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Szeretettel várunk mindenkit!

rendezvények, események									Dabasi Újság

Gyóni Napok2019
Az októberi Gyóni Napok évről-évre megmozgatják a településrész lakóit, kicsiket és nagyokat,
a legkülönbözőbb helyszíneken. A rendezvénysorozaton mindenki találhatott egy-egy hozzá
közelálló eseményt, koncertet, kiállítást, közösségépítő programot.

A 2019.évi Gyóni Napok nyitó rendezvénye a Dabasi Szenior
Akadémia őszi szemeszterének második előadása volt, ahol az időskori helyes táplálkozásról dr. Lichthammer Adrienn főiskolai docens
tartott előadást.

A TRAFIK KÖR a Művészet Demokráciája est keretében, izgalmas beszélgetésre hívott mestereket és művészeket, szakmájuk,
hobbijuk, művészetük találkozása kapcsán. Balogh Eleonóra és
Attalai Zita képzőművészek kapták idén az Év Művésze Díjat.

A gyóni OVIGALÉRIÁKBAN kézműves fortélyokkal, a gyümölcsök és zöldségek tartósításának népi praktikáival ismerkedhettek meg városunk óvodásai és az esti oviba jelentkezett
szülők.
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A Gyónt bemutató képeslap-, és bélyegkiállítás egy újabb
platformja lett a város bemutatásának. Vágó Péter gyűjteménye és a Kreatív Alkotói Kör postaládái megtekinthetők
a Halász Móricz-kúriában.
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A székelyföldi Orotvai komák
hamisítatlan erdélyi humorral
átszőtt előadása könnyed kikapcsolódást nyújtott mindenkinek.

A gyóni evangélius gyülekezetben Gail Hadly önkéntes mutatta be
az Egyesült Államokat és szűkebb hazáját Iowát.

?

A Hétköznapi Szürreál előadáson két elismert zenész, Kézdy Luca hegedűművész és Tóth Evelin énekes varázsolta el a közönséget megzenésített versekkel, ismert dalok jazzes alapokra átírt változataival.

Megnyílt a KAMRA, a diákok, felnőttek, családok szabadidős találkozási pontja. A logikai
rendszerekre tervezett (be)szabadulószoba és
csocsóval, biliárddal, dartsal, társasjátékokkal felszerelt játéktér használatáról további információ
érhető el: http://facebook.com/kamradabas

Apukám és én címmel rendhagyó
apák napját rendeztek a Gyóni Géza
Általános Iskolában, ahol a gyerekek
büszkén, csillogó szemekkel léptek fel
közösen apukáikkal. A megható esemény remek alkalom volt arra, hogy az
édesapák is egyre bátrabban ismerkedjenek a reflektorfénnyel és vállaljanak közös szereplést gyermekeikkel.
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Október 26-án, egy évvel az alapkőletétel
után, átadták a zenepavilont a Halász
Móricz-kúria udvarán. A helyszín nyitva áll
amatőr és profi zenészek előtt egyaránt, hogy
zenével, énekkel töltsék meg a kúria parkját.

A Kézműves Alkotóműhelyek eseményen a különféle kézműves foglalkozásokon lehetett elsajátítani néhány
szakmai fogást, trükköt. Sokak kedvencét, a lekváros hájas süteményt, a fiatalabb generáció nagy örömmel leste el a
nagymamáktól, köztük városunk egyik
legidősebb lakójától Péli Marika nénitől.

Az idei Gyóni Napokat a
Rocklegendák kiállítás
zárta, ahol Németh Nyiba Sándor,
Németh Oszkár a Fonográf dobosa,
valamint Csiga Sándor, a P. Box szövegírója idézték meg a hetvenes, nyolcvanas évek hazai rock ikonjait és beszélgettek a rockzene mai napig is meghatározó üzenetéről.
Képek és szöveg: Karlik Dóra

A forradalom hőseire emlékeztünk
któber 23-án a gyóni városrészközpontban, a Térségi ´56os Büszkeségpontnál tartottuk városi megemlékezésünket.
A résztvevők koszorút helyeztek el a gyóni mártírok, Balla Pál,
D. Szabó Károly, Harmincz István, Lakos János obeliszkjénél.
A Gyóni Géza Általános Iskola diákjainak ünnepi összeállítása ´56os pesti srácok visszaemlékezéseivel és korabeli rádiófelvételekkel
érzékeltette a forradalom felemelő napjait és a megtorlás traumáját.
A műsor után Zelenák András, városunk díszpolgára, aki 1956-ban
fiatal, műegyetemi hallgató volt, személyes élményeit idézte a hallgatóság elé. Részeletesen beszélt azokról az eseményekről, amelyek
a forradalom első napjaiban hatással voltak rá és egyetemi társaira.
Ezt követően Murányi László Dabas díszpolgára a Magyar Televízió
egykori főmunkatársa előadásában Márai Sándor: Mennyből az
angyal című versét hallgathattuk meg.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
két magánszemélynek Dr. Sándor Istvánnak és Sikari Orbánnak,
valamint az Együtt Segítő és Családsegítő Szolgálat és Központ
munkaközösségnek adta át várossá válásunk 30. évfordulója alkalmából a Pro Urbe Dabas kitüntetéseket.
Köszönjük az ünnepség megvalósításában nyújtott segítséget a
Gyóni Géza Nyugdíjasklubnak, a Kovács Sámuel Tüzércsapatnak, a
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O

Városi Polgárőr Egyesületnek és a Magyar Honvédség táborfalvi raktárbázis bázisparancsnokság díszelgő egységének.
F. L.

Fotók | Karlik Dóra
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Idősek világnapja

D

abas egy húszéves hagyományt folytatva idén is megrendezte az idősek köszöntését az Idősek Világnapja alkalmából. Október 4-én, az OBO Aréna megtelt szépkorú polgártársainkkal, akik elfogadták az önkormányzat meghívását. Kőszegi Zoltán
polgármester köszöntőjét követően a Tihanyi Vándorszínpad művészei operettelőadással szórakoztatták a közönséget.
– szerk. –

Példamutatás a jövő generációjának
Újszülöttek köszöntése a Jubileumi parkban

O

egy facsemetét, amit otthon vagy egy számukra kedves helyen
elültethettek.
Szeretnénk köszönetet mondani az ORIMAMI alkotóklub tagjainak, akik a dekorációt készítették, amit a rendezvény végén
vendégeink haza is vihettek.
Ezek az apró figyelmességek jól kifejezik a nagyszülői szeretetet,
a gondoskodást, az adni és tenni vágyást és összekapcsolja városunk legidősebb és legfiatalabb generációját.
Felhívjuk azoknak a családoknak a figyelmét, akik nem tudtak
résztvenni az ünnepségen, hogy az emléklapokat és a vásárlási
utalványokat – amelyek beváltási határideje november 30. – az
önkormányzat Kabinetirodáján átvehetik.
K. D.

