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Reményik Sándor

KARÁCSONYKOR
A szent estén majd eljövök ide.
Álmaim szekerébe fogatok
És szólok fantáziám táltosához:
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,
És álomhintón eljövök – ide.
Itt minden fehér lesz, – fehér, s halott.
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:
A zúgó patakok.
És én fenyőtől fenyőhöz megyek
És minden fenyőt megsimogatok.
És megkérdezem: virrasztotok még?
És megkérdezem: hogy aludtatok?
És aztán feltűzöm a szívemet
A legmagasabb fenyő tetejére, –
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk…
Néked ajánlom égő szívemet…
Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendőt kívánok!
Köszegi Zoltán polgármester
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Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata november
13-án köszöntötte a szociális segítőszféra
dolgozóit, a település szociális munkásait
a Halász Móricz-kúria nagytermében. A
Szociális Munka Napja alkalmával megrendezett ünnepségen Kőszegi Zoltán
polgármester átadta a „Rászorultakért és
Elesettekért” díjat, amelyet idén a
Reménysugár Fogyatékosok Nappali
Intézetének munkatársa, Antal Erzsébet
Tünde vehetett át.
A rendezvény egy fiatal dabasi tehetség,
Szalontai Eszter rövid koncertjével folytatódott, aki musical darabokat és híres
filmdalokat énekelt a közönségnek.
szerk.

Mindannyian
a remény koldusai vagyunk
Antal Erzsébet Tünde már a kezdetektől
részt vett egy szociális ellátás típus bevezetésében, elindításában Dabason, és most
is a folyamatos szakmai munkának szenteli mindennapjait. Minden új szociális
ellátás bevezetése és éltetése hatalmas
energiát, végtelen optimizmust, különféle
nehézségek elviselését, megpróbáltatásokat és végül türelmet igényel. Ennek a
sokak számára felfoghatatlan türelemnek
beérett a gyümölcse, azaz Antal Tünde
méltán vehette idén át a neki kijáró kitüntetést, mert a fogyatékos személyek világa
őt is folyamatosan hatalmas kihívás elé
állítja.
Antal Tünde már kezdettől fogva dolgozik a nappali szociális ellátásban. A
fogyatékosok nappali ellátásban immáron
hét éve tevékenykedik mint tanítónő, nép-

művelő és gondozó. Nagy szerepe van a
fejlesztő felkészítésben, amit előír a közoktatási törvény. A foglalkozások során
különleges hangulatot varázsol a fogyatékos személyek köré és az intézményi élet-

TŰZIJÁTÉK A VÁROSHÁZA ELŐTT
Kedves Dabasi Polgárok!
Szeretettel várok mindenkit szilveszter éjszakáján a Szent
István térre, ahol együtt gyönyörködhetünk a nagyszabású
tűzijátékban és koccinthatunk egy pohár pezsgővel a 2010-es
esztendő sikereire, örömteli eseményeire.
Találkozzunk éjjel 1 órakor a Városháza előtt!
Kőszegi Zoltán polgármester
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be. Meg tudja ragadni a helyzetet, hogy
speciális foglalkozásokba építse be a népművelés és pedagógia világát. Ezzel olyan
élményhez jutnak a speciális életkörülménnyel élők, amihez foghatót máshol
nem tapasztalnak. Így fonódik egybe
Antal Tünde munkássága az intézmény
életével. Egyszer egy foglalkozás alatt
Tünde egy rózsát festetett az intézmény
ajtajára, ezáltal kifejezésre juttatva, hogy
nemcsak ők a REMÉNY KOLDUSAI,
hanem mindannyian azok vagyunk. Így
várunk mindenkit az intézménybe.
Úgy él és cselekszik, hogy elhitesse mindenkivel, de legfőként a gondozottakkal,
hogy úgy reményteljes a világ, ahogyan
Szent Rita írta: „Nincsenek reménytelen
helyzetek, CSAK REMÉNYTELJES
állapotaink vannak”.
A díjhoz gratulálunk, sok örömet és
reményteljes állapotot kívánunk!
– szerk –

Sportgála a DDS-ben
Dabas Város Önkormányzata december 18-án,
szombaton 19.00 órakor tartja hagyományos Sportgáláját
a Dabas-Diego Sportcsarnokban. A rendezvényen
az „Év Sportolója” kitüntetésben részesülnek
a szakosztályok és egyesületek által javasolt sportolók,
valamint átadják a Dabas Város Sportjáért
kitüntető címet.
Szeretettel várunk minden sportrajongót ünnepségünkre!
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bátéi táltos, Rákóczi fája Dabason című
kötetét Sztavinovszky Győzőné ajánlotta
az olvasóközönségnek, míg a könyvtár
50 évét felölelő Emlékkönyvet maga a
szerző, az intézmény igazgatója, Ferenczi
Margit mutatta be. A kiadványt, amely
Dabas Város Önkormányzatának támogatásával készült, minden jelenlévő hazavihette a könyvtár ajándékaként.
Az ünnepi szónokok egymást követték
az ünnepségen. A fenntartó részéről
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte
a közönséget, majd a könyvtár hőskoráról
Platthy Iván, volt államtitkár beszélt, és

Gerber György, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese emlékezett a kezdetekre és a
dabasi könyvtárosokkal való közös munkára. Az ünnepség kötetlen beszélgetéssel
és vendéglátással zárult.
Szerk.

Fotók: Karlik Dóra

November 19-én, csütörtökön ünnepelte
50. születésnapját a Halász Boldizsár
Városi Könyvtár. A Halász Antal-kúria
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, így aki
nem fért be a nagyterembe, az a kisteremben kivetítőn követhette az ünnepség
mozzanatait. A rendezvény házigazdája
az intézmény vezetője, Ferenczi Margit
volt, aki meleg hangon köszöntötte a jelenlévőket és elkezdte az emlékek felidézésének folyamatát.
A rendezvény a Kúria Kompánia műsorával kezdődött, amelynek témája olyan
versekből, novellákból állt össze, melyek a
könyv fontosságát, az olvasás élményszerűségét hangsúlyozták. A műsorban közreműködött Buzogány Márta, Feldman
László, Bera Márk, Feldman Gabriella,
Joó Tibor, Mrázné Kosztolányi Judit,
Fekete Ilona, Krász Mónika, Csontos
Dóra, Hegóczki Xénia, Barta Emese.
Az ünnepség gerincét két könyvbemutató alkotta. Mitták Ferenc Az utolsó

Házassági évfordulósok köszöntése
Dabas Város Önkormányzata november 7-én, szombaton tartotta az 50-60. házassági
évfordulójukat ünneplő idős párok köszöntését. A Városháza zsúfolásig megtelt az
ünnepeltek családjaival, barátaival, unokákkal, dédunokákkal.
A jubiláló házaspárok megerősítették 50-60 esztendővel ezelőtt tett házassági esküjüket az anyakönyvvezető előtt, majd Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte őket,
és átadta az ajándékokat. A rendezvény ünnepi műsorában részt vett Kotán Erika, Bera
Márk, Kosztolányi Edit, Kiss Bence és a jó hangulatról a Rozmaring Hagyományőrző
Népdalkör gondoskodott. A rendezvény sikeréről mi sem árulkodott jobban, minthogy
az idős párok még táncra is perdültek az asszonykórus dalainak ritmusára. Az ünnepség vendéglátással zárult.
KÁ
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Kedves Időskorú Dabasi Polgárok!
Dabas Város Önkormányzata december 11–16. között tartja az Idősek Karácsonya
című rendezvénysorozatát minden városrészben, az alábbi program szerint.
Szeretettel meghívom Önöket a lakóhelyükhöz legközelebb eső rendezvény helyszínére, ahol munkatársaink ajándékkal, bejglivel és a város diákjai karácsonyi
műsorral kedveskednek a szépkorúaknak. Áldott karácsonyi ünnepet és reményteljes új esztendőt kívánok mindannyiuknak!
Kőszegi Zoltán polgármester
Program:
december 14., hétfő, 15.00 óra :
Dabas-Gyón, Gyóni Géza Általános Iskola
december 15. kedd, 15.00 óra:
Dabas, Kossuth Művelődési Központ
december 16. szerda, 15.00 óra:
Dabas-Sári, Szent János Katolikus Általános
Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
közös tornaterme
december 21., hétfő, 15.00 óra:
Dabasi-Szőlők, Művelődési Ház
A különböző helyszíneken a műsorban közreműködnek: a Gyóni Géza Általános
Iskola, a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szent János Katolikus
Általános Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákjai, valamint a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör.
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Meghívó
Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt december 17-én, pénteken 18.00 órakor tartandó Ünnepi Évzáró Képviselőtestületi ülésünkre, a Városháza nagytermébe.
A rendezvényen hagyományainkhoz
híven átadjuk az Év Vállalkozója, a Dabas
Város Közbiztonságáért és a z Év
Kulturális Eseménye elnevezésű önkormányzati díjakat a javasolt személyeknek
és csoportoknak.
Az ünnepi karácsonyi műsorban közreműködnek a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és tanárai.
Kőszegi Zoltán polgármester
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Dabas Város Önkormányzata minden évben megajándékozza a
dabasi diákokat Mikulás-nap alkalmából. Idén számukra kicsit
hamarabb jött a Mikulás, ugyanis a Magyar Cirkusz és Varieté
csak november 25-re tudta beiktatni országjáró turnéjába a téli
gálaműsor dabasi előadást. A rendezvényen mintegy 1000 dabasi
iskolás vett részt. Az óvodások sem maradnak ajándék nélkül, de
hozzájuk december 6-án érkezik hintón a Mikulás.
– ui –
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November 21-én szerveztük meg jótékonysági bálunkat. A szülők,
tanárok és az iskolavezetés szoros összefogását dicsérte az, hogy tanulólétszámunkat jóval túllépő, 210 főnyi vendégseregnek nyújtottunk
lehetőséget kikapcsolódásra, szórakozásra, beszélgetésre ezzel a rendezvénnyel. Zenével (Dance Band), műsorral az iskola jelenlegi és volt
növendékei, valamint mi tanárok kedveskedtünk az egybegyűlteknek.
Felkészítő Kollár Lászlóné Marika tanárnő volt. Az est egyik fénypontja tanulóink színvonalas nyitótánca volt. Örömtől és könnytől
csillogó szemmel csodálhattuk őket. A vendégeket Kollár László igazgató úr köszöntötte, Csonka Csaba atya pedig Boros Levente főigazgató úr elismerő, támogató szavait tolmácsolta közösségünk számára.
Pásztor Győző atya által mondott asztali áldással vette kezdetét a
vacsora, majd a hajnalig tartó mulatság. A bál sikeressége, mely a résztvevők elégedettségével és a jelentős összegű bevétellel is mérhető,
köszönhető az áldozatos szülői munkának – Béki Györgyi vezetésével –, a dolgozók lelkes, aktív közreműködésének és nem utolsósorban

