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Újévköszöntő
Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Jöjjön hozzánk el az erdő,
mikor hideg záporoz,
pásztortüzes újesztendő,
békét, békességet hozz.

Ne légy te arannyal zengő,
ezüst fénytől mámoros,
búvópatak, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Krumpliföldünk áldja eső,
fű se legyen árva, rossz,
a házunkba, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.

Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!
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Sportgála

A

z egyik legjelentősebb évzáró esemény a város életében a
Sportgála, amelyen az önkormányzat minden évben a
dabasi sportélet kiválóságait díjazza. Az eseményen Kuli Imre, az
Emberi erőforrás bizottság sportért felelős alelnöke mondott
köszöntőt, és Fekete Balázsal egy zeneszámot adtak elő. Kőszegi
Zoltán köszöntőjében kiemelte a Gondoskodás Évének egyik legemblematikusabb eseményét, amikor bátor, tettre kész mentősök
megmentették egy dabasi sportoló, Duhaj Ádám életét. Ádám a
Sportgálán díjátadóként vett részt, akár csak Hlavati András ifjúsági
világbajnok, felnőtt világbajnoki ezüstérmes és kétszeres Európabajnoki ezüstérmes súlyemelő, aki az est díszvendége volt.
A kitüntetések átadása közben a TOP Fitness SE versenyzőinek
táncprodukcióit, az esemény zárásaként pedig a Hege Show akrobatikus Triál bemutatóját láthatták a jelenlévők.
Feldman

A Sportgála díjazottjai:
Angyali gondoskodás díszoklevél: Dr. Zebegnyei Károly, Csurhan István, Német Attila
Önkormányzati elismerés a szabadidős sportprogramok megvalósításáért Lorántfy Lászlónak.
Az Év sportolói: Fabók Vivien (triatlon és duatlon), Kanyik András (duatlon és triatlon), Szegfi Zsanett (ökölvívás), ifj. Horváth Tamás
(karate), Váradi Attila (karate), Klemencz Dániel (földharc), Safranyik Zsolt (sportlövészet), Szabados Gábor (vívás), Kiss
Zoltán (tenisz), Strupka András (amerikai futball), Katona Zsombor (amerikai futball), Gecser Máté (amerikai futball
elismerő oklevél), Holló Balázs (kézilabda), Garajszki Gábor (kézilabda), Balázs Adrienn (kézilabda), Víg Laura (kézilabda), Kőszegi Zoltán Zalán (labdarúgás), Gendur Gina (labdarúgás), Fritz Attila (labdarúgás)
Az Ifjúsági Tchoukball Európa-bajnokságon részt vevő csapat dabasi tagjainak önkormányzati elismerő oklevél:
Antal Gergő, Kovács Angéla, Szabó Sára, Kerekes Csongor, Volentér József, Herczku Balázs, Sófalvi András
A Barcelona Escola Futballtábor önkéntesei: Kőszegi Blanka, Bencze Ágnes, Csézi Adél, Suhajda Katalin, Pásztor Sára,
Ország Zsófia, Varga Szilvia, Rónyai Gabriella, Gáspár Zsombor, Talapka István, Veszelovszki Bence, Juhász Dominik,
Takács Lívia, Halmai Luca, Rutterschmid Kristóf, Beke Dóra, Holecz Dániel, Balogh Petra, Ballabás Franciska, Csernák
Klaudia, Sztaskó Daniella, Pokornyik Ádám, Babos Boglárka, Kecskés Karolina, Szőrös Márk, Lukasik Dániel, Medve Réka,
Matolcsi Hanna, Simon Kata, Szász Attila, Duhaj Ádám, Kőszegi Zoltán, Balogh Csegő, Mráz Gábor, Szabados Botond,
Józsa Ádám, Ladányiné Szilvia, Jurácsik Andrea, Fehér Nikolett, Hegyi Alexandra, Becski Rita, Fajt Petra, Pelikán Péter
Az Év edzője: Szőgyi Tamás
Az Év csapata: a Top Fitness SE Földrengés kiscsapata, Radnai Zsófia, Salga Léna, Gecser Enikő Dóra
Az Év közösségi eseménye: a 15. Dabasi Futónap
Dabas Város Sportjáért Díj: King Stone Chemicals Kft.

Fotók | Simon Edina
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2019

-ben a hagyományt egy kicsit megreformálva nem azt mondjuk, hogy az új év a Gondoskodás, a Szeretet és
Összetartozás, a Családok Éve, hanem egy felhívással élünk a város polgárai felé: „ Legyen példa az életed!”
Ez a mottó arra ösztönöz, hogy induljunk el – és ez mindenkinek szól, kicsinek, nagynak, fiatalnak, idősnek, hogy legyen a mi közösségi
életünk is példa mások számára, hogy mutassuk meg, milyennek kell lennie egy közösségnek, és legyen az egyéni életünk is példa. Éljünk
úgy, hogy az életünk példa lehessen mások számára. Minél több tartalommal töltsük meg azt, tegyük szebbé, jobbá ezt a világot, amiben
élünk, amelyben együtt lehetünk, és amiben reményeink szerint nagyon sok generáció követi még egymást, erre hívunk mindenkit
Dabason 2019-ben. (részlet Kőszegi Zoltán polgármester évértékelő beszédéből)

Évzáró testületi ülés

D

abas Város Önkormányzata december 19-én tartotta
Ünnepi Évzáró Testületi Ülését a Sári Zarándokház és
Kulturális Központban. Kőszegi Zoltán polgármester évértékelőjében beszélt a városban történt fejlesztésekről, az előkészített projektekről, kitért a város gazdasági szereplőire, a település gazdálkodására. Beszélt arról is, hogy több mint 2500 vállalkozás működik a
városban, amelyek megteremtik azt a biztonságos hátteret, amely

akik 2018-ban távoztak közülünk, gyertyagyújtással emlékezett
rájuk.
Ezt követően díjátadásra került sor, a Gondoskodás Éve jegyében
Králl Zoltán Angyali Gondoskodás díszoklevélben részesült az időskorúak megsegítésében végzett áldozatos, példamutató munkásságáért. Majd két prosperáló vállalkozó vehetett át elismerést.
Kulcsár Zoltánné, a Wepper Jeans tulajdonosa az Év egyéni vállalko-
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a város gazdálkodásához szükséges, köszönetet mondott
minden vállalkozásnak.A demográfiai adatok elemzése során
kiemelte, nagy eredménynek tartja, hogy 2018-ban Dabas lakosságszáma átlépte a 17 000 főt, ez a magas születésszámnak
köszönhető, hogy sok kisgyermekes család él a városban, akik több
gyermeket vállalnak. Felidézte azokat a helyi közéleti szereplőket,

zója díjat, valamint Kancsárné Nyúl Éva és Kancsár Pál az Év társas vállalkozója elismerést.
A díjátadást követően Kiss Julianna zongoraművész adott ünnepi műsort, majd a képviselő-testület Kőszegi Zoltánt köszöntötte
polgármesterré választásának 20. évfordulója alkalmából.
F. L.
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A Magyar Kultúra Napja
Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Művelődési
Központ tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait

a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepi műsorra
Időpont: január 22. (kedd), 18.00 óra
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
(Dabas, Szent István út 58.)

Program:
– Himnusz

A díjazottat köszönti: Kőszegi Zoltán
Dabas város polgármestere

– A vendégeket köszönti:
Tapodi Katalin igazgató
– Ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Németh János István Phd.,
kultúrakutató, közművelődési szakértő
– A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díj átadása

– A műsorban közreműködnek:
a Venti Chiavi Gitártrió
(Ritter Zsófia, Kormos Balázs, Tóth Álmos)
– Garajszki Anna és Ferenci Balázs
a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
volt és jelenlegi növendékei

Idősek karácsonyi ünnepségei

D

ecember 8-12 között a város szépkorú polgárait köszöntöttük a településrészenként megrendezett idősek karácsonyi ünnepségein. Az eseményeket a Sári Zarándokház és
Kulturális Központban, a Kossuth Művelődési Központban, a
Gyóni Géza Általános Iskolában és a Szőlősi Közösségi Házban
szerveztük meg. A színvonalas ünnepi műsorokat minden helyszínen a helyi gyermek és diákcsoportok, művelődő közösségek fel-

nőtt fellépői biztosították. A résztvevőket ezalkalommal is dabasi
termékekkel vendégeltük és ajándékoztuk meg. Mindenki megkóstolhatta a felsődabasi almáskertben termett almából készült
friss gyümölcslevet, a városi konyha által készített bejgliket. Az
időseknek összeállított ajándékcsomagban pedig a kakaós bejgli
mellett idén egy, a dabasi levendulaültetvény terméséből készített
levendulás kézkrém is volt.
		
szerk.
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Pest megye díjazottjai

A

20. Megyenapon és a megyei Sportkarácsonyon több
dabasi és a városunkhoz kötődő is elismerésben részesült.
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk a Dabasi Újság szerkesztősége nevében.

