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Isten járjon előtted
Isten járjon előtted,
hogy ne tévedj el utadon.
Isten menjen melletted,
hogy átkarolhasson,
ha védelemre van szükséged.
Isten menjen mögötted,
hogy megőrizhessen gonosz emberek
álnok támadásától.
Isten legyen alattad,
hogy karjába foghasson,
ha elbotlasz utadon.
Isten legyen szívedben,
hogy vigasztalhasson,
ha szomorú vagy.
Isten legyen körülötted,
hogy megvédhessen,
ha megtámadnak.
Isten legyen feletted
és áldjon meg téged életedben.

Fotó: Karlik Dóra

(ír áldás)

Minden Kedves Olvasójának boldog új évet kíván
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Ünnepi Évzáró Képviselõ-testületi Ülés a Városházán

Fotók: Karlik Dóra

December 19-én, csütörtökön ünnepélyes keretek közt zárta az évet
a Képviselő-testület. A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester
értékelte a 2013. esztendőt, majd három rangos elismerés talált gazdára a helyi közösségi élet három különböző területéről. Az Év
Dabasi Diákja díjat általános iskolás kategóriában Pelikán Petra
vehette át, gimnazistaként Hölle Martin kapta az elismerést. Az Év
Vállalkozója díjat három vállalkozásnak ítélte oda a testület a tava-

lyi évben is, Sáriból a Kosiba és Társa Bt., Dabasról az Íródeák
2000 Bt., Gyónról pedig a Giovanni cukrászda, azaz a Jana Mix Bt.
vehette át a rangos kitüntetést. Az Év kulturális Eseménye címet a
„Nem múlt el nyomtalanul…” című régészeti kiállítás szervezői
kapták: a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, a Kossuth
Művelődési Központ dolgozói és a Kognitív Hungary képviselői.
–szerk.–

Az év gyóni vállalkozója Fekete Jánosné Marika

Kosiba Tibor az év sári vállalkozója

Vállalkozói díjat kapott az Íródeák 2000 Bt. is

Az Erdélyi család

A régészeti kiállítás lett az Év Kulturális Eseménye
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Az Év Dabasi Diákja Pelikán Petra
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Lezajlottak a nyugdíjasok
karácsonyi ünnepségei
December 10–13. között négy helyszínen zajlott a karácsonyi
ünnepségsorozat városunkban. Dabasi-szőlőkben, Sáriban,
Dabason és Gyónon karácsonyi műsorral és ajándékkal köszöntötte
Dabas Város Önkormányzata a nyugdíjasokat. A karácsonyi műsorok idén is teltház előtt zajlottak, mintegy 700 időskorú vett részt a
rendezvény négy helyszínén.
A szőlősi művelődési ház közönsége

Fotók: Karlik Dóra

A sári iskolák tornaterme is megtelt közönséggel

Idősek a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában

Dabasi nyugdíjasok a Kossuth Művelődési Központban

Újévi koncert a Kossuth Mûvelôdési Központban
Január 3-án, pénteken tartotta a Kossuth Művelődési Központ és Dabas Város Önkormányzata
közös újévi koncertjét a nagyteremben. A rendezvényt Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester nyitotta meg, majd a Tango Harmony Zenekar hagyományos tangózenei válogatással, a
táncosok pedig argentin tangóval szórakoztatták a nagyszámú közönséget.

2014. január

Dabas 3

rendezvényeink

Sportgála az OBO Arénában
December 20-án nagyszabású sportgálát tartott Dabas Város Önkormányzata az OBO Arénában. A rendezvényen átadásra került az Év
Sportolója, az Év Edzôje és az Év csapata díj, valamint a Dabas Város
Sportjáért kitüntetô cím. A sportcsarnok színpadán 20 sportoló, egy
edzô és egy kiváló csapat vehette át az elismerô érmet Kôszegi Zoltán polgármestertôl.

ôk név és sportág szerint a követketôk:
1. Janicsák József – karate
2. Csernus Anna – fitnesz
3. Radnai Réka – fitnesz
4. Szabó Milán – futball felnőtt
5. Kmetyó Máté – futball utánpótlás
6. Horváth Gergely – amerikai futball
7. Pelikán János – terepkerékpár
8. Bunda Viktória – kézilabda
9. Szabó Patrik – atlétika
10. Kancsár Ferenc – gokart
11. Farkas Csaba – úszás
12. Bukovszki Boglárka – úszás
13. Fajth Ádám – duatlon
14. Bennárik Csilla – duatlon
15. Kanyik András – triatlon
16. Bukovszki Tünde – triatlon
17. Kiss Attila – kézilabda utánpótlás
17. Bodorovics István – kézilabda felnőtt
19. Lovestyán Rita – díjugratás
20. Harmincz Zsolt – birkózás

A Dabas Város Sportjáért kitüntető címet
Balogh Sándor kapta.
– szerk –

Az év edzője

Dabas Város Sportjáért

Az év csapata

Fotó: Karlik Dóra

Az „Év Edzője” Erős Edina (DANUKE)
lett.

Az „Év Csapata” címet az Indiai tánc c. csoportos Fit-kid B kategóriájú versenygyakorlat előadói érdemelték ki. Weil Evelin, Répás
Vanda, Pelikán Petra és Szilágyi Dóra a
2013-as GRAND PRIX-n 1. helyezett lett.
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Kedves Olvasó!
Dabas Város Önkormányzata a
2014-es esztendőt a Tisztelet és
Megbecsülés Évévé nyilvánította.
Mindkét fogalom olyan alapértékeket
képvisel egy közösségben, amelyek
nélkül nem működnek az emberi kapcsolatok, nem jön létre a generációk
közti kommunikáció, hiányzik a megértés családtagok, munkahelyi csoportok, társadalmi rétegek között. Ha
nem becsülöm embertársamat, akkor
magamat sem becsülöm, és egészséges
önbecsülés nélkül nem tudok beilleszkedni az engem körülvevő kis- és nagyközösségekbe, gyökértelenné,
magányossá vagy egyszerűen csak érzéketlenné válok.
A személytelenség és egoizmus hatalmas méreteket öltött világunkban, ahol az én domináns szerephez jut, mindent magának szeretne, s
nem törődik mások érzéseivel, törekvéseivel, akaratával. A megbecsülés hiánya az elidegenedés forrása; az, aki embertársát nem becsüli,
képtelen sorsközösséget vállalni másokkal, osztozni örömben és
bánatban, jó szót szólni és részvétteljes gesztust gyakorolni. Persze ő
maga sem kap semmi jót a környezetétől, mert a tisztelet és megbecsülés kölcsönös alapon lép működésbe, csak oda-vissza hat és alakítja,
formálja a jellemet.
A tiszteletet és megbecsülést jó esetben már a gyermekkorban
belénk plántálják szüleink. Megtanuljuk, hogy tisztelnünk kell apánkat-anyánkat, nagyszüleinket, az óvó nénit, a dadust, a szomszédokat
és a rokonokat, hogy meg kell becsülnünk a mindennapi kenyeret és
azt, aki a kenyeret elénk teszi nap mint nap. Az iskola is jócskán hozzáadja a maga értékeit eddigi tapasztalatainkhoz, segít kialakítani
önbecsülésünket, meglelni helyünket a világban az által, hogy megismerjük gyökereinket, múltunkat, történelmünket, nemzetünk nagy
jait, akiket tisztelünk mindazért, amit számunkra hátrahagytak.
Tiszteljük a tetteiket, szellemi és tárgyi hagyatékukat, mindazt a sok
értéket, amely kultúránk sokszínűségét képezi.
Szeretnénk, ha Dabason a tisztelet és megbecsülés érvényesülne az
emberi kapcsolatokban, és ez a két alapérték benne lenne minden szavunkban, köszönésünkben, gesztusainkban, az utcán és otthon, az
iskolában és az irodában, a boltban és a piacon, a sportpályán és ünnepi
megemlékezéseinken. Számos helyi és országos évforduló lesz ebben
az esztendőben, olyan alkalmak ezek, amikor múltunk nagyjaira, vagy
épp a kiszolgáltatottakra és a hősökre emlékezhetünk. Az első világháború kitörésének 100. évfordulóján minden család őriz valamilyen
emléket valakiről, aki kedves volt számára. Nagyapák, dédapák harcoltak, elestek, hadifogságba kerültek, megsérültek, hazajöttek vagy
eltűntek. Ártatlan áldozatokon gázolt át a front, milliók maradtak
árván, özvegyen, fedél nélkül.
2014 a Holokauszt Emlékéve Magyarországon, tehát szenteljünk
egy percet azoknak, akiket egy gyűlöletre épülő rezsim kiszakított a
nemzet testéből és munkaszolgálatra vagy haláltáborba hurcolta őket,
ahonnan soha nem tértek haza. Sok dabasi is ilyen sorsra jutott.
Emlékezzünk hát mindenre és mindenkire, mert nincs nagyobb bűn a
kollektív feledésnél, amely felmenti a vétkeseket. Tiszteljük és becsüljük azokat, akiken átgázolt a történelem azért, hogy mi élhessünk és
biztosíthassuk városunk és nemzetünk jövőjét.
Kőszegi Zoltán polgármester