Fotó | Karlik Dóra

któber végén 92 csöppséget, köztük két ikerpárt is köszönthettünk, akik az idei év első félévében születtek. Ismét olyan
gyerekek köszöntötték a megjelenteket, akik maguk is ünnepeltek
voltak néhány évvel ezelőtt. Köszönjük a Mesevár Óvoda lurkóinak
és felkészítő pedagógusaiknak az aranyos műsort.
Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, hogy szülőként, nagyszülőként, testvérként is kötelességünk jó példát mutatni a legfiatalabbaknak, jó úton kell terelgetni őket, hiszen a mai rohanó
világban nehéz megtalálni a helyes irányt. Dabas pedig mindig
biztos pontja lesz a gyermekeknek, hiszen az elültetett fák is az ide
tartozó gyökereiket szimbolizálják.
Az Újszülöttek Ligetében hat fát ültettünk, reprezentálva az
első hat hónapot, valamint ezen kívül minden család kapott egy-
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Dr. Farkas Annamária, mindenki „Doktor nénije”, idén kerek születésnapot
ünnepel. Több, mint 50 éve él Dabason, amit a nyugalom és a béke szigetének tart. 2015-ben a város díszpolgári címmel ismerte el munkáját. Saját
gyermeke ugyan nem született, azonban a praxisa alatt rengeteg gyermekkel került kapcsolatba – egy hatalmas fotóalbumba gyűjti róluk
a képeket. Szabó Erika a „Törpés Doktor néni”-vel beszélgetett.

A doktornő,
– Meséljen kicsit a gyermekkoráról!
– Kisvárdán nőttem fel, nagyon vártak a
szüleim. Az érettségiig ott végeztem az
iskoláimat. Innen indult talán a gyermekek
gyógyításának vágya: édesapám szerszámaival gyógyítottam a játék babákat.
Édesapámnak szíjgyártó, nyerges, bőrdíszműves volt a szakmája, és a lószerszámok
hámját árral kell kiszúrni. Ezzel az eszközzel injekcióztam a babákat.
– Mennyire volt lehetősége a tanulásra?
– Amikor egyértelművé vált, hogy a
gyógyítás felé orinetálódom, a szüleim
előre vetítették, hogy ez egy hosszú stú
dium lesz. Sem lebeszélni, sem rábeszélni
nem akartak. Vállalták a taníttatásomat.
Az egyetemi évekre Debrecenbe kerültem,
amely a szüleimnek nagy áldozatvállalást
jelentett.
1956 Debrecenben nyugalmasabb volt.
’56 hatása inkább abban a csalódottságban jelent meg, amikor meghallottuk,
hogy a berettyóújfalui gyermekorvost
eltávolították, megtorlásban volt része.
– Miért éppen a gyermekgyógyászatot választotta?
– Fiatalon szeretne az ember az alma
materhez közel, vagy legalábbis a városban maradni. De ott vagy Köjál-állást, vagy
tüdőgyógyászatot lehetett volna elérni. Én
vállaltam a vidéket, a berettyóújfalui járási
kórháznak a napi ügyeletét. Mozgalmas
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akinek a hangja is gyógyít
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éjszakákat éltem át. Akkor ijesztő volt a
gyermekbénulás. Ez rányomta a bélyegét
az általános hangulatra. A Hepatitis diagnózisa és terápiája gyerekcipőben járt még
akkor. Debrecen volt a különlegesebb esetek felvevője, de a járási kórházban is
sokminden lecsapódott.
– Ha gyermekorvosról beszélünk,
gyógyult, mosolygó gyermekekre
gondolunk. De van ennek egy másik
oldala is.
– A berettyóújfalui évekből egyetlen
leukémiás kisgyerek képe maradt meg.
A kórtermet is fel tudom idézni. Akkor
még nem volt megengedett az állandó
látogatás, de az anyukája ott ülhetett az
ágy mellett. El is vesztettük őt. Nem
vagyunk megedződve a gyermekveszteségre.
– Sikerült olyan kapcsolatokat kialakítania, amely a gyermekorvosi páciensei közül került ki és túlnyúlt a
gyermekkoron?
– Az egész pályámon voltak ilyenek.
Dabason a 40 év alatt ez könnyen ment.
De Berettyóújfaluban is voltak ilyen családok. Elsősorban a gyermekek felé kell
kiépíteni ehhez a bizalmat. Játékosabban
kell kialakítani a kapcsolatot.
– Hogyan került Dabasra?
– Édesanyámat gyorsan elveszítettem,
és az anyai nagynéni kapcsolatai által
kezdtem Pest megyében állást keresni.
A pesti kulturális élet lehetőségei csábí

tóak voltak. Dabason volt szabad állás,
amelyet megpályáztam, majd megnyertem.
Sztavinovszky Győzőnével még a debreceni egyetemen ismertük meg egymást
és Dabason találkoztunk újra. Egy időben
voltunk egyetemisták, majd a kislánya
révén még jobban összeismerkedtünk.
– Amikor megérkezett Dabasra,
Berettyóújfaluhoz képest milyen állapotokat talált?
– Tetszett az, hogy itt nem volt másnaponként ügyelet. A hétvégén el lehetett
menni Budapestre. Dabas családias volt,
nyugodtan lehetett közlekedni például
éjszaka a színházbusztól hazafelé.
Meg kellett találnom a „vidékibb”
beteganyag felé a kapcsolatot. 18 község
tartozott a járáshoz, egymagam voltam a
gyermekorvos rájuk. Minden községbe
kijutottunk havonta egyszer szaktanácsadásra. Szoros volt a munkatempó.
Pár hét után az egyik nagymama szólított meg úgy az utcán, hogy a doktornőnek még a hangja is gyógyít. Egy ilyen
mondat megmarad egy életre.
– Végignéztünk egy albumot a
beszélgetés előtt, amelyben gyermekek fotói vannak. Tényleg ennyire
közel állnak Önhöz?
– A régiek nevei jobban megmaradnak.
A jelenlegi rendelés akkora forgalmú,
hogy már nehezebb megtanulni. Ha egy
családon belül össze is keverem a testvé-

rek nevét, az utcanevet biztosan eltalálom.
Az emlékek elevenen megmaradtak.
Nekem nincs gyermekem, de ennek
ellenére igazi családi légkört érzek magam
körül. A férjemmel későn kerültünk össze,
korkülönbség is volt köztünk, és ezzel
magyarázható, hogy nincs saját gyermekem.
– Az a hír járja Önről, hogy nem tud
egy helyben megmaradni, nagyon
szeret utazni.
– A férjemmel együtt nagyon szerettünk utazni. Azóta is minden évben spórolok erre és a családdal erősítem magam.
Lelkesít a készülődés, a megélés, úgyhogy
a világlátás és a különböző kultúrák meglátogatása különös élmény. Spanyolország
és Görögország áll főleg közel hozzám.
A napsütés, a virágok, a színek – mindmind örömforrás.
Tudatosan harcolni kell az ellen, hogy
bezárkózzak. A baráti körben észrevettük,
hogy szükségünk van egymásra. Mindig
van egy olyan program, ami miatt ki kell
mozdulni, nem szabad a négy fal között
megmaradni. Minden napnak kell olyan
momentumot találni, hogy ki lehessen
mozdulni.
– Van-e olyan területe az életének,
amely ezen kívül örömmel tölti el?
– A családom. A keresztlányaim sorsát
egyengetni, szemmel tartani. Ezen kívül
szeretek autózni – csak, hogy a mozgalmasság megmaradjon.