Egyszer volt, hol nem volt…
„Úgy gondolom, te is tudod,
Mert bizony megszokott dolog,
Hogy a mesék amik szépek,
Üveghegyen túl történnek.
De van egy hely,
Talán még messzebb,
Ahol nyoma sincs a nesznek,
Csend honol ott, és semmi más,
Talán csak egy halk suttogás,
A láb nesztelenül lépked,
Nem zajongnak ott a gépek,
Hol is van ez,
Hát hol legyen?
Itt volt nálunk… Dabas-Szőlőben.

annak, hogy iskolánk sorsát sokan szívükön viselik. Munkájuk, adományaik, imáik építőkövei iskolánknak. Köszönet érte!
A bál utáni vasárnaptól Krisztus király ünnepével már adventre és
Megváltónk eljövetelének ünnepére, karácsonyra készülünk.
Iskolánkban a lelki-hitéleti nevelés különös hangsúllyal bír, melynek
fontosságát mai zaklatott, nyüzsgő világunkban minden ember érzi.
Felkészülésünket az elmélyülés, Istenhez közeledés jellemzi, hogy
szívünk ne rideg, zárt kocsmaajtó, hanem meleg, lágy jászol, méltó
hajlék lehessen a közénk érkező Istengyermek számára.
Decemberi programjaink:
dec. 04. Tanulóink Szent Miklós-napi szentmiséje kápolnánkban
dec. 17. Iskolai karácsonyi előadás a szülők számára
dec. 19. 16.00 órától: Karácsonyi koncert a sári templomban (diákok,
tanárok szülők kórusa)
dec. 21. Lelki-nap a tanulók, dolgozók, este pedig a szülők számára
Jankulár Margit és Máténé Suhajda Andrea tanítók, hitoktatók

Volt, ahogy volt, mert ha nem lett volna,
el sem mesélném!
Egyszer volt, hol nem volt… ez a mese
nálunk volt, rólunk szól. Volt a dabasi önkormányzat vezetésében egy lelkes csapat, akik
úgy gondolták nem buszoztatják esőben,
hóban, szélben az apróságokat a gyóni óvodába, hanem a városrész központjában lévő
gyönyörű épületet átalakítják, berendezik
óvodának. Az elhatározás után már „csak” a
pénz kellett az elképzelés megvalósításához,
hiszen 30 lurkó várt a kedvezőbb lehetőségre. Így 1999 szeptemberében megvalósult a
rég óhajtott álom. Hej óvoda, óvoda, ez lett
ám a csoda! Ezért a csodáért sokat dolgoz-

tak: önkormányzat vezetése, szülők, óvoda
vezetése, nagymamák, nagypapák, rokonok,
ismerősök, barátok, szomszédok, akik képesek voltak összefogni, tenni e közös célért, a
legnagyobb kincsért, a GYERMEKEKÉRT.
Büszkék vagyunk, hogy ennek a lelkes
közösségnek a tagjai lehetünk, s akik együtt
az elmúlt 10 évben 233 férőhelyen fogadhattuk a gyermekeket. Élményekkel, „tiszta
forrásból” merített értékekkel gazdagítva
mindennapjainkat. Köszönjük támogató
segítségét mindazoknak, akik bármilyen
formában és módon velünk voltak.
Baginé Tóth Aranka és
Gyöngyösi Andrea óvodapedagógusok
'%%.#YZXZbWZg9VWVh*
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Térségi kulturális és
információs portál
www.leadercontact.com
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Egyesület honlapja egy átfogó kulturális és információs portál, mely kézzel
fogható közelségbe hozza az Új
Ma g ya r orsz á g Vidék fe jle sz té si
Program pályázati lehetőségeit, naprakész hírekkel szolgál a környékbeli
rendez vények ről, esemé nyekről,
ugyanakkor számos intézmény és szervezet elérhetősége is megtalálható itt.
A honlap elsősorban azt a célt szolgálja, hogy a pályázati kiírásokat, rendeleteket, a szükséges dokumentumokat,
azok kitöltési útmutatóit csokorba
fogva, komplett formában bocsássa a
nagyközönség rendelkezésére, ezzel
megkönnyítve a pályázás folyamatát.
Az oldalon a felső és oldalsó menüsor pontjairól gyakorlatilag a webhely
összes szolgáltatása közvetlenül elérhető. Friss híreket böngészhetünk;
címeket, telefonszámokat találhatunk
a helyi vállalkozásokhoz, szolgáltatókhoz és önkormányzatokhoz.
Mindeközben részletes eseménynaptár tájékoztat minket napi bontásban a térség rendezvényeiről, az ilyen
alkalmakkor készült fényképeket
pedig a Képgaléria menüpont alatt
tekinthetjük meg, pl.: Dabasi Halfőző
Fesztivál, Futónap, Krumplifesztivál
Bugyin, falunapok szerte a térségben.
Érdemes tallózgatni az oldalt található hivatkozások között, melyekre
kattintva könnyedén elérhetünk számos, témájában kapcsolódó honlapot.
A weboldalt főleg olyanoknak ajánljuk,
akik pályázni szeretnének, de azok is
nagy hasznát vehetik, akik egyszerűen
csak érdek lődnek a térség lehetőségei,
eseményei iránt.
Pacsirta Mátyás
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Élő, pezsgő szőlősi közösség – a III. Szőlősi Napok 2009. november
2009-ben már harmadik alkalommal került megrendezésre a Szőlősi Napok őszi kulturális programsorozat azzal a céllal, hogy számos
nemzedéknek biztosítson szervezett szabadidőeltöltési lehetőséget. Idén kibővült és hosszabbra nyúló, egész hetet betöltő rendezvényre vártuk
az érdeklődőket. A hagyományossá váló programok mellett számos új elemmel is gazdagodott a Szőlősi Napok.

tíz év munkájának összegzése volt képek,
filmek és az apró gyermekkezek alkotásai
által. A kiállítást a gyerekek őszi dalokból
és játékokból álló műsorával nyitották
meg a nagyközönség számára, s egy kedves
népi gyermekjáték segítségével körbekalauzoltak minden vendéget óvodájukon.
November 14-én szombaton délelőtt
nyílt meg a „Szőlősi Iskola” kiállítás a
Művelődési Ház épületében. A tárlat
anyaga képekből, térképekből, rajzokból,
az egykori irkákból és könyvekből állt. Az
összesen hét tablóban összeállított képanyag és az abból készült, a városrész történetében első kiadvány csupán egy
részlet, mely összegezve nyújt betekintést
az iskola életébe.

diákjainak és tanárainak előadásában. A
műsort követően beszélgetésre és rövid
sétára invitáltuk a jelenlévőket, hogy virágot helyezzünk el az elmúlt évben felavatott Bátki János-emléktáblánál.
Vasárnap délelőtt a szőlősiek zsúfolásig
megtelt templomba érkezhettek. Az ünnepi hangulatú szentmisét követően visszatérő vendégként köszönthettük a Pátria
énekegyüttest és a Szalon Brass kvintettet, akik közel egyórás koncertet adtak.
Délután a zsúfolásig megtelt Művelődési
Házban több mint 80 fő részvételével
bemutatásra került a Mag Televízió segítségével elkészített dokumentumfilm, mely
szintén fontos, de nagyon ritkán emlegetett helyi történelmi eseményt mutat be.

A kiállítást Szandhofer János alpolgármester és kerületi képviselő nyitotta meg
a közel hetven résztvevő jelenlétében.
Beszédében kihangsúlyozta, hogy a kiadvány és a tárlat anyaga olyan képeket és
emlékeket tartalmaz, amelyekhez erősen
kötődünk. Ez a kapcsolat, a gyermekkori
iskolás élmények örökre megmaradnak az
ember életében és összefűznek bennünket. Alpolgármester úr szavait követően
kezdődött el az ünnepi műsör a Múzsák
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A második világháború borzalmas
emlékét, amit a szőlősi közösségnek kellett elszenvednie. A film egyrészt rekonstruálja, másrészt emléket állít mindannak
az eseménysornak, aminek a következtében hat ártatlan fiatal szőlősit kivégeztek
az orosz katonák a falu határában.
Az idei év a Közösségek Éve, amikor a
rendezvénysorozat programjait állítottuk
össze, arra törekedtünk, hogy minden nap
a szőlősi közösségnek, a szőlősi közösségről szóljon. A rendezvények látogatóinak
száma, az összesen közel 350 fő igazolja,
hogy nagyon fontosak ezek a rendezvények, hiszen a közös élményekkel erősítjük közösségi összetartozásunkat.
Köszönettel tartozunk mindazoknak,
akik munkájukkal, felajánlásukkal, segítségükkel hozzájárultak a rendezvények
sikeres megvalósulásához!