A Magyar Vöröskereszt Dabasi Területi Szervezete
2014. január 27-én 15.00 órakor közúti
elsősegélynyújtó tanfolyamot
indít a Kossuth Művelődési
Központban.
Részvételi díj: 13 500 Ft
Érdeklődni lehet a
06-70/933-8173-as
telefonszámon.

Rendészeti hírek
Tájékozatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dabasi Polgármesteri
Hivatal közterület-felügyelői az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX.
törvény értelmében rendészeti feladatokat ellátó személyek.
Ők intézkedéseik során, amennyiben feltétlenül szükséges, testi
kényszert és kényszerítő eszközöket használhatnak. Így a jogellenes
cselekmény elkövetőjét feltartóztathatják, igazoltathatják, járművét
átvizsgálhatják. Hamarosan gumibotot, valamit a tetten ért személy
szökésének megakadályozására bilincset is fognak kapni.
Mindezeket a kényszerítő eszközöket a közterület-felügyelők mostantól
használhatják, hiszen 2013 decemberében mindannyian sikeres vizsgát tettek az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja mint vizsgaszervező előtt, a rendészeti feladatokat ellátó személyek képzésén.
jegyző

Ebösszeírás
Dabas területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az állatra
vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az összeírás kötelező és ingyenes.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kiállítani. Akinek az adatai fent
vannak a rendszerünkben, azokat is felkeressük frissítés céljából (frissebb védőoltás, más egyéb változások).
Kollégáink végzik az ebösszeírást, a Polgármesteri Hivatal által kiállított
megbízólevéllel és hatósági igazolvánnyal tudják magukat igazolni.
Amennyiben nem tud eleget tenni személyesen a felhívásnak, kollégánk
egy ebösszeíró adatlapot és egy értesítést hagy Önnél, amit kitöltve
minél előbb szíveskedjen eljuttatni a Dabasi Polgármesteri Hivatalba,
vagy az ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu oldalra regisztrálva feltöltheti
elektronikus rendszerünkbe is az eb adatait. Akinek nincs kutyája, egy
rövid, kétsoros nyilatkozattal írásban, e-mailen, vagy a bedobott értesítőn is jelezheti hivatalunk felé.
Együttműködésüket köszönjük.
Rigóné dr. R. R.
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormány zatának
Képviselő-testülete 2013. december 5-én
tartott ülésén módosította Dabas Város
2013. évi költségvetését és a települési hulladék kezeléséről szóló rendeletet, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos döntéseket hozott meg.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete lakossági kérelemre döntött a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Egy korábbi döntés értelmében – mely továbbra is érvényben van –,
„telephelyi tárolásra kötelezett jármű, pótkocsi, munkagép, utánfutó, lovaskocsi, mezőgazdasági vontató, járműszerelvény, különleges jármű közterületi tárolása”-ra engedély
nem adható. Tehát teherautóval továbbra sem
lehet a város utcáin, közterületein parkolni. Egy
átmeneti időszakra, 2014 jún. 30-ig ez alól
kivételt képeznek a magántulajdonban lévő
autóbuszok. Az ő közterületi parkolásukra
eddig az időpontig adható engedély, 5000 Ft
+Áfa/hó/autóbusz közterület használati díj
fejében.
Tehát azok a buszosok, akik jelenleg csak a
közterületen tudnak parkolni, díjfizetés ellenében félévig ezt megtehetik. Ezen időtartam
alatt megoldást kell találniuk problémájukra,
pl.: kerítés, udvar átépítése, terület bérlése stb.

lehetőségekkel. Ugyanis június 30. után már
ők is bírságra számíthatnak, amennyiben nem
tartják be a rendelet előírásait.
A Képviselő-testület a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola környékén megtiltotta a
dohányzást, és döntött a közterületen való
életvitelszerű tartózkodás tárgyában is.
– Negyedik napirendi pontként a Képviselőtestület módosította az épített és természeti
értékek helyi védelméről szóló rendeletet.
– A testület elbírálta a Kossuth Művelődési
Központ és a Halász Boldizsár Városi
Könyvtár intézményvezetői álláshelyére
beérkezett pályázatot.
– Névhasználati kérelem elutasításáról döntött
a Képviselő-testület a hetedik napirendi
pontban.
– A nyolcadik napirendi pontban a testület
elfogadta a Települési Értéktár Bizottság
SZMSZ-ét.
– Módosította a Daszofe Nonprofit Kft. Alapító Okiratát, valamint a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulási
Megállapodását.
– A Képviselő-testület elnevezte a Dabas,
4133/1 hrsz.-ú közforgalom elől elzárt
magánutat Vacsi köz névre.
– Döntés született a magántulajdonú ingatlanok helyi védettségének törlési kérelméről.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 2014. évi belső ellenőr-

Önkormányzati segély
Január 1-jétől törvényi szabályozás eredményeképpen megszűnik az
átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás mint korábbi segélyfajta, és helyükbe egy önkormányzati
segély lép. Elbírálása az Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik, a végrehajtás szabályait már megalkotta a Képviselőtestület. A rendelet a www.dabas.hu honlapon megtalálható. A
segélyben az részesülhet, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és egy főre jutó jövedelme a családjában nem
haladja meg a 37 500 Ft-ot. Az új nyomtatvány hivatalunk ügyfélszolgálatán igényelhető.
Hatósági Iroda