A szeretet ereje
A

szeretet ereje nem mérhető pénzben, az összefogást
nem lehet grammban vagy centiméterben kiszámítani.
Október végén Dabason anyukák és apukák, nagymamák és
nagypapák, testvérek, barátok, segítő szándékú emberek megmutatták, hogy egy pici ötletből hatalmas erőt lehet meríteni.
Levi felépüléséért rendezett sütivásáron és az azt megelőző időszakban rendezett adománygyűjtésen kicsivel több mint
1 500 000 Ft gyűlt össze. Köszönjük a pluszban felajánlott süteményeket a Vogtland Pékségnek, a Palermo Cukrászdának, a Bor
Cukrászdának, a Giovanni Cukrászdának és minden jószándékú
dabasi polgárnak. 			
–szerk. –

Fotó | Karlik Dóra
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A

Gyóni Szüreti Felvonulást idén október 19-én tartották. Az
eseményen közel 60 fogat és több mint száz lovas vett
részt, így ebben az éveben is az ország egyik legnagyobb létszámú felvonulásának számított. A menetet hagyományosan sok

helyen várták nem csak Gyónon, hanem Dabason is. Az önkormányzat a főtéren fogadta a felvonulókat.
Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben közreműködött, vendéglátással készült.

Szüreti felvonulás Gyónon és Szőlőben

D

abasi-szőlőkben a gyóni szüreti esemény utáni napon zajlott a szüreti mulatság. Az eseményre sokan készültek, a
nyolc megállónál összesen 25 család fáradozott a felvonulók megvendégelésén. A visszaérkezőket utcabál és ünnepi tűzijáték várta.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a felvonulás
megszervezésében és lebonyolításában segítséget nyújtottak.
F. L.

Meghívó
Dabas város Önkormányzata
november 30-án (szombaton) 15.00 órától
tartja az idei 50–55–60–65–70–75 éves

házassági évfordulósok
köszöntését.

O

któber 19-én a Munkahely a Családokért
Alapítvány, a Dabasi Kézilabda Klub és a Dabas
Sparks Amerikai Futball Club szervezésében több százan
gyűltek össze, hogy egy sétával hívják fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, a szűrővizsgálatok fontosságára.
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Az esemény ünnepi műsorról
a Borovenka Néptánccsoport, a Bazsalicska
Citerazenekar és a Rozmaring Asszonykórus,
valamint a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola
gondoskodik.
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Legyen példa az életed!

85 éve született Garajszki József

D

abas kulturális életében kiemelkedő
szereppel bír Garajszki József képző-és
iparművész, aki ebben a hónapban ünnepli 85.
születésnapját. A munkásságát bemutató hét
kötet közül valamennyiben megjelenik családja,
múltja, eredete, a Sári községhez való szoros
kötődése és a szülei iránti tisztelete. Ezermester
édesapja indít tatására előbb Újpesten
asztalostanonc volt, majd a szülei támogatásával az Iparművészeti Főiskolán a kor nagy iparés képzőművész tanítómestereitől tanulhatott,
már ekkor felébredt benne a képzőművészet
iránti érdeklődés. A főiskola elvégzését követően belsőépítészettel
foglalkozott. Többek között a rózsadombi Hotel Ifjúség, a Hévízi
Gyógyfürdőkórház téli pavilonja, a kerepestarcsai Pest Megyei
Kórház, az Állatorvostudományi Egyetem, a balatonfüredi Hotel
Annabella, a MOL székházának előadóterme az ő munkáját dicséri.
1970-től részt vett több csoportos tárlaton, 1980-tól rendszeresen
láthatóak alkotásai egyéni kiállításokon is.
1978-tól önálló szabadfoglalkozású művész lett, első dolga az
volt, hogy technikai ismereteit fejlessze, művészeti kapcsolatait
kiszélesítse, ezért külföldi tanulmányútra ment. Fél éves meghívást
kapott Frankfurtba. Belekóstolt a tűzzománc, a kerámiakészítés rejtelmeibe is. Belsőépítészeti munkáját nem hagyta abba, sőt ha lehetősége volt a beruházók engedélyével több művészeti alkotást
készített az általa tervezett térbe. Számos művésztelepen dolgozott,
ahol fém mobilokat, linómetszéseket, térplasztikákat, illetve bőrmunkákat készített. Szívesen fényképez, következő kötetében
Dabas téli világát szeretné saját szemszögéből az albumokat kedvelőkkel megismertetni.

Garajszki József munkásságát tekintve egy
sokszínű, kreatív alkotó, aki minden anyagban, formában, sokszor az figyelmünket legkevésbé felkeltőben is meglátja a művészet
adta lehetőséget. Ez a sokszínűség munkái
képi és formavilágában, anyaghasználatában
és technikájában egyaránt megnyilvánul.
Gazdag életművét a művészet iránt érdeklődő dabasi közönség is jól ismerheti, több
közös és egyéni kiállítása nyílt meg városunkban. Patriotizmusa, a szülőföld iránti szeretete
és a szülővárosához való kötődése példaértékű.
Művészeti tevékenységéről, hitvallásáról metaforikusan így
fogalmaz egyik kötetében:
„Valljuk be valamennyiünknek van egy kis kertje, amelyet elődeink hagytak ránk, illetve a sors ajándékozott nekünk. Ebben a
kertben sokféle veteményes van, (…) Azért születtünk, azért
élünk, hogy e kis kertet ápolhassuk, a gyomot irtsuk, hogy kedvenceink szabadon nőhessenek. Én is öntözgetem kertemet. A
vadvirágokat, a vad gyümölcsfákat éppen úgy, mint a kultúrnövényeket. Hogy milyen nagyra nőnek, s mennyi terem meg rajtuk, nem tudhatom. De ha terem, úgy megosztom gyümölcseit,
hogy mások is élvezhessék azok ízét, zamatát.”
Kedves Józsi Bácsi! A Dabasi Újság szerkesztősége nevében szeretettel köszöntjük 85. születésnapja alkalmából.
Kívánjuk, hogy kertje gyümölcseit sokáig megoszthassa
velünk, városunk közösségével.
Isten éltesse sokáig!
Feldman

Karácsonyi Adománygyűjtés!
Kedves Szülők, Gyerekek!
Hagyományainkhoz híven idén is szeretnénk folytatni karácsonyi adománygyűjtésünket!
A rászoruló dabasi családok számára kizárólag tartós élelmiszereket várunk, melyeket Dabas óvodáiban,
iskoláiban adhatnak le november 28-ig.
Ezen családokban élő gyermekek ajándékairól az osztályközösségek, óvodai csoportok külön gondoskodnak majd.

