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„Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.”

Antonio da Correggio (1489–1534): Jézus születése (A pásztorok imádása)

(Reményik S.: Csendes csodák)

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendo"t kíván

Ko"szegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkeszto"sége!
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ÚJRA DABASON A FILI
Öt év után ismét városunkba érkezik
a 160 tagú szentegyházi (Erdély)
gyermekkórus, a FILI!

A gyermekek egy hosszabb magyarországi és nyugat-európai
turné részeként Dabasra is ellátogatnak, és december 16-án,
szombaton, 17.00 órától nagyszabású kórushangversenyt tartanak az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium tornacsarnokában.
A gyerekek egy része Budapesten száll meg, de mintegy 100
gyermeknek befogadó családoknál szállásra és ellátásra volna
szüksége december 16-án és 17-én.
Kérjük a dabasi családokat, ha lehetőségük van, vállaljanak
egy vagy több gyereket e két éjszakára! Befogadó „szülőnek”
jelentkezni lehet Újvári Tibor virágkertésznél (06-20/456-7912),
Takács Lászlóné Anitánál (06-20/474-2443), valamint Feldman
Lászlónál (06-70/459-3186) a megadott telefonszámok egyikén,
vagy személyesen a Polgármesteri Kabinetirodában.
A koncert ingyenes, de a FILI elfogad pénzbeli támogatást
vagy adományt, amelyet a bejáratnál lévő urnában lehet elhelyezni. A kórusvezető ebből finanszírozza az autóbuszköltséget
és az utazások során felmerülő egyéb költségeket a gyerekek
számára!
Szeretettel várunk mindenkit december 16-án 17 órakor az advent legfelemelőbb programjára, a FILI koncertjére!
Kőszegi Zoltán
polgármester

MEGHÍVÓ
SPORTGÁLÁRA
Szeretettel meghívok minden
sportrajongó dabasi polgárt,
sportegyesületet, csapatot,
minden sportág képviselőjét az idei

SPORTGÁLÁRA,

amelyre 2017. december 14-én,
csütörtökön 18.00 órakor kerül sor
az OBO ARÉNÁBAN
A rendezvényen átadjuk az
Év Sportolója,
Év Edzője és
Év Csapata díjakat,
valamint a Dabas Város Sportjáért
kitüntető címet

Kőszegi Zoltán
polgármester

Doni megemlékezés
A doni áttörés 75. évfordulója alkalmából
tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt
2018. január 10-én, szerdán 18.00 órakor
tartandó megemlékezésünkre,
a Gombay–Dinnyés-kúriába
(Bajcsy –Zsilinzsky u. 14.)

A témáról előadást tart
dr. Szabó József János hadtörténész
Kőszegi Zoltán polgármester
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Házassági évfordulósokat köszöntöttünk

N

Fotók | Simon Anita

ovember 24-én köszöntötte az 50-55, illetve 60. házassági
évfordulójukat ünneplő dabasi házaspárokat Dabas önkormányzata. A Sári Zarándok és Kulturális Központban megtartott
eseményre harmincegy házaspár látogatott el, akik idén ünnepelték arany, illetve gyémántlakodalmukat. Az ünnepélyes esküt megerősítő szertartásra a családtagok is nagy számban érkeztek.
A házaspárokat Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte, aki a
családjukért, a város építésében végzett munkájukért, dolgos, pél-

damutató életükért, mondott köszönetet az ünnepelteknek. A
műsorban fellépet a Kossuth Kulturális Központ Tilinkó és Kistilinkó
Néptáncegyüttese, a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, Mráz
Mária, valamint a délután sztárvendége, a Motiva zenekar énekese,
Kovács Nóri.
Az eseményről készült felvételeket megtekinthetik a városi honlap képgalériájában.				
szerk.

MEGHÍVÓ a XIV. Balassi-misére

2018

-ban, több Kárpátmedencei település után,
városunkban először kerül sor a Balassi-kard
m e gs zentel é s ére a z al s ó dab a si M á ria
Mennybemenetele Római Katolikus
Templomban, január 12-én, 17.00 órai kezdettel.
A rendezvényen jelen lesz Molnár Pál
költő, a díj alapítója, a Balassi Kard Művészeti
Alapítvány elnöke

A kardszentelést celebrálja Kiss-Rigó László
Szeged-csanádi püspök, a kuratórium tagja és
Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek. A ceremóniát követően koncertet ad a Balassi-érmes
Misztrál együttes.
A Balassi-kard az egyik legrangosabb irodalmi elismerés, amelyet minden esztendőben egy
költőnek adományoznak Bálint nap alkalmával.
Az átadási ceremónia Budapesten zajlik.
Kőszegi Zoltán polgármester
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Közösség és közönség
Két ember, két sors, két hivatás, s talán két külön világ, amit most néhány órára összekötött egy
város, egy templom, egy közösség, és most ez a páros oldal. Az Adventi Forgatagban a lelkünk
megpihent egy kicsit a Dabasi Református Templomban, ahol az új tiszteletes, Szilágyi János
fogadta a híveket, és ahol Kovács Nóri mutatta be új albumának dalait karácsonyi koncertjén.

– Milyen gyermekkori élmények vezették erre az útra?
– Gyermekkoromban nem volt semmilyen egyházi kapcsolatom. Még hittanórára sem jártam. Igaz, akkoriban az iskoláknak nem is volt arra kapacitása, hogy megszervezzék a hitoktatást. Nagyjából 13 éves
voltam, amikor kaptunk egy meghívót egy
konfirmáció-előkészítő tanfolyamra. De
milyen egy fiatal gyermek: nem akar
menni. Szülői nyomásra mégis kénytelen
voltam eljárni. Lekonfirmáltam, de ezután
is közömbös volt az egyház. További szülői
nyomásra elmentem a gyülekezet ifjúsági
közösségébe. Az ottani lelkészek, illetve az
ott lévő fiatalok, akikkel felszabadultan
meg tudtam élni az egymáshoz és
Krisztushoz való tartozásomat, arra késztettek, hogy válasszam hivatásul a szolgálatot. Voltak kósza gondolataim, de
onnantól kezdve ez volt az életcélom.
Orosz, történelem szakon gondolkodtam,
a szláv nyelvek tanulásán, de mégis azt a
késztetést éreztem, hogy lelkipásztornak
kell lennem.
– Mennyire lehet iskolában felkészülni
a szolgálatra?
– Elméletben nagyon jól fel lehet készülni. Amikor az ember kijön egy gyülekezetbe, akkor és ott kell megfelelni és eleget
tenni a helyi kihívásoknak hite és a legjobb
tudása szerint. Minden település, minden
gyülekezet más, nem lehet elvárni az egye-
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Fotó: | Tomor Tamás

Csontos József tiszteletes befejezte a szolgálatot a Dabasi Református
Gyülekezetben. Nyugdíjba vonult és átadta a templomot, a gyülekezetet utódjának, Szilágyi Jánosnak, akivel Szabó Erika beszélgetett múltról és jövőről.

temi oktatóktól, hogy erre felkészítsenek.
– Van olyan, akinek a gondolatai különösen inspirálják? Van, akit a mesterének
tekint?
– Mint mindenkinek, nekem is voltak
példaképeim. Ilyen Derencsényi István
tiszántúli főjegyző úr, aki a Tiszántúli
Református Egyházkerület főesperese. Ő
egyengette az utamat, ő készített fel a
nagyobb kihívásokra. Rá fel tudok nézni
teljes mértékben.
– Dabas hányadik állomás az életében?

„

…ki belép
a tág, iromba,
boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant
ablakára,
megdöbbenten áll,
megkövülten áll,
elbűvölten áll:
Nézz a csodára!…

”

(Dsida Jenő)

– Ha a lelkészi szolgálatot nézzük, a harmadik. Dabasról nagyon jók az első benyomásaim. Az emberek elég nyitottak, el
merik mondani azokat a gondjaikat, amelyek nyomasztják őket. Azt tapasztalom,
hogy kedvesek is. Pörgős a város, talán
annak is köszönhetően, hogy Budapest
csak egy lépésre van. Az ember itt megtalálja a számításait, unatkozni nem fog.
– Hogyan néznek ki egy lelkész napjai?
– Zsúfoltak. Különösen igaz ez a decemberi, adventi időszakra. Két gyülekezet
adminisztrációja hárul rám, valamint a hitoktatás is sok erőt lefoglal. Hivataltartás,
lelki gondozás, közösségi programok szervezése, családlátogatás – ez mind a feladataim közé tartozik.
– Mennyire lehet a hitoktatás keretében a fiataloknak átadni az üzeneteket?

2017. december								
– Minél kisebbek a gyerekek, annál nyitottabbak és őszintébbek. A nagyobb,
hetedikes-nyolcadikos korosztály a komolyabb témák iránt nyitott és ők már az
összefüggésekre is kíváncsiak. Van egy
elég erős mag, akikkel lehet számolni, ők
utánpótlást jelentenek az egyház számára.
Az utánpótlás kérdése amúgy is egy nagy
feladat, probléma és kihívás egyben.
Programok tömkelege csábítja a gyerekeket. Sokszor az egyházra szintén program-

ként tekintenek. Azon kell gondolkodni,
hogy mik azok a tennivalók, amik a keresztyénségünkben sem fognak vissza, de a
fiatal generációkat is meg tudjuk velük szólítani. Minden korosztálynak a saját nyelvén kell átadni az evangéliumot.
– Közeleg a karácsony. Hogyan készül
erre a gyülekezet?
– Készülünk, próbáljuk meghitté tenni
az ünnepet. A városi adventi ünnepségen
megnyitottuk intézményeinket, termein-

ket, valamint advent első vasárnapján áhítatot tartottunk Kovács Nóri művésznő
közreműködésével.
N ekem ez az első kará c sonyom
Dabason. Van itt egy – mára már híressé
vált – ház, amelyet minden évben gyönyörűen kivilágítanak. Tavaly mondtam a feleségemnek, hogy el kellene menni Dabasra
megnézni… Most pedig itt
van feladatom, itt kell szolgálnom.