Adni jó!
Lezajlott a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai
szervezésében a cipősdoboz akció. A kezdeményezés keretein
belül 231 kisgyermek kapott ajándékot, amelyek 2013. 12. 17-én a
Sári Faluházban, és 2013. 12. 18-án Dabason, a Művelődési
Házban megrendezett ünnepségeken kerültek átadásra. Az esemény színvonalát emelte a Táncsics Mihály Gimnázium és a
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zési ütemtervet.
– A testület elfogadta a Daköv Kft. és a Dabasi
Vásár működéséről készült beszámolót.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete döntést hozott két kft. kölcsönügyében.
– A Képviselő-testület döntött a városban levő
buszmegállók üzemeltetéséről.
– Megtárgyalta az állami vagyon ingyenes
átruházását a helyi önkormányzat részére és
az önkormányzati vagyon átruházását az
állam részére a két Mentőállomás tárgyában.
– Majd döntött a Magyar Posta Zrt. helyiségbérleti szerződése tárgyában.
– Zárt ülésen díjakat adományozott.
2013. december 17-én Dabas Város
Önk orm ányz atának Képviselő-testülete
rendkívüli ülést tartott
– Első napirendi pontként az önkormányzat
szociális és gyermekvédelmi rendeleteinek
felülvizsgálata zajlott. Új rendeleteket fogadtak el jogszabályváltozás miatt. A módosítás
oka egyértelműen az önkormányzati segély
bevezetése.
– A testület döntött a sportegyesületek és a
Sári Szlovákok Egyesületének támogatása
iránti kérelmekről.
– Dabas úthálózatának felújításával kapcsolatos, közérdekű célra történő kötelezettségvállalás jóváhagyása tárgyában döntött a
Képviselő-testület.

A mezôôrök elérhetôségei
· Homoki Iván: 06-70/332-1455
· Czene József: 06-70/332-1456
· Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható
a mezőőröket segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola tanulóinak karácsonyi
műsora. A gyermekek nagy örömmel fogadták a meglepetéseket.
Jó volt látni, hogy ilyen sokan képesek voltunk összefogni egy
nemes célért, és átélhettük, hogy adni jó. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani a résztvevőknek és a szeretettel teli dobozok készítőinek!
A Segítőszolgálat munkatársai

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Kertész Dóra
Durai Annabella
Tóth Borbála
Szabó Janka Sára
Gubicza Bianka Luca
Karlik Amina
Balog Gréta
Óvári Júlia
Fülöp Olivér
Lehoczki Dominik
Lauter Lilla
Szecskó Hanna
Szecskó Tamina
Kancsár Ferenc
Kucsák Lili Luca
Bíró Bianka
Takács Nóra
Bedő Benjámin Gábor
Virág Bence Mihály
Vojna Ádám

Újszülöttek
Anyuka neve	Születési idô
Soós Viktória
2013. 10. 31.
Gede Alexandra
2013. 11. 01.
Bíró Beáta
2013. 11. 17.
Szőrös Zsuzsanna
2013. 11. 22.
Szuhányi Hajnalka
2013. 11. 22.
Hollender Judit Noémi 2013. 11. 28.
Podoba Annamária
2013. 11. 29.
Fabók Krisztina
2013. 11. 29.
Danyis Anikó
2013. 12. 01.
Rohr Renáta
2013. 12. 01.
Pálinkás Barbara
2013. 12. 10.
Balázs Boglárka
2013. 12. 11.
Balázs Boglárka
2013. 12. 11.
Malecz Anikó
2013. 12. 11.
Majeczki Szilvia
2013. 12. 13.
Pintér Szabina
2013. 12. 19.
Magyar Anita
2013. 12. 27.
Kecskés Annamária
2013. 12. 27.
Garajszki Judit
2013. 12. 29.
Kovács Tímea
2014. 01. 04.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô
Vida Jánosné Süveg Mária
1921. 01. 08.
Barsi Ferencné Molnár Erzsébet
1922. 01. 25.
Hidvégi Györgyné Farsang Anna
1923. 01. 17.
Bálint Balázs
1924. 01. 27.
Babóthy Béla Ernőné Harsányi Mária 1924. 01. 31.

Életkor
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2004-ben) kötöttek házasságot:
január 9.
Lánczos József László–Bodnár Szilvia
január 17.
Janicsák Zoltán–Gyehtyereva Natalija Vaszilivna
20 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
január 14.
Zsebedics Ferenc–Virág Éva
január 21.
Janicsák Lénárd–Szabados Ilona

25 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
január 13.
Farkas Péter–Gebura Mária
január 27.
Nagy István–Faldina Anna
január 28.
Mráz József–Varga Borbála
30 éve (1984-ben) kötöttek házasságot:
január 7.
Rákóczi Ferenc–Zsolnai Zsuzsanna
január 20.
Herbert József–Szabó Márta
Zelenák László–Oravecz Erika
40 éve (1974-ben) kötöttek házasságot:
január 11.
Petrányi József–Pucsinszki Erzsébet
50 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
január 7.
Rupp József–Rusznyák Erzsébet
január 18.
Farkas Mátyás–Sikari Erzsébet
2013. december hónapban kötöttek házasságot
december 6.
Csiky Csaba–Andrási Anikó

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Jurácsik István
1954. 06. 11.
2013. 11. 11.
Gyónfalvi László
1946. 03. 02. 2013. 11. 14.
Gulyás Ferenc
1955. 12. 07.
2013. 11. 14.
Vida Istvánné (Rostás Ottilia)
1942. 10. 02.
2013. 11. 21.
Mráz Jánosné (Suhajda Teréz)
1927. 09. 23. 2013. 11. 27.
Nyerevecz József
1944. 05. 09. 2013. 11. 29.
Pintér Péter
1954. 11. 20.
2013. 12. 03.
Fabók Pál Ferenc
1920. 08. 05. 2013. 12. 03.
Lázár Béla
1928. 01. 18.
2013. 12. 01.
Tar Miklós Sándor
1944. 06. 30. 2013. 12. 03.
Dobrovolni Sándor
1921. 02. 17.
2013. 12. 03.
Makai Zoltán
1987. 09. 20. 2013. 12. 05.
Dunay Róbertné (Szuróczki Mária)
1942. 04. 06. 2013. 12. 06.
Kovács Mihályné (Mészáros Ilona)
1929. 06. 01.
2013. 12. 06.
Jurácsik Lászlóné (Botlik Mária Magdolna) 1952. 08. 06. 2013. 12. 09.
Csernák Bálint
1940. 02. 24.
2013. 12. 10.
Gacsal Antal
1950. 09. 15.
2013. 12. 14.
Talapka Balázs
1929. 09. 03. 2013. 12. 16.
Nádudvari Andrea
1929. 11. 16.
2013. 12. 30.
Kothaj Károly
1944. 03. 08. 2014. 01. 02.
László Pálné (Hefler Margit)
1931. 04. 18.
2014. 01. 04.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Gacsal Antal temetésén részt vettek, sírjára koszorút helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Emlékét megőrizzük.			
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. Mráz Ferencné
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút hoztak és fájdalmunkban osztoztak.			
A Mráz család

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik Dr. Hámori
Gyuláné sz. Romhányi Gizella elhunyta alkalmából részvétüket,
együttérzésüket fejezték ki.
A Hámori család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, aki Gyónfalvi László
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és bánatunkban osztoztak.
A Gyónfalvi család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Kiss Józsefné
sz. Csihor Judit temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot
hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Dunay
Róbertné Szuróczki Máriát utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot hoztak és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
2014. január
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
január havi programok

Kossuth Ház Galéria

A Magyar Kultúra Napja – városi ünnepség

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

• A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása
• Kohán György festőművész kiállításának megnyitója
Időpont: 2014. január 24. 17.00 órától
Helyszín: Kossuth Ház Galéria (Kossuth László u. 19.)
A kiállítás megtekinthető: 2014. január 24.–február 28-ig
Kohán György: (1910–1966) Kossuth-díjas festőművész, grafikus. Jeles képviselője az alföldi festőknek és a hódmezővásárhelyi művésztelepnek. Drámai hatású kompozíciókat készített, a
modern stílusirányzatok hatása beépült művészetébe. Művészi
hagyatéka a gyulai Erkel Ferenc Múzeumhoz került, de őriz tőle
műveket a budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a békéscsabai
Munkácsy Mihály Múzeum és a hódmezővásárhelyi Tornyai
János Múzeum, vannak művei magántulajdonban is.

