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Itt van a szép
karácsony
Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?
Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.
Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.
Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.
Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

Fotó: Karlik Dóra

Dsida Jenő,1929

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

rendezvényeink

Legyünk a jótevő emberek városa!
a Tudás és Tudatosság Évében

Böjte Csaba atya és Kőszegi Zoltán polgármester

A Limlom bábelőadás

A dabasi dobos ovisok

A közösség az atyával együtt mondta el a Miatyánkot
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Fotók: Karlik Dóra

A Szent Ferenc Alapítvány neveltjeinek zenés–verses összeállítása

Dabas Város Önkormányzata november 24-én, vasárnap 15.00 órától
tartotta jótékonysági rendezvényét az OBO Arénában. A délután
fővédnöke Böjte Csaba atya, ferencesrendi szerzetes volt. A programban részt vett a Caritas dabasi szervezete, a Társult Önkormányzatok
Együtt Segítőszolgálata, a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet,
a Vöröskereszt dabasi szervezete, Tomor László, a Budapest–Bamako
rali résztvevője, az INVÁZIÓ Franchise Központ dabasi fiókja, a
dabasi óvodák, a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület és a sári
Rétesház. A délután folyamán környezetóvó bábjátékokkal, kézműves
foglalkozásokkal, interaktív környezettudatos foglalkozásokkal várták
a gyerekeket, majd 17.00 órától a NEMADOMFEL együttes énekelt.
18.00 órakor Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd a Dévai Szent Ferenc Alapítvány pártfogoltjai egy zenésverses előadással vezették be Böjte Csaba atya beszédét. Csaba testvér a
maga közvetlen, egyszerű és letisztult stílusában szólt a jelenlévőkhöz,
hangsúlyozta a szeretet és az odafigyelés fontosságát. Beszédének hatása sajátos humorában és közérthetőségében rejlik, ezért képes megérinteni az emberek lelkét. Csaba atya jósága átszállt az emberi szívekbe, és
megnyitotta a várakozás és elcsendesedés közelgő időszakát. A meghitt
este egy közös Miatyánkkal zárult.
Köszönjük a rendezvény alapötletét Bábel Antóniának, köszönjük a
Zsolnai és a Bajnok családnak, hogy Böjte Csaba atya körünkben lehetett ezen a jelentős vasárnapon. Köszönjük azoknak, akik bármilyen
csekély pénzösszeggel, ruha-, játék-, tanszer-, tisztítószer-, vagy bármilyen más adománnyal enyhítették a rászorulók gondjait. Ezekből az
adományokból egy raktárnyi csomag gyűlt össze, amit még karácsonyig
eljuttatunk a Szent Ferenc Alapítványhoz és más rászorulókhoz.
A rászorulókat jelentős adománnyal támogatta Dabas Város Önkor
mányzata, a Sári Szlovák Önkormányzat, a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet, a Remondis Kft., az Alsónémedi és Vidéke Takarék
szövetkezet, Velikovszki László, az Ökonet Kft., a Metal 99. Kft., Kőszegi
József és a Vogtland Kft. 			
–Kapui Á.–
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A Szociális Munka Napja
November 14-én mintegy 80 szociális dolgozó gyűlt
össze a városháza nagytermében, a Szociális Munka
Napja alkalmából megrendezett ünnepségen.
A rendezvény elején elhangzott egy mese a jóságról
és segítőkészségről Mátyus Dániel, a Gyóni Géza
Általános Iskola diákja előadásában, majd Kőszegi
Zolán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.
A program a Rászorultakért és Elesettekért Díj
átadásával folytatódott, amelyet idén Farkas Istvánné,
a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának munkatársa vehetett át. A rendezvény végén
Taskó Laura és Révész Tamás, a Dabasi Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola két tanulója musicaldalokkal szórakoztatta a közönséget.
K.Á.

Eszm(élet)
– a Dabasi Táncszínház elôadása

Fotók: Karlik Dóra

November 16-án és 17-én láthatta a város
közössége a Dabasi Táncszínház újabb előadását, az Eszm(élet)-et, a Táncsics Mihály
Gimnázium aulájában. A fiatal táncosok tavaly
a Dabasi Napok keretében mutatkoztak be először a Szívfacsaró című táncjátékukkal, amely
óriási sikerének köszönhetően elnyerte az Év
Kulturális Eseménye Dabason díjat.
Az Eszm(élet) minden előadása ismét teltházas
volt, a produkció színvonala és a táncosok teljesítménye tehetségről, elhivatottságról tett
tanúbizonyságot. A táncszínház sikere bizonyítja, hogy van létjogosultsága egy ilyen társulatnak városunk közösségi életében. A táncosoknak és koreográfusuknak szívből gratulál a
Dabasi Újság szerkesztősége.
Kapui
Rendező, koreográfus: Kiss Renáta
A produkció résztvevői: Balló Henrietta, Géczy Roland, Bálint Melinda, Bálint Györgyi, Barta Anikó, Gavló Tímea, Gyulay Rózsa,
Kuli Lili, Rohr Szandra, Szeidenléder Sára, Takács Mercédesz

Ünnepelt
az Együtt Könnyebb Klub
November 23-án tartotta fennállásának 20. évfordulóját az Együtt
Könnyebb Klub, és 8. évfordulóját a Dabas és Térsége Látás
sérültjeinek Egyesülete.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Fodor Ágnes, a Vakok és
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének
elnöke, Roicsik Lászlóné, a Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete elnöke és Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere.
Az alapító Erdélyi Lajosnét és a jelenlegi elnököt, Roicsik Lászlónét
köszöntötte Valentényi Rózsa, a Dabas és Térsége közösség lámpá–szerk.–
sa. 			
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Jubiláló házaspárok a Városházán
átadta az önkormányzat ajándékát a házassági évfordulós pároknak. A pezsgős koccintás sem maradt el, majd a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör megalapozta a jó hangulatot, és táncra
perdültek maguk az ünnepeltek is.
szerk.

Fotók: Karlik Dóra

50.–60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat köszöntött
Dabas város polgármestere november 23-án, szombaton. Az ünnepelteket családjaik kísérték el a rendezvényre, ahol az idősek az
anyakönyvvezető előtt aláírásukkal megerősítették házastársi esküjüket. A vendégeket Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, és

Szeretettel várjuk
kedves vendégeinket
a Sári Rétesházba!
Év végi ajánlatunk:
karácsonyi bejgli, újévi rétes
Előrendelést felveszünk:
Kaldeneckerné Marika
06-20/852-2022
Marosiné Pekker Rozália 06-20/852-2018
Nyitva tartás:
szombat 11.00–17.00 óráig
vasárnap 11.00–17.00 óráig
A Sári Rétesházban havi rendszerességgel kézműves foglal
kozást indítunk gyerekek részére. Az első foglalkozást
december 14-én szombaton 14.00–16.00 óra között tartjuk.

Bababörze
December 14-én Bababörzét tartunk a
Piaccsarnokban.
Árusítás asztalonként 500 Ft.
Asztalfoglalás szükséges
a 06-70/624-3706-os telefonszámon.
Karácsony közeledtével játékot
(csak jó állapotban lévőt) is lehet hozni!
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MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata
december 20-án pénteken 18.00 órakor tartja
hagyományos SPORTGÁLÁJÁT,
ahol átadásra kerül
AZ ÉV SPORTOLÓJA, AZ ÉV CSAPATA,
AZ ÉV EDZôJE díj, valamint a megtisztelô
DABAS VÁROS SPORTJÁÉRT cím.
Minden sportkedvelô dabasi polgárt
szeretettel várunk rendezvényünkre!
Kôszegi Zoltán
polgármester

Nemzeti Galambés Kisállat Kiállítás Dabason
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők
Országos Szövetsége szeretettel meghívja
a dabasi családokat a
Nemzeti Galamb és Kisállat Kiállítás
megnyitójára, amelyre december 7-én,
szombaton 10.00 órakor kerül sor az
OBO Arénánban.