Hűvös péntek délután érkezett meg ezúttal Kovács Nóri hozzánk a stúdióba…
este koncertje lesz – előtte azonban még leültünk egy picit, hogy beszélgessünk az új albumról, a magyarságról, az alkotás folyamatáról, és arról, hogy
mit kért idén karácsonyra…
– Valahogy mi mindig karácsony előtt
találkozunk…
– Ennek az az oka, hogy karácsony előtt
jönnek ki a CD-k – pont azért, hogy a karácsonyfa alá be lehessen tenni.
Régóta gondolkodtam már ezen az
albumon. A magyarságról szerettem volna
egy összefoglaló albumot. Arról, hogy mit
jelent számomra magyarnak lenni. Most
érett meg a gondolat, most vettem magamon erőt és két hónap alatt megcsináltuk.
Nagyon büszke vagyok rá, mert olyan lett,
amilyennek két évvel ezelőtt megálmodtam.
– Hogyan működik az alkotói folyamat?
– Megvan, hogy milyen dalokat szeretnék írni. Az „alkotói magányban” jönnek a
gondolatok, amelyeket egy zongora mellett feljegyzek, próbálgatok. Van, hogy egy
dallam jut előbb eszembe: ekkor gyorsan
feldúdolom a telefonomra. Máskor egy
rímelő sorpárból lesz a refrén. Vannak olyan
dalok, amikor egyből dallammal énekeltem
a szövegeimet. Felhívom a zenésztársaimat,
megvitatjuk, kitaláljuk: így születik meg
minden album. Ez egy bensőséges folyamat volt, azért kellett teljesen elvonulnom.
Át kellett gondolnom, hogy mit jelent

magyarnak lenni. Ebbe az emberek nem
gondolnak bele, hanem természetesen élik
az identitásukat, a magyarságukat, de hogy
ezt meg tudják-e fogalmazni, az már nehezebb dolog.
Nem akartam sablonokban és klisékben
gondolkodni. Úgy kellett megfogalmaznom a gondolataimat, hogy azt más is
megértse. A népzene gyermekkorom óta
az életem része. Próbáltam ebből azokat az
elemeket összegyűjteni, amiket az emlékezet megőrzött. Nekem mint művésznek
kötelességem az emberekben a magyarságtudatot erősíteni, hiszen a kultúra pont
egy olyan eszköz, amivel össze tudom fogni
őket.
Amikor még csak gondolati szinten volt
a lemez, már tudtam, hogy a címe
Magyarnak Lenni lesz. Mindkét szó nagybetűvel, mert számomra ez egy fogalom.
Ugyanezen című dal született meg elsőként. Ebben a számomra kissé szokatlan
rock világába tekintettünk ki. Ebben a
populáris rock dalban, a keménységében, a
mondanivalójában össze lehetett gyúrni a
stílusjegyeket. De vannak rajta népzenék,
egyházi énekek. Ezek egyikét például orgonakísérettel vettünk fel egy templomban.
Mindenféle műfajban megpróbáltam meg-

Boldog karácsonyt, sikeres új évet kíván a Rádió Dabas stábja
minden Olvasójának, és Hallgatójának!

fogalmazni, hogy számomra mit jelent
magyarnak lenni.
– Most, hogy megvan a válasz – mi a
következő kérdés? Mi jön ezután?
– Mikor ennek nekikezdtem, már tudtam, hogy mi következik. Szeretném elkészíteni a Nimród-operának a teljes változatát, majd utána egy popos albumot.
Decemberben 23 koncertem lesz, elkészül a Magyarnak Lenni dal klipje. Ezért karácsonyra nyugalmat kértem. Szeretném a
családommal tölteni az ünnepet, édesanyámmal sütni-főzni, szeretetben tölteni a
karácsony estét. Ezt kívánom
mindenkinek, hogy ilyen szépen teljenek az ünnepek!
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November 25-26-án városunkban rendezték meg a XVII.
Települési Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatok Országos
Találkozója, melynek az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont.

A

dezvényt. A programokon a munka mellett szórakozásra is lehetőség
nyílt, amit egy diszkó- és karaoke parti színesített. A találkozó nagyon
jó hangulatban telt, és a dabasi GYIÖK a Kapcsolatok évében sok új
kapcsolatot tudott kialakítani az ország különböző pontján működő
gyermek-és ifjúsági önkormányzatokkal. Reméljük, hogy ez egy hos�szú és tartalmas együttműködés lesz a következő években.
Köszönetet szeretnénk mondani Dabas Város Önkorm ány
zatának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, Érdi Szc Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának, Stégner
Péternek és az iskola tanári karának, Buda Sándornak és a Dabasi
Önkormányzati Konyha dolgozóinak, a Gyermek-és Ifjúsági
Önkormányzati Társaságnak, Szűcs Mária tervezőnek, valamint a
dabasi GYIÖK ifjúsági képviselő-testület minden tagjának az alázatos és kiemelkedő segítségért.
Pokornyik Lilla
ifjúsági polgármester, GYIÖT képviselő

Fotók | Bennárik Tamás

rendezvény Dabas Város Önkormányzata, az Emberi
Erőforrások Minisz tériuma, a Gyermek-és Ifjúsági
Önkormányzati Társaság és Dabas Város Gyermek-és Ifjúsági
Önkormányzat közös együttműködésével valósult meg.
Az eseményre az ország 17 pontjáról érkeztek a gyermek-és ifjúsági önkormányzatok képviselői és vezetői. A találkozó fő célja a
szorosabb együttműködés és a kapcsolati rendszer kialakítása volt.
A vendégek különböző előadásokon, műhelymunkákon vehettek
részt, amelynek legfőbb célja a helyi szervezetek, önkormányzatok
hatékony működéséhez szükséges hasznos tanácsok átadása volt. A
megnyitón az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében
Galambos Adorján, az európai uniós ifjúsági projekt szakmai igazgatója is részt vett. A Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzati Társaság képviseletében Gulyás Barnabás mondott köszöntőt, majd Dabas Város
Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatától Pokornyik Lilla ifjúsági polgármester köszöntötte a képviselőket, és közösen megnyitották a ren-
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városunk legifjabb lakói
Baba
Anya
Batuska Benett
Töröcsik Tímea
Fekete Botond
Horváth Dominika
Sári Dorina	Surányi Anna
Sári András	Surányi Anna
Palakovics Noel Zorán	Dobos Andrea

Született
2017. 10. 07.
2017. 10. 11.
2017. 10. 16.
2017. 10. 16.
2017. 11. 02.

Baba
Anya
Tokai Boróka	Bujdosó Éva
Wolf Zoé
Tóth Renáta
Opóczki Hanna
Hornyák Anikó
Benkő Krisztina	Megó Krisztina

Született
2017. 11. 10.
2017. 11. 16.
2017. 11. 22.
2017. 11. 26.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Házassági évfordulók
60 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
November 05.	Garajszki Borbála – Krigel Mihály
November 07.	Majer Terézia – Serfőző Lénárd
November 14.
Fabók Jolán – Sinkó Pál
November 20.
Fojta József – Bukovszki Mária
November 30.	Schneider Mária Julianna – Lakos József
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
November 03.
Podoba Margit – Fojta József
November 05.
Csiszton Erzsébet – Zsitva István
November 17.	Bálint Ilona – Balog József
	Gombár Terézia – Pacsirta József
	Kocsír Mária – Gogolák József
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
November 18.	Vadkerti Mária – Kosztolányi József
November 19.
Pelikán Anna – Kecskés Lénárd Miklós
November 26.	Szanyi Katalin Mária – Kiripóczki János

Helyesbítés
A Dabasi Újság novemberi számában megjelent Szüreti
mulatság című cikkben tévesen szerepel a legszebben feldíszített fogat tulajdonosának neve.
Helyesen: a Rácz család.

Anyakönyvi helyesbítés
Novemberi lapszámunk anyakönyvi rovatában helytelenül szerepet Batuska Benett újszülött neve. A hibáért elnézést kérünk.

30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
November 06.	Bennárik Ilona – Klötzl Gyula
November 21.	Varga Erzsébet – Kecskés Miklós
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
November 15.	Kozma Márta – Holu János
November 24.
Udvarias Erzsébet Terézia – Nagy József
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
November 17.	Maretics Éva – Dobolyi Gábor
November 29.
Cicala Olga – Csernák Zoltán

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Tájékoztatom Tisztelt Olvasókat, hogy az újságban csak azoknak a házaspároknak a házassági érfordulója jelenik meg, akik
Dabason kötöttek házasságot és az évforduló időpontjában
bejelentett dabasi lakcímmel rendelkeznek. Akik már nem helyi
lakosok, azoknak külön kell kérniük a megjelenést.
Megértésüket köszönöm!
Serfelné Balog Zsuzsanna, anyakönyvvezető

városunk legidősebb lakói
Schenk Mihályné (Klötzl Borbála)
Dr. Bács Béláné (Bozsoki Katalin)
Bálint Béniné (Gobolák Julianna)
Bujáki Jánosné (Kovács Irén)

1927. 11. 28.
1926. 11. 07.
1926. 11. 26.
1925. 11. 27.