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

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Kerekítő: kedd 16.00–17.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport: péntek 17.00–18.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya
Forgatós néptánccsoport: kedd 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
február 1. (szombat) 15.00 órától
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
kedd, csütörtök 10.00–11.00 óráig
Jogpont+mini ingyenes jogsegélyszolgálat
Időpontok: 2014. január 9, 23, csütörtök 9.00– 13.00 óráig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Nyitva tartás: H.–P: 10.00–18.00 óráig
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu
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Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör programterve
Január 10. péntek, 16.00–19.00 óra
Fazekas foglalkozás – vezeti: Huber Erika
Február 1. szombat, 10.00–18.00 óra
Alak a tájban – vezeti: Fiók László festőművész

Felhívás!
Jelentkezőket várunk a Gyermek képzőkör foglalkozásaira!
Korosztály: általános iskola felső tagozat
A program havi rendszerességgel kerül megrendezésre, összesen
10 alkalommal februártól decemberig.
Olyan tehetséges gyermekek jelentkezését várjuk, akik fogékonyak a képzőművészet iránt és több képzőművészeti ággal is
szeretnének megismerkedni.
Amivel megismerkedhetnek:
• festés, rajzolás • linómetszés • fazekasság • nemezelés
Jelentkezési határidő: 2014. január 31.
Elérhetőségek: Dágány Józsefné, 29/362-545, 06-30/534-1138

Ismét díjazott lett egy
dabasi pedagógus
Az elmúlt év decemberében Kotán Sándornénak a
Kaleidoszkóp Versfesztivál szakmai zsűrije „Kaleidoszkóp
Díjat” adományozott Weöres Sándor: Ábrahám áldozása és
Szabó T. Anna: A költők című versének előadásáért.

Himnuszunk születésnapja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Hymnus, a Magyar nép
zivataros századaiból című költeményét. A vers önmagában is magasztos, felemelő alkotás, de 1844-ben Erkel Ferenc megzenésítette, és így
vált e mű a magyarság szent imádságává, nemzeti himnuszává. A
Himnusz etnikai és kulturális összetartozásunk szimbóluma, ezért
ünnepeljük megszületésének dátumán a Magyar Kultúra Napját.
„Isten, áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.”

intézményeink hírei

Halász Móricz-kúria januári programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő-péntek, hétvégén rendezvény szerint • Munkatársak: Nyíri Kata, Kovács Ferencné
A Halász–Szánthó és a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely szolgáltatása a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
KIÁLLÍTÁS január 13–31-ig
Halász Móricz-kúria HORGOLÓ KLUB tagjainak munkáiból összeállított kiállítás megtekinthető
hétfő–csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 14.00–16.00 óráig.
KreÁlom
Január 13. (hétfő) 16.30–19.00 óráig, vezeti: Nyíri Kata
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Január 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Ismerkedés az azsúrozással, amelynek díszítő jellege abban áll,
hogy az egyirányú szálak kihúzásával felfedjük a keresztirányú
szálakat, amiket hurkolással különböző módon „kötegelünk”.
A szálak csoportosításából alakul ki a minta.
MI MÉG OLVASUNK IRODALMI KÖR
Január 14. (kedd) 18.00 órától vezeti: Bakkai Éva
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” Beszélgetés
Weöres Sándor A teljesség felé c. kötetéről
FOTÓKÖR
Január 21. (kedd) 18.00–19.30 óráig, vezeti: Péli László
FELNŐTT DALKÖR
csütörtök 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 17.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES UTÁNPÓTLÓ CSOP.
Csütörtök: 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
Január 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Most itt a lehetőség, hogy valami olyat hozzunk létre, itt az

Tisztelt Ügyfelünk!

ország szívében, Dabason, ami egyedülálló a magyar nyelvoktatás történetében. Lehetőséget adunk minden lakos számára,
hogy játékos könnyedséggel sajátítsa el az egyik legfontosabb
idegen nyelvet, az angolt.
A tanulóközpontú megközelítésnek köszönhetően, a foglalkozásokon úgy tanulhat együtt gyermek és felnőtt, kezdő és
haladó, hogy az mindenki számára eredményes legyen.
Tanuljunk meg tanulni! Az idegennyelv-tanulás, akárcsak
anyanyelvünk művelése, egész életünket végigkísérő folyamat.
„Így a tanfolyam nem akkor fejeződik be eredményesen, amikor a
tanuló megtanult mindent, amit tudnia kell, hanem amikor jelentősen fejlődött annak elsajátításában, hogyan tanulja meg, amit
tudni akar.” C. Rogers.
BABA-MAMA KLUB szerda 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
Kedd: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
Péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONYTORNA
Hétfő: 14.00–15.30 óráig, oktató: Dr. Botta Ilona
Szerda: 14.00–15.30 óráig, oktató: Dr. Botta Ilona
HYDE zenekar próbái
Péntek 18.00–22.00 óráig
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET programja
Január 12. (vasárnap) klubvezető: Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető, valamint hagyományőrző program várja a
látogatókat!
Mártottgyertya-készítés – január 17. (péntek) 15.00–18.00 óráig

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

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

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2014. január
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Mozgalmas volt a december Sáriban
A december mozgalmasan telt, de nagyon
sok maradandó, jó élményt adott a különböző programokon résztvevőknek. A
Rétesházban mézeskalácsot sütöttünk,
szülőkkel, gyerekekkel közösen. Szinte már
kicsinek bizonyult a ház, mert annyian
összejöttünk. A sári udvarban lévő tájház is
k a rácsony i ha ng u l atot adot t, it t a
„sparhéton” kukoricát pattogtattunk, a gyerekek nagy örömére. Az udvaron nagy
subás „pásztorfiúk” legeltettek.

gyerekek, szüleik segítségével. A postára is
meghívták óvodásainkat, ahol a Mikulás
megajándékozta őket. A Szivárvány Óvoda
nagycsoportosai az idősek karácsonyán
melengették a résztvevők szívét kedves
műsorukkal. Hagyományőrző csoportjaink
is nagy élményt szereztek a gyerekeknek,
amikor a Rozmaring Asszonykórus és a
Fialecska citerazenekar karácsonyi műsorát
hallgatták. A Szent János Katolikus
Általános Iskola gyermekei szlovák és

akik meghatódva nézték gyermekeiket.
Iskolásaink is karácsonyi műsorral készültek szüleiknek, vendégeiknek és a sári szlovák hagyományokat is felelevenítették.
Pedagógusaink ugyanis fontosnak tartják,
hogy a múlt – gyermekeink által is –
átörkölődjön. A Sári Rétesház adott otthont a Szent családnak és azoknak az imádkozóknak, akik a karácsony előtti 9 napon
– szállást keresve Máriának és Józsefnek –,
a befogadó házban imádkoznak. Sokan jöt-