Tedd szebbé valaki karácsonyát, legyen példa a Te életed is!
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városunk legifjabb lakói
Baba
Anya	Született
Vízer Vanda
Klemencz Judit
2019. 09. 02.
Pető Enikő Gabriella
Nyárgus Julianna
2019. 09. 25.
Kulcsár Lehel László
Ternai Annamária
2019. 09. 25.
Pándi Hanna
Takács Nikoletta
2019. 09. 25.
Gere László
Kocsis Teréz
2019. 09. 25.
Pitka Kristóf	Pitka Gréta
2019. 09. 27.
Bálint Tamás
Liga Mónika
2019. 10. 01.
Nemes Petra
Mihály Andrea
2019. 10. 02.
Inoka Bence Botond	Szabó Andrea
2019. 10. 05.

Baba
Anya	Született
Kosztolányi Dana	Szabó Krisztina
2019. 10. 09.
Lagzi Zsófia Flóra
Kőműves Melinda
2019. 10. 09.
Kovács Rebeka
Bozsik Krisztina
2019. 10. 11.
Czupor Zoltán	Szántó Ildikó Krisztina 2019. 10. 14.
Szabó Tamás
Gábor Beatrix
2019. 10. 17.
Nyúl Donát	Sevecsek Anett
2019. 10. 17.
Vallyion Csongor
Fojta Teréz
2019. 10. 18.
Surányi Lilien
Glonczi Zsanett
2019. 10. 20.
Morva Janka
Mészáros Éva
2019. 10. 22.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Házassági évfordulók
2019 októberében kötöttek házasságot:
Október 4.
Kajdácsi Ádám Márk–Rigó Gabriella
Béres Lajos Sándor–Farkas Alexandra
Ender Zoltán–Zelman Zsófia Zsuzsanna
Október 5.
Királyföldi László–Sztancsik Mariann
Október 12.
Orbán Gergely–Kiss Orsolya
Október 18.	Svébis Dávid–Majeczki Mónika
Október 19.
Mihály István Levente–Opauszki Mónika
Október 25.	Popovics Zsigmond–Pitka Hajnalka
Kiss János–Pataki Katalin
Bokodi Balázs–Dr. Rigó Melitta
Október 26.
Tornyai Viktor–Berkes Emese Györgyi
60 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
október 10.
Laczkó György–Halász Zsuzsanna
október 17.
Gebura Pál–Rizmajer Rozália
október 24.	Strupka József–Nagy Rozália
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
október 11.
Mráz Péter–Laja Julianna
Forczek Gábor–Fekete Katalin
Kollár László–Seres Éva
október 23.
Rost Mihály–Kollár Mária
október 24.
Bálint János Jenő–Bennárik Mária
október 25.	Szkicsák-Hébel József–Kovács Erzsébet
Balázs Zsigmond–Kosztolányi
Mária Magdolna

40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
október 5.
Csernák Balázs–Niklesz Teréz
október 6.	Slezák István–Fehér Zsuzsanna
október 12.	Szmrek István–Farkas Anna
október 19.	Surman József–Zsigmond Klára Elvira
október 20.	Szeibert Ferenc–Zelovics Éva
Csonka László–Tóth Julianna
október 26.	Safranyik János–Juris Magdolna
30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Janicsák János–Pelikán Zsuzsanna
Kucsera András–Kocsír Margit
október 13.
Molnár Ferenc–Valentyik Erika
25 év (1994-ben) kötöttek házasságot:
október 14.
Kopasz Balázs–Sponga Zsuzsanna
október 15.
Mész Gábor–Árvai Katalin
október 22.
Mihály Lajos–Botlik Klára
október 29.
Blascsák János–Tihanyi Mária Éva
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
október 2.
Banasák Attila Antal–Monoki Anita
október 9.	Pekári Miklós Béla–Gattyán Erzsébet
október 16.
Hábli Tibor–Bábel Mária Magdolna
Rátfai János–Szabados Éva
október 23.
Bálint István–Kiss Alexandra
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
október 10.
Teknyős Róbert–Schulcz Tamara
október 17.
Haász Tibor–Andróczi Anita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Helyreigazítás
Előző számunkból a következő párok házassági évfordulója adminisztrációs okokból kimaradt:
Az Anyakönyvi Iroda elnézést kér a hibáért.
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20 éve (1999 szeptemberében) kötöttek házasságot:
Szeptember 4.		
Kmetyó Zsolt–Majoros Zsuzsanna
Szeptember 11.		Proksa Antal–Bakos Erika Katalin
		Suhajda István–Tóth Györgyi

2019. november								

Legyen példa az életed!

városunk legidősebb lakói
Helfer Istvánné (Acsai Vilma)
Petrányi Józsefné (Janicsák Anna)
Buzás Ferencné (Horvát Katalin)
Kronovics Mária (Erdei Mária)

1929. 10. 03. 90 éves
1929. 10. 17. 90 éves
1928. 10. 18. 91 éves
1928. 10. 26. 91 éves

Dudla Julija Fedorivna
(Smuljak Julija Fedorivna)
Takács István

1926. 10. 25. 93 éves
1923. 10. 08. 96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Dr. Eke Sándor az év díszövénykertésze

A

z idei Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) díszkertész színpadán rangos elismerésben részesült városunk díszpolgára Dr. Eke Sándor. 33 éves
liliomkertészeti tevékenységét, az ágazatért és a zöld, virágos környezetért való munkálkodását ismerte el a szakma Az év dísznövénykertésze Díjjal. A kitüntetést Feldman
Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára és Hegedűs Gábor, a
Magyar Díszkertészek Szövetsége Szakmaközi Szervezet ügyvezetője adta át.
Forrás: Kertészet és Szőlészet 41. szám

Bemutattuk Juhász Sándor regényét

J

uhász Sándor regényével szeptember
26-án ismerkedhetett meg a Kossuth
Művelődési Központban a dabasi olvasóközönség. A könyvbemutatón Latyák
Domonkos a Múzsák Alapfokú Művészeti
iskola diákja adott elő egy gitárdarabot.
A kötetet Pásztor Gergely igazgató, történész, néprajzkutató mutatta be. Kihang
súlyozta, minden olvasó maga írja tovább
az olvasások alkalmával azt a könyvet,
amelyet a szerző megalkotott, azaz minden műnek van egy személyes élményeken alapuló olvasata.

