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Kapui Ágota:

Betlehemben
Karácsonynak gyönge válla
támaszkodik keresztfára…
Istállóban nedves jászol
sóhajtozik megváltásról.
Birkanyájból lengő pára
foltot fest a kor falára…
Szúrós széna derékaljnak,
ágyat vet a gondnak-bajnak.
Koldusarcú holdanyóka
burkolózik csend-darócba,

az éjszaka lyukas háló,
egérrágta ronggyá málló…
Ezer csillag néz át rajta,
egyik nagyon fényes fajta,
utat mutat jámbor lónak,
vagy két lábon vándorlónak,
pásztornak és bölcs királynak,
kik a Megváltóra várnak.
Karácsonynak nagy harangja
ráborul a virradatra…

Áldott karácsonyt és reményteljes új es ztendo´´t kíván
Ko´´s zegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság s zerkes zto´´sége!
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dabasi Újság

Köszöntöttük a térség

szociális dolgozóit
abas Város Önkormányzata és az Ország Közepe
Többcélú Kistérségi Társulás november 15-én közösen
köszöntötte a térség szociális ellátásában dolgozókat a gyóni
Halász Móricz-kúriában. Az ünnepi alkalmon egy perc néma
csenddel emlékeztek meg a nyáron tragikus körülmények között
elhunyt Vas-Turcsányi Andreáról.
Az önkormányzat nevében Kőszegi Zoltán polgármester Sós
Gáborral, az Esélyegyenlőségi Bizottság elnökével a Reménysugár
Fogyatékosok Napközi Otthona munkaközösségének adta át a
Rászorultakért és Elesettekért Díjat. Majd egy olyan kitüntetés
átadására került sor, amelyet a térség tíz településének társulása
alapított. A társulás egybehangzó döntése értelmében, a család
jóváhagyásával ezt az elismerést a szociális munka mára emblematikus alakjának számító, egykori munkatársunkról, VasTurcsányi Andreáról nevezték el. A kitüntetést ezen a napon adták
át először a térség vezetői, Kőszegi Zoltán elnök, Zsírosné Pallaga
Mária alelnök Oláh Ramóna, Vas-Turcsányi Andrea leánya és férje,
Vas Antal közreműködésével.

Fotók: Karlik Dóra

D

A díjat a társulás döntése alapján Strupkáné Kulima Mária vehette át, aki sok éven keresztül volt Andrea közvetlen munkatársa.
Az ünnepség a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola színvonalas
zenei összeállításával zárult.
Feldman

Házassági évfordulósok köszöntése
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amelynek éneklésébe a közönség soraiból is sokan bekapcsolódtak. Azoknak a
pároknak, akik valamilyen ok miatt nem
tudtak részt venni a köszöntésen munkatársaink eljuttatják az önkormányzat
köszöntő ajándékát.
Jó egészséget és hosszú boldog éveket kívánunk minden jubiláló párnak
a Dabasi Újság szerkesztősége nevében is!
F. L.

Fotók | Karlik Dóra
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ovember 24-én köszöntötte
önkormányzatunk az 50., 55.,
60., illetve 70. házassági évfordulójukat
ünneplő dabasi házaspárokat a Sári
Zarándok- és Kulturális Központban
szervezett ünnepségen. A megjelent
párok ezen az alkalmon az anyakönyvvezető előtt megerősíthették több évtizedes fogadalmukat. Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjében az egymásra
szánt idő jelentőségéről és a példamutató egymás melletti kitartásról beszélt,
amely a fiatalabb generációknak jó és
követendő példát adnak a párok arról,
hogy van értelme családot alapítani és
gyermekeket vállalni. Az ünnepi verses,
zenés összeállításban a Múzsák Alapfokú
Művészeti Iskola diákjai és tanárai léptek
fel. Mráz Mária egy aranylakodalmi
köszöntőt mondott, majd a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkör zárta a
műsort jó hangulatú dalcsokrával,

2018. december

Köszöntsük együtt
az új évet!

Szeretettel meghívok minden dabasi polgárt
az újévi tűzijátékra.
Január 1-jén 1.00 órától a Szent István téren ünnepi
tűzijátékkal és látványos görögtűzzel,
fényelemekkel köszöntjük az új évet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Kőszegi Zoltán

rendezvények, események

IDŐSEK KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGEI
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel
meghívunk minden szépkorú polgárt a lakóhelyéhez
legközelebbi időseknek szervezett karácsonyi
ünnepségre.
Dabas-Sári:

december 7., péntek, 15.00 óra
Sári Zarándokház és Közösségi Színtér

Dabas:

december 10., hétfő, 15.00 óra
Kossuth Kulturális Központ

Gyón:

december 11., kedd, 15.00 óra
Gyóni Géza Általános Iskola

Dabasi-szőlők: december 12., szerda, 15.00 óra
Dabasi-szőlősi Művelődési Ház
Minden szépkorú dabasi polgárt szeretettel várunk
a lakhelyéhez legközelebb eső helyszínen!

Doni megemlékezés
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját,
barátait a Doni katasztrófa 76. évfordulója
alkalmából szervezett megemlékezésre
a dabasi II. világháborús emlékműhöz.
Időpont: 2019. január 10. (csütörtök), 17.00
Helyszínek:
II. világháborús emlékmű
(Zlinszky utca)
Táncsics Mihály Gimnázium, Metelka terem
Program:
– Megszólalnak a Kapisztrán-Hunyadi
Emléktorony harangjai
– Koszorúzás a hősök emlékére
a II. világháborús emlékműnél
– Séta a Metelka terembe
– történelmi előadás

Szeretettel meghívok minden
sportegyesületet, sportolót,
sportszeretőt és érdeklődőt
a Sportgálára, amelyet
december 14-én (pénteken)
18.00 órától tartunk az OBO
Arénában.
Ezen az eseményen adjuk át az
Év sportolója, az Év csapata, az
Év közösségi eseménye és a
Dabas Város Sportjáért
elismeréseket.
Kőszegi Zoltán

3

rendezvények, események
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Advent első vasárnapján ünnepi programokkal vártuk
az érdeklődőket a városközpontban és a kúria-negyedben.
Az Adventi Forgatagról képes beszámolót adunk közre.

Nagy sikerre volt a korcsolyapályának,
amely ettől a naptól január 8-ig várja
a látogatókat, ötven pár ingyenesen bérelhető
korcsolyával. A pálya bérlését több mint tíz
dabasi vállalkozás támogatta.
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A gyóni óvodások,
a Szent János Katolikus
Általános Iskola kórusa, a Dabasi
Dalkör és a Bazsalicska Citerazenekar
állandó fellépői adventi programjainknak.

A
Gondoskodás Éve
jegyében az év folyamán
kiemelkedő gondoskodó
tevékenységéért kapott tíz
szervezet önkormányzati
elismerést.

Fotók | Karlik Dóra

A
Levendula-házban
gyermekprogramokkal várták
a vendégeket, a Mikulás is ide költözött erre a napra, hogy a dabasi gyerekekkel találkozzon és megköszönje az
általuk készített közel 1000 rajzot. A
Gombay-Dinnyés-kúriában a dabasi
családok karácsonyi képeiből
készült rendhagyó kiállítás.

2018. december
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Migazzi-díj

a Szent János Katolikus Általános
Iskola megalapításáért
A Piaccsarnok
környezetében zajlottak a
délutáni események.
Az adománysátorban az Együtt
Segítőszolgálat és a Felsődabasi
Karitász osztott karácsonyi
ajándékokat
a rászoruló családoknak.
Raffael Henrietta a
népművészet fiatal mestere
és Tóth Luca Réka junior prímadíjas népzenész fellépése megalapozta
a jó hangulatot, amit
az est sztárvendége, Csondor Kata
énekes karácsonyi előadása fokozott.

A

Szent János Katolikus Általános Iskola megalapításáért végzett áldozatos munkájáért Migazzi-díjban részesült Pásztor
Győző kanonok, esperes, iskolánk alapítója, Dabas-Sári plébánosa.
A kitüntetés névadója Migazzi Kristóf Antal a 16. században élt
olasz származású váci megyéspüspök, Bécs érseke és bíborosa
volt, „Vác újjáalkotója”, a város mai építészeti arculatának fő alakítója. Számos épület létrejötte, többek között a székesegyház, papnevelő intézet, piarista gimnázium és irgalmasrendi kórház építtetése
kötődik nevéhez. A díjat minden évben olyan személy kapja, aki
tovább építi az egyházat, valami jelentőset hoz létre fizikai vagy
szellemi értelemben.
Győző atya a Szent János Katolikus Általános Iskola megalapításáért végzett fáradhatatlan munkája kapcsán vált Migazzi püspök
szellemi örökségének méltó utódjává. A díj átadására
novemberben 4-én került sor a Váci Egyházmegyei Múzeumban.
A kitüntetést Bartos Ferenc egykori váci polgármester, a Migazzi
Alapítvány elnökének kíséretében Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök adta át. A díj átvételekor tartott beszédében Győző atya - akit
híveinek csoportja, az iskola pedagógusai és dolgozói kísértek el a
díjátadóra - kiemelte, hálás, amiért élete során részt vállalhatott
Kiripolszky Kinga
Isten egyházának építésében.

karácsonYruHa-kiállítás
A 25 alkotó mesés karácsonyi ruhakölteményeit a 2018. évi advent idején hétköznap
nyitvatartási időben, vasárnaponként délután 14.00–17.00 óráig
látogathatják.
Az alkotók:

Fotók | Karlik Dóra

Barsi Réka, Bartha Erzsébet, Fazekasné Kovács Klára,
Gomola Imréné, Gubicza Jánosné,
Hegóczki Ágnes, Hornyák Andrásné,
Hubert Béláné, Jarábik Judit, Jurácsik
Andrea, Kajliné Ludányi Margit,
Kosztolányi Balázsné, Kovácsné Eszes
Edina, Krigel Viktória, Kubik Judit, Maczkó Mihályné,
Pálinkásné Balázs Tünde, Prokopecz Ferencné, Sávolt Henrietta, Solymosi
Borbála, Szabó Mónika, Takács Lászlóné, Viola Éva, Zsírosné Kraicsovszki Katalin
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Hus zonn Yolc lé p c ső
Murányi László bemondó, műsorvezető a magyar televíziózás történetének
egyik meghatározó alakja. Harminc éven keresztül bemondóként dolgozott a
Magyar Televíziónál, a mai napig szívügye a szép, tiszta magyar beszéd.
Szabó Erikával arról beszélgettek, hogyan lehet gyógyszergyári munkásból
egy televízió arcává válni.
- A gyóni evangélikus parókián született,
abban a házban, ahol Gyóni Géza.
Meghatározza az ember világnézetét,
ha lelkész az édesapja?
- Boldog vagyok, hogy ott születtem. Sok
évig nem tudatosult ez bennem. Öt évesen kerültem el Gyónról Kiskőrösre,
édesapámat oda hívták meg lelkésznek.
Később vált igazán meghatározóvá az ő
jelenléte.
- Akkoriban egy pap gyermekének lenni
nem volt egyszerű helyzet.
- Mondhatnám cinikusan, hogy nem kifejezetten volt egyszerű. Hátrány volt, mint a
pártállamban mindazoknak, akiket
figyeltek. Hiszen a templomba járást
figyelték. Édesapám prédikációját ugyancsak. Emiatt személyi hátrányaim is voltak. Mindezt ki kell mondani végre.
- A Chinoin Gyógyszergyárban dolgozott
segédmunkásként, nem tudott továbbtanulni…
- Akkoriban úgy nézett ki az egyetemi felvételi, hogy nagyon sok dolgot kellett
kitölteni egy A4-es papíron. A végén be
kellett ikszelni a kategóriákat: volt munkás, paraszt, értelmiségi, egyéb. Én voltam az egyéb. Nem voltam értelmiségi
sem. A pap, tanító, a gondolataihoz
ragaszkodó ember az egyéb kategóriába tartozott. A munkás előnyben volt, a
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paraszt nem annyira, az értelmiségieket
nagyon megválogatták. Ezt tudomásul
kellett venni. Szóba sem álltak velem. Így
akkor dolgoznom kellett. Nagyon erős
protekcióval édesapámon keresztül
kerültem be a Chinoin Gyógyszergyárba
az inzulingyártó üzembe. Három műszakos, kemény fizikai munka volt. Ott láttam meg az akkori Népszabadságban a
hirdetést, hogy a Magyar Rádió bemondókat keres. Volt egy akkor már befutot t rádiós bemondó ismerősöm,
Dömök Gábor. Felhívtam, hogy érdemes-e jelentkeznem ide? 122-en jelentkeztünk, kettőnket vettek fel: egy höl-

gyet és engem. Azzal a kötelezettséggel
járt a felvételem, hogy beszédtechnikára
kellett járnom a három műszakos
munka mellett. Hat-nyolc hónapot jártam be a munka mellett, majd ezután
kaptam meg az engedélyt, hogy műsorajánlót készíthessek. Majd a szerződésem megszűnése után felmentem a
Magyar Televízió Szabadság téri épületének 28 lépcsőjén.
- A tévébemondók sztárok voltak akkoriban.
- Akkor már volt egy kialakult bemondói
stáb. A bemondó volt minden este gazdája, a televízió arca arra a napra.

