (Dabas-Sári, Mánteleki út)
Időpont: 2016. január 8., péntek, 18.00 óra
Meghívott: Bábel Klára hárfaművész és a Cantores
Ecclesiae rézfúvós együttes

A doni áttörés emléknapja
Ünnepi megemlékezés
Helyszín: a Református öregtemető – kegyeleti park, a II.
világháborús emlékműnél (a Zlinszky u. eleje)
Időpont: 2016. január 13., csütörtök, 17.00 óra

Dabas Város Önkormányzata és a Hungarovox Kiadó
tisztelettel meghívja Önt és barátait

Kapui Ágota A másik oldal
című verseskötetének bemutatójára
Helyszín: a Táncsics Mihály Gimnázium Metelka terme
(Dabas, Szent István tér 2.)

Időpont: 2015. december 10., csütörtök, 18 óra
A kötetet bemutatja:
Kaiser László, költő, író, a kiadó vezetője
Közreműködik: Szabó Erika színművész és Markó-Valentyik Anna, a Színművészeti Egyetem hallgatója
A kötet budapesti bemutatójára december 15-én, kedden, 18 órakor kerül sor
a Rátkai Márton Klubban (Budapest VI., Városligeti fasor 38.)

A Polgármeseri Hivatal megváltozott munkarendje az ünnepi idôszakban
December 12-én (szombat), december 24-én, és 31-én a Dabasi Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tart!
ÜGYELETEK (anyakönyvi ügyelet): December 28., 29., 30.
2016. január 4-től az ügyfélfogadás a korábbiaknak megfelelően alakul:
(hétfő 13.00–16.00-ig, szerda 8.00–12.00-ig és 13.00–16.00-ig, pénteken 8.00–12.00-ig).