Az óvodáinkban is hagyományőrző,
karácsonyváró hetet rendeztünk.
Kiállítottuk Vera néni babáit, amit a
gyerekek csillogó szemmel néztek. Régi
karácsonyi képeslapokat is gyűjtöttek a

magyar betlehemes műsorral kedveskedtek
az ovisoknak.
A záróprogram és egyben a karácsony
fénypontja a nagycsoportosok betlehemes
játéka volt, melyre szüleiket is meghívták,

tek el és együtt imádkoztak jó szándékért s
a legfontosabbért: „Békét adj szívünkre,
békét családunkra, békét nemzetünkre
békét a világra”
Garajszkiné Bozsik Rózsa

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ 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
Gyermek néptánc
hétfő–csütörtök, 18.00–19.00 óráig
(táncok: somogyi, rábaközi, sári, szatmári)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(sári, zempléni, horehroni, magyarbődi, szatmári, raslavicei,
rábaközi)

Helyesbítés
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola munkaközössége cikket
jelentetett meg a Dabasi Újság decemberi számában Jótékonysági
bál a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában címmel.
A szerzők a következő adatokat szeretnék helyesbíteni: Bálint
Barkácsbolt, Vill-Szer-Ker 2005. Kft., Dabasi Box Club.
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Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig
oktató: Bábel Csaba
Aerobik
kedd, csütörtök 19.45–20.45 óráig
oktató: Walter Annamária
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda 17.30–19.00 óráig
Pilates
Hétfő 18.30–19.30
oktató: Mrázné Gogolák Éva
Aerobik
Szerda, péntek 18.30–19.30 óráig
oktató: Mrázné Gogolák Éva
január 16. (csütörtök), 14.00 – egészségügyi állapotfelmérés

Köszönetüket fejezik ki továbbá a Dabasi Intézményfenntartó
Központ vezetőjének, Csernák Rozáliának és munkatársainak,
Nánásiné Tolnai Klárának, a központi konyha vezetőjének és
munkatársainak, valamint a Dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola vezetőségének.

kitekintõ

100 éve történt...
Az év elején mindenki visszatekint a múltra.
Saját személyes életének eseményeire, esetleg nemzetének vagy éppen az emberi civilizációnak a történelmi fordulataira. Ebben
az évben az egyik legfontosabb évfordulónk
az I. világháború száz évvel ezelőtti kirobbanása. Egy háborúé, amely több szempontból is sajnálatos mérföldköve volt az emberiség és a magyarság igencsak vérzivataros
huszadik századi történelmének.
A háború tulajdonképpen a gyarmati
területek feletti konfliktusból eredeztethető. Ez volt az első olyan fegyveres összecsapás, amely az egyes államok fennhatósága
alatt álló gyarmatbirodalmi területekről
besorozott katonák okán, az egész világra
kiterjedt. Egy olyan világra, amely a háború
után már soha többé nem lehetett ugyanolyan, mint annak előtte. A boldog békeidők nek, va la m int többek közöt t a
Monarchiának is leáldozott, csakúgy mint
darabokra tépett hazánknak, amely a győztes nagyhatalmak területrendezési túlkapásainak színtere lett, hiszen a trianoni békeszerződés tulajdonképpen boncasztalra
küldte a Magyar Királyságot.
A háború olyan átütő történelmi sokkot
jelentett Európa számára, amely már szinte
az egyenlőtlen békeszerződések aláírásakor
előrevetítette a következő világégés bekövetkeztének „szükségszerűségét”.
Ez volt az első úgynevezett gépi tömegháború, ahol a „fémbe fércelt halál” eddig
ismeretlen formában és korábban elképzelhetetlen számban, sokszor százezresével
szedte áldozatait. A teljes veszteség nagyjából 15 000 000 körül mozog. A modern
hadászati eszközök (géppuska, tank, repülőgép, tengeralattjáró) megjelenése az adott
kor katonáit egy olyan helyzettel állította

Az első világégés

szembe, amelyre nem voltak felkészülve.
A háború kezdetét minden oldalon a gyors
győzelembe vetett bizalom jellemezte. Ez
azonban olyan bizakodás volt, amely egy
szempillantás alatt szertefoszlott a füstösen
üszkös csatatereken és a lövészárkok nyirkos
iszonyatában. A győztes villámháború
hamis ígérete, igen gyorsan megrekedt és
elkeseredett állóháborúvá alakult át.
Ahogy ezt már említettük a gyarmatok
újrafelosztása miatt jött létre az összeütközés a Központi Hatalmak és az Antant szövetségi rendszerei között. A Központi
Hatalmak szövetségi tömbjét a Német
Birodalom az Osztrák-Magyar Monarchia
és a később csatlakozó, majd a szövetségből
kilépő Olaszország alkotta. Velük szemben
jött létre az Antant, amely orosz, francia,
angol szövetségi rendszer volt.
Később Olaszország oldalt váltott, illetve
újabb szövetségesek, az Oszmán Birodalom
és Bulgária csatlakoztak a központi hatalmak tömbjéhez.
A háborút megelőzően már több kisebb
fegyveres konfliktus is jelezte a feszültség
fokozódását, azonban a közvetlen kiváltó
ok a casus belli, Ferenc Ferdinánd főherceg
és trónörökös meggyilkolása volt 1914.
június 28-án. Korábbi fontos előzmény,
hogy a Monarchia 1908-ban annektálta,
azaz hivatalosan is, tartósan a birodalomhoz tartozónak nyilvánította Boszniát
(1878 óta tartották megszállva „átmenetileg”). Ez már ekkor igen komoly feszültségeket szült, hiszen a területek korábban
formailag az Oszmán Birodalomhoz tartoztak, de természetesen a szerbek is igényt
formáltak rájuk.
Ferenc Ferdinánd 1914-ben éppen egy
olyan hadg ya korlat okán uta zot t

Szarajevóba, amelynek az volt a célja, hogy
erődemonstrációval csendesítse el a balkáni
forrongásokat. A dolog érdekessége, hogy az
adott napon, a sikeres merényletet megelőzően egyszer már megpróbáltak a trónörökös életére törni, ez a kísérlet azonban még
sikertelen maradt. A második próbálkozás
során Gavrilo Princip a szerb nacionalista
Fekete kéz nevű szervezet tagja, közvetlen
közelről leadott lövésekkel halálosan megsebesítette a trónörököst és feleségét is. Ma
már tudjuk, hogy számtalan merénylő várakozott még a kijelölt útvonalon.
Az ügyhöz hozzá tartozik az is, hogy a
herceg meg kívánta látogatni az első merényletkísérlet sérültjeit, de mivel ez az útvonalváltozás nem volt hivatalos, így a sofőrje egy
kereszteződésben rossz irányba fordult.
Amikor erre felhívták a figyelmet, akkor
lelassított és megfordult, ez pedig alkalmat
adott a tömegben várakozó Principnek, hogy
leadhassa halálos lövéseit a hercegi párra.
Ezt követően viszonylag gyorsan megtörténtek a kölcsönös hadüzenetváltások a fent
említett szövetségi rendszerek között.
Ferenc József korabeli Népeimhez című
kiáltványában így fogalmazott: „Leghőbb
vágyam volt, hogy az Isten kegyelméből még
hátralevő éveimet a béke műveinek szentelhessem és népeimet a háború áldozataitól és
terheitől megóvhassam.
A gondviselés másként határozott.
„Mindent meggondoltam és megfontoltam.
Nyugodt lelkiismerettel lépek a kötelesség
útjára.”
Ekkor már nem volt visszaút. A Monarchia, a Magyar Királysággal a kebelében
végérvényesen belesodródott a háborúba.
Egy háborúba, amely egy új tömegpusztító
korszak kezdetét és többek között a Monarchia, valamint a Magyar Királyság végét
jelentette.
Kancsár Krisztián