Fotók: Karlik Dóra és Feldman László

A Szőlősi Napok első eseménye november
10-én a városban hosszú ideje tevékenykedő drog-kortárs oktatók találkozója volt,
melyet egy kora esti előadással kötöttünk
egybe. A találkozó és az előadás, ahogyan
a cím is meghatározta, a „szertelen”, egészséges életmód jegyében, a kábítószerek
káros hatásairól szólt. Illetve több volt
ennél Kreiner József rendőrezredes bemutatója, hiszen párhuzamba állított két
lehetőséget, azt, hogy a világban keressük
és fedezzük fel a szép dolgokat, vagy tönkretéve a saját és a körülöttünk lévők életét
a természetes, vagy a szintetikus drogok
világában létezünk.
A következő nap szintén a jó, a pozitív
érzések közvetítéséről szólt. A Bátki János
Nyugdíjas Klub közvetítésével érkezett el
Szőlőbe már második alkalommal a
Nagykőrösön élő, Zsíros Simon Mária
író, költő, előadóművész, aki saját alkotásait, azok keletkezési körülményeit mutatta be az érdeklődők számára.
November 12. az egészségmegőrzés
jegyében telt el, hiszen már hagyományos
módon tartott dr. Radvánszki Ida és
dr. Klemencz Hajnalka asszisztenciája
segítségével orvosi szűrővizsgálatot a Civil
Közösségi Házban. Számos érdeklődő
részvételével vizsgálták az érrendszer állapotát, mérték a vérnyomás-, vércukorszintet, a testtömeget. A közel két és fél órás
szűrést követően a Bátki János Nyugdíjas
Klub tornacsoportjának egészségmegőrző
tornabemutatója következett.
A pénteki napon a Szőlőkert Óvoda
fennállásának 10. évfordulója alkalmából
az óvodában dolgozó közösség javaslatára,
a szülők összefogásával kiállításmegnyitót
tartottunk. A kiállítás témája az elmúlt

Feldman László
a Civil Közösségi és Művelődési Ház vezetője
'%%.#YZXZbWZg9VWVh,
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Felhívjuk Tisztelt Fogyasztóink figyelmét, hogy a hideg idő beálltával a házi
vízvezetékek, vízmérőhelyek fagy elleni
védelméről takarással, illetve a víztelenítő főcsapok elzárásával szíveskedjenek
gondoskodni. A fogyasztó hibájából
bekövetkezett kár, illetve a vízmérő elfagyása miatt elfolyt vízmennyiség díjának
megfizetéséről, illetve a vízmérőpótlás
költségétől nem tudunk eltekinteni.
DAKÖV KFT.
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Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Hornyák
András temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek, valamint fájdalmunkban osztoztak.
Hornyák család

Köszönet az 1%-ért
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda „APRÓNÉPÉRT” elnevezésű alapítványának
kuratóriuma köszöni a támogatást azoknak az intézményi dolgozóknak és szülőknek,
akik a 2008. évben is felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány javára.
A számlára érkezett 376 393 Ft összeget alapítványunk a tőke emelésére fordította.
Kérjük, a jövőben is támogassák alapítványunkat:
ADÓSZÁMUNK: 18685750-1-13
A dabasi 2. sz. Napközi Otthonos Óvoda Nevelőtestülete és az „APRÓNÉPÉRT”
Alapítvány kuratóriuma örömmel tájékoztatja a város lakóit, hogy a 2009. november 7-én
megrendezett jótékonysági báljának bevétele: 520 000 Ft, mely összeget fejlesztő játékok
vásárlására (BÓBITA óvoda), és az új óvoda udvarának felszerelésére fordítunk.
Köszönettel: Kecskésné Harmincz Jolán óvodavezető
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„Ez a legszebb dolog a világon”

Fotó: Szmetana Éva

Márton-napi vigadalom a Sári Kultúrházban
2009. november 15-én délelőtt nagy sürgés-forgás előzte meg a Sári Kultúrházban
megtartott hagyományőrző
eseményt. A Sári Néptánccsoport tag jaival – a
Rozmaring Népdalkör és a
Bazsalicska Citera zenekar
segítségével – első ízben rendeztük meg a magyar népi
kultúra egyik jeles ünnepét,
a Márton-napi vigadalmat.
Ezen a napon, pontosabban
november 11-én, a tavasztól őszig legeltetett, télen pedig istállóban
tartott állatok beterelésének időpontját tartják számon, amely nem
csak a népi hagyományban, de a keresztény kalendáriumban is fontos dátumként szerepel. Az ünnep az őszi munkák lezárását hivatott
kiemelni, hiszen ilyenkorra már befejeződtek a betakarítások, véget
ért a szüret és egy kicsit lelassult a gazdálkodással foglalkozó embe-

G{Y^h
B^`ja{h
A tavalyi sikeres rendezvényen felbuzdulva idén újra megrendezi a
Rádió Dabas a Mikulás-bulit december 6-án, vasárnap, a Szent
István téren. A Közösség Éve jegyében most is a szereteten és a
jótékonyságon van a hangsúly. Reggel 9-től délután 3-ig a Magyar
Vöröskereszttel közösen véradást szervezünk, és reméljük, sikerül
megdönteni az egy évvel ezelőtti rekordot, és száznál is több ember
menthet meg több száz életet. December közepéig várjuk továbbra
is adományaikat, a feleslegessé vált ruhákat, játékokat, könyveket,
élelmiszert, hogy karácsony előtt az egyházak segítségével eljuttathassuk a rászorulóknak. Hiszen csodát tenni nem képesség, hanem
lehetőség!
Mikulás napján azért a könnyed szórakozás és a Télapó sem
maradhat el. Délutántól karácsonyi kirakodóvásár, kézműves foglalkozások, az ócsai Palánta Gyermek és Ifjúsági Misszió bábjátéka majd finom falatok várnak kicsiket és nagyokat egyaránt.

@Vg{Xhdcn^V_{cY`oc
Hallgatóink megszokhatták, hogy karácsonykor a Rádió Dabas
fája alatt bizony mindig akad bőven meglepetés. A válság kellős
közepén arra gondoltunk, hogy a helyi és környékbeli vállalkozásokkal közösen egy olyan összetett játékba fogunk bele, amire a
térségben még nem volt példa. Számunkra is fontos, hogy az üzle-

rek élete. Sári városrészben tavaly novemberben alakult meg a felnőtt
néptánccsoport, amely azóta számos ünnepségen, nótaesten és
közösségi eseményen képviselte a népi kultúra megőrzésének hivatását. Első, saját rendezésű délutánunkat nagy siker övezte nem csak
a fiatalok, de a felnőttek, sőt az idősek körében is. Az érkező vendégeinket népviseletben fogadtuk, forralt borral, libatepertővel és sült
tökkel kínáltuk meg, majd a leporolt és felújított SIC Klub (Sári
Kultúrház pincehelyisége)megnyitója után, természetesen az alkalomhoz illően kemencében sült libahússal kínáltuk. Az est további
részében magyar és szlovák népdalokat énekeltünk, majd táncházzal
zártuk a napot. Nagy büszkeséggel töltött el bennünket, amikor a
80-as éveihez közel járó Kőszegi Józsi bácsi – miután meghallgatta
közös éneklésünket a Rozmaringokkal – azt mondta, hogy
„Gyerekek! Ez a legszebb dolog a világon!”.
Köszönjük a sok támogatónk és pártolónk hozzájárulását, melynek köszönhetően létrejöhetett ez a rendezvény. A jövőben is hasonló jellegű összefogásokkal kívánjuk színesebbé tenni a város kulturális életét.
Foki Krisztián a Sári Néptánccsoport nevében
tek szilárd lábakon álljanak, biztos és folyamatos vásárlói körrel
rendelkezzenek, a vásárlói tőke helyben maradjon. Karácsonyi
ajándéközön játékunkban való részvétel feltétele, hogy az akcióban
részt vevő üzletekben vásároljanak és minden megkezdett 5000
forint után egy kupont kapjanak. A sorsjegyet kitöltve vissza kell
juttatni a Rádió Dabas szerkesztőségébe, vagy a kihelyezett urnákba kell bedobni. Minden jegy széle perforált, és egy ellenőrző szelvénnyel van ellátva, amelyet jól meg kell őrizni. December 23-án ne
vigyék messzire füleiket a 93.4-ről, hiszen szinte percenként sorsolunk a beérkezett kuponok közül, a fődíj pedig egy síút!
A játékban részt vevő üzletek: Al-kat Bt., All size ruházat,
Aquamarin Illatház, Aranykorona Ékszerbolt, Babóca Baba bolt,
Biokuckó, Huf bau Barkácsáruház, Jasin Bútoráruház, Kaldi
Üzletházak, Kári-ker – Big Dekor, Kincs-Tár, Koronasport Adidas
és Nike Üzlet, Kölyöksziget Játékbolt, Misso Butik, Multi Bringa,
Műszaki Elektro Outlet Áruház, Palermo Cukrászda, Pannon
Dabas, Pentameter Könyvesbolt, Rétesház, Roberto Elegáns Férfi
Divat, Sansz haj és testkozmetika, Sellő Rekreációs Centrum,
Semiramis Kávézó, Simon Foto Dabas, Szarvasbangó Galéria,
Szivárvány Divat & GAS üzlet, Tamara fehérnemű, Thai
Masszázs, Tihanyi Üzletház, Vill-szer-ker, Virág Mindenkinek…
és folyamatosan bővül.
További információk: www.radiodabas.hu
Köszönjük, hogy egész évben együtt lehettünk Önökkel,
a hallgatókkal, maradjon 2010-ben is a 93.4 frekvenciáján.
Boldog, szeretetteljes ünnepeket kíván a Rádió Dabas stábja!

Mozgássérültek karácsonya a Városházán

A Mozgássérültek Dabasi Szervezete karácsonyi ünnepséget rendez a Városháza nagytermében,
december 10-én 15.00 órakor. Minden sorstársat és érdeklődőt szeretettel várunk!
'%%.#YZXZbWZg9VWVh.
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Mindig van lehetőség a gyógyulásra
Dr. Bérdi Eszter, a dabasi Tüdőgondozó vezetője már harminc éve van az orvosi pályán.
1993-tól vezeti az intézetet. A régiós feladatokat ellátó gyógyintézmény hatósugarába mintegy 51 000 ember tartozik. A doktornő rengeteg beteggel találkozik naponta, gyógyít, irányít, adminisztrál. Derűjét, kedvességét egy pillanatra sem veszíti el, minden betegéhez van
egy jó szava. Múltról, jelenről, hivatásról, családról, hobbiról beszél nekünk az alábbi interjúban. Az egészséges élet receptjét, és a gyógyulás útját is feltárja az olvasók előtt.