A Közép-Magyarországi Folklórszövetség Pest Megye
N é p m ű vé s ze té é r t d í j a t adományozot t Ková c s
Lászlónak, aki a Kossuth Művelődési Központ Szalmaszálak,
Pitypang és Mákvirág citeracsoportjainak szakmai vezetője.
Pest Megye Közgyűlése Év gazdálkodója díjat adományozott Homoki Iván részére, az állat- és növénytermesztésben
elért kimagasló eredményeinek elismeréséül.

A Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján a Gyóni
rekordpálya lett az Év Pest Megyei Értéke.

Az Év Legeredményesebb Szabadidősport szervezetének a Top Fitness SE-t nyilvánították
Forrás: www.pestmegye.hu

Újra ünnepi fényben Eta néni háza
Kajdácsi Józsefné Eta néni otthona évről évre látványosabbnál látványosabb
karácsonyi dekorációt kap, amelynek az ország legkülönbözőbb pontjairól
járnak csodájára. Az elmúlt években a folyamatosan gyarapodó karácsonyi
díszvilágítás és dekoráció miatt kiérdemelte az ország legjobban díszített háza
címet is, ahogyan a médiában is bemutatták
a Wesselényi utcai családi otthonát.

Az adventi és a karácsonyi időszakban sok ezren
keresték fel 2018-ban is Eta néni
otthonát, amely látványosabbnál látványosabb, különleges interaktív elemekkel várta a kisgyermekes családokat.
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A 2018-as év közösségi eseménye a 15. Dabasi Futónap lett.
Ferenczy Tamara és dr. Ács Ferenc, a két főszervező Ordasi Brigivel
beszélgetett a kezdetekről és a városon évről évre végigsöprő lelkesedésről.

Nem szégyen a futás
– Reméltem, hogy egyszer lesz lehetőség arra, hogy visszapörgessük az időt
és megnézzük, milyen volt az első
Futónap, és aztán sorra megnézzük az
összeset. Hová fejlődött, hogyan változott a rendezvény, a miliő és a rendezők az elmúlt tizenöt évben?
Á. F. – Igazi kitüntetés számunkra, hogy
megkaptuk ezt az elismerést. Mégis, ami
ennél is jelentősebb elismerése a munkánknak, hogy minden évben 1200–
1400 embert látunk futni Dabas utcáin.
Pont 15 évvel ezelőtt született Bertalan
fiunk. Ő egyidős tehát a rendezvénnyel.
Rajta azt látom, hogy egy nagy kamasz
fiúról van szó. Ez a helyzet a Futónappal
is. Abban az

időben más szintről kezdtük, más volt a
közösségi mozgás kultúrája, így elég sok
kritika ért minket, hogy miért erre költjük a pénzt. Egyedülálló mozgalmat indított az a hatszáz ember, aki az első futónapon megjelent!
Halkan mondom, hogy én három évben
reménykedtem… Most a 25. Dabasi
Futónapot várom.
– Hogyan állt hozzá a közösség? Ma a
futás mint szabadidős tevékenység
már-már divat. Akkor azért még közel
sem futottak annyian, mint napjainkban.
F. T. – Mindenekelőtt hadd mondjam el,
hogy a köszönet és az elismerés azoknak is jár, akik akkor mellettünk álltak
és segítettek nekünk. Amikor az első

2019. január								
pólónk narancssárga volt… Amikor
még csak 5-6 emberrel indultunk a
szervezésnek, 600 résztvevővel, akik
közül volt, aki farmerban és utcai cipőben futott! Akkor nem számítottunk
ekkora részvételre, most pedig már

az otthon hangja

értek el hasonló „kategóriában”.
– Milyen visszajelzések érkeztek hozzátok?
F. T.– Azt hiszem, mindenki szereti a
Futónapot. Évekig látjuk a pólóinkat felnőtteken, gyerekeken.

elvárás magunk felé az 1200 induló. Ma
már mindenki gyönyörűen, futáshoz
illően jelenik meg.
Á. F. – Kollár Pállal és Rácz Nándorral rendszeresen részt vettünk budapesti futóversenyeken. Innen jött igazából az
ötlet. Ezt a hangulatot szerettük volna
elhozni Dabasra. Láttuk a szervezés egyegy részletét, de közel sem voltunk
olyan profik – és most sem vagyunk
azok. Azt hiszem, megmaradunk lelkes
vidéki szervezőgárdának. A filozófiánk is
megmaradt. Futófesztivált álmodtunk,
azt, hogy propagáljuk a mozgás szeretetét. Nagy meglepetésünkre ez az első
alkalommal hatszáz fő szemében megcsillant. Évről évre egyre jobb és
nagyobb híre lett a rendezvénynek.
A futóink is igényesebbek lettek. Mérik
a saját idejüket, résztávokat futnak,
computerrel futnak. Egyre magasabb a
futókultúra. Speciális cipők, felszerelések
vannak. Más. Más minden, mint az első
„örömfutás”. Hihetetlen látvány, amikor
a Bartók Béla úton megindul a tömeg az
egyenpólóban. Kevés az olyan kisváros,
ahol ilyen sikere-

ket

– Hogyan, mikor döntitek el, hogy milyen
legyen a következő futónap, milyen
legyen a póló, kik legyenek a támogatók?
Á. F. – Tizenöt éve még teljes egészében
magánszemélyek anyagi hozzájárulásával jött létre a rendezvény. Itt van az igazi
fejlődés: a Dabason és a környéken lévő
vállalkozások felismerték, hogy ez a társadalmi szerepvállalás fontos része. Egyre
több a szponzorunk, így jött létre például
2018-ban a chipes sebességmérés.
– Mennyire sikerült a futónaptárakba
elhelyezni a dabasi eseményt?
Á. F.  – A félmaratoni és a maratoni távra a
profik is felkapták a fejüket. Főleg, hogy
ingyenes. A 10,5 km-es táv pedig igazán
kellemes, mert ez a beugró a profi futók
körébe. Azt vettük észre, hogy aki a 3-4
km-es távon indul, legközelebb már a
10,5 km-esre nevez – és így tovább.
– Hogyan változtak a távok?
Á. F. – Először 3,5 km és 10,5 km volt a táv.
Az ötödik-hatodik rendezvény alkalmával merült fel az igény a félmaratoni
távra. Nagyon féltünk ettől. Az átlag két
óra alatt futja le. Ráadásul a lakosságtól
is nagy odafigyelést és türelmet igényel,
hiszen órákon át futók lepik el a várost.
– Elkezdődött már a 2019-es Futónap
szervezése?
F. T.– Januárban ül össze először a stáb.
Akkor rendeljük meg a jó időt is. Pontos
dátumot még nem tudunk. Éjszaka például arra riadtam, hogy elfelejtettem
megrendelni a rajtszámokhoz a biztosítótűket…

Fotó | Karlik Dóra

- de hasznos!

Közösségformáló tevékenysége
elismeréséül a 2018-as Sportgálán díjazták Lorántfy Lászlót, aki szervesen kapcsolódik
a dabasi futóközösséghez.
„Ezzel az elismeréssel nemcsak
az én munkámra gondoltak,
hanem az egész csapatéra. Látszik, hogy itt van valamiféle tevékenység, ami hasznos, sokak
előnyére válik. Hat évvel ezelőtt
indult a közös futás. Mivel nem
szeretek egyedül futni, így lettek
társaim. A közösségi oldalaknak köszönhetően egyre többen
csatlakoztak hozzánk. A futók
keresik a többi futó társaságát. Együtt jártunk versenyekre,
majd közösségi futóeseményeket
szerveztünk. Meghirdettük és
egyre többen jöttek. Igaz, hogy
a feleségemmel együtt úszással
kezdtük. Aztán 42 évesen azért
kezdtem futni, hogy az Iron
Mant tudjam teljesíteni. Mostanra a futás vált a fő tevékenységemmé. Vallom, hogy futni
mindenki tud. Ha megvan az
akarat és az első lépések, várunk mindenkit köreinkbe! Nagy
élmény közösségben futni. Megerősíti bennem a gondolatot,
hogy jól csinálom. Hiszen nem
szégyen a futás, de hasznos!”
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A Dabasi „Alapítványi”