Pásztor Gergely beszélt arról is, hogy
Juhász Sándor történelmi időben játszódó családregénye egy olyan mű, amely
az eltűnőben lévő paraszti világ mindennapi mozzanatait, tevékenységeit és kifejezéseit sorakoztatja fel, ezzel is téve a
feledés ellen. A kötetben ezeknek a szavaknak az értelmezését egy külön szótár
is segíti.
A könyv az Antológia Kiadó gondozásában jelent meg. Előszavát Bíró Zoltán
a Rendszerváltás Történetét Kutató
Intézet igazgatója, két lektori ajánlását

pedig Czagányi László és Valentyik Ferenc
helytörténészek jegyzik.
A könyv megvásárolható a Kossuth
M ű velődési Közp ontb an , a H alász
Boldizsár Városi Könyvt árban, a Halász
Móricz-kúriában és a Sári Zarándokházban.
F. L.

Mitták Ferenc 70

M

emento címen jelent meg Mitták
Ferenc történész, Dabas Város
Díszpolgára verseiből és életrajzi feljegyzéseiből emlékkönyv, hetvenedik születésnapja
alkalmából.
Mitták Ferenc 1949. október 11-én született
Gyónon. Szülőföldje iránti kötődését mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy születésnapját
is városunkban ünnepelte családja és barátai körében. Szerzői munkáját közel húsz kötete jól jellemzi, hiszen ezek között történelmi
ismeretterjesztő, családi történeteket tartalmazó, sőt gimnazista
diáknaplójából szerkesztett könyvek sorakoznak. A jelenlegi könyvben verseiből és családi életének feljegyzéseiből, leveleiből ad közre

válogatást a szerző. A versek sora a korai zsengéktől kezdődik, napjaink és a közelmúlt nagy életbölcsességeket megfogalmazó versei
zárják. Mitták Ferenc vallomásos kötetében Morzsák címmel olyan
művekkel is találkozhatunk, amelyeket a legfontosabb családtagoknak, feleségének, gyermekeinek unokáinak írt. A könyvben a szerző
tavalyi súlyos betegségének lenyomata is érződik, ez több versének
is témája, amelyek közül legmeghatóbb a feleségének a betegágyból
írt költeménye.
Örömünkre szolgál, hogy Mitták Ferenc felgyógyulását követően
már több alkalommal tett látogatást itthon, szülővárosában, gratulálunk újabb kötetéhez, a szerkesztőség és önkormányzatunk nevében jó egészséget és hosszú boldog életet kívánunk neki kerek születésnapja alkalmából.			
Feldman
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Választás után

S

ikeresen és rendkívüli eseménytől mentesen lezajlottak a
2019. évi őszi önkormányzati választások. A névjegyzékben
szereplő 13 824 fő választópolgár 27%-a azaz 3745 fő jelent meg
szavazóként a szavazóhelyiségekben. Polgármester, önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzat tagjai és a megyei
önkormányzat összetételére vonatkozó választásra mind ugyanabban a szavazókörben került sor, mely a munkát kicsit megnehezítette, de a nagy gyakorlattal rendelkező SZSZB-k és a HVB sikeresen megoldották a feladatot. Munkájukat ezúton is köszönjük.

A választás eredménye számokban:
Szavazat

Név

3424

Kőszegi Zoltán

1. sz. evk. képviselője

254

Bennárik Ferenc

2. sz. evk. képviselője

322

Sós Gábor

3. sz. evk. képviselője

360

Kosztolányi Gyula

4. sz. evk. képviselője

402

Szandhofer János József

5. sz. evk. képviselője

420

Révész Károly

6. sz. evk. képviselője

325

Kuli Imre Károly

7. sz. evk. képviselője

356

Pálinkásné Balázs Tünde Ilona

8. sz. evk. képviselője

374

Feldman László

Polgármester

Kompenzációs listáról a KDNP színeiben az alábbi személyek
kerültek be a képviselő-testületbe, így annak létszáma 12 főre
bővült: Pucsinszki Gáborné, Bató Tibor, Gáspár Tibor

Alakuló ülés
A 2019. október 24-én megtartott alakuló ülésen testvérvárosi
delegációk, intézményvezetők, díszpolgárok, munkatársak, rokonok és még számos érdeklődő jelenlétében a megválasztott polgármester és a települési képviselők átvették megbízólevelüket a
HVB elnökétől, dr. Pacsirta István Gábortól, majd letették az esküt.
Ezzel megalakult a képviselő-testület.
Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester javaslatára titkos
szavazással, minősített többséggel a képviselő-testület két alpolgármestert, Pálinkásné Balázs Tündét és Szandhofer Jánost választotta meg a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére. Majd felülvizsgálta a képviselő-testület a Szervezeti és működési szabályzatát, és döntött a polgármester és az alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről.
Utolsó napirendi pontként létrehozta állandó bizottságait,
amelyek szintén megkezdhetik munkájukat.
Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester úr ismertette programját, beszélt arról, hogy Sós Gábor képviselő úrra a továbbiakban, mint a városüzemeltetési, városfejlesztési feladatokért felelős alpolgármesterre számít. Személyéről a következő testületi
ülésen születhet döntés.
Polgármester úrnak és a képviselő-testületnek ezúton gratulálok, és munkájukhoz sok sikert kívánok!

Megalakultak Nemzetiségi Önkormányzatok

Október 18-án átvették megbízóleveleiket, majd október 28-án
megalakult a Sári Szlovák Önkormányzat. Tagok: Csernák Józsefné
elnök, Gogolák Mariann alelnök, Garajszki Katalin, Kosztolányi
Judit, Mráz Józsefné képviselők
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Október 18-án átvették megbízóleveleiket a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai is: Hochmajer Györgyné, Petrikné Oláh Márta
Ildikó, Petrikné Oláh Margit Jolán, Raffael Andrea, Rafael Gyula.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

2019. november 									
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A közúttal kötött együttműködési megállapodás eredményeként kezdődött el

a Vasút utca felújítása

A

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest
Megyei Igazgatósága és Dabas
Város Önkormányzata együttműködési
megállapodást kötött a Vasút utca felújítására. Az idei évben rendelkezésre álló
anyagmennyiségből a Kossuth Lajos út
és Gróf Vay Sándor utca közötti szakasz
felújítását valósítottuk meg. Az előkészítő munkálatokat a Magyar Közút végezte el, a szakasz felújításához szükséges

több mint 430 tonna aszfaltmennyiséget az út tulajdonosa, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. biztosított. A megállapodás értelmében a munkavégzés költségét és az azzal kapcsolatos előkészítő
munkálatokat Dabas Város
Önkormányzata vállalta fel 7 millió Ft
összegben. Idén ennek eredményeként
730 m hosszan sikerült az út járófelületét
megújítani, ezen a szakaszon murvás