2018. december
Közben 1975-ben elvégeztem az ELTE
jogi karát. Ez a tévé szempontjából is fontos volt. Pécsre jártam vizsgázni, miközben híradót vezettem. Aztán átkértem
magam Budapestre. Ilyen időbeosztás
mellett csak a levelező tagozat volt
működőképes. Pihenésre nem jutott idő.
A jogi végzettség megszerzése után rám
bízták a parlamenti közvetítéseket.
Amikor odakerültem, fontosabbá vált a
híradó is, hiszen ülésnapokon mindig
vezető anyag volt minden, ami a
Parlamentben történt. Nem lehetett
tévedni, nagyon nagy figyelmet igényelt.
Másfél-kétmillió ember nézte akkoriban
a tévéhíradót.
Sajtó- és médiajogot is tanítottam. A
szintén dabasi illetőségű Dr. Zlinszky
János hívott egyszer, hogy indul a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen jogtudományi kar. Felkért, igent mondtam.
Egy ötperces beszélgetés alatt zajlott
minden.
- A tanítás során mit tapasztalt: mennyire
értették a diákok az Ön világát?
- Kevéssé értették a hallgatók. Ez nem baj.

AZ OTTHON HANGJA
Nem volt tudatosítva, hogy a tömegtájékoztatás mindenkit befolyásol. Nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Hogy erre a
média-világra mi tapad rá, hogyan függ
össze a hazugságokkal és a pénzzel –
erről kell beszélni. Minden körülmények
között csak az igazat szabad mondani.
Akkor is, ha nem tetszik egyeseknek.
- A szép beszéd egyfajta misszió az Ön
életében.
- Ez kötelesség. Nagyjából 12,5 millióan
beszélik ezt a nyelvet. Óvni kell, védeni
kell. Azzal a beszéddel szemben, amit
mostanában tapasztalunk a közéletben.
Felfoghatatlan a számomra, hogy miért
lett olyan fontos a hadarás. Ez tönkreteszi a beszédet. Nincs benne vessző, pont,
gondolatjel. Egyszerűen tiszteletlenség.
Kész csőd. Nagyon drága a reklámidő,
nyilván fontos minden szó. Képtelenség
felfogni, amikor például a kereskedelmi
médiában hadarnak. A hadarásos habitus terjed, mint a betegség. Már az
emberek mozgásán látszik, hogy sietnek.
Mintha lemaradnának valamiről. Pedig ez
téveszme…

365 kiáltás

Megjelent Murányi László: Kiáltó
sorok – 365 kiáltás Magyarországért
című kötete.
A kötet előszavát Döbrentei Kornél
költő, író, közismert újságíró jegyzi. A
szerző „füveskönyve” az év minden
napjára t ar togat eg y- eg y közérdeklődésre számot tartó, a közösségi létünkkel, nemzetünkkel, a kultúra
változásával kapcsolatos elgondolkodtató írást.
A kötet a megjelenését a Pénzügyminisz térium, a Béres Alapít vány,
Dab a s Vá ros
Önkormányzata és a
Dabasért
Közalapítvány
támogatta.
szerk.

„Hangokba zárva”

a dallaM erejével egY közösségért

O

któber 25-e, délután két óra, Zárdakert Idősek otthona:
izgatott várakozás a téli kertben.
Amikor lakóinkhoz gyermekek látogatnak el, az mindig kicsit meghittebb, szeretetteljesebb légkört teremt a szívekben.
Néhány perc elteltével meg is érkeztek közénk a Szent János
Katolikus Iskola növendékei, s ezzel egy időben ennek az érzésnek a
létjogosultsága is teljességgel igazolást nyert. Láthatóan örömmel
vegyes meghatottság lett úrrá az arcokon, és aztán felcsendült a dallam, amit a gyermekek kivételesen szép énekhangja tett teljessé.
Felkészítő tanáruk, Kollár Kinga vezetésével egy igazán lélekemelő
egyházi dalválogatást hallhattunk tőlük.
Meghatódtak… Meghatódtam… Egyesek szemében gyermekkori
önmagukat, másokéban a saját gyermekükre való emlékezést, megint
mások szemében pusztán a pillanatnyi impresszió keltette hatást véltem felfedezni. A hatást, ami nem maradt el, és a fényt, melyet magukkal hoztak nekünk ezen a borongós őszi délutánon.
Köszönjük!
Kovács Éva

A gyermekszív az Úr előtt,
kedves ajándék, mely őszintén dicséri Őt.
Oly fehér, mint a hó,
és fénylik, mint az égen a nap,
a gyermekszív mindig tiszta marad.
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Gondoskodás éve

dabasi ÚjsáG

civilek a csati parton

N

pat közel húsz köbméternyi szemetet – építési törmeléket, háztartási hulladékot, autógumit és alkatrészt stb. – szedett össze. Az
akciót Dabas Város Önkormányzata és a NHSZ Dabas támogatta.
Az elmúlt években országos méreteket öltött szemetelés következmények nélküliségét jól mutatja, hogy mostanra a szemetelők
mindenféle elővigyázatosságot mellőzve, személyes adataikat tartalmazó iratokat is bőven hagynak maguk után. Ez azonban remek
lehetőséget kínál arra, hogy lefolytassák ellenük a megfelelő jogi
lépéseket, ugyanis amennyiben a szemetet „előállító” nem a hivatalos szemétkezelőnek adja át a hulladékát, úgy ilyen esetben ő a
felelős a környezetkárosításért.
A Dabas és környéke szemétvadászok csoport elszánt tagjainak
célja, hogy a jövőben az illetékes hatóságokkal együttműködve
gátat szabjanak az illegális szemetelésnek.
Bábel Antónia

Fotók | Strupka József

em egészen egy hónapja új csoport alakult a Facebook-on
Dabas és környéke szemétvadászok néven. Sajnos a szemetet nem kell vadászni, hiszen az utóbbi években elképesztő mértéket öltött az illegális szemetelők tevékenysége, és nincs olyan
városból kivezető út vagy olyan kiránduló hely, ahol ne szembesülnék az emberi primitívség magasfokával. Az emberek felháborodását jól példázza, hogy a csoport létszáma nem egész két hét alatt,
jóformán teljes mértékben önkéntes alapon háromszáz fölé nőtt –
nem beszélve a feltöltött képekről –, és ez a szám folyamatosan
gyarapszik.
A csoport első akciójaként november 24-én tizenhárom fővel,
köztük két Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díjassal,
megtisztította a mindannyiunk által szeretett csati partot. A szám
semmiképp sem szerencsés, főként a szemetelőkre nézve. Az csa-

Homoki Iván: 06-70/332-1455
Czene József: 06-70/332-1456

Mezőőrök elérhetőségei:
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Nagy Krisztián: 06-70/330-7668

Házassági évfordulók
2018. novermberben kötöttek házasságot
11. 09.
Bennárik Attila–Mráz Zsuzsanna
Juhász Attila Sándor–Nagy Andrea
11. 10.
Láposi Tamás–Tönkő Gabriella Vivien
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
11. 02.
Mohácsi László–Zsolnai Mária
11. 05.
Bozsik József–Gombár Ilona
11. 16.
Székely János–Bábel Zsuzsánna Magdolna
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
11. 05.
Kovács József Nándor–Barsi Gizella Ilona
11. 18.
Kozma Zoltán–Gugyerás Erzsébet
11. 24.
Harsányi István–Szabó Erzsébet
11. 25.
Kerekes András Károly–Miták Katalin
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
11. 12.
Urbán János László–dr. Balogh Katalin

11. 12.
11. 26.

Bukovszki András–Krizsán Margit
Kővágó László–Illy Beatrix
Majer László József–Kecskés Mónika
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
11. 06.
Molnár József–Balog Erika
Szolnoki Imre–Gogolák Mária
11. 12.
Szeidenléder László–Tóth Irén
Vincze Attila Sándor–Kovács Mónika Hajnalka
11. 19.
Lengl Dezső–Fojta Anna
11. 26.
Kancsár Ferenc–Rigó Piroska
11. 27.
Novák Lajos–Medve Irén
20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot
11. 14.
Ferencz Sándor–Unyi Márta

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

A Dabasi Újság szeptemberi számából kimaradt Kecskés István és Janicsák Éva 25. házassági évfordulója,
amelyet szeptember 3-án ünnepeltek, az anyakönyvi iroda elnézést kér a hibáért.
Szerkesztőségünk hosszú, boldog házaséletet kíván nekik!
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Gondoskodás éve

városunk legifjabb lakói
Baba
Gavló Luca
Sarkadi Vivien
Csipai Ákos András
Kancsár Rozi
Bíró Máté
Saliga Bendegúz
Sponga Bálint

született
2018. 10. 30.
2018. 11. 02.
2018. 11. 05.
2018. 11. 06.
2018. 11. 06.
2018. 11. 08.
2018. 11. 13.

Anya
Jenei Brigitta
Pap Rita
Balázs Renáta
Gugyerás Judit
Balázs Izabella
Darvas Anna Mária
Suhajda Gabriella

Baba
Dvorszky Léna
Dvorszky Máté
Zsikla Dávid
Szilágyi Natasa Hanna
Raffael Benjamin

született
2018. 11. 16.
2018. 11. 16.
2018. 11. 19.
2018. 11. 20.
2018. 11. 23.

Anya
Gombár Ágnes
Gombár Ágnes
Turányi Regina
Bencsik Erika
Csorba Melinda

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

városunk legidősebb lakói
Dr. Bács Béláné (Bozsoki Katalin) 1926. 11. 07.
Schenk Mihályné (Klötzl Borbála) 1927. 11. 28.
Hideghéti Istvánné (Juhász Jolán) 1928. 11. 20.

92 éves
91 éves
90 éves

Dodog Ferencné (Gattyán Anna) 1928. 11. 22.
Kiszel Imréné (Horvát Eszter)
1928. 11. 27.

Isten éltesse sokáig Önöket!

90 éves
90 éves

véget ért a MoveMber

N

övessz bajuszt Ments Meg egy
Manust hangzott a szlogen
egész novemberben. Ez volt a Dabas
VSE KC és a Munkahely a Családokért
Alapítvány novemberi mozgalma a férfiak egészségéért, ahol egy hónap
alatt egy város, egy kézilabdás közösség és egy alapítvány együtt lépett fel
a férfiak egészségéért!
2018-ban a Movember Hungary hazai
szervezete a MentsManust kezdeményezés kiemelt partnere lett a régió egyik legnépszerűbb NBI-es klubcsapata a Dabasi
Kézilabda Klub. Fontosnak érezve a régióban betöltött helyünket és ezáltal a társadalmi szerepvállalásunkat, kiemelt stratégia i p a r t n e r ü n k ke l a M u n k a h e l y a
Családokért Alapítvánnyal közösen azt a
célt tűztük ki, hogy a régióban felhívjuk a
figyelmet a prosztatarák szűrésének fontosságára. A Ments Manust kezdeményezésünk kiemelt stratégiai partnere lett
Dabas városa is és novemberi mozgalmunk
fővédnöke Kőszegi Zoltán Dabas polgármestere.
Aki esetleg még nem hallott róla, a
Movember egy világszerte ismert figyelemfelkeltő mozgalom, amelyet minden évben
novemberben rendeznek meg. A férfiak a
hónap elején megborotválkoznak és egy

hónapon át bajuszt növesztenek. A bajusz
játékos szimbóluma annak, hogy fontosnak
tartják saját egészségük megőrzését!
A Munkahely a Családokért Alapítvány
és a Dabasi Kézilabda Klub nagyon fontosnak tartja a férfi betegségek megelőzését,
különösen a prosztatarák kialakulásának
elkerülését, melynek első lépése a rendszeres szűrés! Úgy gondoljuk, hogy egy férfi,
szűrővizsgálatkor is legyen férfi! November
hónapban számos cégnél tartottunk egyéni szűréseket a Ments Manust Prosztata
Kommandójával számos helyi és régiós cég
is csatlakozott kezdeményezésünkhöz,
akiknek segítségével több száz férfi vehetett részt prosztatarák-szűrésen.
A Movember végével a MentsManust
mozgalom hazai alapítója, Honti Dániel és
koordinátora, Turcsányi Ildikó a résztvevő
cégeket és szervezeteket FETI minősítéssel
díjazta, azaz a Férfi Egészséget Támogató
Intézmény kitüntetést kapták december
1-jén, a mozgalmunk záró rendezvényén,
a Mol-Pick Szeged elleni bajnoki mérkőzésünkön.
A díjakat kapták:
– a DSM képviseletében Ujj Zsófia
– a Brokerbét Kft. képviseletében Kiszel Pál
– a Herbro Kft. képviseletében Gubányi
Gábor