önkormányzati hírek

Az elnök asszony elment
Meghalt a barátom. Meghalt
egy nem mindennapi as�szony, aki a városban élt, és
múltja, munkája itthagyott
családja miatt nem feled
hetô. Nyomot hagyott maga
után az emberekben, a tele
pülés jövôjében, a tájban, az
épített környezetben. ô volt
a Fehér Akác Tsz elnök as�szonya.
1942. december 5-én született Berettyószentmártonban. Több
mint fél évszázadot töltött itt az egyesülő és várossá váló településen, Dabason. Itt vannak rokonai, gyermekei, itt élt vele együtt a
család megbecsült időse, a 95 éves Róza mama is, ez év szeptember
6-án bekövetkezett haláláig.
Dr. Kakucsi Gabriella Ócsára járt gimnáziumba. 1966-ban lett a
Fehér Akác Tsz főkönyvelője. Megtanulta, átlátta a mezőgazdaság
gazdálkodási és fejlesztési lehetőségeit. 1974-ben lett a téesz elnöke.
A környék agrárágazatának vezetőivel sokszor merész lépéseken át
törekedtek az emberek számára jólétet teremteni, amelynek következtében a nyári konyhából a nagy házba költöztek, a biciklit
Trabantra vagy Zsigulira cserélték.
A kilencvenes évek elején vált meg végképp a téesztől.
A szociális és egészségügyi ágazat fejlesztésében ott segített,
ahol nagy volt a szükség. Az akkori szociális otthon tetőszerkezete
nagyon rossz állapotban volt, a folyosókon csöpögött a víz. Sok
pénz kellett volna hozzá, de nem volt. Az ő segítségét kértem a felújításhoz. Tiszakécskére hívta meg ebédre a környék téeszelnökeit,
és az ebéd vége felé egy ívet adott körbe, amiben kérte a jelenlévőket,
írják oda, mekkora összeggel segítik, hogy az idősek feje felett tető
legyen. Ő írta elsőként alá. Az egyik elnök megjegyezte: „Gabikám,
én még ilyen drága ebédet nem ettem!”
Kemény asszony volt. Nem várt dicséretet, de meglágyult, ha
idősekről volt szó. Fontos volt neki, hogy kimondhassa véleményét.
Fontos volt a Dabason épített, ízléses és szép tárgyakkal berendezett háza, a vele együtt lakó édesanyja, akinek esténként az ágyára
hasalva elmesélhette a napját és hogylétéről kérdezett.
Életemben először akkor láttam sírni, amikor édesanyja egy szerencsétlen esés következtében három nap alatt meghalt.
Két éve kezdett betegeskedni, az első fordulót megúszta.
Orvosként és barátként is hallgatást fogadtam neki, senki sem tudhatta tőlem, mi a baja, csak ha beletartozott az egészségét támogatók csapatába. A második forduló igen rövid idő alatt elveszett. Még
családtagjai sem tudták – az utolsó napok kivételével – milyen óriási a baj. Versenyt futva az idővel, mi, akiket szeretett és tisztelt, mi
orvosok lemaradtunk.
Édesanyja halála után mondta, megfogadták egymásnak, hogy
aki előbb megy el, annak a hamvai megvárják a másikét, hogy együtt
indulhassanak egy ismeretlen helyre. Szertartás, búcsúzás nem
lesz, indulás előtt talán néhány percig egyedül maradhatok vele. Az
élete mérlegét úgysem mi, vagy én, hanem egy nálunk magasabb
hatalom fogja elkészíteni. Biztos vagyok benne, hogy igazságos lesz,
és a javára ítél.
Dr. Bodó Ágnes

Decemberi önkormányzati
rendezvényeink
December 6. (péntek)
Városi Mikulás 8.00 órától lovaskocsi szállítja
a mikulásokat és krampuszokat a város minden óvodájába
December 10–13. között
Nyugdíjasok Karácsonya a négy városrészben
december 10. kedd, 15.00 óra
– Dabasi-szőlők, Közösségi Ház
december 11. szerda, 15.00 óra
– Sári, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a Szent János
Katolikus Általános Iskola tornaterme
december 12. csütörtök, 15.00 óra
– Dabas, Kossuth Művelődési Központ
december 13. péntek, 15.00 óra
– Gyón, Gyóni Géza Általános Iskola
December 19. (csütörtök) 18.00 óra
Évzáró Ünnepi Képviselő-testületi Ülés
a Városháza nagytermében
December 20. (péntek) 18.00 óra
Sportgála az OBO Arénában
Január 13. (hétfő) 17.00 óra
Doni megemlékezés a II. világháborús emlékműnél

Ünnepek körüli munkarendváltozások
a Dabasi Polgármesteri Hivatalban
December 7-én, szombaton a Dabasi Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tart.
December 21-én, szombaton a Dabasi Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tart.
December 23-a (hétfő) munkanap, a Dabasi Polgármesteri
Hivatal NYITVA tart. (ügyfélfogadás: 13.00–16.00-ig)
December 24. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tart!
December 27. pihenőnap, a Polgármesteri Hivatal
ZÁRVA tart!
December 30-a (hétfő) munkanap, a Polgármesteri Hivatal
NYITVA tart. (ügyfélfogadás: 13.00–16.00-ig)
December 31-e (kedd) munkanap, a Polgármesteri Hivatal
NYITVA tart 12.00 óráig, ügyfélfogadás NINCS!
2014. január 2-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).
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
2013. december
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Anyakönyvi hírek
Gyermek neve
Rábai Csenge
Demeter Zsadány
Győri László
Mráz Máté Tibor
Dudás Dániel Vilmos
Gyermán Hédi
Pap Máté Bálint
Csizmadia Vince
Juris Lilla Noa
Kelemen Larissza Szilvia
Bábel Csaba
Janicsák Hanna
Kanyik Janka
Bukovszki Kristóf Jenő
Szalai Ruben Máté
Erdős Milán Zsolt