90 éves
91 éves
91 éves
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

VÁLTSON DIGITÁLISRA!
Több éves munka eredményeként november 12-től már kizárólag a
UPC digitális csomagjaiban érhető el a Dabas Televízió adása. Ennek
a változásnak köszönhetően már a teljes 29-es körzetben láthatóak
vagyunk, mely új lehetőségeket nyit meg a jövőben előttünk.
A kábelszolgáltató folyamatosan azon dolgozik, hogy településünkön mindenhol elérhetővé váljon a digitális televíziós előfizetés,
hiszen a kábeles analóg sugárzást a közeljövőben megszüntetik.

Erről levélben is értesíti a UPC az érintetteket. További információt a
1221-es telefonszámon, vagy a UPC dabasi irodájában kaphatnak.
Emellett folyamatosan zajlanak egyeztetések a Telekom hálózatára
való becsatlakozásról is.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!
Morva Tamás
gyártásvezető, Dabas Tv
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Halász Móricz-kúria
december havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné
HORGOLÓKLUB
December 11.: (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Helyszín: Miloszerni Vendégház
INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB
Szerda 16.00–18.00 óráig
vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona
SZINJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál

MI MÉG OLVASUNK KÖR
December 14.: (csütörtök) 18.00–20.00 óráig
vezeti: Bakkai Éva
Bauer Barbara: A legdrágább árva c. könyvéről beszélgetünk.

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is
bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!
December 9. (szombat)

Gyümölcskenyér-sütés

ÁTrium-hírek

R

ohan az idő… Sokszor halljuk ezt a közhelyet, de ennek
az évnek a végéhez közeledve döbbenten szembesültem
ennek az igazságával; alig múlt el, ismét itt a karácsony. Az aktív
korúak ilyenkor feszülten, olykor kapkodva, a tökéleteshez közeli állapotot hajszolva rohannak bele az ünnepbe, megfeledkezve
magáról a Tökéletesről, aki megajándékozta Önmagával a világot.
Ilyenkor kicsit irigykedve figyelem a gyermekeket és az időseket. Hiszen ez a két korosztály az, akik gondtalanul, a hétköznapiságtól még nem és már nem „fertőzve”, tiszta szívvel tudnak
ünnepelni, egymásnak örömet szerezni. Az Átrium Idősek
Otthonában többek között ezért szép ez az időszak, mert ekkor
több alkalom is adódik mindkét korosztálynak a gondtalan
ünneplésre. Lakóink már december elején, idén 8-án megkezdik
a karácsonyi ünnepkört. Közösen díszítik az aulában a karácsonyfát, majd napokig készítik a finomabbnál finomabb, díszes
mézeskalácsot, hogy az őket megörvendeztető kicsinyeket és az
otthonukban élő kortársaikat - akik előadásukkal elhozzák Isten
világot megajándékozó szeretetét - ők is viszontajándékozhassák kezük munkájával.
Karácsonykor erre az ajándékozó szeretetre emlékezik minden jóakaratú ember, így nem szabad megfeledkezni mindazokról, akik ebben az évben is hozzájárultak lakóink programokban
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gazdag mindennapjaihoz. Köszönet a találkozások, látogatások,
fellépések, megemlékezések, ünneplések és mindazon lélekemelő élmények soráért, melyek szívbéli örömet és mosolyt
csaltak lakóink arcára.
Az intézmény vezetése és a dogozók nevében ezúton szeretném megköszönni mindazon oktatási, nevelési intézménynek,
civil szervezetnek, egyházaknak, vállalkozásoknak, magánszemélyeknek a fáradságos munkáját, akik áldozatvállalásukkal,
anyagi, erkölcsi felajánlásukkal, tehetségükkel ebben az évben is
színesítették otthonunk lakóinak életét. Kívánunk Dabas város
minden jóakaratú emberének Istentől megáldott, békés boldog
karácsonyt!
Tibay László

2017. december 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
december havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
Email – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t va t a r t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –21 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint
2017. december 20. – 2018. január 02. között az intézmény zárva tart!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Idősek karácsonyi ünnepsége
Időpont: december 11., hétfő, 15.00

Mindenki Karácsonya
a Kossuth Művelődési Központ karácsonyi ünnepsége
Időpont: december 16., szombat, 14.30
Program:
– 14.30 – A rendíthetetlen ólomkatona – táncjáték
mese a VSG színháztól
– 16.00 – Ünnepi műsor - a művelődési központ
csoportjainak műsora
– 17.30 – Szlama–Boró duó műsora
– 18.30 – Carminum zenekar
Az est zárásaként élőzenés táncház Farkas Gábor vezetésével. Emellett kézműves kirakodóvásárral, kézműves
foglalkozással, forralt borral, punccsal,
süteménnyel várjuk minden kedves vendégünket!
A belépés díjtalan!
( A műsorváltozás jogát fenntartjuk! )

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30-ig
Tilinkó és Forgatós Néptánccsoport: hétfő és szerda,
17.30–19 óráig
Szakmai vezetők: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Citeraoktatás:
Pitypang Citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport: péntek, 18–19 óráig
Haladó citeracsoport: péntek 17–18 óráig
Mákvirág és Kéknefelejcs Citeracsoportok:
péntek, 19–20 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

Egyéb foglalkozások:
Orchidea népdalkör: szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: december 31., vasárnap 18.00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
2017. december 20. – 2018. január 02. között az intézmény zárva tart!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
B. Szabó Gyula és Nagy Ferenc
amatőr alkotók kiállítása megtekinthető:
2017. december 15-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | Email: dabasikonyvtar@gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu
N y i t v a t a r t á s : h é t f ő – p é n t e k : 9 . 0 0 –1 7. 0 0
| s z o m b a t : 0 9 . 0 0 –1 2 . 0 0
| va s á r na p: z á r va
2017. december 23. – 2018. január 0. között az intézmény zárva tart!
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Nemes-kúria

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné
Email: nemeskuriadabas@gmail.com | www.facebook.com/nemeskuria

Programok:
– december 8. (péntek) 16 órától:
Mikulás-délután
– december 11. (hétfő) 10.00-12.00 óráig: Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– december 21. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig: kézműves
foglalkozás (mézeskalács)
Vezető: Kajliné Ludányi Margit

– december 22. (péntek) 18 óra: a Szent Család fogadása,
közös imádkozás
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy emailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés dr. Tar
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
17.00–18.30: Mamorett-csoport táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő (minden hónap első csütörtökén)

Péntek:
17.00–19.00: Gyermek és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Decemberi rendezvényeink:
December 8. (péntek) 16.00 órától
Adventi kézműves délután,
helyszín: Közösségi Ház (kézműves programok, fotósarok, hintózás a Mikulás hintaján, kürtőskalácssütés, forralt bor, téli
teakóstolás)
December 10. (vasárnap) 14.00 órától
Bátki János Nyugdíjasklub évzáró
összejövetele a Művelődési Házban

December 13. (szerda) 15.00 órától
Idősek Karácsonya,
helyszín: Művelődési Ház
December 20. (szerda) 18.00 órától
a Szent Családot fogadjuk,
helyszín a Művelődési Ház
A Közösségi Ház az ünnepi hetekben,
december 22.–január 5-ig zárva tart.
A téli időszakban a műfüves pálya
december 1.–március 2-ig zárva tart.
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben
tartandó családi vagy céges rendezvények
megszervezésével kapcsolatban az intézményben, vagy telefonon, a 06-70-3962861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
Email: juracsik.andrea@dabas.hu

|

|

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
Facebook: Levendulaház Városi Nappali

Meselátó bábtársulat

tik a bábokat. A legkisebbeknek!

Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00

Belépő: 500 Ft/gyermek
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
December 13. (szerda) 11.00–12.00
– Visszajött a répa

Gyászfeldolgozási terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsanna családés párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő

Rövid állatmesék, főként asztali bábjátékkal
megjelenítve, sok dallal, mondókával. Az előadást követően, a gyermekek, kezükbe vehe-
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vezetésével. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van családi, baráti
összejövetelek, üzleti megbeszélések,
céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

2017. december 								

Kedves Barátaink!
Kedves cégek, vállalkozók, magánszemélyek és
önkormányzatok!
KÉRJÜK, TÁMOGASSATOK MINKET TOVÁBBRA IS!
Köszönjük a támogatást, amit eddig is nyújtottatok nekünk,
kérjük a 2018-as évben is támogassatok minket!
TOVÁBBI VÁLLALKOZÁSOKAT
ÉS TÁMOGATÓKAT KERESÜNK!
Mivel közhasznú nonprofit szervezet (társaság) vagyunk,
a támogatás az adóból 100% leírható!
A mentőorvosi kocsi működtetése nem kis anyagi vonzattal jár,
kollégáimmal azon dolgozunk, hogy Dabason és környékén
jelentősen javuljon a sürgősségi betegellátás!
Az Országos Mentőszolgálattal szorosan együttműködünk, de
állami támogatást nem kaphatunk.
Eddig 1050 esetben riasztottak bennünket, ennyi esetben segítettünk már embertársainkon!

meghívó

Magyar Örökség
díjátadó ünnepségre
Időpont:
2017. december 16. (szombat),
11.00 óra
Helyszín:
Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9., I. em.)