– az NHSZ képviseletében Pacsirta Levente
– a Dabas Tej képviseletében Szőnyi Csaba
– a Trendház 2000 Kft. képviseletében
Balázs Róbert
Továbbá a MentsManust Mozgalom
kiemelt díjban részesítette Dabas várost,
a Dabasi Kézilabda Klubot és a Munkahely
a Családokért Alapítványt, amiért Dabason
és régiójában kiemelten foglalkoznak a férfiakat érintő betegségek vizsgálatával.
A kiemelt díjakat átvette:
– Dabas város képviseletében Kőszegi
Zoltán, polgármester
– A Dabasi Kézilabda Klub képviseletében
Prohászka Csaba, a klub elnöke,
Bodorovics István és Kovács Péter klubigazgatók
– A Munkahely a Családokért Alapítvány
képviseletében Temesi István és Temesi
Richárd az alapítvány vezetői
Felhívásunkkal nem csak novemberben,
hanem egész évben szeretnénk minden
szurkolónkat és a régiónkban élő férfit buzdítani a rendszeres szűrővizsgálatok látogatására! Köszönjük azoknak akik egész
novemberben bajuszt növesztettek és
részt vettek a szűrővizsgálatokon!
Hajrá Magyar Urak! Hajrá Dabas!
Kovács Péter
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kossutH Művelődési központ és könYvtár
december havi programok

kossuth Művelődési központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738

E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t vat ar t á s: h ét fő: 8.00 –20.00 | kedd: 8.00 –16.00 | szerda: 8.00 –20.00 | c sü tör tök: 8.00 –16.00 |
péntek: 8.00–20.00 | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

December 18.– január 2. között zárva az intézmény.
reNDezVéNYek, PrOgrAMOk:
iDősek kArÁCsONYi ÜNNePsége
Dabasi időpont: december 10., hétfő, 15.00 óra

CsOPOrtOk, klUBOk FOglAlkOzÁsAi:
Néptánc oktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánccsoport: hétfő, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő 16.30–17.30 óráig,
péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00 óráig,
péntek 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
Citeraoktatás:
Szalmaszálak citeracsoport: péntek, 16.00–18.00 óráig
Mákvirág citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

egYéB FOglAlkOzÁsOk:

Szépkorúak Dabasi Egyesülete: december 31. hétfő,
16.00 óra
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 17.00–18.00 óráig
VSN HIP-HOP tánciskola: péntek 17.00–19.00 óráig

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: 13.00 –17.00 | kedd–csütörtök: 9.00 –17.00 | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
December 14.–január 2-ig zárva az intézmény.
halász Boldizsár Városi könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Szakmai vezető: Illy Noémi | Telefon: 06-29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9.00–17.00 | szerda: 13.00–17.00 | Szombat: 9.00–12.00 | vasárnap: zárva
December 22.–2019. január 1-jéig zárva az intézmény.

neMes-kúria

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

PrOgrAMOk:
– december 19. (szerda) 10.00-12.00 óráig: Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– december 20-án 18.00 órától fogadjuk a Szent Családot
– december 21. (péntek) 16.30 – 18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
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Családi, baráti összejövetelek, esküvők, illetve
cégesrendezvények lebonyolítása a díszteremben
és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban telefonon vagy
e-mailben lehet érdeklődni. Lehetőség van továbbá esküvői
fotózásra a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

2018. december

Mindennapi életünk

levendula-Ház – közösségi színtér és értéktár
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.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu

Meselátó Bábtársulat (Bábjáték a legkisebbeknek! )
2018. decemberében nem lesz programja
2019. január 9.,
10.30 órától A kismalac és a Fakasok című bábjáték
11.00 órától Baba-mama klub
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
– Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik részére.
Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00 óráig
Utolsó csütörtöki foglalkozás december 20.
Belépő: 700 Ft
ringató karácsony – december 21., 17.00 óra
– hangolódjunk az ünnepekre együtt játékkal, muzsikával,
énekkel, vendég fellépőkkel!
A belépés díjtalan!
Minden családot szeretettel várunk!

|

|

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
Facebook: Levendulaház Városi Nappali
Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30 óráig, valamint
szombatonként 8.00–12.00 óráig
Rácz Tamás: 06-20/598-3009
terápiás tanácsadás
Kovács Sándor integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30-267-39-60
közérzetjavító masszázs gyógymasszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/ 604-0710, Markó Tündénél
gyászfeldolgozási, család- és párkapcsolati terápia
Péntekenként, Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő vezetésével.
előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelekre,
üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására,
fotózásra. Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

szőlősi közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -281 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatárs: Feldman Lászlóné
A szőlősi közösségi ház december 21.–január 3-ig zárva tart.
ÁllANDó PrOgrAMOk:
hétfő:
8.00–19.00 Karate (Csécs Attila 1 dan)
kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
18.00–19.00 Karate (Csécs Attila 1 dan)
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)
12.00–14.00 Orvosi rendelés

dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)
rendezvényeink:
December 8. (szombat) 16.00 óra
Mikulás-délután a Közösségi Házban
(adventi családi kézműves foglalkozás,
fotópont, kürtőskalács, forralt bor, tea,
hintózás a Mikulás hintaján)

December 12. (szerda) 15.00 óra
Idősek Karácsonya a Művelődési
Házban
December 15. (szombat) 14.00 óra a
Bátki János Nyugdíjasklub évzáró alkalma a Művelődési Házban
December 21. (péntek) 18.00 óra a
Szent Családot fogadjuk a Művelődési
Házban
December 30. (vasárnap) 9.00 óra
ünnepi szentmise a kerek házassági
év fordulós párokért és karácsonyi koncert. A szőlősi Tájház látogatása, az
intézményben tartandó családi vagy
céges rendezvények megszervezésével
kapcsolatban az intézményben, vagy a
+36-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.
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zöldáraMfejlesztés dabason

H

Fotó | Karlik Dóra

árom napelemparkot avattak november 23-án Dabason. A
beruházó InterWatt Kft. Szőlőhegy mellett három, összesen
másfél megawatt teljesítményű napelem parkot adott át, amelyet a
Tesz 97 Kft. épített meg. A napelem park teljesítményét tekintve
Dabas éves áramszükségletének tíz százalékát képes előállítani. A
zöld áram jelentőségéről és az energiaipari fejlesztések fontosságáról
beszélt az átadó kapcsán Pánczél Károly országgyűlési képviselő, aki
hangsúlyozta, hogy hazánk energiabiztonsága érdekében számos
ilyen és ehhez hasonló hazai fejlesztés valósul meg napjainkban.
Az InterWatt Kft. fejlesztéseivel a térségünk ezen a területen élen jár,
hiszen az átadott park a negyedik a környezetünkben, a cég vezetése
pedig további fejlesztéseket tervez.
Feldman

Gyónon és Dabason

ovi sportpálYák épültek
meg, különféle csapat- és ügyességi játékok lebonyolítására tervezték az óvodás
korosztálynak. Komplex jellege alkalmassá
teszi különböző sportágak művelésére,
illetve azok alapjainak elsajátítására: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, röplabda,
tenisz és lábtenisz. A pálya használatához
különböző sporteszközöket, a gyermekek
számára mezt, valamint az óvodapedagógusok számára felkészítő tanfolyamot is
biztosított az alapítvány. A pályák a Kazal
nevet viselik, amellyel Buzánszky Jenő, a
szervezet alapítója, az Aranycsapat tagja
emlékét őrzik.
F. L.

Fotók | Tomor Tamás

Ü

nnepélyes keretek között adták át
az idén megépített két műfüves
Ovi sportpályát a gyóni Mesevár, valamint
a dabasi Bóbita Óvodában. A pályaavató
ünnepségen Kőszegi Zoltán polgármester,
Tóth Szilvia óvodavezető és dr. Molnár
Andrea az Ovi–Sport Közhasznú Alapítvány elnöke köszöntötte a résztvevőket. Mindkét óvoda különleges ünnepi
műsort adott az esemény alkalmából.
Majd az ünnepélyes szalagvágást követően a gyerekek birtokba vehették a
pályákat. A műfüves ovi sportpályák a
nagyobb sportpályák arányainak felelnek

megújult játszókert szőlőben
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elavult játékok helyébe, emellett egy
dupla h int á t vá s árol t a M esevár
Óvodába. Az ovisok műsorát követően
Feldman László kuratóriumi elnök, képviselő köszöntötte a megjelenteket, majd

Fotó | Dabas TV

N

ovember 21-én adták át a Gyóni
Művészeti Óvodákat Támogató
Alapít vány finanszírozásával megújított
Szőlőkert óvodai játszókertet. Az alapítvány támogatásával az elmúlt években
többmilliós játszóudvar fejlesztések és
mozgásfejlesztő eszközbeszerzések
valósultak meg a gyóni óvodákban. Az
intézményvezető javaslatára a kuratórium idén többek között másfél millió
forintból új játszóvárat, és kisebb eszközöket telepített a Szőlőkert Óvodába az

Tóth Szilvia intézményvezető, Baginé
Tóth Aranka tagóvoda vezető, Jámbor
Éva kuratóriumi tag és a szőlősi ovisok
segítségével közösen adták át a fejlesztést.
Az óvodai alapítvány ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a gyerekek
érdekében eddig megvalósult fejlesztésekhez, a továbbiakban is számít támogatásukra.
szerk.

2018. december
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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 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 –16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
Az épületben egész évben látogatható a Halász–Szántó Emlékszoba és a 197 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történetét bemutató tárlat. A felújított, helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető
családi, munkahelyi rendezvényekre.

Heti prograMsoroló
Hétfő

csütörtök

péntek

16.00–18.00 óráig
textilDíszítők köre
december 10.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

9.00–15.00 óráig
OriMAMi
papír varázslat nagymamáknak!
december 6.

17.00–19.00 óráig
kreÁlOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
december 14.
Téma: ünnepi asztaldíszítés

kedd

18.00–20.00 óráig
testFiAtAlító-JógA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

18.00–20.00 óráig
DABAsi DAlkör
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

szerda
10.00–12.00 óráig
iNgYeNes ANgOl NYelVOktAtÁs
Balog Petra tanár minden kezdőt és
újrakezdőt szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA klUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
18.00–20.00 óráig
szíNJÁtszókör
Farkas Pál szakmai vezető

18.00 óra
Mi Még OlVAsUNk kör
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
december 13.

Miloszerni vendégHáz
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi
alkalmakra is bérelhető, valamint
hagyományőrző programjaival és
játékaival várja a látogatókat!

szoMbat
14.00 –19.00 óráig
élMéNYFestők
– festészeti praktikák felnőtteknek
december 8.
Viola Éva vezetésével

szaloncukor-készítés
december 14. (péntek) 15.00–18.00
A szaloncukor igazi hungarikum, hagyományosan magyar édesség, szemenként selyemés sztaniolpapírba csomagolt, csokoládé
bevonatos cukorka, amely a karácsony elengedhetetlen dísze.

Foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit

sári zarándok- és kulturális központ

2 3 7 1 D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 4 5 5 - 9 5 5 0 | E - m a i l : g o g o l a k m a r i a n n @ g m a i l . c o m ,
sarizarandokkozpont@gmail.com | N yit vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vég én: rend ez vény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig
rozmaring hagyományőrző
Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

December 7. (péntek),
15.00: Idősek karácsonya
December 11. (kedd),
9.30: Adventváró délelőtt a Sári Szlovák
Udvarban (Mézeskalács sütés
a Rétesházban, kézműveskedés
a Tájházban)
December 17. (hétfő),
17.00: MÚZSÁK AMI karácsonyi koncertje

December 19. (szerda), 18.00: Évzáró
ünnepi képviselő-testületi ülés
December 22. (szombat),
16.00: Szállást keres a Szent Család
December 31. (hétfő), 21.00: Szilveszteri
bál a Hawer Band Zenekarral
2019. január 11. (péntek),
17.00: Mosolyka előadása
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Mindennapi életünk

dabasi Újság

95 éves lenne Bragyova györgy

B

ragyova Györgyre emlékeztek születésének 95. évfordulóján rokonai, tisztelői a Térségi
Holokauszt Emlékpontban. Az eseményre Olaszországból és Szerbiából is érkeztek
vendégek, akik egy jó hangulatú beszélgetés keretében idézték fel a köztiszteletben álló
Gyuri bácsival kapcsolatos emlékeiket, történeteiket. Polgármester úr megemlékező beszédében kiemelte, hogy a Gyuri bácsiról készült életrajzi film által számos dabasi diák ismerkedhetett meg a háború előtti dabasi zsidó közösség történetével, a film főszereplőjének
életigenlő, együttérző és minden helyzetben a jót meglátó pozitív életszemléletével.
Dr. Erdélyi Zsolt

kzs-s gYakornokok portugáliában

E

RASMUS+ KA1 Mobilitási projekt
keretében iskolánkból 14 diák vett
részt Portugáliában, Braga városában szakmai gyakorlaton. Az egyhónapos program
2018. október 6.–november 3. között valósult meg, amelyen a diákokkal jelen voltak
kísérőtanárok is.
A résztvevők kereskedelem–marketing,
informatika és cukrász szakmát tanuló diákok, akik idegen környezetben is helyt tudtak állni a mindennapi életben, és a munkahelyi területeken is jól boldogultak. Az utazást megelőzően a tanulók OLS nyelvi kurzuson, valamint csapatépítő és kulturális,
ország ismereti órákon vettek részt. Az idegen környezetben, alkalmazkodva a kulturális szokásokhoz a tanulók személyiségének fejlődésére is lehetőség nyílt, valódi
élethelyzetekben ismerkedhettek meg a
munka világával. Különböző gyakorlati

helyeken dolgoztak, a kereskedők játékboltban, cukorkaboltban, és ajándékboltokban. Az informatikusok cégeknél és mú zeumban voltak elhelyezve, ahol a mindennapi informatikai feltételek biztosításával,
programok telepítésével segítették a hatékony működést. Cukrász tanulóink egy
nagy- üzemben dolgoztak, ahol kiemelkedően teljesítettek, maximálisan elégedettek
voltak munkájukkal a munkáltatók. A diákok jó felkészültségének is köszönhető,

hogy jól boldogultak idegen nyelvi környezetben. A hétvégéken szabadidős program ok s orá n P or tu g á l i a fő vá ro s á b a
Lisszabonba is ellátogattak, de jártak Fatimában, Portóban, Viana do Castelo-ban és
az óceán partján. Sok élménnyel gazdagodtak, melyről iskolánkban nagyközönség
előtt számoltak be a portugáliai mobilitást
záró konferencián az érdeklődők számára.
Rudas Anita
projektmenedzser

Bazsalicska citerazenekar – ÚjaBB nagyDíj

N

ovember 17-én Csepelen rendezték meg a Vass Lajos
Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjét. A Bazsalicska Citerazenekarral eljutottunk ide, úgy hogy előtte Tatabányán
egy elődöntőn és Budaörsön egy középdöntőn arany
fokozatot értünk el.
Ezen a napon a Kárpát-medence 100 legjobb népzenei csoportja illetve szólistája lépett a színpadra.
Az egész napos rendezvény után 30 nagydíj került
kiosztásra. Sajnos mi nem lehettünk jelen az eredményhirdetésen, mert ezen a napon tartottuk a Zarándokházban a szlovák Gálaestet, de nagy izgalommal vártuk
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az üzenetet és a végeredményt. Nagyon büszke vagyok a csoport
minden egyes tagjára, és arra, hogy 2010 után idén is elnyertük a
Vass Lajos Nagydíjat.
Ez az év nem is lehetett volna eredményesebb, hisz
az ország két Népzenei Versenyén a szakmai zsűri tagjai a legnagyobb elismeréssel jutalmazták muzsikálásunkat.
Köszönöm, hogy veletek együtt élhettem ezt át,
köszönöm a szülők és a családok támogató segítségét.
Pavella Krisztina
művészeti vezető

2018. december

MINDENNAPI ÉLETüNK, HIVATALI SZÓCSő

Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

szlovák kommunikációs verseny

I

skolánk tanulói november 20-án, szlovák kommunikációs versenyen vettek
részt, melynek helyszíne a Szlovák Tanítási
N y e l v ű Ó v o d a , Á l t a l á n o s I s ko l a ,
Gimnázium és Kollégium volt. Diákjaink
nagyon ügyesen szerepeltek, II. helyezést
értek el. A csapat tagja: Márton Fanni
Klára, Meitert Zsófia, Pásztor Sára és
Szmrek Pál.

A többi csapatunk is kiválóan teljesített,
büszkék vagyunk rájuk. Köszönjük Farkas
Fanni, Laczkó Tímea, Pintér Péter Krisztián,
Ponyiczki Ádám Szabolcs, Portik Petra,
Szabó Roland, Tóth Gergő és Zólyomi
Vivien munkáját.
Kosztolányi Judit
vezető, nyelvi munkaközösség

jelentkezz tűzoltónak!
Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? Jelentkezz tűzoltónak!
A Pest Megyei katasztrófa védelmi igazgatóság felvételt
hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkez é s é t vá rj u k , a k i e l kö te l ez e t t
a hivatásos szolgálat iránt.
A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18.életévbetöltése
• büntetlenéskifogástalanéletvitel
• cselekvőképesség
• magyarállampolgárság
• legalábbközépfokúállamiiskolaivégzettség(érettségi
vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmasságivizsgálatokonvalómegfelelés
• Előny:„C”kategóriásjogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó? Beosztott tűzoltói képzésbe való
bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai
vizsgálaton megállapított alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat
menetét, tartalmát az 57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes
rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt nettó
150 000 Ft/hó támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
Amennyiben érdeklődsz a tűzoltó szakma iránt, jelentkezni,
bővebb tájékoztatást kérni telefonon a 06-1/469-4105/21-129
melléken vagy a pest.human@katved.gov.hu email címen lehet.

Állj közénk, hogy segíthess bajba jutott
embertársaidon!

fúrtkút-tulajdonosok figYelMébe

F

elhívjuk a figyelmet, hogy a fúrt kutak utólagos engedélyezésével kapcsolatban a Kormány két intézkedést is tett: –
azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi
időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna – ezzel

egy időben előkészítés alatt áll, és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz. ennek megjelenését
követően tájékoztatni fogjuk a t. lakosságot az eljárás
menetéről. Addig a kutak utólagos engedélyeztetésével kapcsolatban teendőjük nincs!

közterület-felügyelők elérhetőségei: Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő: 06-70/334-8022
(munkaidőben hívható)
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866 (délutáni órákban hívható)

15

Hivatali szócső

Dabasi Újság

Tisztelt Lakosok!

Tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben
foglaltak szerint a társasági adóelőlegnek,
az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőlegét
az adóév
december 20. napjáig
ki kell egészíteni, és az adózónak a helyi
iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről
bevallást kell benyújtania.
A társasági adóról és az osztalékadóról
szóló törvény értelmében, a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak
és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget
az adóévben az adóévi várható, fizetendő
adó összegére kell kiegészíteni.
E rendelkezés nem vonatkozik azokra
az adózókra, akiknek az adóévet megelő-

ző adóévben az éves szinten számított
árbevételük nem haladta meg a 100 millió forintot. Az adóbevallási kötelezettség
azt is jelenti, hogy az érintett adózónak a
bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, ha az előleg kiegészítés összege „0”
forint.
Az adóbevallás benyújtható közvetlenül
a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton
(Önkormányzati Hivatali Portál, e-Papír),
illetve az állami adóhatóságon keresztül is.
A kiegészítésre vonatkozó összeget a
6 4 4 0 0 0 9 9 -1 0 9 8 026 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0
számú helyi iparűzési adó számlájára kell
átutalni. Amennyiben feltöltési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztási
bírság kerül kiszabásra.
Adócsoport

A kéményseprői tevékenységet a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve egy
közösen egyeztetett időpontban, a törvényben előírt gyakorisággal, ingyenesen végzi
el. Az ingyenes sormunka iránti igényüket
időpontfoglalással jelenthetik be:
Online a w w w.kemenysepres.hu /
ugyfelszolgalat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével.
telefonon a 1818 9-1-1-es menüpontb a n . e - m a i l b e n a ke m e n y s e p ro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen.
írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. címen.
személyesen, nyitvatartási időben a
megyei ügyfélszolgálati pontokon (http://
www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/
megyei) külföldről a +36 (1) 550 1858
helyi díjszabással hívható telefonszámon.

tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakos sá got, hogy a gyámhatóságról,
va lamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a
kedvezménye 2018. november 1-jén fennáll, ismét Erzsébet utalványban részesül. Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatás összege a tavalyi évhez hasonlóan: az a
gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft diffe-

renciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű,
aki méltányossági jogcímen részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az 5800 Ft összegű támogatásban részesül.
Az utalványokat – a koráb bi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati Irodáján november 26-tól átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

igazgatási szÜnet

E

a Dabasi Polgármesteri Hivatalban

zúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.
(IV.05.) számú önkormányzati rendelete alapján a Dabasi
Polgármesteri hivatal 2018. december 21. napjától –
2019. január 2. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri hivatal
zárva tart, ügyfélfogadás nincs.
Telefonos ügyelet a zárvatartás ideje alatt kizárólag halaszthatatlan ügyben lesz a 06-29/561-200-as telefonszámon.
2019. január 3-tól a Dabasi Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket.
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Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a 9/2017. (V. 19.)
NGM rendelet értelmében
2018. december 15. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri hivatal ezen a napon
igazgatási szünet miatt

zÁrVA lesz.
2018. december 31. (hétfő)
munkaszüneti nap.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

2018. december

hit–vallás

egYHázaink Hírei
kAtOlikUs egYhÁzközségeiNk
gYóNi kAtOlikUs egYhÁzközség

F

DeCeMBeri MisereND:
A karácsony előtti négy hét az adventi idő egyházunk életében. Készületünk részét képezi a roráte mise.
– Templomunkban minden Pénteken 6.30-kor mondjuk ezt a
misét.
– A további szentmisék: hétfő, kedd, szombat: 17.00 óra, vasárnap: 11.00 óra
– December 23-án, vasárnap a 9.00 órakor kezdődő szentmisén Szőlőben a 10 éven belül decemberben elhunyt szeretteinkről emlékezünk meg.
– December 24-én, 15.00 órakor a gyerekek pásztorjátékot adnak
elő, amelyre mindenkit szeretettel várunk.
– a születési szentmise éjfélkor.
– 25-én és 26-án 11.00 órakor lesznek szentmisék, Szőlőkben
pedig 9.00 órakor.
– 30-án, Szent Család vasárnapján, a családok megáldása lesz
G yónon és Szől ők b en is a szentmise keretéb en.
A Szőlősi szentmisét a kerek házassági évfordulójukat
ünneplő párokért ajánljuk fel.
– 31-én, 17.00 órakor év végi hálaadást tartunk a gyóni templomban.
– Január 1., parancsolt ünnep, vasárnapi miserendet tartunk.
Az egyházközség nevében mindenkinek istentől
áldott karácsonyt, és békés, boldog új esztendőt
kívánok!
Ország Tibor plébános

AlsóDABAsi kAtOlikUs egYhÁzközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
karácsonyi és Újévi Miserendünk:
– 24-én hétfőn 24.00-kor éjféli mise,
– 25-én kedden 9.30-kor karácsonyi ünnepi mise,
– 26-án szerdán 17.00-kor szentmise,
– 31-én hétfőn 17.00-kor év végi hálaadó mise,
– 1-jén kedden 17.00-kor újévi ünnepi mise.