K. Á.: Beszéljünk a kezdetekről! Honnan
indultál, mikor döntöttél úgy, hogy orvos
leszel?
B. E.: Újpesten születtem s nevelkedtem. Édesapám szintén orvos volt, tüdőgyógyász. Ő az Újpesti Városi Kórház
I. Tüdőosztályát vezette csaknem négy
évtizeden keresztül. Édesanyám „háztartásbeli” volt, nagyon sokat dolgozott a
húgom s jómagam nevelésével, taníttatásunkkal. Lehetett volna operaénekes, de a
két kisgyermek miatt nem vállalta a
Debrecenben felkínált szólóénekesi karriert, nem akart minket édesapámmal
egyedül hagyni. Az általános iskolát, valamint a középiskolát is Újpesten végeztem,
majd a Könyves Kálmán Gimnáziumból
felvételiztem az orvosi egyetemre 1970ben, de csak 73-tól kezdhettem el a tanulmányaimat. Nem voltak ugyan hasztalanok ezek az évek sem, ekkor orosz nyelvű
idegenvezető voltam az Express utazási
irodánál, s számos olyan ma már nélkülözhetetlen tudásra tettem szert, mint pl.
a gyors- és gépírás.
K. Á.: Orvosként még egy vargabetű következett, mielőtt tüdőgyógyász lettél volna.
B. E.: 1979-ben, szeptember közepén
kaptam meg a diplomámat, s helyezkedtem el az Árpád Kórház központi laboratóriumában. A szemészeti szakvizsgára az
Uzsoki Utcai Kórház szemészetén Marek
tanár úrnál, a Péterffy Sándor Utcai
Kórház szemészetén Pajor tanár úrnál,
majd a Honvéd Kórház szemészetén Túri
Károly orvos ezredes osztályán készítettek
fel. A Visegrádi utcai rendelőben dolgoztam szakorvosként, míg az élet közbe nem
szólt, s terelt a tüdőgyógyász pályára.
Eszter lányom ugyanis igen allergiás és
asztmás lett, s így a panellakásból el kellett
költöznünk. Csak a mátraházi Tüdőszanatóriumban volt olyan lehetőség, hogy parkettás, egészséges körülmények között
lakhattunk.
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K. Á.: Miért éppen Dabas? Hogyan és
mikor kerültetek Dabasra?
B. E.: A mátraházi Tüdőgyógyintézetből
1988 őszén visszajöttünk Budapestre.
Ekkor lett első osztályos a lányom. Az
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet XII. osztályán kaptam állást, ahol
két évet prof. dr. Schweiger Ottó osztályán
tölthettem el. Itt sokat tanultam, tapasztaltam, s így kerültem dr. Vadász Imre
Erdei telepi osztályára, ahol Dabas és környéke lakosait látták el. Antmann főorvos
urat – aki több mint 20 év után távozott
Dabas Tüdőgondozó éléről – helyettesítettük fél évig. Javarészt én jöttem Dabasra
kétszer egy héten, s nagyon megszerettem
az itteni embereket. Megtetszett a tüdőgondozó, megismertem az ott dolgozó
munkatársakat, s a meghirdetett vezetői
állást megpályázva 1993. január elsejétől
teljes állásban dolgozom itt Dabason, a
mintegy 51 000 fős ellátási területen.

nagymamám Vihnyefürdőn született,
édesanyám is a szlovákiai Királyhegyalján
látta meg a napvilágot, s az ottani csodálatos dallamvilág egész életen át elkísérte
őket, nap mint nap daloltak, így számomra
is természetes közeg lett az ének-zene világa. Édesapám is szépen zongorázott, a
legmodernebb dzsessztől a klasszikusokig,
„fülhallás” után, kotta nélkül lejátszott
mindent. Én ezt nem örököltem, csak kottából tudok játszani. A közös zenélés híve
voltam mindig, így lányommal itt, Dabason
is kb. 15 éve zenélünk. Gyakran fel is léptünk hegedű-zongora felállásban. A karének is a közös zenélés igen szép része. A
törökbálinti Cantabile Kórus tag jai
vagyunk, bár az utóbbi időben a sok elfoglaltság miatt csak ritkán tudunk részt
venni a próbákon, de a fellépéseken ott
vagyunk. A zene egyszerűen része a mindennapjainknak, e nélkül el sem tudjuk
képzelni az életünket.

K. Á.: Hogyan tudtad, tudod összeegyeztetni a hivatásodat a magánélettel?
B. E.: Csak közös erőfeszítéssel lehetséges. Mindig nagyon nagy volt a terhelés,
ugyanis a kórházi munkához havi 4–10
ügyelet is hozzátartozott. Férjem komoly
részt vállalt a házimunkában is a gyermekek nevelése mellett. Sokszor ünnepnapokon az ügyeletbe hozta be az ünnepi
kellékeket. Felpakolva mindennel a rendelőben együtt ünnepeltünk, hogy a gyerekek azért érezzék a különleges hangulatot.
Sokat sütött-főzött, s megtett mindent,
hogy ne érezze a család, hogy sok időt töltök távol tőlük.

K. Á.: Mi a szakmai hitvallásod, orvosként mit tanácsolnál az embereknek?
B. E.: A mindennapokban a jó közérzet,
a lelki béke számít nagyon sokat. Ha ehhez
hozzá tudok járulni, akkor úgy érzem,
hogy megtettem mindent, amiért itt
vagyok. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy
mennyire fontos a mindennapi tevékenység, a táplálkozás, a folyadékbevitel, a
mozgás, a minket ért feszültségek ellenére
a lelki békénk kialakítása. A betegségek a
rossz bánásmódból adódnak, amit helytelenül teszünk a testünkkel, az bizonyos idő
után megbosszulja magát. A lényeg az,
hogy semmi sem végleges. Ha bármilyen
komoly gond, betegség adódik, még mindig van lehetőség a gyógyulásra. Sok
munka, kitartás s jó orvos-páciens együttműködés szükséges hozzá. Fontos, hogy a
beteg is érezze, hogy nélküle nem lehet jó
eredményt elérni. Ez az, amit betegeimnek
tanácsolok rendszeresen, kitartóan... soksok éve már.
Kapui Á.

K. Á.: Jó művészi érzékkel vagy megáldva,
hangszeren játszol, szeretsz énekelni. Honnan
hozod a zene iránti rajongásodat?
B. E.: Már ötéves koromban elkezdtem
zongorázni, ezt egészen 1973-ig rendszeresen gyakoroltam, fejlesztettem. Édesanyám hatása is sokat számított. Anyai
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Karácsonyi ajándék
Gyermekfejjel soha nem értettem azt a mondást, hogy jobb adni,
mint kapni. Annyira vártam az ajándékosztást, hogy amikor elérkezett karácsony előtt az az idő, hogy azt mondtuk: már csak 7 hét
van hátra, naponként számoltam vissza az éjszakákat, amelyeket
végig kellett aludni a nagy napig. Akkoriban ezeket a napokat azzal
töltöttem, hogy megkerestem a szüleim által jól eldugottnak hitt
ajándékokat, és gyönyörködtem bennük. Aztán elérkezett december 24., amelynek nálunk jól bejáratott „liturgiája” volt. Az ebéd
után édesapám elővette a karácsonyfát és a talpat. Mindig komoly
küzdelmet jelentett megtalálni azt a helyzetet, amelyben a fa egyik
irányból sem volt ferde. Arra is emlékszem, hogy egyik évben sem
volt a fa tökéletes, valamelyik oldalát mindig a fal felé kellett fordítani, hogy ne látszódjon a hiba. Aztán előkerültek a díszek, amelyeket pontos szisztéma szerint helyeztünk a helyükre. Égősor,
szaloncukor, üvegdíszek, és végül az ezüst- és aranyszalagok.
Amikor ezzel végeztünk, már kezdett sötétedni. Meghitt, ám az
ajándékozás izgalmától egyben nagyon feszült percek is voltak
ezek. Majd irány az alagsori kazánház, ahol bátyámmal átvészeltük azt a hosszúnak tűnő időt, amíg a „Jézuska meghozza az ajándékokat”. Ezután a pattogós hangú bakelitlemezről felhangzott a
Csendes éj. Ez volt a jel, hogy előjöhetünk, és rávethetjük magunkat a fa alatt rejtőző ajándékokra. Az öröm mámorától szinte nem
is tudtam figyelni másra, de nem is akartam. Végre használatba
vehettem azt, amiben eddig csak gyönyörködhettem. Még hogy
jobb adni, mint kapni?! Ugyan már.
Azóta jó néhány év eltelt, és azon kapom magam, hogy az életemet arra tettem fel, hogy adjak. Illetve, ha pontosan akarok fogalmazni, akkor arra, hogy továbbadjak. Továbbadjam azt, amit én is
úgy kaptam. Hogy mi az valójában, most még magam sem tudom
pontosan, de tudom, hogy gyönyörködhetek benne. Jól el volt rejtve, de végül is rátaláltam. Érzem, sőt tisztában vagyok azzal, hogy
bár csak töredékes az ismeretem, mégis meg kell tudnom valahogy
fogalmazni az ajándékot ahhoz, hogy más is gyönyörködhessen
benne. Isten szeretete az, amit karácsonykor próbálunk meg felfogni, de úgy érzem, még csak az alagsori kazánházban vagyunk.
Tudjuk, hogy mi az, amit kapni fogok, de eddig „csak” a gyönyörködés volt az, amiben részünk lehetett. Mikor szólal már meg az a
karcos bakelitlemezhang? Mikor kapjuk már meg a jelet, amely azt
jelenti számunkra: végérvényesen miénk lehet az ajándék.
Várakozunk, és közben adunk. Nehogy valaki kimaradjon! Hallja
mindenki? Gyönyörködjetek az Úrban, aki közénk született, és
ezzel elhozta számunkra azt a reménységet, hogy egyszer majd ott
lehetünk Őnála el nem múló örömmel!
László Milán evangélikus lelkész
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Jótékonysági bál a gyóni
katolikus közösségben
2009. október 24-én, a Közösség Évében megrendezésre
került az első gyóni katolikus bál. A Lazi-Tó-Liget adott otthont a rendezvénynek, a jó hangulatról a HAWER BAND
gondoskodott. Nagyon örültünk, hogy 291 fő vett részt ezen
a jótékonysági esten. 19.00 órától vártuk a vendégeket.
Ministráns gyermekeink színes műsorral készültek, volt
mesemondás, vers, ének, gitárszó. A vacsora bőséges sültes tál
volt és hajnalban a sok-sok tánc után megérdemelten fogyasztottuk a töltött káposztát. Éjszaka meglepetés várta a vendégeinket, hastánc bemutatóval kedveskedtünk nekik. 1 órakor
kezdetét vette a tombolahúzás, közel 100 felajánlást kaptunk,
így majd‘ egy óra hosszáig tartott a nyeremények átadása. Az
éjszaka jó hangulatban telt, sokat táncoltak vendégeink. A bál
reggel 4.30-ig tartott. A bál bevételét a templom belső festésére fordítjuk. Összesen, amit a bál hozott az egyháznak az
adományokkal együtt 565 380 Ft.
A bál másodlagos célja ez volt, a legfontosabb célja pedig,
hogy az egyházközségünk együtt lehessen egy kicsit másképp. Jobban megismerjük egymást, egy kicsit elfelejtsük a
gondjainkat, fájdalmainkat és tudjunk örülni annak a szeretetnek, amit Isten adott! A bál ötlete Garajszkiné Hornyák
Erika főszervező fejében született meg már két éve. Most jött
el az idő, hogy meg is valósítsuk! Köszönöm Kollár Balázsnak,
Újvári Imrének a szervezésben való segítséget, és mindenkinek a sok adományát, legyen az kicsi vagy nagy, az Úr szemében mind a kettő Gyémánt! Isten fizesse meg!
Csonka Csaba gyóni plébános
TOMBOLA TÁMOGATÓK
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Kitüntetés
November 4-én az ’56-os forradalom leverésének szomorú, sötét emlékű napján a
Parlamentben ünnepeltek egy főpapot.
Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
Egyházmegye érsek, Dabas város díszpolgára kapta meg a Mindszenti-emlékérmet.

Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke szerint szükség van az erkölcsi
meg újulásra, a
gyógyulásra, Bábel
Ba lá z s k a locsakecskeméti érsek
pedig a lélek gyógyító orvosa. A politikus
úgy fogalmazott, hogy az érsek ma
Magyarországon a keresztény megújulás
érdekében dolgozik az egyház munkatársaival együtt. Lezsák Sándor hozzátette,
hogy Bábel Balázs munkássága a Kárpátmedencében mindenhol ismert.
Az MTI, majd nyomában a nagy országos médiák, a Kossuth Rádió, MTV1,
Duna TV sorra hozták a hírt képes
illusztrációkkal. Közismert, hogy Mind-

szenty bíboros úr a legnagyobb papi egyéniségek közé tartozott, erkölcsi kérdésekben nem ismert kompromisszumot. Végül
kiérdemelte a mártír jelzőt. Az idei díjazott a köztiszteletben álló Bábel Balázs
érsek úr, híres szónok. Egy mára már
kihalófélben levő ősi műfaj áldott művelője. Úgy szól az emberi szívekhez, hogy a
kétkezi munkás, a vályogvető vagy a lovas
kocsis éppen úgy megérti, mint az egyetemi professzor. Különleges képesség ez és
ha – mint nála – megfelelő bátorsággal is
párosul, ragyogó életmű születhet.
Természetes, hogy sokan fogadták
örömmel, méltánylással elismerésének
hírét. Csíksomlyó, Gyu la fehérvár, Arad
után érthető ez a döntés a bírálóbizottság
vagy a kuratórium részéről.
J. B. M.

Herencsényben jártunk
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Kacsó Sándor

Advent a lágerben
Ó, gyere be, kicsi Jézus,
Ó, gyere be, béke,
Hajszolt lelkem hajlékába,
Fáradt lábam, hajlott hátam
Bús Betlehemébe.
Nagyon rossz a világ most itt.
Zárva ajtó, ablak,
Mindhiába kopogtatnál,
Előkelőbb lakásokban
Aligha fogadnak.
Nem is nagyon hiszem, hogy jobb
Szállásod akadna,
Mint ez az én fáradt testem
Karácsonyi békét váró
Rozzant istállója.
Igaz, itt az idegenben
Elhagyatott, árva,
Kóbor kutyák vonítnak rá,
S hosszú puskák, szöges drótok
Állnak ajtajába.
Igaz, búval vert födelét
Komisz szél cibálja,
S nincsen semmi, semmi fény már
Hideg éjbe vakon néző
Két kis ablakába.
De az alázat szalmáját
Hintettem le a földre,
S meleg párát lehel majd Rád
Türelmességem szamara,
Jámborságom ökre.
Gyere bé hát, kicsi Jézus,
Karácsonyi béke!
Rozzant testem kis ablakán
Hadd tekintsen ki az öröm
Meleg lámpafénye.
Tirgu Jiu, 1944. december 10.
– román internálótáborban
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„Egy ország és népe újjászületése nemzedékek műve.”

KŐBE VÉSHETŐ GONDOLATOK GRÓF VAY PÉTERTŐL
A hamis próféták lelepleződésének időszakát éljük. Régi-új
neveket tanulunk, hiszen a válságban kellenek csak igazán a
kapaszkodók. Szerencsénkre a magyar múlt bővelkedik a méltatlanul elfelejtett-elhallgatott példaadó személyiségekben, kiknek munkássága mintául szolgálhat nehéz helyzetünkben. A
legjobb példa erre gróf Klebesberg Kúnó: a kiváló kultúrpolitikus
nevét ma már olyan korosztályokhoz tartozók is kifogástalanul
ejtik, akik meglett felnőttként hallottak róla először. Az újra
felfedezett jeles magyarok
listáján – mint a zt a
kö z el mú lt e se mé nye i
tanúsítják – egyre tiszteletreméltóbb hely jut a
gyóni születésű gróf Vay
Péter címzetes püspöknek.
A kedvező fejlemény az
utóbbi évek hozadéka.
K i le nc é v ve l e z e lő t t
Faludi Péter a Valóság
hasábjain még abszolút
elfeledett személyiségként írt a főúri család sarjáról. Állítását egyebek
mellett azzal is alátámasztotta, hogy könyvei
iránt sincs gyakorlatilag
érdeklődés. Az antikvár
könyvek piaca Vay Péter
műveit – ritka előfordulásuk ellenére – valóban alacsony árszinten jegyezte. Az aukciókon sokáig jellemzően 6000–8000 Ft volt az induló ár, melytől
a leütési árak sem szakadtak el jelentősen. A piac értékítélete
azonban mintegy másfél évvel ezelőtt radikálisan megváltozott.
Magyar nyelvű főművei (Kelet császárai és császárságai, Kelet
művészete és műízlése, Amerikai naplókivonatok, A keleti féltekén) esetében ma már 20 000 Ft körüliek a kikiáltási árak és
nem ritka a 40 000 Ft-ot meghaladó vételár. Mi több, már
50 000 Ft feletti leütésre is volt példa. Az antikvár tárgyakat,
könyveket a gyűjtők, befektetők már réges-régen felfedezték, így
a látványos felértékelődés a művek tartalmával, azok időszerűidőtálló mondanivalójának felfedezésével magyarázható. Ezen
a téren Vay Péter esetében az ázsiai földrész fejlődésének előrejelzése a legismertebb példa. Tapasztalatai alapján, tudományos
elemzéssel emberöltőkkel korábban felismerte a „kistigrisek”
fellendülését, majd a világgazdaság súlypontjának áthelyeződését is a kontinensre. A keleti témákon túl felhívta a figyelmet a
család mint társadalmi egység fontosságára, a tőke mohóságára,
kordában tartásának szükségességére, azaz korai keresztényszocialista nézeteket fogalmazott meg. Műveinek olvasása nem
egyszerű feladat, mert az egyidejű értelmezés nem történhet
rohamtempóban. A számos értékes gondolat azonban ellentételezi a megfontolva haladó olvasót.

&)9VWVh '%%.#YZXZbWZg

A jeles gondolatok közül ma már egyet a gyóni katolikus
templom falán elhelyezett emléktábla hirdet. Az 1906-ban megfogalmazott mondat időszerűségét sajnos szükségtelen hosszasan bizonygatni. Egy olyan lecsúszott-lesajnált közép-európai
országnak, mint a mai Magyarország, valóban újjászületésre van
szüksége. Hamarosan véget érhet a hét szűk esztendő, a meghatá rozó európa i orsz ágokba n, m int Fra nc iaorsz ág és
Németország, már a gazdasági élénkülés jelei mutatkoznak. A
csodavárás a zonban
kevés, az csak a sor végén
kullogáshoz elegendő. Az
elmozdulást, kilábalástfelemelkedést az együtt
működő-haladó nemzedékek láncolata, összefogá sa hozhat ja me g.
Legalább olyan önzetlen
közösségi összefogásra
volna szükség, mint amilyennel a gyóni emléktábla megvalósult az ötlettől
az avatásig.
Érdekes (avagy természetes?) módon Vay Péter
gondolatainak időszerűségét külföldön már jóval
korábban felfedezték.
Angol és német nyelven
meg jelent munkái például az amerikai földrészen a legnagyobb egyetemek könyvtárainak polcain régóta
megtalálhatók, holott az amerikai életformával és az állami
törekvésekkel szemben gyakran fogalmazott meg kritikai észrevételeket. Oly mélységgel, hogy egyes írásai egy nem demokratikus berendezkedésű országban valószínűleg tiltó listán szerepelnének. Az internetes katalógusok tanúsága szerint a Vay
Péter kötetet ajánló külhoni könyvtárak listája folyamatosan
bővül. S végül egy aktualitás. A berlini fal lebontásának 20.
évfordulóját ünnepli a világ. A médiában újra láthatjuk az európai földrész sorsfordító, euforikus pillanatait. Gróf Vay Péternek
ehhez az eseményhez is van kapcsolható, akár kőbe véshető gondolata. 1906-ban, a Kelet császárai és császárságai című nagysikerű munkájában írja: „A legmagasabb fal sem képes az idő
folyását megakasztani.” A berlini fal kiötlői, készítői és fenntartói bizonyára nem olvasták ezt a művet, pedig németül is megjelent. Ráadásul éppen Berlinben, és még szintén 1906-ban, alig
valamivel a hazai kiadás után. Ma már tudjuk, hogy érdemes lett
volna belelapozniuk, mert a tétel igazsága egyetlen évszázad
alatt sokszor beigazolódott: az idő jelképes és valódi falak
mögött egyaránt végzi a maga dolgát. Az örök időkre szánt, a
legszilárdabbnak épített és hitt kőfalak is pillanatok alatt leomlanak, amikor annak jön el a rendelt ideje…
Valentyik Ferenc
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„Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött. Gyermekkorunkban
e hónap első napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal.
Minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé.”
(Márai Sándor: December – részlet)

Dabasi kötődésű közéleti szereplőket kérdeztünk meg arról,
számukra mit jelent, mi jut eszükbe a karácsonyról.