útszegély készült, megtörtént a csatorna
fedlapok szintbe emelése, hamarosan
pedig a felületi jelzések festése is elkészül.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei
igazgatójával történt egyeztetés alapján a
következő években hasonló konstrukcióban, az egyes szakaszok sajátosságaira
való figyelemmel tervezzük az út további
részének rekonstrukcióját.
Dabas Város Önkormányzata

Zöldhulladék átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. november hónapban a zöldhulladékot az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni az
alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak az alábbi napokon!
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos) Dabas
2019. november 18–22. között 8.00–14.00 óra között
Naptárban megjelölt
hét gyűjtési napja
Gyűjtőpont
November 18. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
November 19. kedd
Dabas: Sportcsarnok
November 20. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
November 21. csütörtök Dabas-Szőlők: Buszforduló
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék,
a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél,
a növényi nyesedékek….
Szelektív hulladékgyűjtés 2019. november 11–15-ig.

HÁZHOZ MENŐ Lakossági lomtalanítás
Lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
2. Ha Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és
igénybe kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer megillető szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
3. Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű
lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni.
Megkérdezik, hogy mely időpont lenne Önnek alkalmas és
rögzítik elérhetőségeit.

4. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel az Ön igényeit és a mi lehetőségeinket.
5. Visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek e-mail-ben.
6. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti szállításra az
ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet
ki lomot!
7. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja
előtt és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe rakodják az Ön jelenlétében.
8. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi előírásoknak
megfelelően.
Egy háztartásból egy naptári évben 2 m3 lomot szállítunk el.
Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek, mert igényeiket csak ütemezve tudjuk kielégíteni!
A házhoz menő lomtalanítás során NEM adható át,
illetve NEM vesszük át:
– elektronikai hulladék
– gumiabroncs hulladék
– veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok)
– ipari tevékenységből származó hulladék
– zöld hulladék
– építési és bontási hulladék
Plusz mennyiségek
A megadottakon felüli mennyiségek térítés ellenében az alábbiak
szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ
területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz):
Hétfő–Péntek: 07:00-17:00
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
Ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
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AZ ÉGETÉS ÉS TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Dabas város területén 2019. szeptember 1-jétől 2020. május
1-jéig hétfőn és pénteken 8.00 és 18.00 óra között kizárólag
szélmentes időben megengedett a kerti zöldhulladék égetése. A kivételes szárasság figyelembe vételével országos tűzgyújtási TILALOM van/lehetséges, tájékozódni a katasztrófavédelem honlapján lehet.
Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat,
és kerülni kell a tartós füstölést. Sport
pályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres
körzetén belül, valamint a közutak mentén,
a közúttól számított 20 méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon lehet. Az égetést végző személy
a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni. Az égetendő
hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert,
festéket), illetve ezek maradékait nyílt,
vagy zárt térben elégetni szigorúan tilos.

Kérjük, hogy tüzet csak a megengedett
helyen és időben, egymás és az anyagi
javak védelmét szem előtt tartva, fokozott
odafigyeléssel, gondossággal rakjunk.
Soha ne feledjük, az égetést követően
a tűzrakó helyet mindig el kell oltani, le kell
locsolni!
Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó
helyen szabad tüzet rakni, őrizetlenül hagy
ni nem lehet. Veszély esetén vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Égő gyufát, dohánynemű egyéb gyújtóforrást tilos ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást okozhat.

TÁJÉKOZTATÓ

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.
10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesült, és a kedvezménye
2019. november 1-jén fennáll, ismételten pénzbeli támogatásban
részesül. A támogatás összege:
– az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft
emelt összegű támogatásban,
– az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult 6000 Ft alapösszegű támogatásban,
– az a gyermek, aki méltányos jogcímen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 5800 Ft összegű támogatásban
részesül.
A pénzbeli támogatást a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján november 18-tól átvehetik személyesen vagy meghatalmazott útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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Tilos tüzet gyújtani erdőben, annak 200
méteres körzetében lévő külterületi ingatlanon a fokozott tűzveszély időszakában.
Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel,
és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja,
köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot haladéktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzésére, a tűzoltás feltételeinek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve
a felhasználó feladata.
Aki a tűzeset megelőzéséről nem gondoskodik, illetve tüzet idéz elő, vagy közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt okoz,
részére 100 000 Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedő
bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság.
Szándékos tűzokozás esetén a bírság
mellett a tűzoltóság kiszállását is meg kell
téríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a saját
érdekükben figyeljenek oda a tűzgyújtásra,
tartsák be annak szabályait!
jegyző

Lakossági kérdezőbiztos,
összeírói állás
Kijelölt háztartások és magánszemélyek felkeresésére
informatikai ismeretekkel rendelkező munkatársakat keresünk,
akiknek a feladata kérdőív felvétele és rögzítése tableten.
Előny:
– saját gépjármű használat
– közvélemény kutatás során szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
kötetlen munkaidő, 6–8 órás munkaszerződés, költségtámogatás
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal és elérhetőségekkel
a hr@statek.hu e-mail címen.

RAKTÁROSOKAT, KOMISSIÓZÓKAT
keresünk 2 műszakos munkarendbe, Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busz: Táborfalva, Dabas, Ócsa irányából. Keresünk továbbá

CSOMAGSZORTÍROZÓT
1 műszakos, állandó délutános munkarendbe Alsónémedibe.
Ingyenes céges busz: Dabas, Örkény, Táborfalva, Hernád, Kakucs, Inárcs, Ócsa irányából.
Felvételi interjú: 2019. november 13. szerda, 13.00 óra, Dabas, Szent István u. 58., Művelődési Ház

ÉRDEKLŐDNI: 06 70 342 1653
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A repülő osztály
avagy a Lamballe-story

A

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
11. évfolyamos tanulói október
13–20. között a franciaországi Lamb alle
város gimnáziumában vendégeskedtek
testvériskolánk a bretagne-i Lycee Saint
Joseph (www.lycee-saintjoseph-lamballe.
net) meghívásának eleget téve.
A 25 diák, a tanárok kíséretében nagy
örömmel és izgatottan szállt fel az Air
france Budapest-Párizs járatára, majd
a híres TGV gyorsvonatra, melyek egy
csodálatos világba repítettek minket.
Mr. Emmanuel Ferron intézményvezető,
Anne Raffner és Isabelle Ferrey koordinátorok vendégszeretetének köszönhetően
az iskola és Lamballe városának megismerése mellett jártunk Normandia és Bre
tagne határán a Világörökségi Listára
elsők között felkerült Mont Saint Michel
apátságban, Saint Malo elbűvölő kikötőjé-

ben, Rennes óvárosában majd a rózsaszín
gránitsziklákon az óceán partján.
Kaptunk nyelvleckét, golfleckét és
két nap reggeltől estig közös angol, francia, matematika, fizika, testnevelés tanórákon is részt vettünk.
A diákok családoknál laktak, így az egy
hét alatt bőven nyílt alkalmuk az ismerkedésre, beszélgetésre.
Hazafelé Párizsban töltöttünk még
két nap ot, jártunk a Louvre-ban, sétáltunk a Champs Élysées-n, a Szajna parton
a Notre Dame mellett, de a kivilágított
Eiffel-torony lábánál még a gyakorlott
világutazóknak is elállt a szava.