Mentő beszámolója

Kedves Barátaink, Támogatóink!
A DKMK Közhasznú Nonprofit Kft., (azaz a Dabasi Alapítványi
Mentő) nevében kívánunk minden kedves barátunknak, ismerősünknek, támogatónknak boldog új évet!
A 2018-as évben 436 sürgősségi betegellátást (esetfeladat), 247
sürgősségi betegelszállítást végeztünk, és az idősek otthonából 297
beteget mobilizáltunk az SZTK és az Otthon között. A mozgóőrségeinkben 128 beteget láttunk el, és még további 90 beteget szállítottunk őrzött betegszállítás keretében.
2015. június 1-je óta 1523 esetellátás, 867 betegelszállítás történt,
891 beteget mobilizáltunk a szeretetotthonból/ba, és 371 beteget
láttunk el mozgóőrségekben. Csapatunk még szilveszterkor is a
betegek szolgálatában állt, sok betegellátás történt.
Ezek az adatok azt is bizonyítják, hogy szükség van segítségre, és
az alternatív mentőszolgálatok bevonására. Nagyon hálásak
vagyunk minden támogatásért, külön köszönetet szeretnénk mondani Dabas Város Önkormányzatának, a térség önkormányzatainak,
akik szinte mind mellettünk állnak, a minket támogató cégeknek,

vállalkozásoknak akik mind segítenek abban, hogy minél több
emberen tudjunk segíteni.
A 2019-es évben is egy nagy, jól felszerelt mentőgépkocsi segít
a térségben, heti három alkalommal, két fős szakszemélyzettel.
Köszönjük továbbá az Országos Mentőszolgálatnál dolgozó, a
helyszínen velünk együttműködő kollégáknak (bajtársaknak) is a
közreműködését, segítségét. 		
A DKMK csapata
www.dabasmok.hu

Horgolt polipok a koraszülötteknek

A

Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház koraszülött osztálya
horgolt polipocskákat kapott a dabasi önkormányzat szervezésében.
Az ötlet Dániából származik: hogy az inkubátorba
került csöppségek ne a zsinórokba kapaszkodjanak,
megszülettek a horgolt polipok. Ezek csápjai a köldökzsinórra emlékeztetik a babákat, így nyugodtabbá válnak és
gyorsabban fejlődnek.
A Dél-pesti Kórházban eddig egy polipocska volt szolgálatban, így
a frissen érkezett, mintegy 40 steril csomagolású horgolt játék nagy
segítséget jelent az osztálynak. A dabasi küldöttséget Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester asszony vezette, vele érkezett Jurácsik

Tisztelt Ügyfelünk!

Andrea egészségügyi referens, valamint Kajliné Judányi
Margit, aki a szorgos kezű alkotókat képviselte. A Kórház
részéről az ajándékot a főigazgató, az ápolási igazgató és
helyettese, valamint az osztály vezetője és főnővére
vette át. A kórház nagy örömmel fogadta a dabasiak
kedves, melegszívű ajándékát, akik elmondták, hogy terveik szerint a jövőben is szívesen horgolnak a babáknak, az
önkormányzat pedig támogatja őket ezen szándékukban.
Az ajándékozást követően az osztály dolgozói karácsonyi
ünnepségükön látták vendégül a dabasi küldöttséget.
Forrás: www.facebook.com/delpestikorhaz/
posts/1954557001280776?__tn__=C-R

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér)
14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20%
kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel
a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük! A hirdetéseket a dabasujsaghirdetes@gmail.com e-mail címre várjuk.

Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, feldman.laszlo@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem
tudjuk megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			
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Köszönettel: a Polgármesteri Kabinetiroda

2019. január								

Legyen példa az életed!

Ünnep az Átriumban Doni megemlékezés

A

2018-as év a Családok Éve volt, amely nem csak a legszűkebb családra, hanem a tágabb közösségekre is vonatkozik.
Az Idősek Otthona is egy nagy család, ahol a lakók és a dolgozók
közösen élnek meg örömteli és olykor szomorú pillanatokat egyaránt. Együtt élik meg a hétköznapok monotonságát és az ünnep
felemelő érzését.

J
December hónapban ez a nagycsalád az ünnepre való készület
felemelő pillanatainak lehetett részese. A város oktatási és nevelési
intézményeiből csoportok érkeztek, akik rövid műsorral járultak
hozzá lakóink ünnepi készületéhez. A dolgozók gondos szeretettel
díszítették a lakó-és közösségi tereket, az isőseknek pedig lehetőségük nyílt a lélek „nagytakarítására”. Több egyház, felekezet tartott karácsonyi áhítatot, istentiszteletet, közel hozva számukra a
születés misztériumát.
A karácsony közös ünnepi asztalhoz ültette az intézmény közösségét, amelyet a dolgozók karácsonyi színdarabbal színesítettek.
Az intézmény vezetése ezúton szeretné megköszönni mindazon
oktatási, nevelési intézményeknek, civil szervezeteknek, egyházaknak fáradságos munkáját, akik áldozatvállalásukkal, anyagi, erkölcsi
felajánlásukkal, tehetségükkel hozzájárultak lakóink karácsonyi
ünnepéhez. 			
Tibay László

anuár 10-én délután öt órakor a don kanyarban elesett hősök
emlékére szólaltak meg a Kapisztrán- Hunyadi Emléktorony
harangjai, majd a Kovács Sámuel Tüzércsapat tagjaival megkoszorúztuk a második világháborús emlékművet. Ezalkalommal a
Táncsics Mihály Gimnázium Metelka-termében tartott történelmi
előadást Dr. Szabó József János hadtörténész, aki értékes, közérthető, tudományos összefoglalót adott arról, miért is történhetett
meg, milyen események, folyamatok vezettek a II. magyar hadsereg óriási, tragikus veszteségeihez.			
FL

városunk legifjabb lakói
Baba
Oláh Vanda
Kancsár Zalán
Rupp Milán
Juhász Attila
Buzás Dominik
Ungvári Viktória
Kovács Veronika
Bálint Csenge
Bálint Szonja
Gogolák Máté
Bató Zsanna

Született
2018. 11. 26.
2018. 12. 02.
2018. 12. 03.
2018. 12. 03.
2018. 12. 06.
2018. 12. 06.
2018. 12. 08.
2018. 12. 12.
2018. 12. 12.
2018. 12. 15.
2018. 12. 18.

Anya
Oláh Vivien
Arany Andrea
Hucleib Szabina
Nagy Andrea
Szűcs Eszter
Jónás Letti Ramóna
Kovács Andrea
Tóth Alexandra
Tóth Alexandra
Korcz Noémi
Láposi Anikó

Baba
Kiss Dániel Noel
Szabó Bence Gábor
Vásáreczki Eszter
Dömötör Johanna
Nárai Dávid
Kovács Lorina
Gomola Dorka
Nyíri Dalma
Faragó Emese
Szegleti Dávid Richárd

Született
2018. 12. 20.
2018. 12. 20.
2018. 12. 22.
2018. 12. 22.
2018. 12. 27.
2018. 12. 29.
2018. 12. 29.
2018. 12. 30.
2019. 01. 03.
2019. 01. 03.

Anya
Novák Brigitta Alexandra
Mráz Krisztina
Szabó Mária
Csupor Henrietta
Jurácsik Kitti
Kovács Dolli
Tamók Barbara
Molnár Kinga
Hernik Emese
Bandi Ribana Marian

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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KOSSUTH Művelődési KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
január 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
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–20.00 | kedd: 8.00–16.00 | szerda: 8.00–20.00 | csütörtök: 8.00–16.00 |
péntek: 8.00–20.00 | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Magyar Kultúra Napja
– a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása
Időpont: január 22. kedd, 18.00

Citeraoktatás:
Szalmaszálak kezdő és haladó citeracsoportok:
péntek, 16.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:

Néptáncoktatás:
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

Maminbaba – hordozós latin fitnesz:
kedd, 10.00–11.00 óra
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
február 2. szombat, 16.00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola:
péntek 17.00–19.00 óráig
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
február 6. szerda 10.00 óra

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

H a l á s z B o l d i z s á r Vá r o s i Kö n y v t á r
| 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. d a b a si kon y v t a r. h u
Nyit vatar tás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 9.00–17.00 |
szerda: 13.00–17.00 | Szombat: 9.00–12.00 | vasárnap: zárva
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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

|

|

Január 23., 10.30 órától
A tapadós tappancsok című bábjáték
Február 6., 10.30 órától
A két kicsi bocs és a róka 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
Német nyelvtanfolyam
Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30 óráig,
valamint szombatonként 8.00–12.00 óráig
Rácz Tamás: 06-20/598-3009

T e l e f o n : 0 6 -7 0 - 3 3 7 - 0 8 - 3 0
| Jurácsik Andrea
Facebook: Levendulaház Városi Nappali
Terápiás tanácsadás kedden délutánonként
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, gyász
feldolgozást segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van 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
| Munkatársak: Feldman Lászlóné és Farkasné Rácz Erzsébet
Állandó programok:
Hétfő:
18.00–19.00 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

Nemes-kúria

C sü tör tök: 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
Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges
rendezvények megszervezésével kapcsolatban az intézményben, vagy a
+36-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.