Karácsonyi gondolatok
Berthold Brecht írja: „a karácsony hatása
alól még az ateisták sem vonhatják ki magukat.” Vajon miért? Jézus születése nem
mindenkinek jelenti azt, amit a keresztény
hitvallás megfogalmaz, de minden jóakaratú embernek erkölcsi és kulturális érték
a szeretet, a béke, az igaz emberség, ami
szorosan kapcsolódik Jézus születéséhez.
Az is elgondolkodtató, hogy az életünkben nagyon ünnepelt hősöket, írókat,
tudósokat, művészeket elfelejti a világ, de
Jézusról csaknem mindenki tud, és az
emberiség legnagyobbjai közé sorolja.
Honnét ez az állandóság? Az ember
örök dolgokra is vágyik, a szeretet, béke,
boldogság mind olyan valóságok, amelyek
a k kor iga z a k, ha nem mú lna k el.
Körülöttünk az elmúlt években struktúrák, társadalmi viszonyok változtak, és
nem lettünk boldogabbá, de jobbá sem,
ami a tömegeket érintő szociális elszegényedéssel sem magyarázható. A viszonylagos jólét idején, a hetvenes-nyolcvanas
években, amikor igen sok ajándékot kaptak a gyermekek, az ünnepek múltával
megkérdeztem őket hittanórán: minek
örültek a legjobban? Többen azt válaszolták: együtt volt a családunk, közösen játszottunk. Miközben ezeket a sorokat
írom, egy nagyon idős ember látogatott
meg, aki elmondta, hogy ajándékként azt
kérte – haragban lévő – gyermekeitől,
hogy béküljenek meg egymással, mert
eg yébként semmi másnak nem tud
örülni.
Egy velünk született vágyat, a szeretet
teljességét, megbecsülését ünnepeljük a
karácsonyban. A keresztény ember hiszi,
hogy a szeretet Istentől jön, a szeretet
maga az Isten. A nagy teológus, Karl
Rahner így fejtegeti tovább ezt a gondolatot: „Úgy élni, szenvedni és meghalni, ahogyan Jézus tette, csak Isten tudott, de ahhoz,

hogy ezt megtegye, emberré kellett lennie.
Jézus azért jött közénk, hogy megmutassa,
hogyan lehet teljes emberi életet élni, hogyan
lehet igaz emberként szeretetből élni…”
Igaz emberként kellene nekünk is
készülnünk az ünnepre. A reklámok
hamis csillogása a fogyasztói társadalmak
vásárlási ingerét kelti bennünk. A megélhetési gondokkal küszködőt szomorúvá
teszi, mert ezeket nem veheti meg, a tehetősebbet kifárasztja a hajszoltság, amíg a
„shop”-ok kínálatait végigjárja. A háziaszszony otthonában süt-főz, takarít, és anélkül múlik el az ünnep, hogy csendben
elgondolkozna, vagy valakivel mélyebben
elbeszélgetne.
Nem csoda, ha a legtöbb ember legszívesebben abbahagyná ezt a nem őszinte
ünneplést és az ajándékozási kampányt. A
magányosok közül is sokan félve gondolnak rá, depresszió keríti hatalmába őket.
Az önsajnálattól még szomorúbbá válnak.
Mi hát a teendőnk? Keressük meg az
igazi mondanivalóját a karácsonynak.
Ha a békét, mint a rend nyugalmát megvalósítjuk, ha önmagunkkal is számot
vetünk, és a tiszta lelkiismeretért mindent
megteszünk, ha környezetünkben tudunk
megbocsátani és bocsánatot kérni, ha az
élet nagy kérdéseire nem a babonától,
horoszkóptól, hanem Istentől várjuk a
választ, akkor megértjük, és valószínűleg
meg is tapasztaljuk a boldogságot. A boldogságot, amit meghatározni is nehéz, de
mindenki keresi. Megértjük, hogy a boldogság nem egyenlő a jó közérzettel, meg
nem vásárolható, csak az igaz emberség
és a jótettek jutalmaként ajándékba kapható lelkiállapot.
Lelkiállapot, mely állandóbb, mint az
illanó karácsonyi hangulat.
Dr. Bábel Balázs érsek

„Mennyből az
angyal…”
A legmeghatározóbb élmény számomra
az volt, amikor életemben először állhattam oda az ünneplő gyülekezet elé a szószékre és hirdethettem a karácsony üzenetét és titkát.
Meghatott és izgatott szavaimmal
adtam hálát az Istennek, hogy most én
lehetek az Úr követe abban a gyülekezetben. Amikor elmondhattam sok embernek, hogy milyen boldog és hálás vagyok
Istennek, hogy a Krisztusban a legnagyobb ajándékot én is megkaphattam és
ezt az örömömet másokkal is boldogan
megoszthatom. De ha visszaemlékszem a
gyermekkori élményeimre, akkor nekem
is, mint akkor és ma is sok más gyermeknek az ajándék jelentette a legnagyobb
örömet. Annál inkább, ha azt kaptam
meg, amire vágytam.
A mi családunknak ma is a legnagyobb
élmény, amikor együtt énekelhetjük el a
szépen feldíszített karácsonyfa mellett a
karácsonyi énekeket, köztük a legkedveltebbet:
„Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok”
Fekete László ref. lelkész
'%%.#YZXZbWZg9VWVh&*
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A legfényesebb karácsonyom
Hideg volt 1951. december 24-én, a széljárta kunmadarasi
repülőtéren. Kora reggeltől folyt az építőmunka, átfázott a
két század munkaszolgálatos katona, akik most a déli fajront
után rendbeszedett szereléssel sorakoztak a barakkok előtt.
Izgatottan, reménykedve. Az egyik század csupa tartalékos,
nagyrészt családos ember, a másik épphogy iskoláskoron
túljutott fiatal. Ha rend lesz, barakkban, ruházatban, sorakozáskor kihirdetik, kik mehetnek haza karácsonyra, szabadságra, eltávozásra. Fűtött bennünket a remény.
Hamar leforrázták. Gunyoros, szadista altisztek, vigyorogva közölték, hogy az ilyen söpredék örüljön, hogy él, szó
sincs semmiféle szabadságról! Még egy nap eltávozásról
sem! Lelépni a körletbe. Szeptember óta vártuk ezt az alkalmat! Azóta hitegettek, azóta zsaroltak vele. Most, íme
semmi! Fásultság, káromkodás, szitkok. Reménytelen
némaság, visszanyelt könnyek. Hány helyen várnak ma gyerekre, apára, társra, szorongó kétséges készülettel.
Hiába…
Egymásra néztünk az öcsémmel, ő az újonc, én az „öreg”
csapatban. Sok-sok meleg, bensőséges, szép karácsony emlékét hordottuk. De tudtuk, nem a külső a lényeg. Még csak
nem is az otthon. A pusztában, kunyhóban, jászolban született a Karácsony: az öröm, a dicsőség Istennek és a béke a
jó szándékú embereknek. És elhatároztuk: továbbadunk
valamit a mi ünnepeink fényéből, melegéből, hogy ne fázzék
a szent estén az a sok szív a hidegben. Leültem egy sarokba:
ünnepi gondolatokat versbe szedni. Mihály körbejárt, szerzett egy száraz ördögszekeret, apró gyertyavéget. Aztán
kihirdette, terjesztette, szájról szájra, hogy napnyugta után
az öregek barakkjában karácsonyt ünneplünk. Csak azért
is! Minden nélkül is! A lényeggel, a Megváltó születésébe
vetett hittel. Egymás iránti szeretettel. Dicsőséget énekelve
a Ma születettnek, békességgel véve körül őt ott, ahol csak
a születését jelző csillag világít, bennünk.
Összejöttünk. Ha valakinek volt egy-egy jobb falatja,
hozta. Aki tudott új éneket, mondta. Mihály felolvasta kis
versemet – nem volt mestermű, de soha írással sem azelőtt,
sem azóta olyan hatást el nem értem, olyan örömet nem
okoztam.
„A vigasztalan sötét éjszakában hozzátok szól az angyalok szava! Gyertya nélküli éjetekre fénylőn világít
Betlehemnek csillaga” ismételték, és néhány száz, otthonából kiszakított, megalázott, kigúnyolt „muszos” megbékélten tért végül nyugovóra a hideg barakkok kemény fekhelyein. Mi, testvérek, egymásra néztünk és azt éreztük: Lám,
okkal vett ki otthonunkból ma estére Jézuska minket, hogy
abból, amit évek során gyűjtöttünk karácsonyi kegyelmet,
most adhassunk azoknak, akik szomorúak. És boldog karácsonyunk volt…
Dr. Zlinszky János jogászprofesszor
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Hányat
alszunk még?
Ilyentájt kis gyermekként a „hányat alszunk
még ?” kérdés foglalkoztatott leginkább. Emlékeim
között felvillan a karácsonyfa, angyalhajjal, ezüstözött-aranyozott diókkal, ostyával díszített borovicska, alatta ajándékokkal. Tizenévesen egyszer
elszöktem a nagyobb fiúkkal karácsonyfáért.
Buckába (a mai lőtér területére) mentünk a borovicskáért. Hirtelen nagy köd ereszkedett ránk és
eltévedtünk, csak nagyon későn
értünk haza. Az izguló szüleim annyira megörültek a
hazaérkezésünknek, hogy az
ilyenkor kijáró fegyelmezés
is elmaradt...
A Szent Este a családom
mindig együtt volt. Ma már
jobban érzem az anyám által
felszeletelt és minden családtagnak jutó almaszelet varázsát.
Anyám hitt benne, hogy így
együtt lehet tartani a családot.
Ez, hála Istennek, jó sokáig sikerült is... Tudatomban még most is felcseng a kántálók, betlehemezők éneke.
Nagy élményt jelentett az éjféli mise,
majd a pásztorok miséje. Itt láttam még a kifordított báránybőr
kabátos és kucsmás kellékek között igazi subát is. A későbbiekben erőltetett télapó- és fenyőünnep helyett a családok nagy
részénél megmaradt a karácsony. A korábbi munkahelyemre, a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégiumba is csak az
elmúlt években kopogtatott be eredményesen a karácsony misztériuma. Az elmúlt években még az iskola szomszédjai közül is
sokan elfogadták a meghívásunkat és tanulóink színvonalas
műsorával együtt ünnepeltük a karácsonyt.
Általában szeretem az embereket. Ilyenkor, karácsonykor még
jobban figyeljünk erre.
Kosztolányi Gyula nyugalmazott igazgató