MAGYAR ÖRÖKSÉG
– Molnár Levente világhírű
operaénekes tehetséggondozó
művészete
Laudátor: Bocskor Lóránt színész,
rendezvényigazgató
– Bakó annamária irodalomközvetítő
és könyves szolgálata
Laudátor: Dr. Szigethy Gábor irodalom- és
színháztörténész, rendező

Mindennapi életünk

Minden adomány fontos számunkra!.
SEGÍTSetek, HOGY IDŐBEN OTT LEHESSÜNK!
www.dabasmok.hu

– A kovács szilvia által életre hívott
szép konyhakertek mozgalom
jövőnket szolgáló teljesítménye
Laudátor: Dr. Fazekas Sándor
földművelődésügyi miniszter
– bogdán józsef vajdasági magyar
papköltő szolgáló élete
Laudátor: Dudás Károly író, publicista,
szerkesztő (Palics, Vajdaság)
– hubay jenő zeneszerző
iskolateremtő hegedűművészete
Laudátor: Dr. Szecsődi Ferenc Liszt-díjas
hegedűművész, érdemes művész, az MMA
tagja
– Márton árpád festészete
Laudátor: Banner Zoltán művészettörténész,
költő
– gyóni (Áchim) géza költészete és
patriotizmusa
Laudátor: Vári Fábián László költő, író,
műfordító (Mezővári, Kárpátalja)
A rendezvény támogatói:
Magyar Tudományos Akadémia
Emberi Erőforrások Minisztériuma / Nemzeti
Kulturális Alap
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Fôszerkesztô: Kapui Ágota | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta | A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B | Tel.: 06-29/561-230 | kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Pokornyik Lilla | Telefon: 06-29/561-212 | Email: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564
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Társadalmi szerepvállalás a Wellisnél

A

Wellis Magyarország legújabb kezdeményezésének célja, hogy részt
vegyen a környékbeli településeken lévő
szociális és jótékonysági programokban és
közös összefogással nyújtson segítséget!
A Wellis számára a társadalmi szerepvállalás egy olyan cselekmény, amivel támogatjuk a Dabas és vonzáskörzetében lévő
szociális intézkedésék megvalósítását.
Szeretnénk egy közösségként segíteni!

környéken lévő intézmények mindennapjait.” – Czafik Zsolt, vezérigazgató
A feladatokat már meg is kezdték a
Wellis munkavállalói a Sári Szivárvány
Óvoda kertjének rendbetételével. Egy kétnapos munka során eltakarították az
udvaron lévő törmeléket és bontásból
származó hulladékanyagokat. Néhány
nappal később egy újabb wellises önkéntes csapat pedig bogyós gyümölcsökkel

legjobb helyre került. A gyerkőcök gyakran látogattak meg minket az udvaron, és
kiványcsi figyelemmel követték a munkánkat. Reméljük, hogy sok boldogságot szerezhetünk majd nekik a növényekkel beültetett kerttel.
Szeretnénk továbbfolytatni a munkát és
minél több intézménynek szebbé tenni a
napjait. A gazdasági udvarok rendbetétele
és növényekkel való telepítése mellett ter-

„Felismertük ugyanis, hogy azon túl,
hogy több mint 400 környékbeli munkavállalónak biztosítunk munkalehetőséget, fejlődő cégként tevékenységünkhöz
kell tartoznia a karitatív felelősségvállalásnak is. A Wellis tulajdonosaiként mindig is kiemelten törekedtünk a dabasi
származással járó kötődést megőrizni.
Szeretném, ha minél több környékbeli
kollégával bővülhetne a csapat. Ez a csapat pedig közösen segítené a szintén a

ültette be a megtisztított udvarrészt. A
sikeres projektnek köszönhetően néhány
hónappal később az ovisok már saját
maguknak szüretelhetik majd a málnát,
ribizlit.
Az első alkalommal meghirdettünk a
cégen belül egy további kezdeményezést.
Dolgozóinkkal plüssmacikat gyűjtöttünk,
amit a takarítás alkalmával személyesen
vittünk be a kicsiknek. Elmondhatatlanul
nagy volt az öröm, minden maci a lehető

vezzük több helyszínen is kerítések és
kapuk felújítását, bel- és kültéri festést, és
többek között a környékbeli iskolák, óvodák játékeszközeinek felújítását, cseréjét.
Szerencsére vállalatunkon belül számos
terület jelezte önkéntes segítségét, így a
közeljövőben újabb tárosztályok lehetnek
aktív részesei a Wellis társadalmi szerepvállalásának.
Wellis: egy csapatként segítünk!
Szekeres Enikő

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
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Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Ringató foglalkozás gyermekek és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

December 8. (péntek) 15.00 óra:
Idősek Karácsonyi Ünnepsége

2017. december 								
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A hangszerpark fejlesztése
a Múzsák Művészeti Iskolában

I

ntézményünk, a Múzsák Alapfokú
Művészeti Iskola 2003 óta jelentős
szakmai fejlődésen ment keresztül. A versenyeztetés, a kiemelt tehetséggondozás
az egyik legfőbb célkitűzésünk, és ehhez
elengedhetetlen a jó állapotú hangszerek
beszerzése, amellyel hozzájárulunk a
minőségi zeneoktatáshoz.
Jövőbeni fejlesztési tervünkben változatlanul szerepel hangszerparkunk folyamatos

bővítése. A tanítási-tanulási folyamatban
szükségünk van minden hagyományos és
korszerű taneszközre ahhoz, hogy növendékeink készségeit, képességeit folyamatosan fejleszteni tudjuk.
Megalakulásunk óta fenntartónk, Dabas
Város Önkormányzata biztosította számunkra a zeneoktatáshoz szükséges eszközeinket. A város vezetőségével, Kőszegi
Zoltán polgármester úrral és a tisztelt
képviselő-testülettel a mai napig nagyon jó
kapcsolatban, együttműködésben dolgozunk.
Feladatunknak tekintjük, hogy továbbra
is minél több növendékhangversenyen,
bemutatón, kiállításon vegyünk részt, és
közreműködjünk a város és a környező
települések kulturális rendezvényein. 2016
szeptemberétől, az intézményi átszervezést

követően, hangszerparkunk több kiváló
minőségű fafúvós és rézfúvós hangszerrel
bővült, jelenlegi fenntartók, a Monori
Tankerület támogatásával. Legnagyobb
örömünkre 2017 őszén vásárolhattunk egy
új Yamaha pianínót, melyet köszönünk dr.
Hrutkáné Molnár Mónika tankerületi igazgató asszonynak és a Monori Tankerület
munkatársainak.
A legfontosabb szempont, amit szem
előtt tartunk, hogy zeneoktató tevékenységünk középpontjában mindig növendékeink állnak, az ő munkájuk pedig csak
akkor lesz igazán eredményes és sikeres, ha
a lehetőségek szerinti legmagasabb színvonalon biztosítjuk számukra a zeneoktatáshoz szükséges hangszereket.
Kovács Éva
intézményvezető

Vendégszereplés a MEVE
(Magyar Emlékek a Világban Egyesület) műsorában

A

z a megtiszteltetés ért bennünket,
hogy meghívást kaptunk a MEVE
budapesti rendezvényére 2017. november
7- én. A műsor fő témája Kossuth
Zsuzsanna volt, így a már meglévő színdarabunkat rövidített változatban, naplórészletekkel tarkítva, eredeti jelmezekben
adtuk elő a Mátyás-templom Plébániájának
dísztermében. Az előadáson hét diák szerepelt. Az intézményt Stégner Péter igazgató mutatta be, a rendezvényen és annak
előkészítésében a következő kollégák
működtek közre: Laja István, Molitor Erika,
Szóládi Erika és Szűcsné Balázs Julianna.
Mind a műsorunk után következő előadók, mind a közönség körében nagy sikert
aratott az előadásunk. Dr. Csorba László
történész, a Magyar Nemzeti Múzeum volt
főigazgatója megjegyezte: „Szíveket pen-

gető előadást láttunk”. Deák Nóra egyesületi tag, az Angol-Amerikai Intézet
Könyvtárának vezetője pedig a következő
szavakkal méltatta műsorunkat:
„Gondolat- és érzelemgazdag előadásban volt részünk.” A közönség soraiban
pedig jó páran meghatottan törölgették
szemüket… Mindannyian boldogan tértünk haza Dabasra.
Szóládi Erika szervező

és Stégner Péter igazgató
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A Polgármesteri Hivatal ünnepi munkarendje
Dabasi Polgármesteri Hivatal 2017. decemberi ünnepi munkarendje az alábbiak
szerint alakul:
December 21-ig (csütörtök)
a megszokott munkarendben dolgozunk.

December 22-től (péntek) –
2018. január 1-ig (hétfő)
a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tart.
Ügyfélfogadás nincs!
Minden kedves ügyfelünknek áldott
ünnepet és boldog új évet kívánunk!
Dr. Szatmári Attila
jegyző

Új körzettel bővült a háziorvosi ellátás
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy
Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2017
(IX. 22.) önkormányzati rendelete szerint megalakult a 6. sz.
háziorvosi körzet, amelynek székhelye a Központi Orvosi
Ügyelet épületében, a Bartók Béla út 59/a szám alatt, illetve a
Tinódi utca 1. szám alatt található. A háziorvosi feladatokat
november 2-ától dr. Tar Erika látja el a közölt rendelési időben.
Kérjük a város lakosságát, hogy keressék bizalommal a doktornőt és vegyék igénybe az orvosi szolgáltatást!