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

Programok:
– január 23., február 6. (szerda), 10.00–12.00 óráig:
Baba-mama klub; vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– január 25. (péntek) 16.30–18.30 óráig: kézműves foglalkozás
– február 2. (szombat) 16.00 órától: „Felsődabasi kisfarsang”
(táncház és farsangi mulatság gyermekeknek)
– február 15. (péntek) 17.00 óra: A pusztatemplom-domb 2018.
évi ásatási eredményeinek bemutatása – előadók: A Ferenczy
Múzeumi Centrum munkatársai

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására 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.
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Egy fantasztikus
születésnapi ajándék
november 11-én
találkoztam először a Dabasi Dalkör tagjaival. Azóta rendszeresen próbálunk a Halász Móriczkúriában. Számos fellépésen vettünk már
részt. Énekeltünk Nyáregyházán, Vecsésen
és szinte minden dabasi rendezvényen ott
vagyunk. Többször álltunk már együtt színpadon a Bazsalicska Citerazenekarral is.
A legmeghatározóbb élményünk
azonban Baróton volt, ahol összeállításunkkal könnyeket csaltunk a közönség
szemébe.
Nehezen indultunk el az első közös
megmérettetésre, de bevállaltuk. Az I.
Szlama L ászló Népzenei Versenyen
Dicséretes minősítést kaptunk területi
szinten. Ez azt jelentette, hogy tovább
jutottunk és országos szinten is versenyezhetünk.
Amikor felmerült annak a gondolata,
hogy idén még egyszer zsűri elé álljunk,

már kérdés nélkül vágtunk bele. 2018. november 11-én Rácalmáson került sor erre, és
nagy örömünkre Arany minősítést kaptunk egy nagyon szigorú, de igazságos
szakmai zsűri döntése alapján.
Úgy gondolom ez a díj, az együtt töltött két év megkoronázása volt és egy
fantasztikus születésnapi ajándék mindenki számára.
Nekem ez a csoport enélkül is egy igazi
ajándék. Rengeteg szeretetet kapok tőlük,
lelkesedésük, hozzáállásuk minden alkalommal energiával tölt el. Ezt az energiát
forgatom vissza, sugárzom feléjük és a
színpadon is az látszik, hogy „egy húron”
pendülünk. Nagyon büszke vagyok rájuk.
Remélem még sok gyönyörű, eredményes, muzsikában és népdalokban gazdag
pillanatot töltünk majd együtt.
Pavella Krisztina
művészeti vezető

Fotó | Karlik Dóra

2016.

Házassági évfordulók
2018 decemberében kötöttek házasságot
12. 14.
Parnica Neculai–Haidu Irina
12. 21.
Vörös Zoltán László–Hunyadvári Éva
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
12. 23.
Gelle Péter–Balog Mária Terézia
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
12. 02.
Kecskés Tamás–Bukovszki Éva Ágnes
12. 15.
Bábel Sándor József–Balázs Anna Gizella
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
11. 12.
Urbán János László–dr. Balogh Katalin
11. 12.
Bukovszki András–Krizsán Margit

11. 26.

Kővágó László–Illy Beatrix
Majer László József–Kecskés Mónika
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
12. 17.
Kleineisel Antal–Losó Ágnes
Vadász Gábor János–Heves Sarolta
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot
12. 06.
Szabó István–Horváth Beatrix
12. 20.
Dutka Iván–Kaszala Irén
Dancziger István–Sponga Margit Ilona

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

A Dabasi Újság szeptemberi számában nem szerepelt Gula István és Janicsák Ilona 25 éve, 1993. szeptember 3-án kötött
házassága, a decemberi számban pedig Majer Gábor és Durai Tünde 30 éve, 1988. november 18-án kötött házassága. Az
anyakönyvi iroda elnézést kér a hibáért. Szerkesztőségünk hosszú, boldog házas életet kíván mindkét párnak!

városunk legidősebb lakói
Docz Andrásné (Bede Ilona)
Bábel Istvánné (Dobos Mária)

1918. 12. 22.
1923. 12. 30.

100 éves
95 éves

Molnár Gyuláné (Sós Mária)
Szabó Imre

Isten éltesse sokáig Önöket!
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1924. 12. 08.
1927. 12. 12.

94 éves
91 éves
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Halász Móricz-kúria
január 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–Szánthó Emlékszoba és a 198 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

szombat

16.00–18.00 óráig
Textildíszítők köre
január 21.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

16.00 órától
Egyesületek fóruma
január 31.

14.00 –19.00 óráig
Élményfestők és
ARTISTKID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek és felnőtteknek
január 19.
Viola Éva vezetésével

Kedd
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
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
16.00–18.00 óráig
PILINKE gyermek népdalkör
próbái
Solymosi Borbála szakmai vezető

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

18.00 óra
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Beszélgetés Wass Albert: Ember az országút
szélén című regényéről
január 31.
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

Az élő tájházként működő épület családi

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria

alkalmakra is bérelhető, valamint
hagyományőrző programjaival és
játékaival várja a látogatókat!

18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

2371 Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/455-9550 | E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő–péntek | hétvégén: rendezvény 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

Február 3. (vasárnap), 18.00
Tóth Ervin Márk és barátai koncertje
Műsoron: L ouis Spohr e-moll
klarinétversenye és jazz-standerdek
A koncertre a belépés díjtalan!
A kihelyezett perselyben
adományaikkal támogathatják
a fellépők tanulmányait.

Elia Seiffert
zongora
Piller Márton
zongora
Ujváry Flóra
bőgő

Tóth Ervin Márk G.-Szabó Krisztián
dobok
klarinét
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Fenyőfák átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. január
hónapban a fenyőfák leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és
helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
2019 január 21–24-ig 8–14 óra között
Jelölt hét gyűjtési napja	Gyűjtőpont
	Január 21., hétfő	Dabas-Sári: Madách utcai
		
játszótér
	Január 22., kedd	Dabas: sportcsarnok
	Január 23., szerda	Dabas-Gyón: búcsútér
	Január 24., csütörtök	Dabas-Szőlők: buszforduló
Emellett 2019. január 31-ig a fenyőfa díjmentesen leadható az NHSZ
OKÖT Nonprofit Kft. Öreg országúti telephelyén (hulladéklerakóban), amennyiben a lakos jogosultságát személyi igazolvánnyal és a
hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételét igazoló számlával
igazolja.
Kérjük éljenek ezen lehetőségekkel!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Téli síkosságmentesítés
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi környezet védelméről és a köztisztaságról szóló 27/2012. (III. 30.)
önkormányzati rendelet 8.§ – a közterület tisztántartásáról
kimondja, hogy a tulajdonos, használó köteles az ingatlan előtti
járdaszakasz – járda hiányában 1 m széles területsáv –, illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, továbbá a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről, kaszálásáról, a hó
eltakarításáról és a síkosság mentesítésről gondoskodni.

További kötelezettségeink a helyi rendelet értelmében a
járda rendszeres seprése, télen a hótól, jégtől való megtisztítása, lefagyott járdafelületek síkosságmentesítése. Az ingatlanok előtti járda megtisztítása az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának, bérlőjének) a feladata. A síkosság
mentesítést szükség szerint – akár naponta több alkalommal is –
el kell végezni, hiszen egy-egy balesetből adódó kártérítés az
ingatlan tulajdonosát vagy adott esetben a társasház lakóközösségét együttesen terheli. Az ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált
járdát (járdaszakaszt, gyalogjárdát, lépcsőt) a szükségeshez mérten naponta többször is le kell takarítani, vagy szórással
csúszásmentesíteni. A szórásra bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (fűrészpor, homok, kis szemcséjű salak) kell
használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezettnek
kell gondoskodni. Környezetszennyező szóróanyagot használni
tilos!
Az Önök segítségére, együttműködésére is szükségünk van
ahhoz, hogy útjainkat, járdáinkat megóvjuk a csapadékvíz káros
hatásaitól, az állagromlástól, a felfagyástól vagy balesetveszélytől.
Jegyző

Ajánlja fel 1%-át a „Napraforgó” Óvodai Alapítvány javára!
Tisztelt Adózó Állampolgárok! Kedves Szülők!
Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezni a 2018. évi adóbevallásnál?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt
arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott
részéről külön törvény szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk
egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez kerüljön.
Az idei esztendőben is van lehetősége, hogy a 2018. évi személyi
jövedelemadójának 1%-át felajánlja a „Napraforgó” Óvodai

Alapítvány javára. A Sári Szlovák Nemzetiségi Óvoda gyermekei
óvodai körülményeinek fejlesztése érdekében köszönettel fogadják
támogatásukat, melyet a rendelkező nyilatkozaton az alábbi adószám, ill. név feltüntetésével tehetnek meg:
Adószám: 18680638-1-13
Név: Napraforgó Óvodai Alapítvány
Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében!
Fojta Piroska
Mrázné Csernák Ilona
Alapítvány elnöke
Intézmény vezetője
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Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc | Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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Minden, amit a kéményseprésről tudni kell

M

egyénk teljes területén, minden településén a lakossági
tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással,
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a fűtési
szezonra vagy a szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a
teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés
területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi
rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a
kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.
• E z t m e g teh et i o n l i n e a w w w. ke m e n y s e p r e s .