reFOrMÁtUs egYhÁzközségeiNk
DABAsi reFOrMÁtUs gYÜlekezet
Alkalmak:
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a templomban
– december 12., szerda, 17.00: gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti
házban
– december 15., szombat, 14.00: adventi készülődés a gyülekezeti házban.
Program: rövid áhitat, mesekuckó kicsiknek és nagyoknak
Hermann Marika mesemondó és meseíró közreműködésében.
Mézeskalács-sütés, karácsonyfadísz készítése.
– december 16., advent 2. vasárnap, 10.00: ünnepi istentisztelet és
felnőtt konfirmációi fogadalomtéttel a templomban
– december 19., szerda, 17.00: gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti
házban
– december 23., advent 3. vasárnap, 10.00: ünnepi istentisztelet a
templomban hittanos gyermekek műsorával
– december 24., hétfő, 16.00: szentesti istentisztelet a templomban
– december 25., kedd, karácsony 1. nap, 10.00: ünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással.
– december 26., szerda, karácsony 2. nap, 10.00: ünnepi istentisztelet a templomban
– december 30., vasárnap, 10.00: óévi ünnepi hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban
– 2019. január 1., hétfő, 10.00 újévi ünnepi istentisztelet a gyülekezeti házban
– január 2., szerda, 17.00: gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti házban
– január 6., vasárnap, 10.00: vízkereszt ünnepe alkalmából
köszöntjük istentiszteletünkön a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80
éve megkeresztelt testvéreinket.
– január 8., kedd, 17.00: női lelki és imaórák a gyülekezeti házban
– január 9., szerda, 17.00: gyülekezeti bibliaóra a gyülekezeti házban
ezúton kívánok a Dabasi Újság szerkesztőségének és minden kedves olvasójának magam, családom és gyülekezetünk nevében istentől gazdagon megáldott karácsonyi
ünnepet és áldásokban, sikerekben gazdag boldog új esztendőt.
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00; csütörtök: 9.00–12.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

gYóNi reFOrMÁtUs gYÜlekezet
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

– December 9. vasárnap,
10.00 óra: advent 2. vasárnapi istentisztelet
15.00 óra: Szeretetvendégség és tombola a gyülekezeti házban.
Meghívott vendég: Szanyi Gábor, a gödi ref. gyülekezet tagja
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– December 23., vasárnap, 10.00 óra: advent 4. vasárnapi istentisztelet. Gyermekek karácsonya. Hittanos gyermekeink karácsonyi
műsora
– December 24. hétfő, 16.00 óra szentesti családi Istentisztelet
a gyülekezeti házban
– December 25. kedd, 10.00 óra karácsony ünnepi istentisztelet
a templomban, úrvacsoraosztás
– 15.00 óra karácsony ünnepi istentisztelet a tatárszentgyörgyi rkat.
templomban, úrvacsoraosztás
– December 26. szerda, 10.00 óra karácsony 2. napi ünnepi istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztás
– December 30. vasárnap óesztendő utolsó vasárnapi istentisztelet
a gyülekezeti házban
– December 31. hétfő 16.00 óra szilveszteri óévi hálaadó istentisztelet
a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
Ezen az istentiszteleten fogunk megemlékezni az elmúlt esztendőben elhunyt testvéreinkről, valamint megkereszteltekről és házasságot kötött fiatalokról.
– 2019. január 1-jén kedd, 10.00 óra ÚJÉVI ünnepi istentisztelet a gyülekezeti házban
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk az
ünnepi alkalmainkra!
Áldott, békés és szereteben gazdag karácsonyt és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk minden kedves
olvsónknak és testvéreinknek!
Hivatali idő: hétfő 15.00–18.00 óráig, szerda 9.00–12.00 óráig
Egyházfenntartó járulék befizetésre és lelkigondozásra is van lehetőség. Elérhetőség: 06-29/953-404 és 06-20/521-5834

Dabasi Újság

gYóNi eVANgélikUs gYÜlekezet
istentiszteletek: vasárnap, 10.00 óra
Asszonykör: december 10., hétfő, 16.30 óra
Nyugdíjas kör: december 16., vas., 16.00 óra.
konfirmációi órák: péntek, 16.00 óra
kórus: péntek, 17.00 óra
adventi estek:
Völgyessy-Szomor Fanni „Szeretet éhség” – énekes estje: december
12., szerda, 17.00 óra
Buda Annamária „Szeretet éhség” – úti beszámolója Afrikáról:
december 19., szerda, 17.00 óra
karácsonyi koncert a Gyóni Géza Általános Iskola diákjaival:
december 16., vasárnap, 18.00 óra.
gyerek-karácsony: december 22., szombat, 15.00 óra
szentesti istentisztelet: december 24., hétfő, 17.00 óra
karácsony ünnepi istentiszteletek: december 25. és 26.,
10.00 óra, úrvacsora-osztással.
óév búcsúztató istentisztelet: december 31., hétfő, 17.00 óra
Újévi istentisztelet: 2019. jan. 1., kedd, 10.00 óra, úrvacsora
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként, 16.00-18.00-ig, vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989. Fontos információ, hogy csak annak a neve szerepel a 2019-es gyülekezeti névtárban, akinek rendezve van a 2018-as esztendőre az egyháztagsága. Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook
oldalon: gyóni evangélikus gyülekezet

Elhunyt Dabas város díszpolgára

erdélYi lajosné

2018. november 24-én, életének 91. évében elhunyt Erdélyi Lajosné, mindannyiunk Marika nénije,

E

rdélyi Lajosné 1928. május 23-án született Török szentmiklóson. Dabason alapított családot,
és az évtizedek folyamán fontos és aktív tagjává vált a város közösségének. Gyermekkora
óta csökkentlátó volt, de sohasem veszítette el a hitét, mindig fontosnak tartotta, hogy sorstársaiért dolgozzon, visszaadja számukra a reményt.
Marika néni 1972-ben került városunkba. Előbb tagja lett a Vakok és Gyengén látók
Szövetségének, majd maga is klubot alapított sorstársai számára. Több mint egy évtizeden keresztül volt a Vakok és Gyengénlátók Dabasi Egyesülete, az Együtt Könnyebb Klub elnöke.
Tevékenységét a szövetség Louis Braille-emlékérem ezüst fokozatával díjazta. Rendkívüli szociális érzékenységéhez nem mindennapos kreativitás társult. Művészi szinten művelte a tojáshímzést, amit városi rendezvények kézműves foglalkozásain gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt
oktatott. 1993-ban Rómában sajátította el a technika lényegét egy apácától. Hímes tojásai számos rangos kiállításon szerepeltek. Jelen voltak az 1998-as Kézműves Remekei című tárlaton,
1999-ben a Tér–Forma–Stílus című kiállításon és 2003-ban a Kongresszusi Központban meg-
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végső búcsú
Név
Bujdosóné Kecskés Eszter
Nagy Andrásné
Wagner Katalin
Sinkó László
Végh József
Farkas Balázs
Mráz János
Fabók Mihályné
(Gazsik Teréz)
Horváth Györgyné
(Szabó Etelka Margit)
Farkas Lászlóné (Kis Juliánna)
Kruzsic András
Gergelyfi József
Mogyorósi Imréné
(Jerzsele Verona)
Kollár Pálné (Tóth Piroska)
Halmágyi Béla
Lukács Lászlóné
(Pecsenyi Ilona)
dr. Csernus József Alán
Újvári Imréné
(Szabados Ilona)
Valentyik Jánosné
(Nagy Julianna)

születési idô halálozás idôp.
1955. 01. 24.
2018. 08. 25.
1935. 10. 20.
1928. 12. 25.
1954. 03. 01.
1954. 01. 16.
1951. 05. 19.

2018. 09. 02.
2018. 09. 04.
2018. 09. 11.
2018. 09. 15.
2018. 09. 18.

1935. 08. 05.

2018. 09. 22.

1928. 10. 23.
1929. 10. 08.
1941. 04. 12.
1950. 09. 13.

2018. 09. 22.
2018. 09. 23.
2018. 09. 23.
2018. 09. 24.

1930. 04. 21.
1931. 01. 17.
1976. 07. 03.

2018. 09. 24.
2018. 09. 26.
2018. 09. 30.

1954. 05. 31.
1932. 03. 27.

2018. 09. 30.
2018. 10. 26.

1957. 09. 14.

2018. 10. 05.

1941. 07. 01.

2018. 10. 08.

Tóth Emese Viktória
Gacsal Miklós
Havasi Ferencné
(Sallai Julianna)
Nagy Lajos Béla
Jelenek Istvánné
(Farkas Erzsébet)
Langó Zoltán
Balogh Bálint
Liczencziás Istvánné
(Tót Mária)
Magyari Gyula
Kalányos Lenke
Prigyeni Józsefné
(Pacsirta Kamilla)
Sólyom Krisztina
(Baricz Krisztina)
Erdélyi Lajosné (Antal Mária)
Pakodi Zsuzsánna

1953. 08. 27.
1947. 11. 07.

2018. 10. 18.
2018. 10. 29.

1923. 04. 14.
1947. 05. 28.

2018. 11. 01.
2018. 11. 02.

1940. 07. 12.
1937. 10. 16.
1960. 02. 06.

2018. 11. 06.
2018. 11. 06.
2018. 11. 12.

1934. 12. 06.
1938. 09. 25.
1966. 06. 25.

2018. 11. 13.
2018. 11. 15.
2018. 11. 17.

1938. 01. 31.

2018. 11. 18.

1944. 03. 01.
1928. 05. 23.
1944. 02. 22.

2018. 11. 22.
2018. 11. 24.
2018. 11. 26.

Osztozunk a családok gyászában.

Dabas Város Díszpolgára.
rendezett Művészetterápia Világkongresszuson. A Zengővárkonyi
Tojásmúzeum is őrzi Erdélyi Lajosné néhány munkáját. 2007-ben
vehette át a Dabas Város Díszpolgára kitüntetést, ezt az esztendőt
Dabason az Anyák éveként hirdetette meg az önkormányzat.
A halála előtti napokban ünnepelte az általa alapított Dabas
és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete fennállásának 25. évfordulóját. Erre az eseményre nagy szeretettel készült még Marika
néni, és együtt ünnepelt szeretett sorstársaival. Néhány nappal
később Farkas doktornő hívott fel a szomorú hírrel, aki így összegezte beszélgetésünket: „Egy szeretetteljes, bölcs asszonyt veszítettünk el.”
Hálát adva gondoskodásáért, az elesettek megsegítésében
végzett áldozatáért, alkotó életéért búcsúzunk tőle, megőrizve
emlékét.
Karlik–Feldman

KöszönetnyilvÁnítÁs
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk, Gacsal Miklós gyászszertartásán részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek osztozva
a család fájdalmában. A gyászoló család
Ezúton is szeretném külön is megköszönni a Szépkorúak Dabasi
Egyesülete és a Bátki János Nyugdíjasklub tagságának, hogy
édesanyám, Havasi Ferencné temetésén részt vettek, osztoztak a
család fájdalmában. Precsinszki Istvánné

József Attila: Karácsony
Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, de született egy ember,
meleg magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek,
csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is befűl az emberektől
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
s az újszülött rügyező ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.
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KARÁCSONy

Negyedi Szabó Margit:

Karácsonyi üzenet
A

karácsony titka, Isten titka.
Ezekben a pillanatokban az
összmagyarság karácsonyfája is felragyog. Ez az égig érő nagy karácsonyfa, melynek ágai négy világrész
és öt földrész felé nyúlnak el, hogy
átöleljék a szenvedés, az éhezés és
a kisemmizettség nemzetének minden könnyes megalázottját, minden
eget ostromló mártírját, az egész keresztre feszített Magyarország minden porba sújtott szenvedőjét. Ez a
szeretetfa egy hatalmas fájdalomnak
és szeretetnek a szimbóluma, mely
ma minden magyart szentül egyesít Krisztusban, a megalázottban és
örök győzedelmesben.
A szeretet és igazság két jelképének,
a bölcsőnek és a keresztnek isteni
fényénél nézzünk földi gyarlóságunk
hiú napjaira. Nézzük honfitársaink
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gondjait, mennyi szenvedés és keserv
vonul el a szemünk előtt, ha áttekintjük ennek a huszadik századnak
gazdasági küzdelmeit. Mennyi Ábelvér festi e testvérietlen emberiség
kezét és homlokát. Hány millió kiüldözött és feldúlt egyéni és családi
egzisztencia nyögi a megnyomoríttatás sátáni tortúráját. Vajon nem fél-e
az emberiség az isteni igazságszolgáltatás hatalmától, s vajon hazug
és ádáz nemzetközi diplomáciánk
méltó-e emberségesnek és szociálisnak neveztetni magát?
Szeretném megidézni a karácsonyi
áhítat pillanatában a mi jövendőnket, a magyar ifjúságot.