Rendelési idő,
Dabasi-szőlők, Tinódi utca 1.:
Kedd
11.00–13.00
Telefon: 06-70/672-09-23
(Rendelési időben hívható)

Tisztelt Lakosok!

Kedves Dabasiak!

Az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. értesíti Önöket, hogy 2017.
december 25-én (hétfőn) a hulladékszállítás nem szünetel!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2018. január 1-jén (hétfőn) a hulladékszállítás szünetel!
Az elmaradt szemétszállítás miatt 2018. 01. 08-án dupla men�nyiségű hulladékot szállítunk el az érdekelt területekről.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényt a szállítás napján reggel
7 órára szíveskedjenek kihelyezni.

Reméljük, az idén nagyon jól érezték magukat az Adventi

Bővebb információért, kérem, keresse meg a 2370 Dabas,
Szent István út 133. szám alatt található ügyfélszolgálati irodánkat, vagy hívja a 29/560-290 telefonszámot.
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.

14

Rendelési idő, Bartók Béla 59/A:
Hétfő
8.00–12.00
Kedd
8.00–10.00
Szerda
8.00–12.00
Csütörtök 8.00–12.00
Péntek
8.00–12.00
Telefonszám: 06-29/360-379

Forgatag változatos, színes programjain. Az a célunk, hogy
jövőre is hasonló, sőt még gazdagabb eseménysorozattal lepjük meg önöket az adventi időszakban, hogy ezzel is segítsük,
örömtelibbé tegyük a várakozást, a karácsonyra való ráhangolódást. Évről évre többet dolgozunk azért, hogy gazdagabbá
és teljesebbé váljon a családok adventje, így a tűzijátékra szánt
anyagi kapacitásunkat is erre a városi ünnepre szánjuk.

Tehát a szilveszteri tűzijáték elmarad!

– a szervezők –

2017. december 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 °C van.
Az adventtel megkezdődött az új egyházi évünk. Az
advent során:
– Hétfőnként 17 órától szentmise, utána lehetőség a szentgyónásra 18.15-ig.
– Szerdánként 17 órától lelkigyakorlat, utána gyóntatás 18.30-ig.
– Péntekenként 06.30-tól roráte, utána gyóntatás, amíg van
gyónó. Ugyanazokon a napokon 17–18 óráig csendes szentségimádás, alatta gyóntatás.
– Szombatonként 16.30-tól gyóntatás, 17 órától előesti szentmise.
– 9-én szombaton, az esti szentmise után a 2 havi gitáros/csendes
dicsőítő szentségimádásunkat tartjuk.
– 17-én Gyónon a 10.30-as szentmisében ünnepeljük a havi
kereszteléseinket. Ugyanaznap 16 órától a Gyóni Géza Általános
Iskola felnőtt- és gyermekkórusa ad koncertet templomunkban.
– 24-én, advent 4. vasárnapján vasárnapi miserend (Szőlők: 08.30,
Gyón: 10.30), du. pásztorjáték, éjfélkor szentmise.
– 25-én, karácsony kötelező ünnepén vasárnapi miserendet tartunk.
– Szentmisénk 26-án, Szt. István diakónus, első vértanú ünnepén
Gyónon 9 órakor kezdődik.
– 30-án, szombaton 17 órától előesti mise.
– 31-én, Szt. Család vasárnapján vasárnapi miserend, mindkét
templomban a családok megáldásával.
– január 1., hétfő, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe kötelező
ünnep, szentmisét Gyónon 10.30-kor, Szőlőkben 17-kor tartunk.
– január 6., szombat, Vízkereszt főünnepe úgyszintén kötelező
ünnep, vasárnapi miserenddel. Aznap este vasárnapra érvényes előesti szentmisét nem tartunk.
– január 7, vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe, ezzel
véget ér a karácsonyi idő.
Két egyházközségünk közös jótékonysági bálját január
13-án 19 órakor kezdjük a gimnázium aulájában.
Köszönjük mindazoknak, akik már rendezték ezévi egyházi hozzájárulásukat. Akik még nem tették meg, kérjük, hogy rendezzék a plébánián.
Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik Horváth Miklós, szerető férj, édesapa, nagyapa temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,osztoztak
a család fájdalmában.
A gyászoló család

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor: nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor: igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00-kor: szentmise.
– Adventi lelkigyakorlatunk 3 napja december 18–19–20-án (hétfő,
kedd, szerda) lesz, 17.00-kor kezdődő szentmisékkel.
Karácsonyi és újévi miserendünk:
– december 24-én, vasárnap 9.30 és 24.00
– december 25-én, hétfőn 9.30
– december 26-án, kedden 9.30
– december 31-én, vasárnap 9.30
– január 1-jén, hétfőn 17.00.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
– vasárnaponként 10.00 órától istentisztelet a templomban
– vasárnaponként 9.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam
haladó csoport (év végéig a lelkészi hivatalban; jan. 1-jétől a gyülekezeti házban)
– vasárnaponként 11.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam
kezdő csoport (év végéig a lelkészi hivatalban; jan. 1-jétől a gyülekezeti házban)
– szerdánként 17.00 órától bibliaóra a gyülekezeti házban
– december 17., advent 3. vasárnapján gyermekműsor lesz az
istentisztelet keretében
– december 25., karácsony 1. napja, hétfő 10.00 órakor istentisztelet úrvacsoraosztással
– december 26., karácsony 2. napja, kedd 10.00 órakor istentisztelet
– január 1., hétfőn 10.00 órakor újévi istentisztelet
Az istentiszteleteket karácsony után a gyülekezeti házban tartjuk,
10.00 órától.

Gyóni református Gyülekezet
– december 6–8. között, szerdától péntekig, este 18 órakor:
adventi evangelizáció a gyülekezeti házban
– december 9., szombat, 14.30: a Pilinke Énekegyüttes karácsonyi
koncertje a templomunkban, a gyóni református egyházközség
javára
– december 10., vasárnap, 10 óra: advent 2. vasárnapi istentisztelet
úrvacsoraosztással
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– december 24., vasárnap, 10 óra: advent 4. vasárnap a templomban, hittanos és konfirmandus gyermekeink karácsonyi műsora
– 16 óra: szentesti családi istentisztelet a gyülekezeti házban
– december 25., hétfő, 10 óra: karácsony ünnepi istentisztelet a
templomban úrvacsoraosztással
– 15 óra: karácsony ünnepi istentisztelet a tatárszentgyörgyi rkat.
templomban úrvacsoraosztással
– december 26., kedd, 10 óra: karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
– december 31., vasárnap, 10 óra: óévzáró délelőtti istentisztelet a
gyülekezeti házban
– 16 óra: óévzáró szilveszteri istentisztelet a gyülekezeti házban
úrvacsoraosztással – Ezen az istentiszteleten fogunk megemlékezni az elmúlt esztendőben megkeresztelt, házasságot kötött
és elhunyt testvéreinkről.
– 2018. január 1., hétfő, 10 óra: újévi istentisztelet a gyülekezeti házban
– január 7., vasárnap, 10 óra: istentisztelet a templomban
Az újonnan megválasztott gondnok és presbiterek ünnepélyes
beiktatása.

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
ADVENTI ESTEK A GYÜLEKEZETBEN:
2. Adventi est: dec. 12., kedd, 17.00, vendég: Durkó István baptista lelkész, missziói igazgató lelkész.
3. Adventi est: dec. 19., kedd, 17.00 óra, vendég:
Völgyessy-Szomor Fanni énekesnő.

ADVENTI CSALÁDI PROGRAM:
– A családi délutánt dec. 16-án, szombaton, 16.00 órakor
tartjuk.
Két karácsonyi színdarabot mutatunk be, Szeltner Klára
vezetésével. Az előadások után új mexikói kakaókóstolót tartunk, Anne Morawski lelkésznő vezetésével.
GYEREKKARÁCSONY: dec. 23., szombat, 15.00 óra.

Ünnepi istentiszteletek:
– dec. 24., vasárnap, szenteste: 17.00 óra
– dec. 25. és dec. 26., karácsonyi istentiszteletek: 10.00 óra
– dec. 31., vasárnap, óévbúcsúztató istentisztelet: 17.00 óra
– 2018. jan.1., hétfő, újévi istentisztelet: 10.00 órakor
Örömmel adjuk hírül, hogy gyülekezetünk vendége Anne
Morawski nyugdíjas evangélikus lelkész, önkéntes, Új Mexikóból (USA). Az ő vezetésével, önkéntes szolgálatával gyülekezetünk angol csoportokat indít, az igények szerint. A kezdő
csoport időpontja: péntek, 15.00 óra, gyülekezeti ház. Várjuk
a jelentkezőket minden korosztályból, a 06-20/824 2019-es telefonszámon. Anne a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban,
valamint az evangélikus egyházon belül is többféle önkéntes
szolgálatot lát el.
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként, 16.00–18.00-ig, vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989. Fontos tudnivaló, hogy csak annak a neve szerepelhet a 2018-as gyülekezeti,
presbiterválasztó névjegyzékben, akinek rendezve van a 2017es esztendőre az egyháztagsága (2018-ban presbiterválasztás
lesz a gyülekezetünkben).
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Takács Pál Györgyné
(Gábor Emília Erzsébet)
1957. 03. 07.
2017. 09. 27.
Olcsvary Ladislav
1932. 07. 23.
2017. 10. 03.
Váradi Péterné (Zengraf Mária) 1934. 12. 04.
2017. 10. 15.
Dr. Kugler Margit
1933. 08. 27.
2017. 10. 17.
Rábai Jánosné (Kovács Mária)
1934. 06. 16.
2017. 10. 24.
Szokolay Dénesné
(Szent Iványi Zsófia)
1919. 08. 30.
2017. 10. 20.
Váradi Tamás
1965. 02. 04.
2017. 10. 21.
Szeidenléder Józsefné
(Buzás Zsuzsanna)
1929. 10. 27.
2017. 10. 23.
Varga Ernőné (Fesető Piroska)
1938. 07. 30.
2017. 10. 29.
Kosztolányi János
1934. 09. 12.
2017. 10. 30.