„…legyetek újra nemzet…!”
Wass Albert (1908. január 08. Válaszút – 1998. február. 17. Astor, Florida) erdélyi író-költő 106 éve született. Egész életét a magyarság megmentésének, a nemzettudat ébrentartásának
szentelte. Utolsó üzenetében is a nemzetté válás fontosságára hívja fel a figyelmünket.
„Ez a mai nemzedék, ez kapott 50 évi agymosást. Néppé gyúrták a nemzetet! Az üzenetem az, hogy
ébredjetek föl magyarok, s legyetek újra nemzet, váljatok nemzetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki
mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a
magyar közösségért.”
2014. január
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Földes Györgyre emlékezünk
2013. december 17-én elhunyt
Földes György, a Dabasi Nyomda
megalapítója és volt igazgatója, aki
1972-ben a Fôvárosi Jegyzetellátó
Vállalat jogutódjaként Dabasra telepítette, majd fellendítette és versenyképessé tette az országos hírû
üzemet.
Budapesten született 1914. február 9-én. Iskoláit is szülővárosában
végezte, majd sikeres érettségi vizsgát tett 1931-ben. Történésznek
készült, de nyomdász édesapja kérésére gépmester tanulónak jelentkezett a Glóbus Nyomda Műintézetben. A törekvő fiatalember új
környezetében is szorgalmasan képezte magát, a gépmesteri szakmai gyakorlat megszerzése mellett, esti tanfolyamokon ismerkedett
a papírgyártás, a papírvizsgálat technológiájával, rendszeresen
tanulmányozta a legújabb német szakirodalmat. Már ezekben az
években az ólommentes nyomtatás és a könyvek síknyomtatással
való készítésének kérdései foglalkoztatták. Erre azonban még
néhány évtizedig várnia kellett.
Munkahelyeinek, munkaköreinek száma és változatossága szinte
követhetetlen: az Országos Könyvhivatal elnökhelyettese, a
Tankönyvkiadó osztályvezetője, a Szikra Nyomda üzemegységvezetője, a Magyar Helikon Kiadó igazgatóhelyettese, a Zrínyi
Nyomda ofszet beruházásának irányítója, számos könyvkiadó
műszaki vezetője, a Zenemű Nyomda és Kiadóvállalat műszaki
igazgatója stb…
Ezt a nagy tapasztalatú, megalkuvást nem ismerő, önmagát nem
kímélő szakembert a címek, rangok cseppet sem érdekelték, csak az
aktuális feladat, amelyet meggyőződéssel felvállalt, erős kézzel és
akarattal, akár kemény ütközések árán is teljesített. Sebeket osztott
és kapott, de elfogadta a megegyezés pozitív szerepét is.
Pár év alatt Dabason is kialakított egy helyi elismert nyomdászmagot. Mindezt szakmai képzésekkel, szakmunkásképző és szakközépiskola létrehozásával, a dolgozók felsőfokú tanulmányainak
támogatásával érte el.
Minden reggel a 7 órai munkakezdéskor végigjárta a nyomda
területét, és minden dolgozóhoz volt egy-két szava. Az üzemben az
ő idejében volt a legtöbb dolgozó, mintegy 710 fő, és Földes György
minden egyes emberét személyesen ismerte.
Számunkra, akik Dabason ismertük és tiszteltük Földes
Györg yöt, talán az alábbi nyilatkozata a legkedvesebb:
„Munkásságom koronájának a Dabasi Nyomda – az első hazai
könyvnyomda – létrehozását tekintem. Ott a szövegelőállítás –
országosan egyedülálló módon – már számítógépes fényszedéssel
történt. Ezt a beruházást miniszteri biztosként irányítottam, a létrejött új vállalatot pedig 65 éves koromig igazgatóként eredményesen vezettem.”
Nyugdíjazásakor úgy adta át a stafétabotot, hogy mi, az ott dolgozók büszkén vállaltuk odatartozásunkat.
Megőrizzük Földes György és felesége, Piroska emlékét is, aki
igazi társa volt a munkában és az életben, és férje elmenetele után
három napra követte őt az ismeretlen túlvilágra.
Barátként és munkatársként hálával emlékezünk!
Bálint Csaba és Kondicsné Erzsi
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Kistérségi együttmûködés
Az alábbi meghívóval és az elmúlt évek programsorozatának leírásával be kívánok mutatni –vázlatszerűen – egy évek óta zajló, református kistérségi együttműködést. Ahogyan a rövid címekből látható, a
korábbi témák elsősorban egyházi közösségek és református egyháztagok érdeklődését voltak hivatottak kielégíteni. Februári programunkkal tágabbra szeretnénk nyitni rendezvényünk kapuját. Úgy
gondolom, egyházunk a párkapcsolatokra nézve tud olyat mondani,
ami felekezetre és hitre való tekintet nélkül segíteni képes lelki életünket. Hívom és várom a Dabasi Újság nem református és egyházhoz nem kötődő olvasóit is a Páratlan páros délutánra.
Kérem, jelezzék jöveteli szándékukat az alábbi címeken legkésőbb egy héttel a rendezvény időpontja előtt. Illetve aki nem tud
most eljönni, de érdeklik őt találkozóink és szeretne erről
e-mailban, vagy postai levélben rendszeresen értesülni, küldjön
levelet a refdabas@gmail.com vagy a Dabas Ravasz László u. 7
címre.
Csontos József református lelkész

MEGHÍVÓ…
…a Kistérségi Gyülekezetközi találkozó következő
összejövetelére, amit PÁRATLAN PÁROS címen tartunk és
február 22-én szombaton 13.30-kor kezdődik az Örkényi
Református Templomban.
Találkozónk a Valentin-naphoz kapcsolódó országos egyházi rendezvénysorozat keretében pároknak és egyedülállóknak tervezett
program a párkapcsolat örömeiről, nehézségeiről és hiányáról
szóló előadással. Előadónk Mihalec Gábor adventista lelkipásztor, aki országunkban egyik legelismertebb szakembere ennek a
témakörnek.
Találkozónk az esti órákig tart. Kérjük adományával támogassa a vendéglátás és az előadás költségeit.
Kérjük az oda és visszautazást az autós és nem autós résztvevők szervezzék meg egymás között.
A találkozóra jelentkezni legkésőbb február 16., vasárnapig
levélben, a refdabas@gmail.com vagy a Dabas Ravasz László u. 7.
címen lehet.
Az alkalomra minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!
Szemők Andrea és Csontos József
lelkipásztorok