Jó együtt lenni
KARÁCSONYKOR csendet, nyugalmat, békét, örömet adunk,
mindazoknak, akik körülvesznek, akiket körülveszel, akik
figyelnek Rád, és akikre Te is figyelsz. A melegben szeretetet
nyújtunk a sok-sok szeretetért, mindazt adjuk a családnak, amit
sosem kérnek, hiszen szóval el nem mondható, meg nem vásárolható. Mindenkinek a szemébe nézünk, meghallgatjuk, hiszen
Téged is meghallgatnak. Együtt vagyunk múlttal, jövővel, öreggel, fiatallal, élővel… és holttal. Velünk vannak, ha jó együtt
lenni, és magunkra hagynak, ha szükségünk van rá…
Tesszük ezt karácsonykor, de így kellene cselekednünk egész
éven át…
Mrázné Csernák Ilona óvodavezető
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A hagyomány megmaradt
Hozzánk a Jézuska hozta a karácsonyfát és az ajándékot.
Köszönöm a szüleimnek, hogy gyermekkoromban átélhettem a
karácsony varázsát, ami számomra örök útravaló. Édesanyám
fantasztikus ötletességgel és angyali szeretettel tudta elhitetni az
öcsémmel és velem mindezt kisgyermekkorunkban. Karácsonyra
mindig új ruhát is kaptunk. Az egyik ünnepnapon szentmisére,
a másikon édesapámmal istentiszteletre mentem, ő református
volt. Jó volt a sok karácsonyi, névnapi köszöntés, a család és baráti kör Istvánjait és Jánosait köszönteni. Gyermekkorom kedves
emlékeit idézi a karácsonyi kántálás és a betlehemezés. Nagy
öröm számomra, hogy az utóbbi években egyre több gyermek
kapcsolódik be a betlehemes játékba, ellátogatva otthonunkba.
Megmaradt a hagyomány, szenteste édesanyámnál van együtt a
család és örülünk egymásnak.
Farkas Józsefné igazgató
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Dsida Jenő

Közeleg az emberfia

A szeretet volt a legnagyobb ajándék
Koromnál fogva a háborús idők karácsonyai a legmeghatározóbbak.
1944-ben még a front itt volt a közelben, és egy orosz tiszt lakott nálunk
a szolgájával együtt. Nagy gondban voltunk, hogy hogyan ünnepelhetünk. A karácsonyfa megvolt, apu elhozta, de nem mertük feldíszíteni.
Majd felbátorodtunk, feldíszítettük.
A régi elnyűtt szaloncukorpapírba süteményt, diót csomagoltunk,
elővettük az angyalhajat, díszeket csináltunk és egy csodás karácsonyfát
tettünk az asztalra. De nagyon féltünk is, hogy mi fog történni, ha megérkezik az orosz tiszt. Bizony, mikor a fát meglátták, könny szökött a
szemükbe és velünk együtt ültek, hallgatták a karácsonyi énekeket.
Boldogok voltunk, nem volt ajándék, esetleg almát, diót, vagy süteményt
kaptunk.
Olyan karácsony nem volt, hogy ne menjünk el templomba. Karácsony
napján csak a Buksi kutya maradt otthon. Az öröm, a szeretet volt a
legnagyobb ajándék, nem a csomagok tömkelege. Ezek az évek megtanították velünk, nem az ajándékra kell várnunk, hanem a megváltó születésének örülnünk tiszta szívből.
Péli Lászlóné nyugdíjas

Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek
nyulat, nem hordoznak emberölő
szerszámot, megjelenik az angyal és
megjelenik a csillag és tele lesz dallal
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre
és tudni fogjuk, hogy Ő az.
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,
a petroleumbányák frakkos császárai
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.
Mert Ő lesz, akinek legtisztább kék a szeme,
legerősebb lészen a karja és szelid arcáról ragyog
az örök épitők acélos vidámsága.
Ő megmutatja minden vándornak az útat,
minden töprengőnek az igazságot, minden
haldoklónak az életet. Ő megmagyarázza
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.
Ő nem ad országot nekünk, hanem otthont,
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.
Ma még sirunk,
mert a mosolygás nem én vagyok.
Ma még sötét
van, mert nem jöttem világosságnak,
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.
Eljön Ő, minden bizonnyal eljön.
'%%.#YZXZbWZg9VWVh&,
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Első karácsonyom Dabas-Gyónon
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Karácsony üzenete számomra az, hogy nem szabad félnem semmitől. Jézus, az
Isten fia velem van!
Életem legmeghatározóbb karácsonyi élménye elsőéves szeminaristaként
Vácott volt. Akkor éreztem, hogy egy új családhoz tartozom már, kispapi
közösségben valahogy egy sokkal tisztább, őszintébb szeretetet éreztem, amit
eddig még soha. Nem az ajándék volt a fontos, hanem az, hogy együtt vagyunk
testvéri közösségben. Az ember szíve megtelik melegséggel, és boldognak érzi
magát. Azóta minden karácsony más. Mindig várom ezt az ünnepet, különböző szeretetet hoz. Nekem mindig okoz meglepetést. Elgondolkodom néha,
hogy meghatározó volt az első karácsonyom a szemináriumban, és most az első
karácsonyom Dabas-Gyónon. Érzem, hogy jó lesz.
Csonka Csaba plébános

Jézuska vagy Angyal
A székelyföldi karácsonyok lényegében ugyanolyanok, mint
minden magyarlakta településen a Kárpát-medencében. Van
azonban egy alapvető különbség, amelyről egy átlagos székely
gyerek mit sem sejt mindaddig, amíg ki nem kerül bölcsőhelye
biztonságot nyújtó, védett közegéből. Ez az alapvető különbség
nekem is nagyon sok dilemmát okozott, mert én már egészen
kisgyerekként találkoztam a karácsony két kulcsfigurájával, és
nem tudtam eldönteni, melyik is az igazi. Sepsiszentgyörgyi
otthonunkban, szenteste mindig az Angyalt vártam. Valóban
minden jel arra mutatott, hogy itt járt, és csakis az Angyal lehetett, aki a karácsonyfát és az ajándékokat olyan észrevétlenül
tudta elhelyezni a nappaliban, hogy ha minden éberségemet
latba vetve lesben álltam, akkor sem vettem észre, hogy mikor
járt nálunk. Belenyugodtam, mert tudtam, hogy az angyalok
szárnyakon suhannak, és bizonyságul elhullatnak néha
egy-egy hattyúfehér tollat a
szobában…
Történt aztán, hogy
nagyapám tele bőrönddel érkezett hozzánk
karácsonykor a Bánátból, amely Erdélynek a
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Székelyföldtől igen távol eső tájegysége… A régi, ütött-kopott
barna koffer tele volt jóféle gátaljai kolbásszal, sonkával, rizses
hurkával, aszalt szőlőfürtökkel, finom csokoládéval…
Egy magamfajta székely gyereknek ez maga volt a Kánaán,
és úgy vártam nagyapám érkezését a gazdag, bőtermő bánáti
alföldről, mint a messiást. Jóságos arcát most is látom, kék szemében szeretet, melegség…
Orrára eresztett szemüvege mögül rám szegezte nyílt tekintetét, és megkérdezte, tudom-e mit hoz majd a Jézuska. A
Jézuska? – kérdeztem megrökönyödve. Hiszen a Jézuska semmit sem hozhat, mert egy gyenge csecsemő, nem bírja el a karácsonyfát és a rengeteg ajándékot. Hogy is kérdezhetsz ilyet,
nagyapa? Hozzánk az Angyal jön, és úgy suhan majd be a szobámba, hogy észre sem veszem. Nem is tudom, hogy lehetnek
az angyalok ilyen erősek, gyorsak, észrevétlenek. Vitába keveredtünk. Nagyapám a Jézuska mellett érvelt szeretettel, szerényen. A bánáti gyerekek őt várják, tőle remélik a karácsony
melegét, az ajándékot, a boldog családi együttléteket. Végtelen
vitáink kimenetelét már nem is tudom, de sejtem, hogy az érvelésben, egykeként én győztem mindig.
Ma már tudom, hogy a székely gyerekekhez is a Jézuska
kopogtat be karácsonykor. Ő az ajándék, amelyet minden gyerek karácsonyfája alá az Angyal helyez el. Az Angyal a jó hírt
hozza el számunkra, a megváltó születésének örömhírét, amely
az ajándékban ölt testet.
Kapui Ágota

HEDGI
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Újabb rangos esemény színhelye volt a Dabas-Diego
Sportcsarnok. A FIT-KID II osztály versenyzői mérettették meg
magukat november 21-én a dabasi sportarénában. A versenyt a
Magyar Fitnesz Szövetség szervezte és a Szimultán Sport és
Kulturális Egyesület rendezte, amelyen az ország különböző
helyiségeiből közel kétszáz versenyző küzdött meg a minél jobb
helyezésekért, egyéni és csapat kategóriában. A dabasi egyesületet 22 sportoló képviselte a rendezvényen, akik jó eredményeket
értek el a különböző korcsoportokban.

KÉZILABDA-EREDMÉNYEK
NB I/B
Dabas-Diego K.C.–Nyíregyháza
Békés–Dabas-Diego K.C.
Dabas-Diego K.C.–Orosháza

Felnőtt
31:30
23:20
31:33

Ifjúsági
28:32
25:22
22:26

A felnőtt csapat a tabellán a hatodik, az ifjúságiak a harmadik helyen állnak. A Magyar Kupában a Ferencváros
volt az ellenfél. Az NB I-es csapat 30:20-ra nyert. Az utolsó hazai mérkőzés Kalocsa ellen december 6-án 18 órakor
lesz. Az ifjúsági csapat két órával a felnőttek előtt kezd. A
mérkőzéseket a dabasi Sportcsarnokban játsszák.
NB II
Dabas VSE K.C.–Salgótarján
Dabas VSE K.C.–Eger
Mogyoród–Dabas VSE K.C.