16

Majeczki Ferencné
(Kopasz Mária)
Szegedi Ferenc
Bartus Józsefné (Kovács Anna)
Szikora Árpád
Farkas Lászlóné (Fekete Róza)
Gattyán Istvánné (Sári Gizella)

1940. 01. 12.
1953. 09. 29.
1931. 04. 04.
1943. 06. 19.
1930. 07. 09.
1944. 08. 16.

2017. 10. 30.
2017. 11. 04.
2017. 11. 05.
2017. 11. 07.
2017. 11. 15.
2017. 11. 18.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Szikora
Árpád temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak

A gyászoló család

2017. december										

kultúra

Tárnoki Emil kántortanító
ünneplése

A jegyzőkönyvek rendszerint hivatalos stílusú megfogalmazással a rideg tényeket rögzítik, és
egyáltalán nem céljuk, jellemzőjük az érzelemgazdagság. A szabályt erősítő kivétel példáját
90 évvel korábbról, 1927 novemberének végén, Sári községben tudjuk felmutatni:
„Jegyzőkönyv.
Felvétetett Sáriban, 1927. év november 27-én a Sári r. k. iskolaszéknek ezen napra összehívott rendkívüli közgyűlésén. Jelen
vannak: az iskolaszéki tagok kivétel nélkül, a község elöljárósága
részéről Bogdánffy Kálmán községi főjegyző, Volenszki István
községi bíró, a tantestület, és a tanköteles elemi iskolai tanulók.
Tárgy: Tárnoki (Bilik) Emil sári r. k. kántor- és főtanító ünneplése.
Elnöklő Matlon János sári r. k. plébános elnöki megnyitójában
előadja, hogy most ünnepelni jöttünk és egyúttal búcsút venni
Tárnoki B. Emil főtanító úrtól, aki 25 évig működött egyfolytában Sári községben, és aki betegsége miatt folyó évi december
1-től nyugdíjba megy, el is fogja hagyni községünket. A gyermekeket nevelvén, tanítván, mindent megtett azoknak lelki és
anyagi hasznukra. Beléjük öntötte saját finom lelkét, szívükbe
csöpögtette saját szívéből az egymásiránti szeretetet,
Istenfélelmet és édes hazánk iránt a rajongó szeretetet. Két cél
lebegett előtte: mindig jobb és tökéletesebb lenni - önnevelés –
és ezáltal másokat észrevétlenül a nemesnek, szépnek, jónak
követésére és akarására bírni. Ezt el is érte, - mert most itt van a
falu kicsinyje, nagyja; a kicsik, kik még tegnap hallották jóságos,
oktató szavait, a nagyok, kik még emlékeznek nemes szívére,
jóra intő szavaira. Itt van az egész falu, hogy hálát mondjon a
nagy munkáért, melyet értük tett és egyúttal imádkozzék az ég
Urához, hogy annak áldását kérje a távozó főtanító úrra. Tárnoki
B. Emil főtanító úr meghatva köszönte meg az ünneplést. Tömör
szavakban emlékezett meg a múltról, mikor, mint fiatal tanító
idejött. Pár év alatt szívébe zárta a falut, és most, hogy távozik,
ezt a telített szívet, ezt a szívet viszi magával, melyben a gyermekek csilingelő szava hallatszik, melyben a felnőtt, komoly,

életerős lelkű képmásai vannak belevésve. Csak testileg megy
el, de a lelke, melynek annyi gyönyört okozott az iskola, a
munka, Sári egész lakossága, az itt marad. Kéri, hogy ne feledkezzünk meg róla. Isten áldását kéri az iskolára, az egész községre. Szavai könnyekbe fulladnak, könnyezik az iskolaszék, a
gyermekek sírva éneklik, hogy „Isten veled jó tanítónk!” Az ülés
a „Hiszekegy” eléneklésével ért véget.
Kmf. Matlon János s. k. plébános, iskolaszéki elnök. Gály
József s. k. iskolaszéki jegyző.
(P. h.)”
A rendhagyó dokumentumot a Néptanítók Lapja hasábjairól
ismerhettük meg. A szerkesztő figyelmét még a bélyegzőnyomat
feltüntetése sem kerülte el. Gondosságát a 21. századi olvasó jó
szívvel igazolja vissza: az eset és rögzítése egyaránt, minden
vonatkozásban abszolút hiteles, s öröm, hogy nálunk történt.
V. F.

Füleki Gábor: Advent
Didereg bennem a Nap születése,
téli derűs ág hűs ragyogása,
tisztán fénylik a tájba bizalma,
közeledik a tavasz.

Dobban bennem a Nap születése,
lobban a fagyból fellobogó tűz,
bokrok, fák, föld, tó szíve ébred,
enged a hó, jég, serken az élet.

Bujkál bennem a Nap születése,
északi sírba bekúszik a fény,
rézsút tör a láng át ős köveken,
piramis-csúcson szertesziporkáz.

Izzik bennem a Nap születése,
összeszorult ér, újra kitárulsz, győz a sugár;
ünnep a földön, ünnep az égben,
fény és béke a szív melegében.
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A Krn hegység
(Osztrák–Magyar Monarchia) 1917. november 11.

Az isonzói csata (caporettói áttörés) 100. évfordulója
Galli Károly Kalandozások a Júliai-Alpokban, magashegyi túraleírás könyvében olvastam:
„Mindössze kétezer kétszáz méteres magassága ellenére
bástyaként emelkedik ki a környezetéből, és félelmetesen
tornyosul a Soča [Isonzó] kanyargós, völgye felé. A Hatalmas
nyugati fal uralja a tájat, látványa szinte mindenhonnan
elénk szökik. Kemény hegy, amely ma csöndes, elgondolkoztató álmát nyugossza, de vérben fürdik a története.
Esténként gyakran ködbe burkolózik, a kis Gomisckovo-ház
ablakaiban kialszik a fény, és magányos, didergős szelek
söpörnek a kietlen mészkőcsúcsokon, meredek karsztmezőkön. Talán életre kelnek ilyenkor a katonák: fáradt, piszkos,
véres katonák hosszú sora bolyong a szanaszét heverő szögesdrótok között. Kiutat keresnek a frontvonal halálos öleléséből, gyilkos rohamból, a szétfröccsenő mészkősziklákból, éhségből, és szomjúságból(….) Magyarok, szlovének,
osztrákok, olaszok, csehek…”
Amit ehhez a hadtörténész még hozzátehet: 1915. június 23. és
július 7. között az első Isonzó csatában az olasz alpinik (hegyivadászok) elfoglalták a Krn hegyet is. A térségben állomásozó
monarchiabeli hadosztályok kb. fele magyar katonákból állt.
A magashegységet sosem látott, alföldi parasztlegényekből álló
seregnek, használhatatlan felszereléssel esélye sem volt a magashegyi harcokra kiképzett olaszokkal szemben, akik a hegy csúcsán
építették ki jól védhető állásaikat. Akkoriban, ha az egyik harcoló
fél beásta magát valamelyik hegy tetején, akkor az alul maradt fél
számára az bevehetetlen maradt. A Krn akkor került mégis a mieink kezére, amikor a caporettói áttörés alkalmával (1917. október
24.) az olasz front összeomlott. Egyébként pont a Krn „árnyékában” gyülekeztették azokat az osztrák-magyar csapatokat, amelyek a tolmeini-hídfő irányából észrevétlen kerülhették meg a Krn
hegyet, fogságba ejtve az ott védekező olaszokat.