kétévente kötelező megrendelni egy kéményseprőcégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a
kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A kéményseprésért
fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, amelyben ki
lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát, itt: http: //www.

katasztrofavedelem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, az
Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitöltésével, itt: http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as
számot hívják. (Rövid adatvédelmi információk után válasszák
a 9-es, 1-es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A
katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és
megbeszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.
gov.hu címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903
Budapest, Pf. 314. címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét többi munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati pontok címeit itt találja: ht tp: //w w w.
kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei
• A külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi
díjszabással hívható telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot.
Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy

katasztrofavedelem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagosnyilvtart-20180322.xls
Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő értesítést
követően magától fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát.
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van
jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egy tizedét. (a társasházak éves sormunkaterveit itt találja megyék szer i n t i b o n t á s b a n: h t t p : // w w w. k e m e n y s e p r e s . h u /
tevekenysegek/sormunkaterv_2019).
A katasztrófavédelem minden kéményseprője végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel
és a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól megkülönböztethető,
a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük
korszerű és teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.
Készpénzt nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak el, ahol
megrendelésre díjköteles munkát végeznek, azt utólag,
számlán kell megfizetni.
Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése,
illetve a karbantartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is működtethető.
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Polgárőrségek elérhetőségei:

mezőőrök elérhetőségei:

Dabas Városi Polgárőr Egyesület:
06-70/396-2864

Homoki Iván:
06-70/332-1455

Józsa Zoltán:
06-70/452-0869

Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:
06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

Czene József:
06-70/332-1456

Nagy Krisztián:
06-70/330-7668
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink
Gyóni Katolikus Egyházközség

F

miserend:
– Hétfőn, kedden, pénteken és szombaton 17.00 órakor kezdődik a szentmise.
– Vasárnap változatlanul 9.00 (Dabasi-szőlőkben), 11.00 órakor
(Gyónon)
– A január 27-i szőlősi szentmisén a 10 éven belül januárban
elhunytakról emlékezünk meg.
– A Biblia óra minden hétfőn fél hatkor.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetősége: 06-29/367-513

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken 17.00-kor szentmise;
– Szombaton 17.00-kor előesti szentmise.
– Január 27-én, vasárnap 11.00-kor a felsődabasi templomban
az idén elsőáldozók bemutatása lesz, szentmise keretében.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu; A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
Alkalmak:
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a gyülekezeti házban
– január 22., kedd, 17.00: az ökumenikus imahét keretében istentisztelet a gyülekezeti házban
– január 30., szerda, 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– február 5., kedd, 17.00: női lelki és imaórák a gyülekezeti házban
– február 6., szerda, 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
Hivatali idő: kedd: 15.00–18.00; csütörtök: 9.00–12.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

December 2-án, a dabasi református templom
felszentelésének 225. évfordulóján, beiktatták
lelkipásztori tisztébe nagytiszteletű Szilágyi Jánost
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Gyóni Református Gyülekezet
– Január 18., péntek, 18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség
Márk evangéliumának tanulmányozása
– Január 21–26-ig, esténként 17.00 óra EGYETEMES IMAHÉT
a Krisztus-hívők egységéért
– január 21–22., hétfő, kedd az evangélikus templomban
– január 23–24., szerda, csütörtök, a református gyülekezeti házban
– január 25–26., péntek, szombat a római katolikus templomban
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk
és várunk vallásfelekezetek közötti különbségtétel nélkül!
– Január 27., 10.00 óra az EGYETEMES IMAHETET záró istentisztelet
a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
Állandó alkalmaink:
– vasárnap 9.00 óra konfirmáció-előkészítő, 7. osztály
10.00 óra felnőtt istentisztelet a gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet
– hétfő 10.00 órakor istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában,
11.00 órakor az Átrium Idősek Otthonában
úrvacsorai istentisztelet (minden hónap 2. hétfő)
– szerda 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
– csütörtök 17.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
– péntek 16.00 óra: konfirmáció-előkészítő, 6. osztály
18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség (havonta egyszer)
Hivatali Idő: hétfő 15.00–18.00 óráig, szerda 9.00–12.00 óráig
Minden kedves testvérünknek és olvasónknak kívánunk Istentől
megáldott békés boldog új esztendőt a keresztyének Búékköszöntésével: BÍZD ÚJRA ÉLETED KRISZTUSRA!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 óra
– Gyermek istentisztelet: január 20. és 27., 10.00 óra,
Berki Viktória vallástanár vezetésével
– Konfirmációi órák: péntek, 16.00 óra
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Nyugdíjas kör: január 20., vasárnap, 16.00 óra.
– Istentiszteletek idősotthonokban: január 28., hétfő, 9.30
órakor a Zárdakert, 11.00 órakor az Átrium Otthonban
– AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT alkalmai templomunkban:
január 21., hétfő, 17.00 óra, és január 22., kedd, 17.00 óra
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként, 16.00–18.00-ig, vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook
oldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
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Végső Búcsú
Név
Papp György
Kocsis Jánosné
(Varga Zsuzsanna)
Suhajda Péterné
(Bennárik Margit)
Varga Péterné
(Strupka Katalin)
Orbán József Attila
Fojta Mihályné
(Gulyás Margit)
Pazsitka György
Hefler István
Fajka Jánosné
(Lehoczki Ilona Katalin)
Molitor Lászlóné
(Lagzi Rozália)
Kiss István
Németh Gyuláné
(Erdelics Vilma)
Katona Zsigmond Endréné
(Takács Éva Mária)

Születési idô Halálozás idôp.
1950. 07. 23.
2018. 10. 24.
1951. 05. 09.

2018. 11. 08.

1943. 07. 19.

2018. 11. 10.

1924. 03. 29.
1962. 12. 05.

2018. 11. 20.
2018. 11. 24.

1933. 05. 24
1955. 03. 17.
1924. 12. 08.

2018. 11. 25.
2018. 11. 26.
2018. 11. 28.

1921. 05. 20.

2018. 11. 29.

1930. 04. 19.
1933. 05. 26.

2018. 12. 01
2018. 12. 04.

1930. 07. 16.

2018. 12. 08.

1938. 06. 01.

2018. 12. 11.

Név
Duray Zoltán Dezső
Benus János
Kozma Pálné
(Juhász Krisztina)
Kopasz János
Sponga Gábor
Prauda Józsefné
(Mráz Terézia)
Svébis Mihályné
(Gattyán Katalin)
Holecz Pál Mihály
Galsi Andrásné
(Varga Rozália)
Károlyi Györgyné
(Kaszala Borbála)

Születési idô Halálozás idôp.
1944. 04. 11.
2018. 12. 13.
1954. 11. 30.
2018. 12. 15.
1931. 06. 16.
1943. 08. 08.
1966. 11. 21.

2018. 12. 17.
2018. 12. 22.
2018. 12. 22.

1936. 09. 15.

2018. 12. 22.

1940. 11. 08.
1945. 09. 09.

2018. 12. 24.
2018. 12. 24.

1930. 02. 27.

2018. 12. 26.

1928. 10. 07.

2018. 12. 29.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Faldina Jánosné, született Galicz Margit temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek. Külön köszönjük a Zárdakert Idősek
Otthona dolgozóinak a munkáját. A gyászoló család

Január 27-én van a Nemzetközi Holokauszt Emléknap, amelynek kapcsán Forgács János
Holokauszt túlélő dabasi előadásáról közöljük dr. Erdélyi Zsolt beszámolóját.

B14514 – ez lett a nevem

N

ovember 28-án városunkban tartott előadást Forgács János holokauszt-túlélő. A 2018-ban 90. születésnapját ünneplő János bácsit mintegy 150 gimnazista hallgatta figyelemmel és a téma
iránti nagyfokú érdeklődéssel.
Az előadás első felében megismertette
hallgatóságát a zsidó törvények által hátrányos megkülönböztetést elszenvedett családja történetével, deportálásuk körülményeivel. Mélyreható előadásában felelevenítette a haláltáborokban történő szelektálás
idegtépő perceit, a diákság pedig döbbent
csendben hallgatta az Auschwitzban átélt
találkozását Dr. Mengele pálcájával.
Édesapját, nőismerősét, a tőle fiatalabb és
idősebb ismerőseit ekkor látta utoljára. „A

táborba való érkezés után őket gázkamrába terelték. A családom nőtagjai közül
senki nem jött vissza, és a gyerekek közül
sem, mert az anyám fogta a 11 éves öcsém
kezét, és a németek nem vacakoltak a szétválasztással: mentek mind a gázkamrába”
– emlékezett vissza a több, mint 70 évvel
ezelőtti eseményekre János bácsi. Szót
ejtett még a gázkamrákban Zyklon B gázzal
megölt emberek hamvasztásáról, az azonosító jelként kapott B14514-es tetoválásáról, melyet a mai napig a kezén visel, és a
hallgatóság kérésére fel is fedett. János
bácsi azon kevés szerencsések egyike, akik
túlélték a tábor felszabadítását. Megpróbál
tatásának, szenvedésének történetét évtizedek óta osztja meg hallgatóságával.