Eddigi alkalmaink és témáink voltak:
2010. április (Dabas) Dr. Fruttus István Levente előadása a gyülekezetépítésről
2010. június 18. (Örkény) Dr. Bartha Károly egyházmegyei főjegyző előadása a gyülekezeti tagok és presbiterek jogairól és kötelességeiről a
gyülekezeten belül; a gyülekezetek vállalkozási lehetőségei
2010. augusztus 29. (Inárcs) Derzsi György egyházkerületi számvevő előadása
2010. október 8. (Dabas) Beszélgetés az önkéntességről. Vitaindító:
Csontos József
2010. november 19. (Hernád) Szemők Andrea és Csontos József beszámolt a gyülekezeteink helyzetéről és terveiről
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2011. február 4. (Dabas) Szűcs Balázs lelkész előadása a kommunikációról
2011. április 8. (Gyón) Szűcs Balázs lelkész előadása a családmisszióról
2011. június 3.(Örkény) Szűcs Balázs lelkésszel beszélgettünk a pár- és családterápiáról
2011. szeptember 30. (Dabas) Nagy Vilmos beszámolója a „Változásmenedzsment, szervezetfejlesztés, gyülekezetépítés” című DVD előadássorozatáról
2011. november 18. (Hernád) Állapotfelmérő kérdőívek elindítása
2011. november 25. (Hernád) Filmvetítés Molnár Róbert képviselő előadásáról
2012. február 8. (Örkény) Az állapotfelmérő kérdőívek kiértékelése
2012. április 18. (Gyón) Gyülekezeti nyaraló vásárlása

2012. június 9. (Inárcs) Ferenczi Zoltán lelkész előadása a gyülekezetépítésről
2012. szeptember (Galyatető) Csendes hétvége
2012. október 24. (Inárcs) Bűnmegelőzés (Bata Ambrus)
2012. december 5. (Örkény) Evengélizációs módszerek és tervek
2013. február 13. (Gyón) Evangélizáció, pénzügyek
2013. április 27. (Táborfalva) Dr. Enghy Sándor professzor előadása
2013. június 1. (Inárcs) Dani Eszter cigánymisszió
2013. július (Örkény) Jövőkép Bizottság összejövetelei
2013. szeptember (Galyatető) Csendes hétvége
2013. november 2. (Kakucs) A gyász lélektana
2013. december 14. (Pusztavacs) Adventi bibliodráma

Egyházak hírei
A gyónI és a Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• „Szentmiséink rendje: hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton Gyónon 17.00 órától,
vasárnap a Szőlőkben 08.30-tól, Gyónon
10.30-tól. Gyóntatás mindegyik előt t
negyedórával.
• Az ökumenikus imahét idején a hétfői, szerdai és pénteki szentmiséink elmaradnak,
szombat este pedig a (vasárnap előesti)
szentmisét a 17.00 órai ökumenikus szertartás után, kivételesen 18.00 órakor kezdjük.
• A házszentelés szentelménye minden esetben a benne lakókra is vonatkozik, nem csak
az épületre. Ezért ez akár évente is kérhető.
Jelentkezni még lehet mindkét sekrestyében.
• A templomainkban idén esedékes házasságkötésekre január végéig kérem jelentkezni, mert február elején megkezdődik a
jegyesfelkészítés.
• A hónap harmadik vasárnapján, január
19-én megemlékező szentmisét tartunk
Dabasi-szőlőkben a 10 éven belül januárban
elhunytak emlékére.
• Február 2-án mindkét templomunk szentmiséjéhez kapcsolódóan gyertyaszentelést
tartunk. Ez a nap a hónap 1. vasárnapja is,
ezért 10.30-tól Gyónon gitáros gyerekmise
lesz. Valószínűleg ekkor fogjuk tartani az
elsőáldozásra készülők befogadási szertartását is, ezzel kapcsolatban még figyeljük a
templomi hirdetéseket.
• Február 9-én mindkét templomunk szentmiséjében kiszolgáltatjuk a Betegek Kenetét. A
közös szentségfelvétel feltételei: komoly
betegség, műtét előtti állapot, vagy idős kor
– továbbá mindhárom esetben az előzetes
felkészítésen való részvétel. Jelentkezni a
sekrestyékben lehet, a felkészítés időpontját
a jelentkezőkkel egyeztetem. Ugyanazon
szentmisék után a Balázs-áldás szentel

ményében részesülhetünk (azok is, akik
szentségekhez bármilyen okból nem járulhatnak).
• Jótékonysági bálunkat február 22-én este
tartjuk a TMG-ban, kérném, hogy a dátumot
előre foglaljuk le a naptárunkban. :-)
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A szentmisék rendje:
• Csütörtök, péntek, szombat 17.00 órakor
• Vasárnap 9.30 és 11.00 órakor
A szentmisék időpontjának esetleges változásait
a templom előtti hirdetőtáblán olvashatják!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a 2008-2013
között szolgálatot teljesített egyházközségi képviselő-testületi tagoknak minden munkáját.
Az új képviselő-testület tagjai 2013. december
29-én, Szent Család vasárnapján esküt tettek.
Isten áldását kérjük munkájukra!
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 2. 16.00 óra – Téma: Ösztöndíj
Finnországban Előadó: Hajduch-Szmola
Patrik teológus hallgató
• Február 9. 16.00 óra – Téma: Zarándokként
Rómában Előadó: Mrázné Ordasi Anita
• Február 16. 15.00 óra. – Gyermekek szeretetvendégsége
Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra péntekenként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap
első vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-20/824-6181)

Keresse oldalunkat a facebook.com-on!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 20–25-ig, esténként 17.00 órakor
EGYETEMES IMAHÉT
– Hétfő és kedd: a római katolikus templomban
– Szerda és csütörtök: a református gyülekezeti
házban
– Péntek és szombat: az evangélikus templomban
• Január 26., vasárnap 10.00 óra, imahetet
záró istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 óra: felnőtt istentisztelet a
gyülekezeti házban; gyermek istentisztelet a
gyülekezeti teremben
• Kedd 15.00 órakor konfirmáció-előkészítő a
7. osztályosok számára
• Szerda 15.00 óra: konfirmáció-előkészítő a
8. osztályosok számára
16.00 óra: bibliaóra
• Péntek 18.00 óra: imaközösség
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(téli időszakban a Zeneiskola udvarában a
Városi Nyugdíjas Klub épületében)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a parókián
• Kóruspróba februártól a Hernádi Általános
Iskolában pénteken, 18.00–19.30 között
Alkalmaink:
• Január 26. az Ökumenikus Imahét záró
vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
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A doni áttörés
emlékére
71 évvel ezelőtt, 1943. január 12-én kezdődött el a doni áttörés és egyben a 2.
magyar hadsereg megsemmisülése.
Illyés Gyula sokkolóan kemény hangvételű költeményével emlékezünk azokra,
akik ott lelték halálukat vagy hadifogságba kerültek. Máig sem tisztázott,
hogy hányan haltak meg ezekben a
napokban, de valószínűleg 100-120 000
ember nem tért soha haza, és mintegy
60 000 élték csak túl az orosz támadásokat, az embertelen hideget.