Újszülöttek
Anyuka neve	Születési idô
Zsélyi Anetta
2013. 09. 21.
Sima Zsuzsanna
2013. 10. 07.
Bodzsár Julianna
2013. 10. 08.
Konkoly Tímea
2013. 10. 10.
Kollár Gyöngyi
2013. 10. 16.
Gogolák Andrea
2013. 10. 24.
Ruzsinszki Rita
2013. 10. 26.
Kovács Judit
2013. 11. 07.
Molnár Julianna
2013. 11. 08.
Lakatos Szilvia
2013. 11. 08.
Tóth Ildikó
2013. 11. 09.
Durai Nikolett
2013. 11. 09.
Bácsmegi Erzsébet
2013. 11. 10.
Varga Mária
2013. 11. 10.
Szalai Zsuzsanna
2013. 11. 17.
Várszegi Rita
2013. 11. 23.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
10 éve (2003-ban) kötöttek házasságot:
december 12.
Domián Tibor–Enslen Jolayne Deanna
december 20.
Matics Csaba–Laja Mónika
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
december 17.
Lakatos József–Jakab Szilvia
Kleineisel Antal–Losó Ágnes
Vadász Gábor János–Heves Sarolta
30 éve (1983-ban) kötöttek házasságot:
december 2.
Gogolák Gábor–Majoros Mária
december 10.
Strupka Pál–Kiss Edit
december 24.
Ecser Ferenc–Sós Éva Ágnes
40 éve (1973-ban) kötöttek házasságot:
december 1.
Kecskés Miklós–Dodog Mária Magdolna
december 7.
Kucsera István–Suhajda Julianna
december 29.
Batuska Mihály–Barta Katalin
60 éve (1953 novemberében) kötöttek házasságot:
november 7.
Szegedi Pál–Molnár Erzsébet
november 10.
Fojta István–Bennárik Ilona
november 21.
Kovács Pál–Kronvalter Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Veszteg Pálné Dori Rozália
1919. 12. 19.
94 éves
Szikora Ferencné Horváth Eszter
1920. 12. 02.
93 éves
Pazsitka István
1921. 12. 07.
92 éves
Erdélyi Sándorné Császár Erzsébet
1922. 12. 15.
91 éves
Péli Lajosné Kovács Julianna
1922. 12. 24.
91 éves
Bábel Istvánné Dobos Mária
1923. 12. 30.
90 éves
Faragó Éva
1923. 12. 31.
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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Halottaink
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Katona Mihályné (Magyar Ilona)
1929. 10. 21.
2013. 10. 01.
Majeczki József
1932. 11. 17.
2013. 10. 09.
Lencsik Ferenc
1941. 07. 16.
2013. 10. 15.
Krasznyánszky Elek
1920. 03. 24.
2013. 10. 21.
Strupka Józsefné
1951. 06. 05.
2013. 10. 21.
(Slezák Katalin Julianna)
Molnár László Pálné
1925. 08. 18.
2013. 10. 24.
(Harsányi Ilona)
Kiripóczki Jánosné (Balázs Irén)
1939. 12. 19.
2013. 11. 06.
Surman Gyuláné (Farkas Ágnes)
1937. 01. 20.
2013. 11. 07.
Lakatos Gusztáv
1958. 08. 30.
2013. 11. 08.
Mráz Miklós
1949. 07. 02.
2013. 11. 09.
Dunay Róbert Dezső
1927. 05. 08.
2013. 11. 12.
Szabó József
1942. 08. 06.
2013. 11. 13.
Kakucsi Gabriella
1942. 12. 05.
2013. 11. 21.
Dr. Hámori Gyula Gáborné
1933. 10. 10.
2013. 11. 22.
(Romhányi Gizella Erzsébet)

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Dunay Róbert
temetési szertartásán részt vettek, sírjára virágot hoztak és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki Strupka
Józsefné Slezák Katalin temetésén részt vett, sírjára a kegyelet virágait helyezte és gyászunkban osztozott.
A Slezák család

FELHÍVÁS
Dabas Város Önkormányzata az 1. és 2. számú Óvodába logopédust és gyógypedagógust keres az intézményekbe járó
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására.
Érdeklődni: Unyi Erzsébet referensnél lehet a 29/561-260-as
telefonszámon
Kőszegi Zoltán
polgármester

Csaló faárusok Dabason!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fokozottan
ügyeljenek a városban megjelenő faárusokkal. Ne engedjék
be őket a portájukra, mert ugyan alacsony áron kínálják a
tüzelőt, de a tömegével manipulálnak, átverik a jóhiszemű
vevőt, így az jóval drágább lesz. Mázsapapírt ne fogadjanak
el, mert ezek is hamisak lehetnek. Ragaszkodjanak ahhoz,
hogy helyi mázsálónál méressék le a fát, és legyenek is jelen.
Ha ilyet tapasztalnak, hívják a Rendőrkapitányság központi
számát (107)

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT

Kossuth Ház Galéria

December havi programok

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

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

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

KIÁLLÍTÁS

rendezvény
Mindenki Karácsonya
Időpont: december 14. szombat 16.00 óra
Program: 16.00 órától Kirakodó vásár és kézműves foglalkozás
17.00 órától színpadi műsor
18.00 órától táncház
A táncházat vezeti: Farkas Gábor és barátai

Jogpont+mini ingyenes
jogsegélyszolgálat
Időpontok: december 12., 19. csütörtök, 9.00–13.00 óráig

Nyugdíjasok karácsonya
Dabas Város Önkormányzatának rendezvénye
Időpont: december 12. 15.00 órától

A Zeneiskola évzáró koncertje

Herman László festőművész
A Sas landolt, séta a Holdon
című kiállítása
A kiállítás megtekinthető: december 13-ig

CSOPORTFOGLALKOZÁS
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör
december 6. 16.00 óra

Halász Boldizsár
Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu
Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a könyvtár
2014. március 28-ig téli nyitva tartás szerint üzemel.
Nyitva: hétfő–péntek 09.00–17.00 óráig;
szombat, vasárnap zárva

Időpont: december 16. 16.00–19.00 óráig

SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI

2371 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

Baba-mama klub: minden hó második csütörtökén 10.00 óra
Kerekítő: kedd, 15.30–16.30 óráig
Kékibolya népdalkör: szerda, 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek, 18.00–19.00 óráig,
kezdő citeracsoport: péntek, 17.00–18.00 óráig,
oktató: Szlama László
Maminbaba – hordozós latin fitnesz:
december 3., 10., 10.00–12 .00 óráig
Orchidea népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek, 15.00–17.00 óráig; oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
december 7. szombat, 15.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc: kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc: péntek, 16.00–17.00 óráig,
oktató: Csébi Orsolya
Forgatós néptánccsoport: kedd, 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor

Bazsalicska Citeracsoport: hétfő 16.00–17.30 óráig
vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc: hétfő 18.00–19.00 óráig
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 táncok)
Karate: kedd, csütörtök 18.30–19.30 óráig, oktató: Bábel Csaba
Aerobik: kedd, csütörtök 19.45–20.45, 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
december 4., 11., 20., 21. 14.00–17.00 – Karácsonyi vásár
december 20. (péntek), 15.00–18.00 – Véradás
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A Halász Móricz-kúria decemberi programjai
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

KreÁlom
December 9. (hétfő) 16.30–18.30 óráig
vezeti: Nyíri Kata
A legkedvesebb ékszereinket akár magunk is könnyedén elkészít
hetjük. Karácsony közeledtével még ajándéknak is tökéletes lehet.
Anyagköltség: 1000 Ft
TEXTIL DÍSZÍTŐK KÖRE
December 16. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
a foglalkozást 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 csopor
tosításából alakul ki a minta.
FOTÓKÖR
December 17. (kedd) 18.00–19.30 óráig
vezeti: Péli László
MI MÉG OLVASUNK-KÖR
December 10. (kedd) 18.00–19.30 óráig
vezeti: Bakkai Éva – Beszélgetés Füleki Gábor dabasi tanárral Zengő anakronit című kötetéről

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanéven induló, érettségire épülô rendôr szakképzés felvételi
követelményeirôl és eljárási rendjérôl
A Belüg yminisztérium, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti szakközépiskolái érettségire épülő, nappali tagozatos képzést indítanak az országos képzési jegyzékben
szereplő rendőr szakképesítés megszervezésére. Az iskolai végzettség
a rendőrségnél tiszthelyettesi, zászlósi beosztás betöltésére jogosít.
A jelentkezés feltételei között szerepel többek között a 18. életév,
a magyar állampolgárság, az állandó belföldi lakóhely, a büntetlen
előélet és a hivatásos szolgálat vállalása.
A felvételi döntésre az iskolai szakmai műveltségi teszt és a pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján kerül sor.
A részletes felvételi tájékoztatót és a jelentkezési lapot (jelentkezési egységcsomagot) az Országos Rendőr-főkapitányság (www.
police.hu), rendészeti szakközépiskolák, valamint a megyei (fővárosi) rendőrkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A felvételi
eljárásról és a követelményekről a rendészeti szakközépiskolák
tanulmányi osztályai adnak felvilágosítást.