Sohasem kapott még ifjúság olyan
atyai örökséget az elődeitől, mint a
jelenlegi. Sohasem látott technikai
tudást és készséget, melynek távlatai még ijesztően felmérhetetlenek.
De ugyanakkor örökségbe kapott
egy felbolygatott társadalmat, társadalmi osztályok lázadását, a lelkében
meghasonlott emberiség szellemi undorát. A lélekrombolásnak, a családok szétesésének, a szabadság és a
tulajdonjog ellenségeinek olyan közös
támadásával kell megküzdenie a mai

Negyedi Szabó Margit karácsonyi versei

_

V. F.

Uram, mit adjak néked
karácsonyra?
NINCSEN ARANYOM, bíborom, ámbrám,
Nem adhatok dús gyémánt-kincseket.
Szegény poéta mit adhat szépet,
Uram, karácsonyra mit adjak Néked?
TÖMJÉNEM VAN csak, néhány szem tömjénem,
S a lelkem hittől lobogó lángja.
Hadd illatozzék, szálljon fel Hozzád
Áldozattüzem gomolygó árja.
ÉN DALT TUDOK csak, egyszerűt, tisztát,
Mely Téged áld és Téged magasztal,
Fogadd e dalt, mely Tehozzád száll fel
Tömjénes, égő füst-áldozattal.
SZÁLLJON AZ ÉNEK, zengjen az oltár,
Terjessze széjjel illatos árját,
Téged dicsérjen, Tégedet áldjon,
Szegény poéta kis Jézuskáját.

Képek forrása: Vasárnapi Újság

ifjúságnak, amelyből csak a karácsonyi szeretet ölelése tudja őt kimenteni.
S most a karácsonyi Jézus tart seregszemlét mindenütt a világon, ahol
a magyar lélek őrködik, a magyar
fájdalom és megaláztatás zokog az
ég felé kegyelemért és igazságért.
S ezekben a szent percekben dicső
szabadságharcunk vérbe gázolt hősei felett őrködjünk mi, emigrációba
üldözött földönfutói a nemzetnek.
Régiek és újak! – egységben szolgáljátok nemzeti küldetésetek! Ápoljátok
a magyar kultúrát, melyet tudósaink és művészeink a külföld előtt
is soha nem álmodott világsikerrel
képviselnek. Ne haljon ki az édes
magyar szó gyermekeitek ajkán.
Mondjátok el neki ezerszer, hogy
magyarnak lenni érdem és hivatás,
egy ezeréves kultúra dicső folytatása, s egy világot bámulatba ejtő
szabadságszeretetnek a megtestesülése. Ne válasszon hát el benneteket a széthúzás, hanem egységben,
erkölcsben várjátok és építsétek karácsonyi szeretettel az örök magyar
feltámadást!
(Katolikus Magyarok Vasárnapja
1978. december 24. 9.)

A gyóni születésű Negyedi Szabó Margit (1912–1991) emigráns
költőnő 25 éves irodalmi munkásságának jubileumáról 1979ben, a Youngstownban megjelenő Katolikus Magyarok Vasárnapja hasábjain a következőképpen emlékeztek meg: „Negyedi
Szabó Margit a magyar vallásosság, hazafiság, és a hagyományok krónikása. Mikor annyi kiábrándult művész már nem
tud lelkesedni a régi világ eseményeiért, jó tudni, hogy az
emigrációnak egy költőnője mindig kész karácsony, húsvét,
március 15. eszményeiről énekelni. Az ő aktuális verseire mindig számíthat az emigrációs sajtó. Verseinek ünnepi zengését a
harangszóhoz lehet hasonlítani.” A méltatást szerzőként jegyző
Könnyű László (1914-1992) mondatait az alkotó karácsonyi költeményeinek (olykor prózai írásainak) egész sora igazolja (Karácsonykor, Karácsonyi emlékezés, Karácsonyi álom, Karácsonyi misztérium, Karácsonyi látomás), de a legnagyobb sikert
az alábbi, „Uram, mit adjak Néked karácsonyra?” című fohász
hozta. Olvasva könnyen eljuthatunk az ily esetek szokásos minősítéséhez, miszerint, ha a költő egész életében csak ezt az
egy alkotást írta volna, az is fenntartaná a nevét. Valóban…
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Dabasi újság

a turjánvidék újabb
tájtörténeti eleMzése

S

zűkebb környezetünk természetvédelmi irodalmának jövőbeni krónikájában különleges helyet foglal majd el a
2018-as év, ugyanis néhány hónapon belül
már a második tudományos igényű kiadvány jelent meg a Csóka Annamária vezetésével működő Turjánvidék-projekt keretében. „A Turjánvidék Natura 2000 terület
déli részének tájtörténeti elemzése” című
kötet szerzője Molnár Ábel Péter ökológus. Figyelme alapozó előzményként a
térség millió évekre visszanyúló őstörténetére, a régészeti emlékekre, a környező
települések (Sári, Felsődabas, Alsódabas,
Gyón, Hernád, Örkény, Táborfalva, Felsőlajos, Ladánybene, Tatárszentgyörgy, Esső,
Zádogegyház, Kunpeszér, Mántelek,
Hartyán, Szentpéter, ürbő, Bugyi), a Táborfalvai Lő- és Gyakorlótér, és a helyi termé-

szetvédelem történetére egyaránt kiterjedt. A részletes elemző részben a városunkat érintő vonatkozások arányosan
jelennek meg: a Sári-víz az egykori malmokkal, a Mánteleki-buckás a hosszan
haladó határával és mozgó homokfelszínével, a dabasi sikárgyűjtés főként Sztavinovszky tanár úr írására alapozottan, a
Vizes-nyilas a láperdővel, a gyóni rétek,
melyeket a lecsapolás nagyon kiszárított,
a gyóni Nagy-víz a környező turjánokkal,
és az egykoron Gyón községhez tartozó
Esső-pusztával. A kiadvány erőssége a
gazdag szakirodalmi háttér, melyben
kulcsszerep jutott Czagányi László települési monográfiáinak (Hernád, Tatár szentgyörgy, Bugyi), továbbá a családi fotográfiákra alapozott „Ezer dabasi pillanat”
albumnak. Kifejezetten jól sikerült a terüle-

tet nagyon ismerő, 1923-ban született
Pajor Mihály juhász gyakorlati tapasztalatainak, emlékeinek hasznosítása is. A természetvédelmi kezelések koncepciójának
kialakítását segítő, 141 oldalas kötet térképekkel, ábrákkal, fotókkal illusztrált,
összegzése angol nyelven is olvasható.
V. F.

orosz történész kutatása dabason
A szibériai Krasznojarszkból érkezett városunkba Denis Kirilick történész, könyvtáros,
hogy Gyóni Géza után kutasson.
fiatal történész a krasznojarszki
hadifogoly-tábor temetőjében álló,
első világháborús obeliszken olvasta egy
nemzeti színű szalagon először a költő
nevét. Ezt követően kezdett el Gyóni után
kutatni és a magyar nyelvű, interneten
elérhető anyagok angol nyelvre való fordítása során bővítette róla ismereteit. A szalag felirata és néhány sornyi orosz nyelvű
forrás ismeretében szánta rá magát, hogy
mintegy 6000 km-t utazzon, hogy első
európai útja során Magyarországra és többek között városunkba látogasson.
A november 13-i látogatás alkalmával
nemcsak megtekintette az evangélikus

Fotó | Tomor Tamás

A

templomkertet, Gyóni Géza szülőházát és
az emlékszoba gyűjteményét, hanem
megismerkedett a költő évszázados kultuszával, mementóival, az emlékezetét őrző
szervezetek vezetőivel is. Tervei között sze-

repel, hogy kutatását egy könyv formájában orosz nyelven közreadja, ezzel is elősegítve, hogy megismerjék szeretett költőnket végső nyughelyén, a szibériai
Krasznojarszkban.
Feldman
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révfÜlöP 50.
Alig van olyan dabasi, vagy az egykori Dabasi Járás területén élő
lakos, aki életében legalább egyszer, ne járt volna Révfülöpön
az egykori Úttörő-, ma Baji József Gyermeküdülőben.

A

z alapítás óta eltelt ötven évben a
katonai sátorban történő elhelyezéstől eljutottunk a mai modern, hétszemélyes, fürdőszobás kőházakig, a lapos tetejű
közösségi helységtől a panziószintű színvonalat nyújtó, modern konyhával és étkezővel
rendelkező főépületig. A folyamatos fejlesztés nagyon sok kitartó és a nehézségek
előtt soha vissza nem rettenő magánember,
hivatalos személy és önkormányzat közös
munkáját dicséri. Az ötvenéves évforduló
megünneplésére az üdülőtábor területén

került sor szeptember 21–22-én. A rendezvény szervezésében a tábort működtető
Dabas és Környéke üdülőtábor Alapítvány,
és a Révfülöp 50 Szervező Bizottság vett
részt. Az első napon a régi időket megidéző
programokra került sor, zászlófelvonással,
régi tárgyak kiállításával, múltidéző fényképek nézegetésével, videózással, majd nótázgatással, másnap reggeli tornával.
A második napon került sor a hivatalos
programra, amelyen többek között Pánczél
Károly képviselő úr köszöntötte a jelen-

lévőket. Ezt követően Zsadányi László né
méltatta a tábor névadóját Baji Józsefet és
megkoszorúzták az emléktábláját.
Az ünnepség záró, egyben legfelemelőbb pillanatai kétségkívül azok voltak, amikor a két alapító, Latyák István és Sándor
László méltatására, majd a róluk történő
Vendégházak elnevezésére került sor.
Latyák István munkásságáról Zsadányi
László, Sándor Lászlóról pedig Kovács
Istvánné tartott megemlékező beszédet.
Szandhofer János

a felsődabasi karitász 2018-as Programjai

A

Fotó | Bennárik Tamás

2018-as évet a Húsvéti csomagkészítéssel és ruhaosztással
kezdte a csoportunk. Folyamatosan ruhát gyűjtünk (gyermekruhát főleg). A felajánlott bútorokat is folyamatosan szállítjuk a
kis bútorraktárunkba, illetve kiosztjuk a rászorulóknak. Idén július
16–20 között került sor nyári táborunkra, amelyet a Nemeskúriában tartunk. A tábor programjai a következők voltak:
kézműveskedés, kürtőskalács-sütés, a Nyilas erdőben tett kirándulás, amelynek keretében akadályversenyen, íjászkodáson, kötélhúzáson és egy rövid túrán vettek részt a gyerekek. Majd kajakozni
ment a csoport, illetve lovagláson vettek részt. A zárónapon a gye-

rekek kis programmal készültek, valamint egy-egy karitász tábori
emléklapot kaptak. A tábor minden napját a templomban kezdtük
elmélkedéssel, illetve énekkel.
A következő tevékenységünk az augusztusi ruhaosztás és a beiskolázási segítségnyújtás volt. Október 6-án biciklitúrán vett részt
csoportunk a Mánteleki-kápolnánál, illetve a Szent Jakab-szobornál
és a zarándokúton lévő kilátónál voltunk.
Október 20-án csoportunk Vácott részt vett egy egész napos
továbbképzésen. Minden évben november 19-én, Szent Erzsébet
Napján adják át az Erzsébet Rózsája-díjat. Idén november 17-én a
váci székesegyházban Beer Miklós püspökatya Bukovszki Péterné
Erzsikének adta át a díjat. A következő programunk a hagyományos Karitász Bál volt 2018. november 24-én. A bál nagyon jól sikerült, ennek bevételét az egész évben megrendezendő programokra, a rászorultak megsegítésére fordítjuk.
Ezúton is megköszönjük mindenkinek az év folyamán nyújtott
támogatást. A Jó Isten áldását kérjük mindenkire!
a Karitász Csoport
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deceMberi orgonaszó