A francia barátaink 2020. április 4–11.
között jönnek hozzánk látogatóba.
Ezt követően minden tanévben lesz
lehetősége iskolánk 11. évfolyamos tanulóinak részt venni a francia cserediák kapcsolatban.
Hálás köszönet mindkét intézmény
vezetőségének, valamint a kollégák és a
szülők, a Táncsics Alapítvány és Dabas
Város Önkormányzatának támogatásáért.
A befektetett munka a diákok mosolyában és élményeiben ezerszeresen megtérült.
Talabérné Kontra Hajnalka,
Pongor Sándor szervezőtanárok

DATLE-kirándulás Szolnokra

K

irándulást szervezett a Dabas és Térsége
Látássérültjeinek Egyesülete 2019. szeptember 25-én a Szolnoki Repülőgép Múzeumba.
A dabasi önkormányzat által kiírt pályázaton
elnyert támogatásból autóbuszt rendeltünk. A
dabasi tagokat és az ócsai önkormányzat autóbuszával ideszállított ócsai tagokat felszállítottuk a
bérelt autóbuszra. Nagyon jó hangulatban, kicsit
borús, esős időben utaztunk, de mire Szolnokra értünk ragyogó
napsütés fogadott. Egy nagyon kedves tárlatvezető vezetett
végig a múzeumon, szájtátva néztük a repülőgépeket, a mi kedvünkért a védőkorlátokat is megbontották, és beszállhattunk az

ott kiállított gépekbe és megtapogathattuk a
helikoptereket. Minden kérdésünkre kielégítő
választ kaptunk, majd egy finom ebéd mellett
beszélgettünk és folytatódott a napunk. Az udvaron lévő gépcsodák között sétálgattunk, megmegpihentünk az ott lévő padokon, mert már
eléggé elfáradtunk. Elköszöntünk a látottaktól és
hazaindultunk. A hazautazás is vidáman, jó hangulatban történt, majd mindenkit a lakásáig szállítottunk.
Köszönjük az önkormányzatnak a támogatást, nagyon szép
napot tölthettünk együtt.
A DATLE dolgozói
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Halász Móricz-kúria
november havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06-29/367-160 | 06-70/396-2863 | 06-70/490-4508
E-mail: tajolo@dabas.hu | halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8–16 óráig
délutáni és hétvégi programok idején rendezvény szerint |
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ | 2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival várja a látogatókat!
Munkatársak: Kovács Ferencné | Kajliné Ludányi Margit, | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva |
Gubicza Jánosné | Karlik László

HÉTFŐ

Szerda

16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel

10.00–12.00 óráig

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
november 25.
SZENIOR AKADÉMIA
november 25. 10.00 óra
Dr. Jászberényi József:
Függőségek időskorban
16.00 órától
NÉPTÁNC óvodásoknak
november 11., 25., december 9.
Foglalkozásokat tartja: Ecser Fruzsina

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁK+NAGYI
– számítógép használat és gyakorlat időseknek
minden kedden, óránkénti beosztással
17.00–19.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
jó idő esetén a Miloszerni Vendégházban
18.00 órától
TOLLÁSZKODÓK
tollforgatók, versfaragók köre
november 13., 27., december 11.
18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

Csütörtök
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papír varázslat nagymamáknak!
november 14., december 5.
Foglalkozásokat vezeti Pálinkásné Balázs
Tünde

9.00 órától
Térségi TÁJHÁZAK
adventi együttműködése
november 28.
18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

péntek
17.00 –19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
november 8.
Ötletekkel készül:
Gomoláné Sinkó Zsuzsanna,
Gubicza Jánosné, Viola Éva

Szombat
17.00 órától
Kreatív Alkotó Kör
ANGYAL kiállításának megnyitója
november 30.

vasárnap
15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
november 17.
klubvezető: Szabó Jánosné

Nemes-kúria közösségi színtér www.facebook.com/nemeskuria
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
Programok:
– november 20. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– november 15. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
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– minden kedden 17.30 órától tartásjavító gerincjóga
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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KOSSUTH Művelődési KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
november havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu |
www.kmkdabas.hu | Nyitvatartás: hétfő, szerda: 8.00–20.00 óráig |
kedd, csütörtök: 8.00–16.00 óráig | péntek: 8.00–21.30 óráig | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc oktatás:
Óvodás néptánc csoport: szerda, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Cseperedő néptánc csoport: szerda, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya és Farkas Gábor
Haladó néptánc csoport: hétfő
16.30–17.30 óráig, péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő
17.30–19.00 óráig, péntek 17.30–19.30 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
Népi hangszer oktatás:
kezdő citeracsoport, péntek, 17.30–18.30 óráig
Szalmaszálak citeracsoport: péntek 16.30–17.30 óráig
furulya péntek, 16.00–16.30 óráig,
koboz péntek, 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László
Egyéb foglalkozások:
Om Chanting jóga: november 13., szerda, november 21.,
csütörtök, november 27., szerda 18.00 óra
Szépkorúak klubja: december 7. szombat, 15.00 óra
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete:
december 7. szombat,10.00 óra

Jegesmaci barátai – Mazsola és Tádé bábjáték
Időpont: november 17. vasárnap, 10:30 óra
Jegyek válthatóak a www.tixa.hu oldalon.