Felnőtt
36:27
30:25
25:30

Ifjúsági
29:36
18:46
39:40

A felnőtt csapat az őszi fordulóban a tabellán a második,
az ifjúságiak a tizedik helyen állnak.
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versenyeztek.
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FIT-KID egyéni:
I
korcsoport
II/A korcsoport
II/B korcsoport

3. hely
1. hely
3. hely
6. hely
4. hely
6. hely
6. hely
4. hely
6. hely

III
korcsoport
IV
korcsoport
V
korcsoport
FIT-KID csapat:
I
korcsoport duó 3. hely
5. hely
Réka
II
korcsoport duó 5. hely

Dávid Viktória
Újfalusi Nikolett
Gombás Bernadett
Garajszkí Gréta
Radnai Réka
Szilágyi Dóra
Pelikán Petra
Kollár Lili
Répás Vanda
Szilágyi Dóra, Radnai Réka
Sz i lág y i Rék a, Pel i k á n
Kollár Lili, Répás Vanda
B. B.

t" [PTLPSDTPQPSU.ÈUSBLVQÈO (ZÚOHZÚTÚO
2. helyezést ért el.
t"[FTLPSDTPQPSUT[JOUÏOB.ÈUSBLVQÈO (ZÚOH ZÚ
sön 1. helyezést ért el.
t/PWFNCFSÏO"%*%"4CBKOPLTÈHJOEVM BIPMLPScsoport indul:
tPTFTBTÏTBFTLPSPT[UÈMZ
A házigazda: a Dabas-Diego Sportcsarnok
A hét minden napján edzés 13.30–15.00 óráig Kuli Imre
vezetésével.

Mindenkit szeretettel várunk!
'%%.#YZXZbWZg9VWVh&.

HEDGI

6HOI6A>I:C>HO"=ÏG:@
2008–2009-es évre kiírt megyei I. osztályú bajnokság megnyerése után, mivel a csapat lemondta az MB III-as szereplést, kezdte el a 2009–2010-es idényt.
Az újrendszerű bajnokságban a szervezők Észak- és Dél-Pest
megyére osztották be a nevező egyesületeket. Sajnos így több
gyengébb csapattal kerültünk egy csoportba, amit az alábbi
eredmények is igazolnak.
:gZYbcnZ`

Dabas–Újhartyán
15:3
Dabas–Kakucs
18:0
Dabas–Tárnok
16:2
Dabas–Csepel
11:7
Dabas–Gödöllő
15:3
A csapat tagjai:
Csata Sándor, Bálint Gábor, Dudla László, Kosiba Tibor
Kosiba Dániel a hét végén Lengyelországban versenyez. A
Magyar Válogatott csapat tagjaként indul úgy a felnőtt, mint az
U21-es keretben a Protur 12-n.
Bálint Balázs

Köszönet az 1%-ért
A Dabas VSE KC megköszöni mindazoknak, akik
2008. évi adójuk 1%-át az egyesületnek ajánlották fel. A
felajánlás összege 81 850 Ft, melyet utánpótlás-nevelésre
fordítottunk.
Továbbra is várjuk támogatásaikat!
Adószámunk: 18692598-1-13
Köszönettel:
Dabas VSE KC tagjai

HATODIK HELYRÔL
VÁRJA A TAVASZI RAJTOT
AZ FC DABAS
<noZaZbbZaWXhodiiVoho^WV_cd`^kVYiaVo;89VWVh
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A SZIMULTÁN PÁROS ŐSZI
TENISZKUPA DÖNTŐJÉNEK
EREDMÉNYE
Véget ért a Szimultán Őszi Páros Teniszkupa
November 17-én véget ért a Szimultán Őszi Páros
Teniszkupa. A döntőt a Kecskés Péter–Kosztolányi Márk
páros nyerte meg a Szimultán SKE keményborítású fedett
teniszpályáján.

'%9VWVh '%%.#YZXZbWZg

A dabasi Szimultán Páros Őszi Teniszkupa döntőjét október 17-én, kedden este 18.00 órakor rendezték meg
a Szimultán SKE kemény borítású teniszpályáján. A
Kecskés Péter/Kosztolányi Márk páros a nagy ellenállás
hiányában könnyedén nyerte meg a versenyt.
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2009 Dabason a „Közösség Éve”. A KAIROS Mentálhigiénés Alapítvány
ezzel az összeállítással szeretne békés, boldog karácsonyt kívánni a város lakóinak.
Pásztor Zsuzsanna
tanítónő
Szent János Katolikus Általános Iskola
Lassan már 10 éve élek Dabason férjemmel. Budapestről költöztünk ide, remélve, hogy itt egy kis nyugalmat csempészhetünk az életünkbe, távol a nagyváros
zajától. Az első néhány évben még
főiskolásként bejártam Budapestre, de
miután megkaptam tanítói diplomámat,
itt helyben a Szent János Katolikus
Általános Iskolában kezdtem dolgozni,
és itt is tanítok immár 8 éve. Nagyon
örülök, hogy ennek a tantestületnek
tagja lehetek, hiszen sokunkat a munkakapcsolatnál jóval több fűz egymáshoz. Az iskola vezetése is arra törekszik,
hogy összetartó közösségként végezzük munkánkat, és nemcsak a gyerekeket, hanem a szüleiket is aktívan bevonjuk a közös programokba.
Megszerettem az itteni közösséget, sok embert ismertem meg. Igyekszem
aktívan részt venni a város életében, hiszen a kislányom is már dabasi lakos,
és ebben az évben meg is kezdte az óvodát a helyi Napsugár Óvodában.
Mindannyiunk életében jelentős szerepe van annak, hogy valamilyen
közösséghez tartozzunk, hiszen ezáltal rengeteg tapasztalattal, élménnyel
gazdagodunk.
Harminczné Anita
gondozónő
Tanulóház Családi Napközi
Dabason, a gyóni városrészben élek férjemmel és két kislányommal. 2009. júniusa
óta dolgozom a Tanulóház
Családi Napköziben, ahol a
város legkisebbjeinek ellátásáért felelek kolléganőimmel.
Végzettségem szerint csecsemő és gyermek szakápoló
vagyok, és egy kisebb kitérőt
leszámítva mindig gyerekek
között dolgoztam.
A családi napközi légköre leginkább egy sokgyerekes családhoz hasonlítható, ahol nagyon fontos, hogy hogyan szólunk
egymáshoz, hogyan oldjuk meg a felmerülő problémákat, hiszen
a kicsik utánzással tanulnak, és az élet minden fortélyát tőlünk,
felnőttektől lesik el. Nagy felelősség tehát a picik között dolgozni, és őket összetartó közösséggé formálni, de úgy érzem, nekem
ez a hivatásom.

Presenszki Beáta
óvónő
Presenszki Beáta
vagyok, 32 éve élek
Dabason. 1995 óta
sok kis gyermekpalántát nevelgettem
szárnyaim alatt a
Kipp Kopp és a
Tátika Óvo dá kban.
A sikeres és jól
mű ködő óvod a i
közösség formálása
nagy feladat, mégis
apróságokkal, egy-egy öleléssel, kis odafigyeléssel szeretetteljes és nyugodt légkört teremthetünk a gyermekek számára.
Az óvodai közösség azonban nem csak az ovisok
közössége: a szülők, nagyszülők is kiveszik részüket
a csoport életéből. Ha valami baj van, az őszinte kis
kritikusok azonnal elárulják szemeikkel. Ha viszont
boldogok, akkor ragyognak, és ez az, ami az óvó nénit
is boldoggá teszi.
Gémesi Andrea
angol nyelvoktató,
a KAIROS Mentálhigiénés
Alapítvány kuratóriumiának
elnöke

1990 tavaszán költöztem
Dabasra családommal, és
kisebb-nagyobb megszakítások ka l a zóta is itt élek.
Számomra elképzelhetetlen
az élet közösség, közösségek
nélkül. A valahová való tartozás érzése minden ember
jogos igénye, és e nélkül nem is
lehet boldog, kiegyensúlyozott életet élni. Angol gyerekcsoportjaimban fontos az összetartás, és jó látni, hogy évek múltán is mennyire ragaszkodnak egymáshoz a gyerekek, no meg a szülők is. Van olyan kisgyermek,
akit másfél éves kora óta tanítok, és jövőre már iskolás lesz!
A családi napközibe járó gyerekek és családjaik szintén igazi
kis közösség. Sokan közülük csak nemrég költöztek városunkba,
és jó érzés látni, hogy nálunk jól érzik magukat.
'%%.#YZXZbWZg9VWVh'&
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Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván
minden kedves olvasójának
a Dabasi Újság szerkesztősége!
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Tisztelt Ügy felünk!
A 9VWVh^Ö_h{\hirdetési tari fái áfa nél kül
2009. ja nuár hónaptól a követ kezők:
1/32 oldal (fekete-fehér) 6 600 Ft/hó
1/16 oldal (fekete-fehér) 7 920 Ft/hó
1/8 oldal (fekete-fehér) 13 200 Ft/hó
1/4 oldal (fekete-fehér) 22 440 Ft/hó
1/2 oldal (fekete-fehér) 34 320 Ft/hó
1/1 oldal (fekete-fehér) 55 440 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

7 920 Ft/hó
(3,5✕5 cm)
10 560 Ft/hó
(7✕5,5 cm)
18 480 Ft/hó (7,5✕10,5 cm)
29 040 Ft/hó (10,5✕15 cm)
44 880 Ft/hó (14,5✕21 cm)
81 840 Ft/hó
(A4 oldal)

Az árak a 25%-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 rek lámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy
10% felárat számolunk fel a nyomdai mun ká latok miatt. Megér tésü ket előre is
köszönjük!
Tisztelt Olvasóink!
Sze ret nénk tájékoz tat ni azon kedves olva sóin kat, akik cik ket kívánnak lead ni
újságunkba, a lapzár ta miatt egyez tessenek szerkesztőségünk kel (29/561-212,
29/561-211, kabinetiroda@dabas.hu). A lapzárta után beérkező cik keket már csak
a követ kező havi számban tudjuk meg jelentet ni. Az írá sokat kisle me zen vagy
e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg! Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Bjqe\kk\c1 9}c`ekBXkXc`e#XBXY`e\k`if[XdlebXk}ijX
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