Illyés Gyula

Hullaevők
Kiért maradt ott Szabadi,
ezért a szorgos kopaszért?
És Kiss és Tóth és mind, aki,
ha élt is, épp csak éldegélt?
Beh otthonosan csillog már a fény
a márványtáblán, az új hősökén!
Beh otthonosan nyüzsög a csapat
vendég a Fehér Ló fái alatt.
Melyiknek kispörköltjét védve
halt meg Beke és Fekete?
Melyik söréért fagyott jégbe
Fábján füle, Kovács keze?
Csillogva cikáz, mint a villám,
kés-villa-pár a csirkehullán;
e szép hölgyért, hogy így ehessen:
melyik Nagy halt meg Voronyezsben?
Mert ha van képzeletben mérték,
a finom ujjak szét most vágják
az ezüst tálon Takács térdét,
Kántás karját, Pordán bokáját.
Nincs ehetnékem. Itt keringek
a téren félórája már.
Vérszínű borához melyiknek
tálal föl engem a halál?
(1943)
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A dabasi helytörténet
jelentôsebb évfordulói 2014-ben
– Január 5. – 95 éve, 1919. január 5-én született Aradon Balla Pál, az 1956-os forradalom gyóni mártírja.
– Január 14. – 55 éve, 1959. január 14-én
végezték ki D. Szabó Károlyt, az 1956-os
forradalom gyóni mártírját.
– Január 18. – 90 éve, 1924. január 18-án,
Ócsán született D. Szabó Károly, az 1956os forradalom gyóni mártírja.
– Március 1. – 25 éve, 1989. március 1-jén
kapta meg Dabas nagyközség a városi
címet.
– Á prilis 3. – 10 éve, 2004. április 3-án
adták át a Dabasi Sportcsarnokot.
– Április 19. – 70 éve, 1944. április 19-én
született Albertfalván Orci József festőművész, költő, Karacsné Takács Éva-díjas nyugalmazott rajztanár.
– Június 8. – 125 éve, 1889. június 8-án
adták át a forgalomnak a 63 km hosszúságú
Budapest–Lajosmizse helyiérdekű vasútvonalat.
– Június 13. – 175 éve, 1839. június 13-án,
Alsódabason hunyt el Kossuth László, a
fogvatartott Kossuth Lajos édesapja.
– Június 25. – 130 éve, 1884. június 25-én,
Gyónon született Gyóni (Áchim) Géza
költő, az első világháború magyar lantosa.
– Június 29. – 160 éve, 1854. június 29-én,
New York városában hunyt el Kossuth

Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb
húga, a szabadságharc főápolónője.
– Július 21. – 200 éve, 1814. július 21-én született Metelka Ferenc alsódabasi patikaalapító gyógyszerész, nemzetközi ismertségű
természetkutató, a Metelka medvelepke
felfedezője.
– Augusztus 20. – 65 éve, 1949. augusztus
20-án kezdték el forgatni Dabason az első
teljes hosszában színes magyar filmet, a
Lúdas Matyit.
– Szeptember 1. – 50 éve, 1964. szeptember
1-jén kezdte meg működését a dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium.
– Szeptember 26. – 150 éve, 1864. szeptember 26-án született Gyónon gróf Vay Péter
címzetes püspök, világjáró misszionárius,
író, Kelet-kutató.
– Október 28. – 80 éve, 1934. október 28-án
rendezték a „Gyóni rekordpálya” avatóját,
melyen Henne és Caracciola német versenyzők jóvoltából ma is számon tartott
abszolút sebességi világrekordok születtek.
– November 12. – 80 éve, 1934. november
12-én született Sáriban Garajszki József
iparművész.
– 1859-ben, 155 éve született Gyónon Vay
Sándor/Sarolta, az irodalmi tevékenysége
mellett botrányairól is elhíresült írónő.
Valentyik Ferenc

Koncertélményünk a Mûvészetek Palotájában

Csellótanárunk, Szabó Zoltán már
nagyon sokat mesélt Perényi Miklósról, a
kétszeres Kossuth-díjas, világhírű magyar
csellóművészről. December 11-én este
végre élőben is láthattuk őt.
A Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
szervezésében, a gordonka tanszak növendékeként társaimmal, tanárunkkal és
Kovács Éva iga zgatónővel eg y ütt a
Nemzeti Filharm onikusok csodálatos
koncertjén vehettünk részt.
Az est főszereplői Perényi Miklós gordonkaművész, Baráti Kristóf hegedűművész és Kocsis Zoltán karmester voltak.

Fantasztikus darabokat hallhattunk
Johannes Brahms német zeneszerzőtől
gyönyörű előadásban. Jó volt kicsit belecsöppenni a zenekar világába, ámulattal
töltött el minket a látvány: Kocsis Zoltán
az egész koncertet, az összes szólamot
kotta nélkül vezényelte végig, Perényi
Miklós részéről pedig a mindenekelőtti
alázat volt magával ragadó, valamint az az
összhang, ami a zenekart jellemezte. A
rendkívüli előadás örök élményt nyújtott
számunkra, az pedig, hogy személyesen is
találkozhattunk Perényi Miklós és Kocsis
Zoltán művészurakkal, szerintem egy
nagyon szép útravaló és motiváció a zenei
karrier irányába.
Köszönjük Zoli bácsi!
Gréczi Anna Dorottya, Gréczi Lilla Boglárka,
Mertl Hanna és Gál Roland

sport

FÉRFI KÉZILABDA
December 10-én felnőtt csapatunk befejezte a szereplést a Magyar
Kupában. A IV. fordulóban a B. Braun Gyöngyös csapatát fogadtuk
az OBO Arénában, ahol 30 : 44 arányban alulmaradtunk az NB I
-ben jelenleg ötödik helyen álló ellenféllel szemben.
December hónapban junior- és felnőttcsapatunk a következő
eredményeket érte el:
Csapatok
Dabas Diego KC–MKB MVM Veszprém II
Várpalotai Bányász SK–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–Szentendrei KC

Junior
36 : 27
30 : 29
30 : 24

Felnőtt
26 : 32
29 : 22
26 : 26

Ezekkel a mérkőzésekkel befejeződött a bajnokság őszi szezonja,
amelyet juniorcsapatunk az 5., felnőtt csapatunk pedig a 4. helyen
zárt. A tavaszi szezon első mérkőzésére február 9-én vasárnap, hazai
pályán kerül sor, ahol a Tatai AC lesz az ellenfél. A junior mérkőzés
16.00 órakor a felnőtt 18.00 órakor kezdődik.
A felkészülés során több edzőmérkőzést is játszik a felnőtt csapat.
Január 16-án a PLER, 23-án az FTC, 28-án pedig a Vác csapata
ellen lépnek pályára. Minden mérkőzés 18.30-kor kezdődik.
December 20-án rendezték meg Dabas város Sportgáláját.
Az idei évben férfi kézilabda kategóriában két díjat osztottak ki.
Az „Év Kézilabdázója” utánpótlás kategóriában Kiss Attila, felnőtt
kategóriában Bodorovics István lett.
Utánpótláscsapataink is
folyamatosan versenyeznek.
Minden korosztályunk több
fordulón van túl az ERIMA
Országos Gyermekbajnokságban. Január 24–26. között
három korosztállyal a debreceni „Főnix” Kupán veszünk
részt.
S e rdü lő c sapat a i n k a z
Országos Serdülő Bajnokságban az alapszakaszban jelenleg
a 3. illetve a 8. helyen állnak.
Gratulálunk a csapatoknak!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
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Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
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Mert kapni jó,

kitekintõ

de adni még jobb!

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
karácsonyi receptajánlata
Hozzávalók:
végy egy fogyasztási hitelt
fűszerezd meg 1 %-kal kevesebb hitelkamattal
Elkészítése:
gyors hitelbírálat
egyszerű hiteligénylés
Tálalás:
szabad felhasználás
Igényeljen fogyasztási hitelt és lepjen meg valakit egy
felejthetetlen karácsonnyal!
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet
itt voltunk, itt vagyunk, itt leszünk!
Érdeklődjön kirendeltségeinknél vagy keresse fel a www.alsonemeditksz.hu honlapunkat.
A tájékoztatás nem teljeskörű és nem számít ajánlattételnek. Az egyes feltételek a
16 Dabas 2014. január hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.

*