Az egykori osztrák-magyar temető, ahol ma a „magyar kereszt” áll
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A Krn hegység
(Szlovénia) 2017. november 11.
A Krn tó közkedvelt kirándulóhely a szlovéniai Bovec közelében. A
tó 1340 m magasan található a tengerszint fölött. 400 m hosszával és 17 m-es mélységével ezt tartják Szlovéniában a legnagyobb
alpesi tónak. Megkerülve a tavat továbbvezet az ösvény a 2244
méter magas Krn hegycsúcsra.
Már sokat olvastam és írtam erről az egykori „híres halálmezőről”, így időszerűnek éreztem magam is a megmászását. Az idei, a
18. krn-i emlékmenet lehetőséget kínált erre. Dabas Város
Önkormányzatának küldöttségét a ljubljanai József Attila Magyar
Kultúregyesület hívta meg erre a jubileumi menetre. Révész Károly
önkormányzati képviselő, a kulturális bizottság elnöke felajánlotta,
hogy mint hadtörténész, kísérjem el a delegációt. Ismerte eddigi
munkásságomat és megkért, hogy mutassam be az első világháborúról szóló könyvemet (Fényes szurony rózsafa a nyele)
Ljubljana magyar közönségének. Nagy örömömre mind a gyermekek, mind a felnőttek érdeklődéssel hallgatták az első világháború történetét, amit az ember, a szenvedő katona szemszögéből
közelítettem meg. A közönség érdeklődését az is mutatta, hogy
az emléktúra alatt is kérdéseikkel halmoztak el.
Másnap korán reggel indultunk, hogy időben odaérjünk a
Lepena völgyben található gyülekezőhelyre és nekivágjunk az
elénk tornyosuló hegyóriásnak. A helyiek szerint 2–2 és fél óra a
tóig, a szintkülönbség: 640 m. Ez nem nagy kihívás még egy, a
nem hegyi túrákhoz szokott gyalogló számára sem, ám ezt a
szintkülönbség 1500 méter távra vonatkozik.
Tudtuk, hogy nem lesz könnyű sétagalopp a több mint 600
méteres szintkülönbség leküzdése, bár ezen sokat enyhített a
sűrűn kanyargó „öszvér út”, ahol 100 évvel ezelőtt katonáinknak
szállították az utánpótlást. Ennek ellenére úgy tűnt, hogy soha
nem akar ezek végtelen spirálja elfogyni.
Felfelé haladva lassan eltűnt a lombos erdő, s megszaporodott,
majd összezsugorodott a fenyő és megjelent a hó is. A tónál már
félméteres hó várt minket. A tapasztalt és edzett szlovén, osztrák
és olasz túrázók rendre elviharzottak mellettünk a szűk hadiösvényen.
Fent gőzölgő tea és már nagy tömeg várt minket, az utolsók
között érkezőket. Némi szerelvényigazítás után „átsétáltunk” a
tóhoz a rendezvény helyszínére, ahol a szlovén védelmi miniszter,
Andreja Katič tartott ünnepi beszédet, majd a Szlovéniába akkreditált katonai attasékkal közösen gyújtották meg az emlékezés
lángját.
A tótól, a mintegy 500 fős tömeg visszaindult a menedékházhoz közel lévő egykori katonatemetőhöz, ahonnan már elszállították ugyan a hősök maradványait, de emlékükre a magyar
Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2002-ben egy emlékkeresztet
állított, amit ma is úgy neveznek a helyiek, hogy a „magyar
kereszt”. A szlovén honvédelmi miniszter és a magyar katonai

2017. december								

Kapui Ágota

Profán zsoltár

A Lepena völgy,
ahonnan a túra indult

Az „öszvér út”

Égbe szálló fény-fohászunk,
édes Jézus úgy fogadd,
miként zsoltárt zengő szánkból
hozzád szól az áldozat.
Ahol fáink tarka füstje
karikázza az eget,
apró hóban fagyos lábunk
toporgott már eleget.
Emelkedik jobbik énünk,
míg a másik visszahúz,
pendely alatt fehér vászon,
szűk nyakunkon csipkeblúz.
Csizmánk szélén kicsapódott
só-térkép az út maga,
homlokunkon ott ragyog
az égi hírnök csillaga.
Angyal súgta érkezésed,
eljöttünk hát, itt vagyunk!
Tömjén tarka illatába
takargatunk, jó Urunk.
Hegedűs Rita

Karácsony

Ünnepség a tónál

attasé (Gombos Andrea alezredes) koszorúja mellé mi is elhelyeztük Dabas város emlékező koszorúját.
Az út lefelé bár gyorsabb, de nehezebb volt, mint felfelé. Leérve
arra gondoltunk, hogy ezzel tartoztunk magunknak s mindazon
magyaroknak és nem magyaroknak, akik 100 esztendővel előttünk, itt harcoltak, és akiknek itt ért véget fiatal életük.

Gyermek pillán alszik az éj
ajkán égi fény dereng
mint emlőből csöppenő hószín
étek, íze langymeleg
Csücsörít kicsiny szája
angyalokat lát talán
majd mosolyt csal rá édes álma
ezüst hajót éjkék taván
Az ablakon át csend hallik
nem zúg az éji bogár
egy árva csizma feketéllik
orra küszöbre kandikál
Sparhelt forró tüze illan
alma íze röppen szét
valami készül a hószín tájon
kolomp sem szól még
A gyermek anyja lágy ölén
elnyújtózik, sírni vágy
s egy eltévedt báránybőgés
apró fülébe száll
ódsi szél fúj messzi hírt
titkot súg a csend
csak a kisded érti téli tájon
másnak varjú hada zeng
mosoly ül a gyermek arcon
anyja lágyan mosolyog
ők értik csak ők ketten
azt a messzi csillagot.

Dr. Szabó József János
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M

Karácsony

ár csak két nap volt karácsonyig.
Farkasordító hideg lepte meg a
hóval fedett erdőt. A kéményekből vékony
füstcsóva szállt az ég felé.
Nyúlné és Lupi mézeskalácsot sütött,
Borzné asszonyság tobozokból készített
gömböket, és kukoricát pattogtatott, hogy
felfűzze. Vaddisznó asszonyság diót és
napraforgót gyúrt össze egy kis zsírral,
gombócokat formált belőle, és zsineget
kötött rájuk. Jó lesz a kismadaraknak.
Hódmama fából díszeket rágott, Hódapó
pedig lefestette őket. Ez mind karácsonyra
készült.
Medvemama a jó meleg konyhában az
ősszel elrakott szilvamagokból csillagokat
ragasztott. Szépen fog mutatni a fenyőfán.
A kemencében krumplit sütött héjastól és
félbevágott almát dióval töltve.
– Jó lesz már, ha végre eljön a téli szundikálás! – ásított Medvepapa. – Nagyon
álmos vagyok. Van elég mézünk télire? –
kérdezte a feleségét.
– Három, nagy csuporral tettem a kamrába – nyugtatta meg Medvemama.
– Mama, kimehetünk hómacit építeni?
– kérdezte Borcsa bocs.
– Hogyne, de jó vastagon öltözzetek fel,
és a kesztyűt se felejtsétek idebent!
Büdi és Lupi is csatlakoztak a bocsokhoz.
– Hú, de hideg van – dörzsölgették a
mancsocskáikat.
Öcsi hógolyót gyúrt, amit elkezdett görgetni a földön. Büdi egy másikat csinált. A
lányok egy harmadikat készítettek. Végül
egymás tetejére tették a három, nagy
hógolyót.
Borcsa levette a madárijesztő kucsmáját
– úgysem kell most neki –, és a hómaci
fejére tette. Egy nagy vöröshagyma lett az
orra, a szeme meg egy-egy kisebb krumpli.
Mire elkészültek, Mama kidugta a fejét az
ajtón:
– Gyertek, gyerekek, elkészült a krumpli!
Nincs is jobb télen, mint a friss, meleg,
sült krumpli!
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– Mikor díszítjük fel a réten a fenyőt,
mama? – harapott jó nagyot Öcsi bocs.
– Holnapután.
– Már nagyon várom.
Az állatok össze is gyűltek karácsony
napján. Ki-ki hozta a maga készítette díszt,
feltette a fenyőre, amelyen a megfagyott
jégkristályok úgy ragyogtak, akár a csillagok. Hódpapa a farkával dobálta el a havat,
aztán le is lapogatta kicsit. Körbeállták a
karácsonyfát, és énekeltek, forralt szederbort ittak.
Havas erdő fenyőfája,
Ajándékod mi lehet?
Nincs is nagyobb, mit kaphatunk,
Csak egy kicsi szeretet…
A gyerekek azonban kis csomagokat is
találtak a fa alatt. Volt ott minden… Sapka,
sál, baba, malacka, játék… Hódapó szerszámokat kapott, Vaddisznó Valter új
tornadresszt, Búbos egy csőrmelegítőt,
Medve papa pedig egy bundás mamuszt.
Csak Büdi állt várakozva. Erősen becsukta a
szemét, és az apukájára gondolt. Amikor
kinyitotta a szemét, csodák csodája,
Borzpapa közeledett az ünneplők felé lassan, fáradtan.
– Odanézz, mama! Teljesült a vágyam! –
rohant felé boldogan Büdi.
Amikor Borzpapa odaért,
elmondta, mi történt vele.
– Tél vé g e fel é
kijöttem az odúból
egy kis tűzifáért, és
amint lehajoltam, felkapott egy óriási sas,
felszállt velem, és csak
vitt-vitt. Hiába eregettem a borzparfümöt.
Azt hittem, sosem
szállunk le. Egészen a
fészkéig repültünk.
Meg akart enni, de
azt mondtam neki,
hogy amíg a fehér
csíkjaim be nem zöl-

dülnek, addig jobb, ha nem harap belém.
Várt, várt, s közben tojást rakott, ki is keltek
a fiókái, akiket szórakoztattam, így végül is
életben hagyott. Nyár végén aztán egy
óvatlan pillanatban kereket oldottam. Most
itthon vagyok…
Büdi nagyon boldog volt. Csodálatos ez
a karácsony!
Még szerencse, hogy csíkos vagy, papa!
Boldog karácsonyt mindenkinek! – kiáltotta a kis borz.
Az állatok elbúcsúztak egymástól, a
Naptól, Medve papa a kakukkjától, jól
bezárták ajtóikat és visszahúzódtak otthonaikba. A bocsok már az ágyban feküdtek,
amikor Öcsi megszólalt:
– Örülök, hogy Büdinek hazajött az apukája, de nekem nem lett kistestvérem.
Medvemama mosolyogva megsimogatta a hasát.
– Ne aggódj, mire felkeltek, lehet, hogy
megérkezik. Már itt van a pocakomban.
Öcsi és Borcsa megnyugodva fordult az
oldalára. Mama jól betakargatta őket, és
puszit nyomott a homlokukra.
– Jó éjszakát, mama!
– Szép álmokat, drágáim! Tavasszal
találkozunk!