8 Dabas 2013. december

FELNŐTT NÉPDALKÖR
csütörtök 17.30–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
PILINKE NÉPI ÉNEKCSOPORT
csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
december 9. (hétfő) 16.00–18.00 óráig, foglalkozás
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
BABA–MAMA KLUB
szerda 16.00–18.00 óráig
foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
ASSZONY TORNA
szerda 9.30–11.00 óráig, oktató: dr. Botta Ilona
HYDE ZENEKAR próbája
péntek: 18.00–22.00 óráig
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja
december 14. (szombat), klubvezető: Zadunajszki Józsefné

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: H. M.-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra és 2 fős szálláshelyként is bérelhető. Minden dabasi vásár utáni pénteken
hagyományőrző program várja a látogatókat!
Habkarika-készítés
dec. 13. péntek, 15.00–18.00

A rendőri hivatást választó érdeklődők jelentkezését várják a rendészeti szakközépiskolák!
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó személyi adatait,
– részletes, kézzel írott önéletrajzát,
– hatósági erkölcsi bizonyítványát,
– érettségi bizonyítvány fénymásolatát
(2014. évben érettségizők esetében utólag kell megküldeni)
– a pályázatban megjelölt orvosi igazolásokat, dokumentumokat.
A 2014. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési határideje:
2014. február 14.
A jelentkezési lapot, valamint a csatolandó dokumentumokat a
megpályázott szakközépiskolába személyesen, vagy ajánlott postai
küldeményként kell eljuttatni a megadott beérkezési határidőig.
A pályázatról érdeklődni lehet:
Némethné Fiel Gabriella humánigazgatási főelőadótól, telefon
(BM: 06-1/30-477/20-433-as mell., városi: 06-29/360-214) vagy
személyesen: 2370 Dabas, Szent István tér 1.
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Jótékonysági bál

TÁJÉKOZTATÓ
A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal törzshivatalának (2370 Dabas, Szent István tér 1/B), valamint az
újhartyáni és örkényi kirendeltségeinek munka- és ügyfélfogadási rendje:
December 6. (péntek):
8.00–16.30
ügyfélfogadás:
8.00–12.00
December 7. (szombat):
8.00–14.00
ügyfélfogadás:
8.00–12.00
December 21. (szombat): 8.00–12.00
ügyfélfogadás:
8.00–12.00
December 23. (hétfő):
8.00–16.30
ügyfélfogadás:
8.00–16.00
December 30. (hétfő):
8.00–16.30
ügyfélfogadás:
8.00–16.00
December 31. (kedd):
8.00–16.30
ügyfélfogadás:
8.00–12.00
2014. január 2. (csütörtök): 8.00–16.30
ügyfélfogadás:
8.00–12.00
2014. január 3. (péntek):
8.00–14.00
ügyfélfogadás:
8.00–12.00

Az Okmányiroda
ügyfélfogadási rendje
A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Okmány
irodájának (2370 Dabas, Szt. János út 120–122.) ügyfélfogadási
rendje:
December 6. (péntek):
8.00–20.00
December 7. (szombat):
8.00–14.00
December 21. (szombat):
8.00–20.00
December 23. (hétfő):
8.00–20.00
December 30. (hétfő):
8.00–20.00
December 31. (kedd):
8.00–13.00
2014. január 02. (csütörtök): 8.00–20.00
2014. január 03. (péntek):
8.00–20.00
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük
lenne, Ügyfélszolgálatunk a +36 29 561 200-as telefonszámon szívesen áll rendelkezésükre.

a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
November 16-án, hagyományainkhoz híven, már negyedik alkalommal rendeztük meg a szülők és pedagógusok által szervezett jótékonysági bálunkat a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola aulájában.
A szülők áldozatos munkájának köszönhetően valósulhatott meg
ez a remek hangulatú, családias összejövetel.
Mint minden évben, idén is szórakoztató műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. Fellépett a Rozmaring Asszonykórus, a
Bazsalicska és a Fialecska citeracsoport, a Borovenka és a
KisBorovenka néptánccsoport, valamint a pedagógusok és szülők
közös produkciója teremtett jó kedvet. A hajnalig tartó jó hangulatról a Trend Band Zenekar gondoskodott, akik tiszteletdíj nélkül
húzták a talpalávalót.
Reméljük, legalább ilyen sikeres és eredményes jótékonysági összejövetelt rendezhetünk jövőre is, hiszen ezáltal támogathatjuk iskolánk azon törekvését, hogy a gyermekek minél szebb környezetben,
fejlett technikai eszközökkel tanulhassanak.
Támogatóink: Witzing Tüzépker, Mráz István hentes, MW Iskolabútor,
TESCO, V. Com Kft., Ácsi 2005. Bt., Agrocentrum, Ambrózia szolárium,
Andi butik, Aquamarin Illatház, Arany kígyó Patika, Aranyfény kozmetika,
Aranykorona Kft., Autós fagyizó, barkács, Beautiful Mráz Szilvia fodrászat,
Béresgumi Szerviz, Bese Kft., Bizsu-varázs, Bor Imre cukrászat, Budapest
Bank, Csilla fodrászat, Csi-szi Autohifi, Dabas Motel, Dabas Város
Önkormányzata, Dabasi Bokszlub, Dabasi Szépségsziget, Diego Kft., Digifat
Computer Kft., Díszállat kereskedés, Elektroplusz, Fazekasné Deák Andrea,
Fekete Szerviz, Flört divat, GA Adótanácsadó Kft., Gordiusz Kft., GSMester
Szaküzlet, Hungaro Pasta Kft., Iker és Társa Kft. Albertirsa, Ildikó Stúdió,
Iródeák Bt., Jasin Bútor Kft., Jávor cukrászda, Kaldi-Ker Kft., Kincs-tár,
KLIK Dabasi Tankerülete, Kölyöksziget Játéktár, Kulcsár Lászlóné, Laguna
Gold ékszerüzlet, Makrofa Kft., Mariann virágüzlet, Marika virágüzlet,
Máté Gyula cipészmester, Mizse Motel, Szélcsárda, MOL, Nautilus étterem,
Palermo cukrászat, Pentameter könyvesbolt, Pumi-Ker Kft., Quatro Grill
Kft, Remondis Kft., Sára Trans Kft., Sári Rétesház, Sellő-Wellness Centrum,
Sikari Edina, Soós Kft., Stimt Kft., Szent János Patika, Szépítő Kezek Stúdió,
Szgplaszt Kft., Szonja Szalon, T-flex Kft., Tündi fodrászat, Vill-Szer 2005.
Kft., Virág Mindenkinek, Vogtland Pékség, Volentér Anna Papír írószer,
Wellis Magyarország Kft., Pelu-Ker Kft., Wepper Jeans Kft., Yamaha
Surman.
Ezen kívül sok szülői felajánlás érkezett!
Köszönjük valamennyi támogatónknak a felajánlását!
A Szülői Munkaközösség és az iskolai dolgozói

Fogyatékossággal Élôk Világnapja
December 3.
„Fény vagy Te is, lobogj hát. / Melegíts és égess.
Hinned kell, hogy a világ / Te veled is ékes.”
Tóth Árpád

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1992-ben döntött a fogyatékkal élő emberek világnapjának évenkénti megtartásáról.