A

dabasi helytörténet mozgalmas
időszakát adják az 1880-as évek
eseményei. Kossuth László síremlékének
avatása, az alsódabasi katolikus templom
építése, a felsődabasi bővítése, az alsódabasi református templom tornyának
emelése, avagy Halász Boldizsár és dr.
Halász Géza halála, ill. Gyóni (Áchim) Géza
születése még a címszavak szintjén is
komoly kutatási programot alkotnak.
Ugyanakkor az évtized jelentős, de
mára jórészt elfeledett pillanata volt 1882.
december 3-án az alsódabasi református
templom orgonájának avatása, mely
akkoriban a korabeli sajtó figyelmét is kiérdemelte. A Protestáns Egyházi és Iskolai
Lap – minden bizonnyal Kontra Sándor
Tiszteletes Úr tájékoztatása alapján - a
következőképpen tudósított: „Az alsódabasi ref. egyház – mint lapunknak írják
– f. hó 3-án vasárnap a délelőtti istentisztelet alkalmával adta át közhasználatnak a
templomban Docsekál József debreceni
orgonaépítész által készített 8 változatú új
orgonáját. Az átvételnél, mint meghívott
szakértő Oláh Károly nagykőrösi képezdei
zenetanár volt jelen, ki is azt úgy belszerkezetére, mint hangjára nézve teljesen jónak
és elfogadhatónak találta. Az orgona felállítása körül különösen sok érdemet szerzett magának tek. Segesváry László egyh.
főgondnok úr, ki az egyházi ügyeket
fáradhatatlan ügybuzgalommal és eredménnyel vezeti. Az átadás után többen,
kik ez ügy körül fáradoztak, a főgondnok
úr szívesen látott vendégei voltak.”
Figyelmünkből ma is érdemes a főgondnok úrra áldoznunk, hiszen a Segesváry
családnév ismerősen cseng egykori kúriájuknak és a gyóni határrész elnevezésének
köszönhetően. Segesváry László (*1837.
szeptember 7. Alsódabas †1895. szeptember 24. Alsódabas) helybeli kisnemes
gyóni Halász Rozáliával (*1847. október 17.
Gyón † ?) 1865-ben kötött házassága kifejezetten családcentrikus volt, hiszen 13
gyermekük született, és neveltetésükre
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nagy gondot fordítot tak. Gyón és
Alsódabas községekben 466 holdon, jobbára szántó és rét, legelő területeken gazdálkodtak, egykori birtokukra emlékeztet
Gyónon a „Segesvári út” közterület elnevezése. A gazdaság irányításán túl
Segesváry László részt vett a Kunszentmiklós–Dabas–vidéki Takarék pénztár
vezetőségének munkájában, az egyházgondnoki teendőket 1874-től látta el, de a
pesti református egyházmegye tanácsbírájaként is aktívan működött. E tevékenységének legemlékezetesebb momentumára 1893. október 5-én került sor, amikor alsódabasi kúriájában otthont adott az
egyházmegyei papság nagysikerű éves
lelkészi értekezletének. Szűk két évvel
később, váratlanul, mindössze 58 évesen
hunyt el, porait az alsódabasi családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Az egykori sajtóhír információit a hazai
orgonák mai adatbázisa is igazolja, sőt, azt
is megtudhatjuk, hogy Docsekál mester az
egymanuálos, pedálos orgonát 950 Ft-ért
készítette, melyet a szakértőként említett
Oláh Károly nagykőrösi zenetanár terve-

zett 1881-ben. A dabasi orgona hangjára
nézve a „teljesen jó” és „elfogadható”
minősítés viszont bizonyosan túl szerény,
méltóbban illenek rá Gárdonyi Géza sorai:
„Az orgona szép hangszer. Van benne
valami az emberi hangból és mennydörgésből, ami az Isten hangja. Az orgonának
lelke van. Tud imádkozni, sírni, sóhajtani,
örülni, remegve félni, vigasztalni és áldani.
Az orgonának szárnyai vannak, amelyek
az égbe viszik az emberek áhítatos gondolatát. Gyermekkoromban valahányszor
az orgonát hallottam, mindig azt hittem,
hogy az angyalok fuvolakara hallatszik alá
a mennyekből.”
V. F.

Falu tamás: Orgonaszó
Az énekpróba délután van,
A templomba felsietünk.
És a hűvöskés félhomályban,
Zengő szárnyat kap énekünk.

Énekelni kezd benne minden,
A szószék, csillár és a pad.
Orgonabúgás a kilincsen,
S a plafonra is hang tapad.

Száz sípja van az orgonának
És valamennyi színezüst,
Fölsikong rajta öröm, bánat,
És ég felé száll, mint a füst.

Halk éneklésbe fog a szőnyeg,
S a bibliákon a kapocs,
Az árnyak énekelve nőnek,
S egy-egy szívünkre rátapos.

A csendes falak fölneszelnek,
Az imák lelke visszatér.
A templom, mint a beteg gyermek,
Reszket, borzongó és fehér.

Az ablakon a fény megtörve,
Beküldi csókos melegét,
S egy nyitva hagyott imakönyvre
Ráborul csengve a sötét.
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deceMberben seM lesz
könnYű dolguk kézilabdásainknak
ecember 1-jén a hazai bajnokot, a Mol-Pick Szeged csapatát fogadtuk teltházas mérkőzésen, de a sorsolás
következtében, a további decemberi mérkőzések sem lesznek
egyszerűek. Ceglédi Liga Kupa szereplésünk után a Telekom
Veszprém csapatához látogatunk, majd a bajnokság egyik legfontosabb mérkőzésén a Mezőkövesd csapatát fogadjuk december
15-én. A bajnokság 2018-as utolsó mérkőzését december 18-án
játsszuk, amikor a Vecsés csapatát fogadjuk a Liga Kupában.
A december 15-i és 18-i mérkőzésünk alkalmával az kérjük a
szurkolóinktól, hogy a belépőjegy gyanánt hozzanak magukkal
régen nem használt gyerekjátékokat, könyveket vagy tartós élelmiszereket, melyet a Munkahely a Családokért Alapítvánnyal
közösen, a rászoruló családoknak fogunk adományozni.
Novemberi NBi-es, Magyar kupa és liga kupa mérkőzés
eredményeink:
november 3. DVTK-EGER–Dabasi KC VSE
29:25
november 3. Dabasi KC VSE–FTC
30:31
November 14. Veszprémi KKFT Felsőörs–Dabasi KC VSE
29:43
November 20. MOL-PICK Szeged–Dabasi KC VSE
36:29
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NBI-es felnőtt csapatunk mellett tovább folytatódnak a bajnoki
mérkőzések az NBII-es női csapatunknak, valamint az utánpótlás
csapataink számára is. A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat
weboldalán, Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.

Fotó | Karlik Dóra

D

www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball
Decemberi mérkőzéseink:
Dec. 10.,hétfő
18.00 Telekom Veszprém–Dabasi KC VSE
Dec. 15., szombat 18.00 Dabasi KC VSE –Mezőkövesdi KC
Dec. 18.,kedd
18.30 Dabasi KC VSE –Vecsés
– LIGA KUPA MÉRKőZÉS
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a Dabasi Kézilabda
Klub!
Találkozzunk 2019-ben is!

egYütt a karácsonYért

Munkahely a Családokért Alapítvány
stratégiai megállapodást kötött a
Dabasi Kézilabda Klubbal, hogy együttesen,
karöltve segítsék a helyi családok életét.
A „Családokat˝ a lelátóra programunkon keresztül célul tűztük ki, hogy a régió
családjainak folyamatos ingyenes kézilabdás
program lehetőségeket, továbbá a programban résztvevő családok gyermekei számára
ingyenes részvételt biztosítsunk a dabasi
kézilabda utánpótlás nevelési programban.
Ennek kapcsán karácsony közeledtével a
Gondoskodás Évében adománygyűjtést
szervezünk a Dabasi Önkormányzattal
együttműködve. Játékkal, plüssjátékokkal,
takaróval, tartós élelmiszerrel, konzervvel
vagy bármivel, ami fölöslegessé vált, de még

más számára használható, szeretnénk jobbá
tenni rászoruló családok életét, megszépíteni
a szeretet ünnepét, adni, mert ADNI JÓ!
igen, most ön is csatlakozhat ehhez
a j ó té ko ny kezd e m é nyezé s h ez ,
tegyünk jót együtt! Nem kell mást tennie, mint a fent említett dolgok valamelyikét hozza magával a következő
hazai kézilabda mérkőzésekre: december 15., szombat 18.00
Dabasi kC Vse–Mezőkövesdi kC;
december 18. kedd 18.30 – liga kupa
mérkőzés, Dabasi kC Vse–Vecsés
Helyszín: OBO Aréna (Dabas)
Mi pedig cserébe ingyenes belépést
biztosítunk önnek a fent említett 2
eseményre!

Az arénában felállított karácsonyfa alá
lehet elhelyezni a „Szeretet-Csomagokat”, és
mi garantáljuk, hogy jó helyre kerülnek majd
felajánlásaik!
Az alapítványi önkénteseink a helyszínen
segítséget nyújtanak Önöknek!
December 19–20. között ajándékcsomagok eljuttatása a családoknak. A Dabasi
Kézilabda Klub játékosaival önkénteseink
közösen eljuttatják az ajándékokat, és a tartós élelmiszereket, felajánlásokat rászoruló
dabasi családokhoz!
Támogasson, hogy támogathassunk!
Számítunk Önökre!
www.dabashandball.hu/csaladokat-alelatora www.munkahelyacsaladokert.
hu
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versenyek

ovemberben két megmérettetésen vettek részt a Top Fitness SE
showtánc versenyzői. November 11-én a
Ritmuscsapatok Országos Táncversenye
őszi Bajnoksága került megrendezésre
Budapesten. Az egyéni versenyzők és a
csapatok sikeres szereplése mellett egyesületünk is nagy elismerésben részesült,
hiszen a zsűri különdíját a Top Fitness SE
kapta.
részletes eredmények:
Akrobatikus tánc, szóló B kategória
1. Forgács Adél, Bárány Blanka
2. Kész Fruzsina, Janicsák Fanni, Bretus Lara;
3. Bábel Csenge, Venicz Hanna
4. Nagy-Kancsár Emma, Nagy Katalin,
5. Nagy Hédi, 6. Szeibert Kincső, Rizmajer
Boglárka, 7. Kucsák Alíz, 8. Králik Zsófia,
Kövesdi Hédi
Akrobatikus tánc, csapat
2. Indiai duó (Bretus Lara–Venicz Hanna)
3. Trollok (Bábel Csenge–Forgács Adél–
Karlik Zsófia–Kész Fruzsina)
3. Sing Swing (Bárány Blanka–Bretus
Lara–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–
Ku c sá k Alíz– Na g y H é di– Rizmajer
Boglárka–Venicz Hanna)
Az MtMsz őszi kupán november
17-én vett részt egyesületünk. A lányok
Fitness Dance kategóriában indultak és
kiváló helyezéseket értek el.

26

részletes eredmények:
Szóló A kategória
2. Radnai Zsófia, Radnai Réka; 3. Gecser
Enikő; 4. Forgács Adél, 6. Salga Léna,
7. Fehérvári Fanni
Szóló B kategória
1. Bábel Csenge, Janicsák Fanni, Bretus
Lara, Szilágyi Réka; 3. Nagy-Kancsár
Emma; 4. Venicz Hanna, Bárány Blanka, 5.
Kész Fruzsina, 6. Rizmajer Boglárka,
Kövesdi Hédi, 7. Szeibert Kincső, Nagy
Hédi, 9. Kucsák Alíz, 10. Králik Zsófia, Nagy
Katalin
Csapat A kategória
1. Földrengés (Gecser Enikő–Radnai
Zsófia–Salga Léna)
1. Sing Swing (Bárány Blanka–Bretus
Lara-Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–
Kucsák Alíz- Nagy Hé di– Rizmajer
Boglárka-–Venicz Hanna)
3. Indiai duó (Bretus Lara-Venicz Hanna)
4. Trollok (Bábel Csenge-Forgács AdélKarlik Zsófia-Kész Fruzsina)

top fitness sport
se

2018. december

HatalMas siker
a Fit Kid Európa-bajnokságon!

A

2017–18-as évad lezárásaként
novem ber 9–11. között Olaszországban megrendezésre került a XVI.
Fit Kid Európa-bajnokság. A versenyen 10
ország sportolói vettek részt, így a
magyar versenyzők spanyol, olasz,
román, bolgár, szerb, belga, svájci, angol
és ír ellenfelekkel küzdöttek a bajnoki
címért. A Top Fitness SE három egyéni és
két csoportos koreográfiával jutott ki
Bibionéba, ahol sportolóink nagyszerűen
szerepeltek, hiszen valamennyien
dobogós helyezést értek el.
A megmérettetés a megszokott
menetrendtől eltérően már pénteken
elkezdődött. Ezen a napon újításként a
nemzetközi szövetség lehetőséget biztosított a II. osztályú versenyzőknek egy
International Open Cup versenyen való
részvételre. Itt egyesületünkből Szilágyi
Dóra indult, aki a IX. korcsoportban 2.
helyezést ért el.