Hálával tartozunk neki, hiszen szinte Ő
az egyetlen holokauszt túlélő, aki ennyi
idősen, a mai napig, járja az országot és
lehetőséget biztosít arra, hogy történelmünk azon éveibe kapjunk betekintést,
melyre – ahogy előadása végén is elhangzott – soha többé nem kerülhet sor.

17

kultúra											Dabasi Újság

Válogatás a dabasi helytörténet
2019. évi jelentősebb évfordulóiból
– 755 éve, 1264. október 14-én, IV. Béla adományozó levelében
említik először írásban Dabas, Gyón és Sári községeket.
– 350 éve, 1669. szeptember 24-én, Ebersdorfban I. Lipót király
címeres nemes levéllel ismerte el Halász Ferenc és testvére, Halász
György katonai érdemeit.
– 275 éve, 1744. november 16-án gróf Pálffy János nádori adománylevélben Zlinszky Jánosnak, Pest Vármegye alispánjának juttatta a
Halász Zsigmondtól hűtlenség jogcímén elkobzott gyóni birtokot a
hozzátartozó dabasi, babádi, ordasházi és majosházi részekkel,
mely alapján kezdődött a gyóni Zlinszky-család története.
– 225 éve, 1794. január 1-én szentelték fel a Halász Imre kezdeményezése alapján, közbirtokossági összefogással az előző év végére
elkészült alsódabasi református templomot. „A’ szent asztalnál
pedig agendát mondatott a’ szomszéd gyóni reformata eklézsiának akkor nagy érdemű prédikátora, tiszteletes Takáts Ádám úr, és
a’ szent vatsorát a’ helybéli prédikátorral együtt kiszolgáltatta”.
– 205 éve, 1814. július 21-én született Metelka Ferenc alsódabasi
patikaalapító gyógyszerész, nemzetközi ismertségű természetkutató, a Metelka medvelepke felfedezője.
– 180 éve, 1839. június 13-án, Alsódabason hunyt el Kossuth László,
a fogvatartott Kossuth Lajos édesapja.
– 165 éve, 1854. június 29-én, New York városában hunyt el
Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legfiatalabb húga, a szabadságharc főápolónője.
– 160 éve, 1859. december 6-án született Gyónon Vay Sándor/
Sarolta, az irodalmi tevékenysége mellett magánéleti botrányairól
is elhíresült írónő.
– 155 éve, 1864. szeptember 26-án született Gyónon gróf Vay Péter
címzetes püspök, világjáró misszionárius, író, Kelet-kutató.
– 150 éve, az 1869. évi kalendáriumokban hirdették meg először
Felsődabas országos vásárait. Az év első kétnapos vásárát 1869.
február 14-én, vasárnap, és február 15-én, hétfőn tartották.
– 135 éve, 1884. június 25-én, Gyónon született Gyóni (Áchim) Géza
költő, az első világháború magyar lantosa.
– 135 éve, 1884. szeptember 20-án, Neszveda István püspök, váci
nagyprépost ünnepélyesen megáldotta és nyilvános istentiszteletre átadta a Halász testvérek adományából augusztus 30.-ára elkészült alsódabasi katolikus templomot.
– 135 éve, 1884. november 25-én, testvéröccse kastélyában,
Berkeszen elhunyt gróf Vay László ezredes, József főherceg főudvarmestere, gróf Vay Péter és Vay Sándor/Sarolta édesapja.
– 130 éve, 1889. június 8-án adták át a forgalomnak a 63 km hos�szúságú Budapest- Lajosmizse helyiérdekű vasútvonalat.
– 110 éve, 1909. szeptember 27-én vonták be a belföldi helyközi
távbeszélő-forgalomba az újonnan létesített alsódabasi távbeszélőközpontot.
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– 100 éve, 1919. január 5-én született Aradon Balla Pál, az 1956-os
forradalom gyóni mártírja.
– 100 éve, az 1919. január 19-i alakuló közgyűlésen, 418 fővel és
2463 részjeggyel létrejött a Felsődabasi községi Hangya fogyasztási és értékesítési szövetkezet, mely az 1945-ig terjedő időszak fontos gazdasági szereplője volt.
– 100 éve, 1919. július 6-án, Sári községben a sorozatos rekvirálások
és egyéb megszorítások ellen fellépő lakosok közé lőttek a vörös
katonák. A sortűz halálos áldozattal járt, Mráz Mátyás, 22 éves
helyi földműves az életét vesztette.
– 100 éve, 1919. augusztus 1-én, Cegléden, „bizonyosan azoknak a
m é l t a t l a n s á g o k n a k kö s z ö n h e t ő e n , a m i t a M a g y a r
Tanácsköztársaság rémuralma idején elszenvedett”, elhunyt
Unghváry László nemzetközi hírű szőlő- és gyümölcskertész, a
gyóni Unghváry-uradalom alapítója.
– 95 éve, 1924. január 18-án, Ócsán született D. Szabó Károly, az
1956-os forradalom gyóni mártírja.
– 85 éve, 1934. október 28-án rendezték a „Gyóni rekordpálya”
avatóját, melyen Ernst Jacob Henne és Rudolf Caracciola német
versenyzők jóvoltából ma is számon tartott abszolút sebességi
világrekordok születtek.
– 85 éve, 1934. november 12-én született Sáriban Garajszki József
Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva, és Pro Urbe Dabas díjas
iparművész.
– 85 éve, 1934. november 20-án, Kisvárdán született dr. Farkas
Annamária gyermekgyógyász, városunk díszpolgára.
– 80 éve, 1939. január 5-én, Budapesten, mindössze a 30. életévében elhunyt Domián Árpád alsódabasi születésű festőművész, a
korszak legnagyobb képzőművész tehetségeinek egyike. Hamvai
a református öregtemető családi sírboltjában nyugosznak.
– 80 éve, 1939. január 10-én, Pest vármegye közgyűlése bekötő út
építései munkaterve részeként a gyóni vasútállomáshoz vezető út
megépítéséről döntött. A mai Vasút utca versenytárgyalási hirdetményét 1939. július 25-én tették közzé. A 2436 méter hosszúságú
szakasz megvalósítását 38 000 pengő összköltséggel tervezték,
de szeptemberben a túlkiadások fedezésére újabb 16 000 pengőt
szavaztak meg.
– 80 éve,az 1939. június 10-ére összehívott országgyűlés felsőházába, az örökösjogú főrendi családok képviselői által választott felsőházi tagként meghívást kapott Felsődabas és Sári község nagybirtokosa, Nemes János (1889-?) gróf is. Az alsódabasi körzet választóit pedig a kormánypárt színeiben elnyert mandátummal dr.
Gunde László (1894-?) alsódabasi földbirtokos képviselte.
– 75 éve, 1944. május 31-én, a Lajosmizsén kialakított járási gyűjtőtáborba deportálták Sári, Felsődabas, Alsódabas és Gyón községek zsidó lakosait.

2019. január 										
– 75 éve, 1944. október 31-én a nyilas terror utolsó rémtetteként
négy ártatlan embert végeztek ki a tábori csendőrök
Alsódabason.
– 75 éve, 1944. november 6-án a megszálló orosz katonák a két
nappal korábbi német támadás megtorlásául 19 ártatlan dabasi
lakost (13-at az Öreg országút mellől, hatot pedig Dabasi
Szőlőkből) végeztek ki.
– 75 éve, 1944. április 19-én született Albertfalván Orci József festőművész, költő, Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva, és Pro
Urbe Dabas díjas nyugalmazott rajztanár.
– 70 éve, 1949. augusztus 20-án megkezdődtek az első magyar színes film, a nagysikerű „Ludas Matyi” forgatásai Sári és Gyón községekben. A legfontosabb jelenetek színhelyéül az akkor még dr.
dabasi Halász Mihály tulajdonában álló Halász Móricz kúria szolgált.
Ugyanebben az évben forgatták Alsódabason, a Halász Bálint kúriában a Móricz Zsigmond regénye alapján készült „Úri muri”-t is.
– 60 éve, 1959. január 14-én végezték ki D. Szabó Károlyt, az 1956os forradalom gyóni mártírját.
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– 55 éve, 1964. szeptember 1-én kezdte meg működését a dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium.
– 45 éve, 1974 áprilisában a sepsiszentgyörgyi Mikó Kollégium diákja, Kapui Ágota végzett az első helyen a középiskolások magyar
irodalmi olimpiája kolozsvári döntőjének IV. osztályosok kategóriájában.
– 30 éve, 1989. március 1-én kapta meg Dabas nagyközség a városi
címet.
– 30 éve, 1989. március 15-én a helyi ellenzék a hivatalos párt és
állami ünnepségtől elkülönülten ünnepelt. Az akkori útvonal állomásai a rendszerváltás utáni megemlékezések meghatározó pontjaivá váltak.
– 20 éve, 1999. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Dabasiszőlősi Szőlőkert Óvoda
– 15 éve, 2004. április 3-án adták át rendeltetésének a Dabasi
Sportcsarnokot.		
Valentyik Ferenc