Világszerte ezen a napon újra és újra a figyelem középpontjába
kerülnek a fogyatékossággal élő emberek. Az elmúlt évtizedben
elfogadott jogszabályok segítik a fogyatékkal élők és családjuk
életét és esélyegyenlőségét, megteremtve számukra egy boldogabb, emberibb élet feltételeit.
Szever Pálné
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A Szôlôsi Közösségi Ház
rendszeres programjai

Kedves Tagjaink,
Horgásztársaim!
Újabb évet zárunk rövidesen, és a karácsonyfa alatt értékelhetjük
horgászsikereinket, kudarcainkat, emlékezhetünk elvesztett
sporttársainkra, akik jövőre már nem lehetnek ott a közgyűlésen,
nem várhatják a tónyitást. Remélem az „örök horgászvizeken” már
csak jó élményben lehet részük…
A nehézségeink ellenére eredményes versenyeket tudtunk rendezni, szép horgászsikereket örökített meg a fényképezőgép és
emlékezetünk. Tagjaink és azok a horgászok is, akik csak alkalmanként látogatnak el hozzánk, szép eredményeket értek el, nagy
halakat fogtak és felejthetetlen perceket tudnak elraktározni
2013-ról.
Köszönhető mindez kitartó tagjainknak, tulajdonosunknak,
Dabas Város Önkormányzatának, vendéghorgászainknak, akik
nélkül nem lenne miről beszélnünk. Vezetőségünk nevében
nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
Szeretnék minden érdeklődőt tájékoztatni vezetőségi ülésünkről és az aktuális teendőkről.
Az egyik legfontosabb dolog, hogy a jogszabályi változás
miatt szigorodott a fogási naplók leadási eljárása és erősödött a
következő évre vonatkozó negatív hatása. Aki nem adja le fogási naplóját 2014. január 10-ig, az az állami horgászjegyet csak
dupla áron válthatja ki.
Vezetőségünk úgy döntött, hogy a közgyűlés elé azt a javaslatot fogja előterjeszteni, hogy nem emeljük az egyesület felé fizetendő közterheket azért, hogy tagjaink anyagi helyzetén ne rontsunk.
Döntöttünk arról is, hogy ez év december 2-tól zárjuk az idei
horgászszezont, és jövőre az időjárás, valamint az új engedélyek
kiadása függvényében nyitunk.

Kívánok békés karácsonyt
és nagyon boldog, sikerekben,
főleg horgászsikerekben gazdag, új esztendőt,
minden Malév-Dabas Horgász Egyesületi
tagunknak és minden horgászbarátunknak!
Horváth József
elnök
Malév-Dabas Horgász Egyesület

Hétfő:

9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (Dr. Radvánszki Ida)
19.00–20.00 Zumba (Konczik Kitti)
Kedd: 17.00–18.30 Mamorett-csoport táncpróbája
Szerda:	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
tornája
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör
Vasárnap:	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző tornája
December 10. (kedd) 15.00 Idősek Karácsonyi ünnepsége
December 21. (szombat) Bátki János Nyugdíjasklub évzáró
rendezvénye
A közösségi ház december 22.–január 6. között téli szünetet
tart.

Gyémántlakodalmi szentmise
November 21-én ünnepelte gyémántlakodalmát Kovács Pál és Kron
valter Mária. A köztiszteletben álló, egyik legidősebb dabasi-szőlősi
házaspárt ünnepi szentmisén köszöntöttük Krisztus Király vasárnapján, ahol megerősíthették a hívek közössége, a családtagok jelenlétében
hat évtizedes fogadalmukat.
Isten éltesse őket erőben, egészségben!
F. L.

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.

Véradás Dabason
December 8.
Polgármesteri Hivatal nagytereme
(Szent István tér 1/B)
11.00–18.00 óráig
December 20.
Dabas-Gyón Benedek Elek úti óvoda
11.00–13.30 óráig
Dabas-Sári Közösségi Ház
11.00–18.00 óráig
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Az adventi szentmiséink minden hétfőn,
szerdán és szombaton 17.00 órakor, péntekenként 6.30-as kezdettel roráte-szentmisét
tartunk, a vasárnapi szentmiséink időpontja
változatlanul 10.30 (Szőlőkben 8.30).
• Adventi szentgyónási lehetőségek: minden
hétvégi szentmise előtt negyedórával, hétfőnként és szerdánként a fenti szentmisék
után 18.15-ig, péntekenként 17.30–18.00ig, továbbá egyénileg egyeztetett időpontokban. Mindez december 22-ig; 23-tól 27-ig
nincs gyóntatás.
• Adventi lelkigyakorlatunk mindhárom pénteken 18.00 órakor kezdődik.
• Dec. 15-én, a hónap 3. vasárnapjának szentmiséjét Dabasi-szőlőkben a 10 éven belül az
adott hónapban elhunytakért ajánljuk fel. A
gyóni szentmisében pedig a kereszteléseket
tartjuk. E napig várjuk a tartós élelmiszereket
mindkét templomunkba, amelyeket advent
utolsó hetében a rászorulóknak szétosztunk.
• Dec. 21-én, szombaton 15.30-tól a Gyóni
Géza Általános Iskola kórusa ad koncertet
templomunkban.
• Advent utolsó hétvégéjén hittanosaink
házaknál betlehemeznek, kérjük a fogadó
családok feliratkozását.
• Dec. 23-án, 27-én, 30-án és január 3-án
nem tartunk szentmisét.
• Dec. 24-én 15.00 órától hittanosaink pásztorjátéka a templomban, éjfélkor szentmise.
Az éjfélin kívül karácsonyi miserendünk:
• 25-én 8.30-kor a Szőlőkben, 10.30-kor
Gyónon ünnepi szentmise, 26-án 10.30-kor
Gyónon.
• December 28–29-én Szent Család vasárnapja: a szentmiséken megáldjuk a családokat.
• December 31-én 17.00 órától év végi hálaadó és értékelő szentmise.
• Január 1-jén Gyónon 10.30-tól, Szőlőkben
17.00 órától szentmise Szűz Mária Isten
anyaságáról.
• Január 6-án, hétfőn, Vízkereszt ünnepén
vasárnapi miserendet tartunk: Dabasiszőlőkben 8.30, Gyónon 10.30.
Az idei évtől 5 kötelező ünnepünk van az év
során: karácsony (dec. 25.), újév (jan. 1.), vízkereszt (jan. 6.), nagyboldogasszony (aug. 15.)
és mindenszentek (nov. 1.). Ezeket is szentmisével és munkaszünettel szenteljük meg.
Köszönjük azoknak, akik már rendezték egyházi hozzájárulásukat. Akik még nem tették meg,