Illusztráció | Rizmajer Krisztina

Bábel Antónia:
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TOVÁBBRA IS ELŐKELŐ HELYEN A BAJNOKSÁGBAN

A

helyezésünk továbbra is több mint biztató, hiszen 12 forduló
után az impozáns 5. helyen vagyunk a megszerzett 14 ponttal, bár kettővel többet játszottunk, mint a tabellán közvetlenül
mögöttünk álló csapatok. Az őszi fordulóból már csak a szegedi
vendégjátékunk maradt hátra, ám két találkozót előrehoztak a tavaszi idényből, amit karácsonyig lejátszunk.
Nem indult jól a november, hiszen az Orosháza Magyar Kupameccsre érkezett hozzánk, ahol kemény, harcias játék végén – vis�szavágva a bajnoki mérkőzésen az otthonukból elhozott 2 pontért
–, legyőztek minket. Dabas–Orosháza 26 : 27
November 12-én a Gyöngyös csapatát láttuk vendégül. Az első
félidőben inkább az ellenfél akarata érvényesült, 3 gólos előnnyel
mehettek pihenni a szünetben. A második játékrészben óriásit küzdve, egy góllal megnyertük a mérkőzést. Dabas–Gyöngyös 23 : 22
Egy héttel később az utolsó helyezett váciakhoz utaztunk, remélve, hogy begyűjtjük a 2 pontot. Nem ígérkezett könnyűnek, mivel a
Pest megyei csapatnak nagyon kellettek a pontok az életben maradáshoz. Ennek megfelelően küzdöttek, hajtottak és szinte végig
vezetve megérdemelten győztek. Vác–Dabas 24 : 20
November 21-én egy egyszerű keddi nap igazi ünnep lett a szurkolók számára, hiszen vendégül láttuk a teltházas OBO Arénában a
magyar bajnokot, a világsztárokkal érkező Veszprém csapatát! Az
első félidőben – fantasztikus hangulatban – a kiváló kapusteljesítménynek köszönhetően partiban voltunk a BL-résztvevő csapattal. A második felvonásban kiütközött a rutin, a sebesség és tudásbeli különbség, könnyedén nyerte meg a meccset a veszprémi
gárda. Dabas–Veszprém 21 : 39

Nem ért véget a nyeretlenségi sorozat a következő hazai mec�csünkön sem, a vendég Eger ragaszkodott ahhoz, hogy a két pontot magával vigye. Pont fordítottan alakult, mint a Gyöngyös elleni
mérkőzésünk, a félidőben még mi vezettünk hárommal, a végére
viszont a kapusukat naggyá téve, elszórakozva a lehetőségeinket,
fejben és fizikailag elfáradva 3 góllal kikaptunk. Dabas–Eger
20 : 23
Három mérkőzésünk maradt még idén, ami után következhet a
megérdemelt pihenés. Egy kemény januári alapozást követően
pedig – ahol Ligakupa meccsek várnak ránk – már február 3-án
indulnak a tavaszi fordulók.
További mérkőzéseink ebben az évben, kiemelve a hazai
meccsünk:
December 9.

18.00 Szeged–Dabas

December 15. 18.00 Dabas–Sport36-Komló
December 20. 18.00 Balatonfüred–Dabas
Minden kedves szurkolónknak, támogatónknak nagyon
boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
klub vezetése, dolgozói és természetesen a játékosok!
Hajrá Dabas!
Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebookoldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.		
Hermann László

Pályázat!
Kedves Gyerekek!
A novemberi rejtvénysorsolás nyertese Menyhárt Péter. A nyereménye Bábel Antónia Galádka rémtettei című mesekönyve és egy
doboz csokoládé. Gratulálunk a
nyertesnek és minden helyes
megfejtőnknek!

Kedves Gyerekek! Örömmel jelentjük, hogy a bocsok, a kis borz
és a többiek története nemsokára megjelenik mesekönyv formájában. Ha szeretnétek ti is részesei lenni, ragadjatok ceruzát, ecsetet,
készítsétek el kedvenc részetek illusztrációját, és küldjétek be saját
nevetekkel, korotokkal, címetekkel ellátva Kapui Ágota nevére,
erre a címre:
Dabas Város Önkormányzata, 2370 Dabas, Szent I. tér 1/B.

A legjobbak bekerülnek a mesekönyvbe!
A beküldési határidő: 2018. január 29. Korhatár: 14 év.
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Top Fitness SE
– Őszi Fit Kid versenyek

A

Magyar Fitness Szövetség versenykiírásának megfelelően
megkezdődött a 2017/18-as évad a Fit Kid-ben.
Sportolóink a különböző kategóriákban eddig két megmérettetésen vettek részt: a II. B osztály versenyeit szeptember 30-án
Cegléden, az I. osztály egyéni fordulóját pedig november 25-én
Hódmezővásárhelyen rendezték. A lányok mindkét helyszínen
nagyon szépen helytálltak, és értékes Grand Prix pontokat szereztek.
Eredmények:
I. osztály egyéni helyezések
3. Radnai Zsófia, 4. Fehérvári Fanni, 6. Gecser Enikő, Radnai
Réka, 9. Salga Léna, 10. Bajusz Sára, 12. Pelikán Réka, 13.
Rizmajer Boglárka
II. B osztály egyéni helyezések
5. Kövesdi Hédi, Bretus Lara, 6. Kucsák Alíz, 7. Bárány Blanka,
8. Keresztes Kíra
II. osztály csapatverseny
10. Booty swing duó (Bárány Blanka-Keresztes Kíra)

A Top Fitness SE sportolóira ebben az évben még egy megmérettetés vár decemberben, amihez sok sikert kívánunk.
R.L.

Karate-hír

N

ovember 11-én, szombaton
került megrendezésre a nemzetközi 4. Hinomoto Kyokushin Karate
Verseny Vácon, ahol három versenyző
képviselte a Dabasi Shinkyokushin Harcos
Dojot.

Ez egy full-kontakt verseny volt, ami azt jelenti, hogy teljes erővel hajtják végre a
karatékák az ütéseket és a rúgásokat is. Természetesen korcsoportnak megfelelően
sípcsont- és fejvédő kötelező.
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban működő dojonkból a 9 éves Horváth
Tamás kategóriájában a legjobb hat közé jutott, a 16 éves Peszeki Bence súlycsoportjában ezüstérmes lett. Mind a ketten életük első versenyén indultak és álltak helyt.
Jómagam a masters kategóriában második lettem. Ez a verseny azonban elsősorban a
fiatalokról szólt! Gratulálunk nekik!
Peszeki Attila karateedző
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KERESSEN NÁLUNK TÖBBET,
MARADJON TÖBB SZABADIDEJE –
NEKÜNK EZ FONTOS!
JÓ HANGULATÚ, STABIL CSAPATUNKBA BOLTI DOLGOZÓ
MUNKATÁRSAT KERESÜNK DABASI ÜZLETÜNKBE, FIZIKAI
MUNKÁRA, NAPPALI MŰSZAKBAN, HETI 25 ÉS 30 ÓRÁS
MUNKAVÉGZÉSSEL.

Az új munkatárs feladatai:
· takarítás
· árupakolás
· kasszázás
· helyben sütött pékáruk megsütése

A csapatunkba azokat várjuk, akik:
· pontosak
· megbízhatóak
· hosszú távra terveznek
· jó munkakörnyezetre vágynak

Amit kínálunk:
· bruttó 163.313 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó
194.438 Ft* heti 25 órás műszakban
· bruttó 195.975 Ft kezdő fizetés mellett az elérhető legmagasabb fizetés havi bruttó
233.325 Ft* heti 30 órás műszakban
· munkába járás költségének térítése
· + havi 3.500 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártyán a heti 25 órás műszakban és
+ 4.000 Ft Erzsébet-utalvány Plusz kártyán a heti 30 órás műszakban
· egyéb ingyenes juttatások
· változó, két műszakos munkarend: délelőttös 05:45-14:00, vagy délutános 14:00-22:00**
(esetenként köztes műszakvégzés)
· összetartó, stabil csapat, jó hangulat, megértő vezetőség

VÁRJUK AZ ALDI CSAPATÁBA!
KÜLDJE EL FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZÁT MOST!
* 2 év munkaviszony után a pozícióban elérhető, pótlékokkal (kivéve vasárnapi pótlék)
növelt legmagasabb ,havi bruttó fizetés: 194.438 Ft (heti 25 órában), illetve 233.325 Ft
(heti 30 órában). A vasárnapi pótlék kifizetése a Munka Törvénykönyve által
meghatározott mértékben történik.
** üzletenként eltérhet a feltüntetett műszak kezdési és befejezési időpontja.
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Látogass el üzletünkbe!
Dabas, Bartók Béla út 59.
Tel.: +36 70 882 2571
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