Az Európa-bajnok Földrengés-trió

A szombati nap az I. osztályú egyéni
versenyzők European Open kupájával
indult. Ezen a Top Fitness SE két sportolója
vehetett részt, akik a népes mezőnyben
nagyon szépen helytálltak:
Fehérvári Fanni a III. korcsoportban,
Gecser Enikő pedig az V. korcsoportban
egyaránt 3. helyezést ért el.
Az Európa-bajnoki döntők programja
már szombat este elkezdődött a Big Free
G roup kategóriával. Egyesületünk
Welcome to the circus nevű formációja Dori Renáta, Mihály Dorina, Pelikán Petra,
Pelikán Réka, Radnai Réka, Radnai Zsófia,
Salga Léna, Szilágyi Dóra és Szilágyi Réka
- nagyon jól szerepelt, így a 3. helyen végzett.
Az Európa-bajnokság legnagyobb
sikere a Top Fitness SE számára a záró
napon, vasárnap született. Az EB döntőn
egy igen erős mezőnyben, egy technikailag és művészileg is pontos, kiváló gya-

Gecser Enikő

korlattal a Földrengés trió - Radnai Zsófia,
Salga Léna és Gecser Enikő - 1. helyezést
ért el, így a lányok felállhattak a dobogó
legfelső fokára. Ezzel az eredménnyel a
trió ebben a szezonban nemcsak a hazai
megmérettetéseken, hanem a nemzetközi mezőnyben is a legjobbnak bizonyult.
A Top Fitness SE sportolói ezúton szeretnének köszönetet mondani minden
céges, vagy magánszemély támogatón a k , a k i h oz z á j á r u l t a z E u ró p a bajnokságon való részvételhez, és az
eredményes versenyzéshez.
Fő szponzor: PETRÁNyI JÓZSEF KFT.
További támogatók: Top Fitness SE,
Pest Megye Önkormányzata, Dabas
Város Önkormányzata, Kunpeszér
Köz s é g Ö n ko r m á n y z a t a , W E L L I S
Magyarország Zrt., Németh László vállalkozó, Dabas Motel, All Risk Bróker Kft.,
Kovács Zsuzsa és a yellow Divatstúdió.
Gratulálunk a sikerekhez! Radnai Laura

Fehérvári Fanni
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dabasi sikerek
AZ V. HINOMOTO KUPÁN

N

ovember 10-én, Budapesten
rendezték meg az V. HinomotoIBK nemzetközi Kyokushin knock down
karateversenyt. A rendezvényre közel
400 nevezés érkezett, formagyakorlat és
küzdelem versenyszámokban. Dabasról
a Harcosokat négy versenyző képviselte.

Garamszegi Zente formagyakorlatban II., küzdelemben I. helyen végzett.
Szép volt Zente! Farkas Györgynek most
nem sikerült a küzdelme, ezért sajnos
kiesett. Nem baj Gyurci majd legközelebb!
Horváth Tamás sok imponáló győztes
meccs után házi döntőt vívott klubtársával, Bene Lászlóval. Most Laci volt az
ügyesebb, Tomi a II. helyen zárta küzdelmeit.
Én a senior kategóriát megnyertem
súlycsoportomban.
Szép volt harcosok!

A dabasi harcos Dojo
eddigi idei mérlege
Hét versenyen indultunk országszerte és
külföldön is.
Összesítve 14 első helyezés , 9 második helyezés és 3 harmadik helyezést
szereztek meg versenyzőink.
Klubunk versenyzője Tóth Csenge
megnyerte súlycsoportjában a Budapesten rendezett Kyokushin Karate
Európa Bajnokságot. Ezzel az eredménynyel kiharcolta magának az indulást
a világbajnokságra Tokióba!
Mindent egybevetve nagyon sikeres
évet zárunk , de ehhez kellet a szülők
segítsége is amit ezúton szeretnék megköszönni!
Aki szeretné hogy gyermeke bajnokokkal sportoljon , keressen minket!
E d z é s e k a Tá n c s i c s M i h á l y
Gimnáziumban, minden hétfőn és szerdán 17.30-tól.
Érdeklődni: Peszeki Attila karateedző,
06-30/534-1079
HAJRÁ HARCOSOK! HAJRÁ DABAS!
OSU!
Peszeki Attila
karate edző
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December 25.-e gyűjtési nap!

dupla mennyiség
zöldhulladék átvétel

munkaszüneti nap /nincs gyűjtés/
szelektív hulladék elszállítás

A fenyőfák a zöldhulladék gyűjtőpontján átvételre kerülnek.
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Bábel Antónia

a Mikulás MegMentése

B

iztosan hallottatok már arról a
varázsporról, amit a Mikulás szór,
hogy beférjen a kéményen. De vajon tudjátok-e, hogy a Mikulás csizmája és kabátja
szintén nem akármilyen csizma és kabát
ám? Tudjátok-e, hogy ki készítette őket a
Mikulás számára? Bizony nem más, mint a
Mikulás tulajdon szülei. Mert neki is voltak
ám! A varázscsizmát az édesapja varrta, a
kabátot pedig az édesanyja, hiszen ezeknek
olyan varázserővel kellet bírniuk, amely
megóvja a magasban a Mikulást, olyannal,
amit csak a szerető szülői szív adhat.
– Ennek a csizmának mindig melegen
kell tartania a lábadat, vigyáznia kell,
nehogy elcsússz majd a tetőkön vagy a
jégen, és bátorságot, gyorsaságot kell
adjon neked! – mondta az öreg Miki,
miközben egy különleges aranyszállal
összevarrta a Mikulás csizmáját.
– Ebben a kabátban sem fázhatsz soha,
miközben az égen suhansz majd a szánnal.
Jó puhára és vastagra készítem, de ugyanakkor segít majd, hogy türelmes és kedves
légy a gyerekekkel. Kitartást ad majd neked
és erőt, hogy elbírd az ajándékokat, mert
egyre több lesz majd, meglátod. Ha
magadra öltöd, mosolyt fog csalni az
arcodra, és elkerül majd a fáradtság – szólt
szelíden a Mikulás édesanyja, azzal munkához látott, hogy egy ragyogó gyémánt szállal gondosan összeöltse a piros anyagot.
– Vigyél minél több szeretetet és örömet
a gyerekeknek! Ha nem is láthatnak téged,
de egész életükben ebből a varázsból merítenek majd! – mondták a Mikulás szülei,
amikor elkészültek.
Az elmúlt ezer évben nem is volt semmi
gond a csizmával és a kabáttal. Minden
évben biztonságban és megfázás nélkül
hazavitték a Mikulást az Északi-sarki
ot th onába, miután meglátogat ta a
gyerekeket. Azonban egyik reggel,
amikor a nagyszakállú felvet-

te őket, észrevette, hogy a csizmája talpa
elfeslett egy darabon, és kikandikál fehér
zoknija, a kabátján pedig két helyen is diónyi lyuk tátong. Az egyik épp a zsebénél.
– Így nem mehetek a gyerekekhez!
Kilátszik a nagyujjam! Innen meg kieshet a
csengettyűm! Most aztán honnan szerezzek arany és gyémánt szálat? – kérdezte a
manóit.
– Nem tudom, de a csomagok fent vannak a szánon, a krampuszok is cihelődzködnek, és a rénszarvasok is már bent
pihennek, hogy minden erejükkel készen
álljanak az indulásra – tájékoztatta a
Mikulást az első manója aggódva.
A Mikulás egy csésze forró teával leült a
kedvenc foteljába gondolkodni.
– A varázsszálak erejét a szeretet adta.
De vajon ki szeret engem a legjobban a
világon? – dünnyögte a bajusza alatt.
– Talán a gyerekek között kellene keresgélned! – mondta a felesége. – Bár én is
nagyon szeretlek, de talán az ő tiszta szeretetük jobban tud segíteni.
A Mikulásnak hirtelen remek ötlete
támadt! Elővette a gyerekek leveleit és
keresni kezdett köztük.
– Volt köztük egy…, egy kislányé…, és
itt, ez a kisfiúé…, ezek kellenek nekem.
A Mikulás azonnal riadóztatta az első
manóját.
– Késlekedés nélkül indulj el Rudolffal, és
hozz nekem ezeknek a gyerekeknek a hajából két-két szálat! Kicsi vagy, könnyedén
beférsz a kéményen!

Az első manó kapott a varázsporból, és
jó vastagon bebugyolálva – mert ugye neki
nem volt varázskabátja és csizmája –, elindult az első rénszarvassal felkeresni a gyerekeket.
Sötét éjszaka volt, amikor a kislány otthonához ért. Már kialudt a tűz, de nem
szórt elég varázsport a kéményre, ezért
csupa korom lett, amint ereszkedett lefelé.
– Jaj, de nehéz munka is ez! Nem is gondoltam volna!
A kislány édesdeden aludt, a manó rá is
szórt a porból, nehogy felébredjen, amikor
kitépi a haját. A kisfiú otthonánál meg olyan
sok port szórt a kéménybe, hogy csak úgy
sutty, bepottyant a kandallóba. Ami még
látszott a manóból, az most teljesen fekete
lett. Sebaj! Gyorsan megkereste a kisfiút,
rászórta a maradék varázsport, megszerezte a két hajszálat, gondosan betette a
kabátja mélyére a másik kettő mellé, és uzsgyi, már repültek is Rudolffal haza a
Mikuláshoz.
A Mikulás felesége már elő is készítette a
tűjét. Azonnal megsodorta a hajszálakat, és
szíve minden odaadásával és finomságával
megvarrta a Mikulás csizmáját és kabátját.
– Remélem, hármunk szeretetének ereje
elég lesz, hogy újabb ezer évig megóvjanak
minden bajtól!
– Én is remélem, hogy nem kell kéményeken besurrannom sehová egy darabig!
– mondta az első manó széles vigyorral a
képén, miután jól lecsutakolta magát.
– Én pedig máris indulok, mert várnak
rám a gyerekek! Ho-ho-ho-hó!
Így mentették meg közösen a Mikulás
küldetését. És hogy ki volt az a két kisgyerek, aki a világon a legjobban szereti a
Mikulást?
Nézd meg a hajad! Ha hiányzik belőle
valahol két szál, akkor talán éppen te vagy
az egyik!

Toni Bou isméT BudapesTen
A triál motorozás 24-szeres világbajnoka megcsinálja a lehetetlent?
November 28-án a rekordtartó verhetetlen ügyesség motoros
Budapestre érkezett, ahol Hermann Henrik a Magyar Motorsport
(MAMS) elnöke hivatalosan is bejelentette: 2019. január 20-án
ismét Magyarországra érkezik az X-Trial világbajnokság. A bajnoki
futam ez alkalommal az évad első állomása, melyet többek között
Barcelona, Marseille, Moszkva vagy éppen Costa Rica követ majd.
A jövő évi X-Trial BUDAPEST a KING STONE Chemicals támogatásával kerül megrendezésre, így a dabasi szervezőcsapat büszkén hirdeti világszerte városunk egyik
vezető, a szakmában magasan kiemelkedő
King Stone Chemicals építőipari gyártót és
forgalmazót.
Toni Bou (32) a Duna korzón kápráztatta
el hihetetlen tehetségével a sajtó munkatársait egy rövid bemutató keretében, melynek
zárásaként többször is átugrotta motorjával
Hermann Henriket (MAMS), s többször is csak alig
pár centire landolt a feje és teste mellett.

Az X-Trial ügyességi motoros világbajnokság immár második
alkalommal érkezik hazánkba, hiszen 2018 márciusában a bajnokság utolsó állomását Budapesten rendezték, ahol a 2018-as világbajnokot is kihirdették.
Aki ott volt, felejthetetlen élménnyel tért haza. Ilyen látványos,
feszültséggel teli show - ami egyben igazi küzdelem is a világbajnoki címért - még nem került előtte megrendezésre hazánkban.
A szervező csapat személyében pedig egy
dabasi vállalkozást találunk, akiknek célja, hogy
ezt a vonzó, fiatal, dinamikus sportot – mely
hatalmas rajongótáborral rendelkezik szerte
a világon – a hazai közönség számára is elérhetővé tegye. Kemény munkájukkal azon
fáradoznak, hogy a Papp László Budapest
Sportaréna székeiből 6000 néző ismét személyesen is átélhesse ezt az egyedülálló, lenyűgöző
technikai motorversenyt.

A világ 9 legjobb triál motorosa, a világ legnehezebb akadálypályáján a gravitációt meghazudtolva
nyűgözi le a közönséget 2019. január 20-án, Budapesten.

Ezt látni kEll!

www.volkswagen.hu

Valóra váltjuk a jövőt.

Arteon. Szebb lett tőle a város.
Az Arteon motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,1 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-134 g/km.
A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű
EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is
befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás
és CO₂-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely
a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO₂kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget
tartalmazhat.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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TUDJA, MI AZ A VEZÉRMŰTENGELY
SZIMERING?
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NEM IS KELL.
ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.
Üljön új autóba egy ﬁx havi díjért, ami tartalmazza a
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást.
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

MÁR AKÁR HAVI

59 990 FT-TÓL

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

Az 59 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának
díját, valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft
önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és ﬁnanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.
skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2018. 12. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a WLTP
menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl.
környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új,
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb
vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen
ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.
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