rendezzék az azt gyűjtő asszonyoknál vagy a
plébánián.
Az alsóDabasi római
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Advent csütörtökjein (december 5.; 12.; 19.)
6.00-kor hajnali rorate-szentmisét mutatunk
be.
Karácsonyi és újévi miserend:
• december 24-én éjfélkor;
• december 25-én és 26-án 9.30-kor;
• december 31-én év végi hálaadó szentmise
17.00-kor;
• január 1-jén, Szűz Mária Istenanyaságának
ünnepén 17.00-kor.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Dec. 22-én 10.00 órakor, advent 4. vasárnapján hittanos és konfirmandus gyermekeink karácsonyi műsora a templomban
• Dec. 24-én 16.00 órakor szentesti istentisztelet a gyülekezeti házban
• Dec. 25-én 10.00 órakor ünnepi istentisztelet
úrvacsorai közösséggel a templomban.
• Dec. 26-án 10.00 órakor ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztással
• Dec. 29-én 10.00 órakor óesztendő utolsó
vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
• Dec. 31-én 16.00 órakor óévzáró úrvacsorás
istentisztelet a gyülekezeti házban. Ezen az
istentiszteleten emlékezünk meg örömeinkről,
a megkeresztelt gyermekeinkről, a házasságot
kötött fiataljainkról, és szomorú szívvel emlékezünk azokra a szeretteinkre, akiket elveszítettünk!
• 2014. január 1-jén 10.00 órakor újévi ünnepi
istentisztelet a gyülekezeti házban
• január 5-én vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban
Állandó alkalmaink:
• minden vasárnap 10.00 órakor a felnőtt
istentisztelettel párhuzamosan gyermek
istentisztelet a gyülekezeti házban
• kedden 15.00 órakor konfirmáció-előkészítő
a 7. osztálynak
• szerdán 15.00 órakor konfirmáció-előkészítő
a konfirmandusoknak, 16.00 órakor gyülekezeti bibliaóra
• minden hónap utolsó szerdáján 18.00 órakor
presbiteri ülés
• pénteken 15.00 órakor gyülekezeti hittanóra
17.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
18.00 óra imaközösség

A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor.
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órakor a parókián.
• December 15. vasárnap 10.00 óra a Deo
Volente énekkar adventi koncertje. Vendég igehirdető dr. Kókai Nagy Viktor.
• December 23. 14.00–16.00 óra között gyerekek karácsonyi délutánja
• December 24. 17.00 óra szenteste istentisztelet
• December 25. 10.00 óra ünnepi úrvacsorai
istentisztelet
• December 26. 10.00 óra karácsony ünnepi
istentisztelet
• December 29. vasárnap 10.00 óra istentisztelet
• December 31. 17.00 óra óévzáró istentisztelet
• Január 1. 10.00 óra újévnyitó ünnepi istentisztelet.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Karácsonyi ünnepköri alkalmaink:
• Ádventi esti elcsendesedések december
11-én és 18-án (szerdán) 17.00 órakor.
• Gyermekkarácsony december 22-én (vasárnap) 15.00 órakor.
• Szentesti istentisztelet december 24-én
(kedden) 17.00 órakor.
• Karácsony napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 25-én (szerdán)
10.00 órakor.
• Karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással december 26-án (csütörtökön) 10.00 órakor.
• Óév esti istentisztelet december 31-én (kedden) 17.00 órakor.
• Újévi istentisztelet úrvacsoraosztással
január 1-jén (szerdán) 10.00 órakor.
• Vízkereszt ünnepi istentisztelet január 6-án
(hétfőn) 17.00 órakor.
Állandó alkalmaink:
• Istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• Úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• Bibliaórák januártól húsvétig péntekenként
15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától.
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 20/824-3379)
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Wass Albert

Karácsony igaz története (részlet)
„ SZER ESD FELEBAR ÁTODAT, S
MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS ÁLDJAD!”
Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő,
hogy az emberiséget előbbre mozdítsa kétezer éven át, bár nehány hüvelyknyit. Isten
valódi üzenete eltemetődött sötét és bonyolult elméletek, üres formaságok alá, az álműveltség kitaposott útja alá. És bár az üzenet
igen egyszerű, talán legtöbbünknek túlságosan is könnyen érthető, mivel elménket hozzászoktattuk, hogy csak bonyolult feladatokkal foglalkozzon, az üzenetet általában a
gyermekek értik meg, amíg csak gyermekek
maradnak. Mint ahogy, lelkük mélyén, gyermekek voltak a pásztorok is. Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. Ez minden, amiről az üzenet szól.
Vedd le a színezett szemüveget, azt a
hamis szemüveget, melyet az úgynevezett
műveltség rakott a szemed elé. A félelmek,
kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások
színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette.
Amilyen az valójában.
Hányd le öntudatodról az ember-képzelte
tudás ábrándját, a betegségek találmányát, a
szenvedés és gyűlölködés csinálmányát.
Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek
csak az ember maga alkotta világában fordulnak elő, ami nem az igazi világ. Ez csak a
színezett szemüveg világa. Ám a karácsonyi
üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben
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rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényében.
Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk nem egyéb,
mint a ható erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező elem
a szeretet. A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő,
ami képes előbbre vinni a világot. Mondhat
nánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény
nélkül járnánk a köd homályában, melyben
elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmibe visz. Ha van okunk,
hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk,
az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben.
A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a
bennünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi
világunk telve van az ember kitalálta rémek
ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a
szenvedés egyazon tengelye körül forognak.
Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben,
hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet.
Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem
csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a
karácsonyi örömhír valódi jelentését, és
annak tanítását a magatok kis bűvkörében
mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi
homokszem ragyogni fog, mint gyertya a
sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is
megleljék a maguk útját.

Betlehemes ének
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó,
Ó, emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya
És apja ács volt, dolgozó szegény
S az istállóban várt födél reájuk.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt,
Mint minden várak s kastélyok fölött.
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek, gondoljatok ma rá!
Juhász Gyula

ÖRÖMÜNNEPEK
AZ ÉV VÉGÉN
Chanukka (Hanukka)
(Kiszlév 25-től, azaz november–december
hónapban, 8 napig tart.)
Az ünnep az avatást, újjászületést jelenti,
mindezekről röviden és érthetően:
J.e. 164-ben Juda Makkabi serege győzelmet aratott a pogány szívek felett, a csata
után Jeruzsálemben a Szentélyt megtisztította a különféle istenszobroktól. Erre emlékezünk a Chanukka (Hanukka) ünnepén.
A hagyomány szerint Juda a megszabadított szentélyben csupán egyetlen kis korsó
olajat talált, amit a görögök nem szentségtelenítettek meg, ez csak egy napra lett volna
elég 8 helyett a mécsesekbe. De megtörtént
a csoda: az olaj 8 napig égett, közben beszerezhették a hiányzó olajat. Ezért gyúlnak a
nyolcágú gyertyatartókban a lángok, azaz a
Szentély újraavatása emlékére. Minden este
1–1, nyolc napig. A gyerekek kis ajándékokat kapnak, a fából faragott pörgettyű a
kedvenc. Egyik oldalán héberül olvasható,
ki nyert, vagy nem, a nyeremény dió, mogyoró, apró cukorka. A felnőttek kvittit (kvitlit)
játszottak, hasonló kártyajáték, mint az
ismert 21-es.
Simonné Ferenczi Zsuzsanna

kitekintô, sport

Fotók, érzések, képek,
emlékek…
November 21. és 24. között Baróton járt
a Dabasi Fotóklub csoportja

FÉRFI KÉZILABDA
Legjobb 16 között a Dabas-Diego KC felnőtt csapata a Magyar
Kupában!
November 5-én az OBO Arénában az NB I-es Orosházi FKSE
Linamar csapata volt a hazaiak ellenfele a Magyar Kupában. A tét a
legjobb 16 közé jutás volt. A dabasiak 33 : 32 arányban győztek, így
továbbjutottak a IV. fordulóba, amit december 10-én 18.30-kor játszanak az OBO Arénában. Az ellenfél a szintén NB I-ben szereplő
B. Braun Gyöngyös csapata lesz.
November hónapban felnőtt és juniorcsapataink a következő eredményeket érték el a bajnokságban:
Csapatok
Pécs VSE–Dabas Diego KC
Dabas Diego KC–Csurgói KK II.
Alba Regia KSE–Dabas Diego KC

Junior
22 : 25
27 : 33
29 : 28

Felnőtt
33 : 34
31 : 24
17 : 31

Fotó: Forgi fotó

Tíz forduló után felnőtt csapatunk 9 győzelemmel és 1 vereséggel a tabella első helyén áll. December 1-jén a második helyen álló
MKB MVM Veszprém KC II. csapatát fogadtuk az OBO
Arénában.