Zúg március

A

Dabasi Tilinkó Néptáncegyüttes 2019-ben a március 15-i
nemzeti ünnephez kötődően egy különleges műsorral
készül. Március 10-én, vasárnap 17.00 órától nemzeti rockoperát
mutatunk be vendégművészek és határon túli néptáncosok közreműködésével az OBO Arénában. A produkció nemcsak abban különleges, hogy 60 perces élő zenére bemutatott rockoperáról van szó,
hanem közös műsort jelent egy határon túli magyar néptánccsoporttal: a Partiumban található érsemjéni Ezüstperje Néptánc
csoport táncosaival. A barátság tavaly nyáron kezdődött és rögtön
elmélyült a Dabason tartott Szent László Néptánctáborban, ahol
kiderült számunkra, Érsemjén nem csak Kazinczy szülőháza miatt,
de az ott lakó nagyszívű magyar lakosság és magas szintű kulturális
élet révén is kiemelt figyelmet érdemel. Megszületett a gondolat:
készítsünk közös műsort együtt 40 táncossal! Erre kiváló alapot
adott az általuk a Nagyváradi Színházban már sikerrel bemutatott
„Zúg március” című rockopera, amit most egyedülálló módon

együtt fogunk bemutatni a dabasi OBO Arénában. A darab Petőfi
Sándor és Szendrey Júlia életét, szerelmét és a szabadságharc mindent elsöprő eseményeit mutatja be. A táncjáték zenéjét a Kormorán
együttes 1848-ra íródott albuma adja, így lett a címe: „Zúg március”. A műsor igazi különlegessége azonban az, hogy a valódi főszereplő most nem Petőfi, hanem a közvélemény számára háttérben
lévő Júlia, akinek titkos naplója alapján íródott a műsor forgatókönyve. Azt mutatjuk be, hogyan élték meg az eseményeket az
aggódva otthon maradtak, az asszonyok, míg szeretteik harcolni
mentek. Nem titkolt célja a műsornak az is, hogy kicsit helyreállítsa
Júlia „becsületét”, akire sokan úgy emlékeztek, mint aki hűtlenül
elhagyta Petőfit, hiszen újra férjhez ment. Azonban ez rettentő
belső küzdelmek után és árán történt, ez titkos naplójából kiderül,
és bízunk benne, hogy a mi műsorunk is méltón bemutatja.
Mindenkit szeretettel várunk!
Farkas Gábor a Tilinkó Néptáncegyüttes vezetője
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A költőkirály halálának centenáriumán

Az Értől az Óceánig

A

magyar kultúra legnagyobb hatású
alkotóinak egyike, Ady Endre
(*Érmindszent, 1877. november 22. †
Budapest, 1919. január 27.) költő, újságíró,
mint rövid földi pályája során megannyiszor,
1919. január 27-i halálával is értékalkotásra,
állásfoglalásra késztette kortársait. A nemzet halottjaként temették el, melyet jól
szimbolizál, hogy koporsóját a Nemzeti
Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel.
Díszsírhelyére hatalmas tömeg kísérte az
utolsó úton és gyakorlatilag minden sajtóorgánum fontosnak tartotta a megnyilatkozást.
A Nyugat különszámában Krúdy Gyula
hangsúlyozta, hogy az állandó viaskodóként ismert költőről még sok mindent nem
tud a magyar közvélemény: „Adyról sok
legendát írnak össze, különösen majd
akkor, ha az a nemzedék, amely őt személyesen ismerte, kiveszőben lesz. (…) Adyról
majd összekeverednek a legendák. (…)
Adyt még mindig nem ismeri eléggé
Magyarország. A halottal majd könnyebben megbarátkoznak, mint az élővel. Holott
az élő, egykor legszemélyesebb híveit kedves és gyengéd, szeretetreméltó magaviseletének köszönhette.” A Vasárnapi Újság
karakteres magyarságát hangsúlyozta, s

bár gyakran ostorozta népét, de mindenkor
értünk haragudott és nem ellenünk: „Ady
Endre költő volt, vagy tizenkét verses könyv
szerzője, aki körül heves esztétikai csaták
folytak húsz éven át, de több is volt, mint
költő; a magyar szellemi élet arculatán egy
egészen különleges vonás, a magyar faji
karakter egy sajátságos tulajdonságának
megszemélyesítője. Fontossága szellemi
életünkben nem csupán esztétikai, hanem
társadalmi és politikai is. A protestálás
ősmagyar szellemének megtestesítője volt;
az ő fajtájából való magyarok harcoltak
egykor Kupa vezér zászlói alatt, majd az
aranybulla idején; ők borították tűzbe az
országot Dózsa György seregével, ők szították az elégedetlenséget a Habsburguralom első századaiban, írták a jeremiádákat a reformációkor, ők tűzték ki először a
Rákóczi-lobogót a Felső Tisza és a Bodrog
mentén, az ónodi gyűlésen ők kiáltották az
eb ura fakó jelszavát. Ahol a magyar tiltakozás, a fakciózus szellem, a helyét nem
találó elégületlenség s a magyar forradalmi
indulat hangot kapott magyar ajkon, ott
Ady Endrének mindenütt ősei vannak.” A
forradalmi hevület az Új Idők megemlékezésében is teret kapott: „Azt mondták: forradalmár. Kétségkívül az volt, Dózsa György

lanttal a kezében. De így a zseni mindig forradalmár, akár kezdeményezője, akár betetőzője egy fejlődésnek. Az ily forradalom
áldott és szent, mert tőle a költészet múltjában az igaz értékek, a fejedelmi nagyságok
világa nem lett rommá és hamuvá, ellenben
támadt egy új világ s abban új fejedelem:
Ady Endre. Költő volt, művész, ám annál
sokkal több, amit e szó játékos értelmében
jelent. Aki netán még kétkedne, vegye elő
könyveit.” Ez utóbbi, az olykor újraéledő,
provokált vitákban ma is megszívelendő
tanács, hiszen az elmúlt században az idő
az összes feladatát elvégezte, nem hagyott
maga után restanciát, az ocsú kihullott a
rostán: nincs már titok és idegenség. A
magyarság józan értékítélete pedig mindig
leleplezi a hamis prófétákat és erre még
sohasem kellett száz esztendő: Ady Endre
eljutott az Értől az Óceánig, munkássága a
nemzeti kultúra alapértéke, és az is marad
az idők végezetéig.
V. F.

Ady Endre:

Az Értől az Oceánig
Az Ér nagy, álmos, furcsa árok,
Pocsolyás víz, sás, káka lakják.
De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna
Oceánig hordják a habját.
S ha rám dől a szittya magasság,
Ha száz átok fogja a vérem,
Ha gátat túr föl ezer vakond,
Az Oceánt mégis elérem.
Akarom, mert ez bús merészség,
Akarom, mert világ csodája:
Valaki az Értől indul el
S befut a szent, nagy Oceánba.
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Bábel Antónia Őzek

illusztráció | Kucsák Nadja

Nézd, az őzek ott suhannak.
Négyen, nem is! Öten vannak.
Megállnak egy kicsi háznál,
Oly hideg van, te is fáznál.
Belesnek egy kis ablakon,
Apó pihen a pamlagon.
Kandallóban parázs lobban,
Elillannak azon nyomban.
Apó felkel őket látva,
Csizmát ragad, s kimegy hátra,
Megtölti a vadetetőt
És kémleli a hegytetőt.
Őzek sora onnan nézi,
Megindulnak, mint az égi
Hóhadaknak sűrű árja.
Szakad a hó a világra.
Apóra is hull száz pihe,
Orrát dugja egy őzike
Hálásan a két kezébe,
Öregapó tenyerébe.