A társaság annak apropóján látogatott erdővidéki testvérvárosunkba,
hogy képeik a 21. Erdővidéki Közművelődési Napok alkalmából kiállításra kerültek. A dabasi „pillanatvadászok” változatos felvételekkel
képviselték városunkat a rangos kulturális eseményen. A kiállítás megnyitójára 22-én, pénteken este 18.00 órakor került sor a Baróti
Művelődési Központban, Demeter László intézményvezető és a helyi
érdeklődők részvételével. A rendezvényen Szandhofer János alpolgármester mutatta be a klub munkásságát a barótiaknak.
A hivatalos megjelenésen túl a dabasi fotókör tagjainak alkalmuk
nyílt a környék felfedezésére is. Jártunk többek között Vargyason, ahol
a bútorfestészet és fafaragás rejtelmeibe pillanthattunk be a több
évszázados szakmai múltra visszatekintő Sütő család és tanulságos
történetei miatt is feledhetetlen Máthé Ferenc jóvoltából. Elláto
gattunk Nagybaconba, Benedek Elek szülőházához, sőt a bodvaji vashámorhoz is, ahol Gábor Áron nevezetes ágyúinak egy részét öntötte.
Ugyanakkor az 1849. augusztus elsejei hősies csatának emléket állító
kopjafák is a lencsék kereszttüzébe kerültek a Nyerges-tetőn.
Többnyire gyönyörű idő biztosította a megfelelő aláfestést és a szakmai kiteljesedés zavartalan lehetőségét fotóimádó vándoraink számára.
Ha kellett, egy jó pillanatfelvételért képesek voltak dacolni a rakoncátlan elemekkel, ahogy tették ezt a Perkő-tetőn is. A viharos szél ellenére
belefeledkeztek a táj és a Szent István-kápolna meghitt gyönyörűségébe, valamint annak objektíven keresztüli szubjektív megörökítésébe.
A helyszínek között szerepelt még Kézdivásárhely és Kovászna is,
és sajnos a sepsiszentgyörgyi sétát ki kellett hagynunk a körülöttünk
egyre gyorsabban elhatalmasodó este okán.
A tervek szerint az képekből 2014-ben egy kiállítási anyag kerül
összeállításra, amely Dabason lesz majd megtekinthető, hogy ezen felvételeken keresztül is közelebb hozhassuk Erdővidék csodáit a dabasi
polgárokhoz.			
Kancsár Krisztián