Kedves Gyerekek!
Találjátok meg a megfelelő utat, és olvassátok össze a rajta lévő betűket! A megfejtésként
kapott szót küldjétek be 2019. február 4-ig a babelantonia@gmail.com e-mail címre.
A beküldők között könyvnyereményt sorsolunk ki.
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Tudtad?
Az őz megválogatja, hogy mit eszik meg és mit nem. Csak kiváló minőségű magvakat fogyaszt szívesen
és a közéjük kevert agancsnövesztő tápot. Mindezt fedett helyen, amit úgy kell kialakítani, hogy kényelmesen hozzáférjen, de a vaddisznók már ne tudjanak beleenni. 		
(forrás: magro.hu)
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Fotó | Simon Edina

Forrás | pestmegye.hu

TOP FITNESS SE

A

2018-as év zárásaként decemberben három fontos sportgálán vett részt a Top Fitness SE. Ezek a rendezvények a
sikeres versenyévad után újabb nagyszerű elismeréseket hoztak
az egyesület számára.
Pest Megye Önkormányzata december 14-én tartotta a
Sportkarácsony ünnepséget, amelyen az év legkiemelkedőbb
sportolóit és egyesületeit díjazták. A rendezvény keretében a Top
Fitness SE kapta meg „Az év legeredményesebb szabadidő és
sportszervezete” díjat Pest megyében. Az elismerő oklevelet és a
kupát egyesületünk edzői, Gecserné Varró Erika és HümpfnerWeil Evelin vették át, versenyzőink pedig karácsonyi tánccal színesítették a műsort.
December 14-én este a dabasi városi Sportgálán is jelentős díjat

kapott egyesületünk, hiszen 2018-ban AZ ÉV CSAPATA A TOP
FITNESS SE FÖLDRENGÉS KISCSAPATA – RADNAI ZSÓFIA,
SALGA LÉNA és GECSER ENIKŐ DÓRA lett. Ezzel a gyakorlattal a
trió minden hazai és nemzetközi Fit Kid és showtánc versenyt
megnyert, amelyen elindult. A csapat kiemelkedő eredményeket
ért el 2018-ban, hiszen országos bajnoki címet, Grand Prix összetett győzelmet és Európa-bajnoki címet is szerzett.
A Top Fitness SE hagyományos Karácsonyi Gálájának december
22-én az OBO Aréna adott otthont. Az idei rendezvény különlegességét az adta, hogy a gála teljes bevételét jótékonysági célra, a
Pedagógiai Szakszolgálat javára ajánlotta fel az egyesület. A műsorban a legkisebbektől a legnagyobbakig minden gyermek fellépett
és vidám karácsonyi hangulatot varázsolt a színpadra.
R.L.

Kilencedik helyről várjuk a tavaszt

A

14 csapatos férfi NBI kilencedik helyéről várjuk a folytatást
a világ egyik legerősebb férfi kézilabda bajnokságában.
Ugyan az ősz nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, szerencsére
a decembert egy izgalmas mérkőzésen győzelemmel tudtuk zárni
a Mezőkövesd ellen, így a tabella középmezőnyében tudtuk tartani magunkat.
Tomori Győző januári beharangozója:
„Januárban a felkészülés jegyében egyhetes edzőtáborba
megyünk Sárospatakra, ahol főként az erő és állóképességre
helyezzük a hangsúlyt, majd a hónap további részében számos
edzőmérkőzést és ligakupa mérkőzést fogunk játszani. Szeretnénk
a lehető legjobban felkészülni a február 3-i NB I-es rajtra, kellő
magabiztosággal játszani mindenki ellen, és bizonyítani a szurkolóinknak és magunknak is.”
A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat weboldalán,
Facebook-oldalán és Instagram-oldalán olvashatnak.
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/
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a férfi NB I-ben

Januári felkészülési mérkőzéseink:
Január 25., péntek 18.30 edzőmérkőzés
Dabas–Pler
Január 27., vasárnap 15.00 edzőmérkőzés
Dabas–Krems
Február 3. vasárnap 18.00 NBI mérkőzés
Dabas–Vecsés
Tavaszi bérletekről bővebb információt itt találhatnak:
www.dabashandball.hu/20180217/jegyinfo
Kovács Péter

2019. január 										
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A MIKULÁS KUPÁN

ól mutatkoztak be a kezdők a budapesti Mikulás Kupán decemberben.Mi
kezdtük a küzdelmeket, még szerencse, hogy a gyerekek a sok futkározással
kellően bemelegítettek.

NESS

SPEEDFIT

TAKE TEN

INFRASPEED STÚDIÓ

2371 Dabas, Pálya u. 1.
+36 70 709 8196 • www.infraspeedstudio.hu

Nehézsúlyban házi döntőt vívott Vincze Máté és Danyis Gábor, most a
harcosabb Gábor nyert.
Riepl Vince a nála nagyobb ellenfelekkel is félelem nélkül küzdött, és a
második helyen végzett. A főbíró Shihan meg is jegyezte, hogy „van benne
kakaó”! Horváth Eszter és Horváth Levente is harmadik helyezést értek el.
Mindent összevetve nagyon elégedett vagyok a gyerekekkel, nagyon
kecsegtető kezdés volt az első versenyükön!
Nagy megtiszteltetés érte dojónkat,
ugyanis a mi karatékánk, ifj. Horváth
Tamás lett 2018-ban karate sportágban az Év Sportolója! Tamás valódi teljesítményei alapján nyerte el ezt a
kitüntetést, hiszen hat versenyen indult
2018-ban, amiből négyet meg is nyert a
többin pedig dobogón végzett!
Gratulálunk Tomi! OSU! HAJRÁ
HARCOSOK!
Peszeki Attila karateedző

Krioszauna
Dabas

Izületi betegségekre
Bőrbetegségekre
Immunerősítésre
Ízületi betegségekre ❆ Bőrbetegségekre
❆ Immunerősítésre ❆ Sportolóknak ❆ Fogyni vágyóknak
Sportolóknak
Dabason csak nálunk – FC Dabas
Fogyni vágyóknak
Ez a hagyományos szauna ellentettje, ugyanis a szervezetet nagyon rövid időre (1–3 percre) -120 °C és -170 °C közötti hőmérsékletnek teszi ki. A hőmérséklet mintegy 30 másodperc alatt csökken -20 °C-ról akár -170 °C-ra, majd az elért hőmérséklet a kívánt
időtartamig változatlan marad. Egy terápia időtartama
másodperc.
Az 60–180
első alkalom
mostA teljes kúra 10–20 vagy még több alkalomból áll.
A nagyon alacsony hőmérsékletértékek ellenére a testünk
nem
fagy
meg,
csak 2000Ft! mivel a krioszauna fülkéjében a levegő rendkívül száraz.
Arról van szó, hogy a beteget szélsőséges (-120 °C és -170 °C közötti) hőmérsékleti hatásnak teszik ki, 1–3 perces időtartamra. Ennek következtében az alany hormonális és biokémiai változásokon esik át, és ezáltal jelentős mértékben növekszik a fájdalomcsillapítás iránti fogékonysága és
ugyanakkor erőteljes pszichés serkentő hatás is kialakul.
hozzánk
és próbálja
is!
Egyetlen kezelés után megszűnhet a fáradtságérzés, a fáradt ésJelentkezzen
túlterhelt izmok be
ellazulnak
és fokozódik
a bőrki
és Ön
a nyálkahártyák,
valamint a
Csoportosis,jelentkezés
min.5fő egyéni időpont
is kérhető.fokozott termelődése
belső szervek vérkeringése. Ezen kívül megfigyelhető az ödémák csökkenése
a páciensesetén
gyulladáscsökkentő
hormonjainak
következtében.

Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!

Időpont

Az első alkalom
csak

Hétfő és szerda: 8.00-10.00
most
Kedd és csütörtök: 18.00-20.00

Bejelentkezés hétköznap 10–18 óráig a következő telefonszámokon:
2000 Ft!
+36-20/210-6480 ❆ +36-20/506-8207
Bejelentkezés: hétköznap 10 és 18 óra között az alábbi telefonszámokon:
+36/20-210-6480
Helyszín: FC Dabas Sportközpont, 2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz: 950/1
+36/20-506-8207
Árjegyzék: 1alkalom 4.000 ft
Időpont: hétfő, szerda: 8.00–10.00 ❆ kedd, csütörtök: 18.00–20.00
5 alkalom 18.000 ft
Helyszín: Fc Dabas Sportközpont,
10 alkalom 32.000 ft
Bővebb információ Facebook-oldalunkon: Krioszauna Dabas
2371 Dabas-Sári, Tabáni út hrsz:950/1
álja ki Ön is!
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www.volkswagen.hu

Belül tudományos. Kívül fantasztikus.

Az új Touareg. Innovision Cockpit kezelőfelülettel:
digitális műszeregységgel, valamint érintés-, gesztus és
hangvezérelt infotainment rendszerrel.
Az új Touareg kombinált átlagfogyasztása: 6,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 173 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 üzemagyagfogyasztás 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 CO2-kibocsátás 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

P344_VW_Touareg_SAJTO_180x130_Porsche_M5.indd 1

2018. 09. 12. 17:07

GYORSAN VAGY KEDVEZMÉNYESEN?
VÁLASSZA MINDKETTŐT!

AKCIÓS ŠKODA OCTAVIA MODELLEK AZONNAL, KÉSZLETRŐL.
PORSCHE M5 1238 Budapest, Szentlőrinci út | Tel.: +36 1 421 8221 | www.porschem5.hu
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 a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. Az ajánlat
érvényessége: 2019. március 31-ig vagy a 400 darabos importőri készlet erejéig. A kép illusztráció. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben.
A ŠKODA OCTAVIA és OCTAVIA COMBI modellek kombinált átlagfogyasztása: 3,9-6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 103-139 g/km.
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