UTÁNPÓTLÁS
Serdülőcsapataink jelenleg a harmadik, illetve a hetedik helyet foglalják el a tabellán.
Folytatódtak a gyermekbajnokságok.
1998-as (U-15) csapatunk idén a Serdülő Bajnokság mellett a
„Játszd szívvel” bajnokságban szerepel, ahol eddig egy fordulót rendeztek. Itt a fiúk mindkét mérkőzésüket megnyerték. Következő
fordulójukat december 8-án, Szigetszentmiklóson rendezik.
1999–2000-es (U-14-13) csapatunk november 6-án Siófokra
utazott, ahol a Csurgó csapatával mérkőztek meg a kiemelt bajnokság utolsó kiadó helyéért. A dabasi fiúk 32 : 29-re nyertek, így az
ország legjobb 16 csapata közé jutottak. A kiemelt bajnokság első
fordulója november 30-án Alsóörsön kerül megrendezésre.
2000–2001-es (U-13-12) csapatunk is indult a „Játszd szívvel”
bajnokságban. Az első fordulót november 9-én Budaörsön rendezték, ahol a Budaörs, a Cegléd és a Szigetszentmiklós csapatai voltak
az ellenfelek. A fiúk mindhárom mérkőzést nagyarányú győzelemmel zárták.
2001–2002-es (U-12-11) csapatunknak a november 10-i kvalifikációs fordulóból sajnos nem sikerült a Kiemelt Bajnokságba jutnia,
így a Budapest Bajnokságban folytatják a küzdelmeket.
2002–2003-as (U-11-10) fiúk is a „Játszd szívvel” bajnokságban
méretik meg magukat, eddig két fordulón vannak túl.
2003–2004-es (U-10-9) csapatunknak november 30-án Gödöl
lőn kezdődött meg az idei bajnokság.
2004-es (U-9) csapatunk a tavalyi országos második helynek
köszönhetően idén egyenesen a Kiemelt Bajnokságba került. Az
OBO Arénában november 17-én került megrendezésre az első forduló, ahol három mérkőzésből kettőt megnyertek a fiúk.
Gratulálunk a csapatoknak!
HAJRÁ DABAS!
Békés Anita
2013. december
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Lehet így is, lehet úgy is
(2. rész)
A múlt havi lapszámban megjelent írásom folytatásaként szeretnék
megosztani néhány tényt, néhány gondolatot a labdarúgást szerető
sportbarátokkal.
A 2012–2013-as NB III-as bajnoki szezon végén a Keresztúri
András irányította csapat óriási hajrával az Alföld csoport hatodik
helyét szerezte meg. Ez akkor azért volt fontos, mert a Magyar
Labdarúgó Szövetség átszervezte a bajnokságokat, s a hatodik helyezett csapatoknak még esélyük maradt az NB III-as bajnokságban való
szereplésre.
A 2013–2014-es bajnoki szezon kezdete előtt – július hónap
végén – az MLSZ felkérte az FC Dabast, mint az előző bajnokságban
a harmadik legjobb hatodik helyezett csapatot, az újjászervezett NB
III-as bajnokságban való indulásra. Az FC Dabas SE vezetése a felkérést megelőzően a Pest Megyei Bajnokságban való indulásra készült, s
ennek megfelelően próbálta meg összeállítani a csapat játékoskeretét.
A felkérés tekintetében a Magyar Labdarúgó Szövetség két napot
adott arra, hogy az FC nyilatkozzon, hogy vállalja-e az indulást az
NB III-ban, vagy sem.
Az egyesület vezetése minden érvet számba véve, úgy döntött, hogy
elvállalja a felkérést, egyben megbízta Keresztúri Andrást, a csapat
vezetőedzőjét, az átigazolási szezonból hátramaradt néhány napban,
próbálja meg megerősíteni a csapat játékoskeretét.
Az NB III-ban való indulás mellet szólt, hogy egy jelentősen megerősödött Nemzeti Bajnokság harmadik vonalában játszhat a csapat,
jó és színvonalas mérkőzéseket láthatnak a szurkolók, valamint az FC
utánpótláscsapatai is egy jóval erősebb bajnokságban fejlődhetnek.
A vezetés az indulás vállalásakor tisztában volt azzal, hogy ebben a
bajnokságban, mind a felnőtt csapat, mind az utánpótláscsapatok szereplésének tekintetében nem lehet hiú ábrándokat kergetni, mert az
FC-nél jóval előrébb tartó, erősebb, s jobb gazdasági kondíciókkal rendelkező csapatokkal fognak találkozni a dabasi labdarúgók.
A felnőtt gárda vonatkozásában az egyesület vezetése a csapat elé, a
realitásokat figyelembe véve az NB III középcsoportban való bennmaradást tűzte ki célul. Mint az mára kiderült, az FC Dabas rendelkezik a csoportban a legkisebb költségvetéssel. Olyan csapatokkal kell
felvenni a pályán a küzdelmet, mint a listavezető Soroksár, amely tízszer annyi pénzből gazdálkodik, vagy ott vannak az NB I-es második
csapatok, de az összes többi gárda is a tavalyi NB III-as bajnokság első
öt helyezett csapata vagy az NB II-ből esett ki, tehát komoly játékerőt
képviselnek.
Mindezek ismeretében nem is lehetett más a cél, mint a tisztes
helytállás, a biztos bennmaradás, az NB III-as tagság megőrzése a
bajnokság végén.
A versenykiírás szerint a felnőtt csapat NB III-ban való indulása,
az utánpótláscsapatok tekintetében NB II-es bajnokságban való indulást írt elő. Ez komoly gondot, problémát, megoldandó feladatot jelentett elsősorban az U14, U15-ös csapatok tekintetében.
A kisebb korosztályok a Bozsik-program keretei között játszanak,
ide tartozik az U7, U9, U11, és az U13-as korosztály. Az FC Dabas
SE a programban mint utánpótlás alközpont tölt be fontos szerepet.
Az alközpont vezetője Kucsák István, aki Kőszegi Zoltántól, az egyesület elnökétől feladatul kapta az utánpótlás átszervezését, munkájának átvilágítását, megreformálását, egy szakmai alapon, biztos lábon
álló utánpótlásbázis megteremtését. Mindez a magasabb osztályban
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történő szereplés, a Bozsik Programban betöltött alközponti szerep,
valamint az a tény, hogy egy önmagát többre hivatott utánpótlásedzőnek tartó fiatalember, az FC Dabas SE szervezeti kereteit nem tartotta alkalmasnak, hogy Murinnoi képességeit megmutassa, s ezért a
szülőket, gyerekeket félrevezetve egy egész utánpótlás korosztályt
átcsalt Hernádra. A honi és a helyi viszonyokat jól jellemzi, hogy
Hernád csapatától szintén egy egész korosztály eligazolt az Örkény
csapatába, követve az edzőt.
Kucsák István feladata, hogy ilyen eset a jövőben ne történhessen
meg, s az FC Dabas csapatainál olyan edzők, szakemberek legyenek
alkalmazásban, akiknél a szakmai tudás mellet megvan az az emberi
tartás, hogy azonosulni tudnak egy közösség érdekével, s azt szolgálni
tudják minden erejükkel, tudásukkal.
Sok munka, alázat és elsősorban a labdarúgás szeretete kell mind a
vezetők, edzők, sportszakemberek, labdarúgók és nem utolsósorban a
szülők részéről ahhoz, hogy rövid- és középtávon az utánpótlásba fektetett energia meghozza eredményét. Kucsák István vezetésével elindult egy munka, biztos vagyok benne, hogy egy év elteltével már minden tekintetben meglesznek az első részsikerek. Addig is arra kérek
mindenkit, hogy aki csak teheti, segítse, támogassa István munkáját.
Az NB III-as felnőtt csapat az őszi szezont a bajnoki tabella 14.
helyén zárta, amely helyezés pillanatnyilag kieső helynek számít,
azonban csak három pontra van a biztos bennmaradást jelentő tizenegyedik helytől. Keresztúri András csapata tizennégy pontot szerzett, ebből 13-at idegenben. Sajnos elmondható, hogy a hazai pálya
nem volt hazai pálya. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy
azok, akiket én nem szívesen nevezek szurkolónak, olyan hangulatot,
atmoszférát teremtettek néhány mérkőzésen, amely rányomta a bélyegét a csapat játékára. A lelátókon is lelombozta azokat a sportbarátokat, akik szurkolni, szórakozni jöttek az FC Dabas találkozóira, és a
vereségek ellenére is büszkék és szeretik a dabasi csapatot, amelynek
labdarúgói nem főállású focisták. Többen közülük egész nap dolgoznak vagy iskolába, egyetemre járnak, s a szabadidejükben futballoznak. Van köztük orvostanhallgató, jogászhallgató vagy éppen mérnöknek készülő, gimnazista, vállalkozó, műszerész, és még tovább
sorolhatnám. Egyszóval érző, értő fiatalemberek, akik nem profi futballisták, és saját elmondásuk szerint is nehezen tudják magukat túltenni azon, hogy pont azoktól kapják a pofonokat, akiktől éppen az
ellenkezőjét várnák. „Nehéz ilyen közegben játszani” – mondta egyikük egy találkozó félidejében. Mit lehet ilyenkor egy huszonéves fiatalembernek mondani? Hogy lehet neki megmagyarázni, hogy mi
tudjuk, hogy ők mindent elkövetnek a sikerért, azonban az ellenfél
komolyabb játékerőt képvisel? Mi ezt látjuk, tudjuk, azonban azok,
akik bekiabálnak és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel szidják a
dabasi játékosokat, azoknak az intellektuális, morális képességei csak
eddig terjednek, nem képesek egy közösségért tenni.
Önmagáért beszél a tizenhárom idegenben szerzett pont, az egy
hazai környezetben megszerzett ponttal szemben. Természetesen én
nem állítom, hogy csak a fentiek miatt történt így, de azt igen, hogy
ez nagymértékben hozzájárult a csapat gyászos hazai szerepléséhez.
Továbbra is azt gondolom, hogy akik nem tudnak azonosulni az FC
Dabas SE célkitűzéseivel, közösségével, maradjanak el, nem fognak
hiányozni senkinek! Biztos vagyok abban, hogy a pozitív gondolkodású, jóakaratú szurkolók többsége vissza tudja hozni az FC Dabas
SE hazai pályáján a pozitív atmoszférát, s akkor majd jönnek a sikerek is.
BF

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-,
tarkótáji fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó
váladék, száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik
Ön vagy gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától
szombat: 8.00 órától

Idén futócipőben érkezik a Szent István térre
a Rádió Dabas télapója, aki hatalmas puttonyában
izgalmas programokat rejt.
December 8-án, vasárnap 11.00 órakor kitárjuk a városháza ajtaját és a Vöröskereszttel együtt várunk minden véradót.
– A főtéren a „ceruzaút˝ keretein belül, az afrikai gyerekek részére gyűjtünk adományokat, a stúdióban pedig már készülődik a Mikulás, aki délután kettőtől várja a gyerkőcöket.
– Előhúzzuk forraltboros, teás bögréinket, kürtőskalácsot sütünk és a gyerkőcökkel lovaskocsikázunk, kézműveskedünk.
– … és ha ez nem lenne elég… öltözz Mikulásnak, krampusznak, vagy kapj magadra egy Mikulás-sapkát és vegyél részt,
a térről 15.00 órakor induló, bohókás Mikulás-futáson a
Dabasi Futó Brigád tagjaival.

Vöröskeresztes véradással egybekötött
Rádió Dabas Mikulás, december 8.

…és a puttony rejtélyére fény derül!
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Mert kapni jó,

rendezvényeink

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
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hitelbírálat eredményétől függően változhatnak.
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