Vision Hip-Hop táncoktatás:
péntekenként 16.00–20.00 óráig
Gyóni Géza Irodalmi Kör november 4., 18.
és december 2., hétfő 18.00 óra
A Magyar Vöröskereszt Dabasi Szervezetének évforduló ünnepsége november 29., péntek 14.00–17.00 óráig

Közreműködik: Egy Fess Band
Időpont: november 16 szombat, 18.00 óra

Jegyek elővételben megvásárolhatók a Művelődési Központ
nyitvatartási idejében.
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Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. | Telefon: 06-29/362 545, 06-30/534 1138 | E-mail: Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00 –17.00 óráig | kedd–csütörtök: 9.00 –17.00 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 7. képző- és
iparművészeti kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2019. december 4.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Dabasi Fotóklub:
november 18. hétfő, 18:00

Dabasi Művészeti Szakkör:
november 18. és 25., hétfő, 16:30 – 19:30 óráig
Havi téma:
Ősz (csendélet, táj, őszhaj…)
Szakmai vezető: Agárdi Gabi, festőművész
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas.
Bővebb információ az intézmény elérhetőségein kapható.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda)

| Szakmai vezető: Illy Noémi

Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | Honlap: w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás a téli rend szerint: hétfő–kedd: 9.00–17.00 | szerda: 13.00–17.00 | csütörtök–péntek: 9.00–17.00 | szombat: 9.00–12.00

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában

30. Jubileumi tanévkezdés

A

z idei tanévünk főként azért számít különlegesnek, mert
Dabason 30 éve működik az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskolája és Kollégiuma (az intézmény mai neve).
Jubileumi tanévünk során 2020 márciusában a KZS Projekthét
alkalmával külön is meg fogunk emlékezni az iskola alapításáról és
annak 30 éves évfordulójáról. Természetesen minden programunkon megjelenik valamilyen formában a 30-as motívum. Az
őszi eseményeken, versenyeken sem volt ez másként. Röviddel az
iskolai év megkezdését követően 30 körös iskolai váltófutást rendeztünk, diákok és iskolai
dolgozók részvételével. A
sportnapra ezúttal is meghívást kaptak a helyi általános iskolák és a gimnázium tanulói.
O k tó b e r b e n p e d i g
iskolánk tanulói részt vettek a középiskolák részére
szer vezett Pénzügyi,

Gazdasági és Vállalkozási Versenyen, a PénzSztár online előselejtezőn.
A versenyzők 160 pénzügyi kérdésre válaszolva fejlesztették
pénzügyi tudásukat átfogva a gazdaság és a pénzvilág minden
fontosabb szegmensét.
A tanév első negyedévében megrendezett és a jubileumi évhez
is köthetően fontos rendezvény az alapítványi bálunk. Az iskola
történetében ez a hatodik egymást követő bál, amelyen szintén
kiemelt figyelmet szentelünk az évfordulónak. A tavaszi programjainkról előzetesen több
csatornán is hírt fogunk
adni, hogy azokon minél
szélesebb körben részt
tudjanak venni.
Fazakas-Nyitrai Enikő
szaktanár
Stégner Péter
igazgató

DABASI Újság
Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B | Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com
Hirdetések: telefon: 06-29/561-230 | E-mail: dabasiujsag@gmail.com
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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SÁRI ZarándokHÁZ és Közösségi színtér

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 ,
s ariz arand ok kozpont @gmail.com | N yi t vat ar t á s: h ét fő –péntek | h ét vé g én: rend ez vény s zerint
M u n k a t á r s a k : G o g ol á k M a r i a n n, B á l i n t J u l i a n n a, M a r i s N or b e r t n é, M rá z J óz s e f n é, S z a b ó M ó n i k a

Egyéb programjaink

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–22.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig
Pilates
– hétfő, 18.30–19.30 óráig
Mrázné Gogolák Éva vezetésével
Történelmi filmvetítés kiegészítő előadással
– kéthetente keddenként, 18.00 órától:
Dr. Szabó József János hadtörténész vezetésével
Vetítendő filmek:
– November 12. kedd, 18.00: 1612 Sötét idők krónikája
(orosz filmdráma, 2007)
– November 26. kedd, 18.00: Taras Bulba (orosz akciófilm, 2009)
– December 10. kedd, 18.00: A varsói csata, 1920
(magyarul beszélő, lengyel történelmi film, 2011.)

– November 9. (szombat), 21.00
HIT Session Disco
– November 25. hétfő, 14.00: MÚZSÁK Művészeti Nap
– November 30. szombat, 15.00:
50–60. házassági évfordulósok köszöntése
– December 9. hétfő, 15.00: Idősek karácsonya
– December 7. szombat:
Kakucsi-Csernák Zoltán
Príma és Dürer-díjas festőművész kiállítása
– December 8. vasárnap, 15.00:
Adventi készülődés
A programok részleteiről és további rendezvényekről
hamarosan a Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér
és Dabas Város facebook oldalán, a város honlapján,
a Dabas Tv és a Rádió Dabas műsorából, valamint
a zarándokházban tájékozódhatnak.

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
Önismereti műhely
– December 6. péntek 18.00–20.00
Gyereknevelés: elmélet a gyakorlatban
Előadó: Urbánné Kántor Lili – tréner,
andragógus
Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház-, illetve
az esemény facebook oldalán, vagy
a +36-30/898-0910 telefonszámon
Szülésre Felkészítő Tanfolyam
– November 15. péntek, 9.00–10.30
Szex szülés után
– November 22. péntek, 9.00–10.30
Az anyósom és én – Hogyan kezeljem
helyén a dolgokat?
– December 6. péntek, 9.00–10.30
Karácsonyi angyalkák- Adventi készülődés gyerekekkel/gyerekkel
Belépő: 2000 Ft/fő
Előadó: Adorján Liza
Jelentkezés: a Levendulaház-, illetve a Liza-

|

|

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

MotherCoach Facebook oldal eseményénél
Bábos Mesekuckó
– November 13. szerda, 10.30–11.30
Márton a liba
– November 27. szerda, 10.30–11.30
Mikulás leves
– December szerda, 10.30–11.30
A Maci karácsonya
A bábjátékot követően baba-mama klub,
kézműves foglalkozás
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna
Belépő: 1500 Ft
Ringató:
Ringató foglalkozásaink előre láthatóan
decemberig szünetelnek. Tél elején várunk
mindenkit vissza sok szeretettel!
Német nyelvtanfolyam
– M inden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó

– szombat 10.00–11.30-ig iskolás német
csoport
Rácz Tamás: 06-20-598-30-09
Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
– Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
E l őzetes b ej el entkezés szü k sé g es:
06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van családi, baráti
összejövetelek, üzleti megbeszélések,
céges rendezvények lebonyolítására,
fotózásra. Érdeklődni a 06-70/337-0830as telefonszámon lehet.
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DABASI-Szőlősi Közösségi ház közösségi színtér
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Feldman Lászlóné és Farkasné Rácz Erzsébet
Állandó programok:
Kedd:
8.00–12.00 Orvosi rendelés dr. Tarr Erika
Szerda:
11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
Csütörtök:
8.00–12.00 Orvosi rendelés dr. Tarr Erika
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)
17.00–19.00 Kézimunkakör

(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
dr. Szabó József János Háromért Hatot
páros héten
címmel a Művelődési Házban.
Péntek:
November 26-án (kedd) 16.00 órától
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
20 éves a Szőlőkert Óvoda címmel
kézműves szakkör
kiállításmegnyitó és ünnepi program lesz
(Feldman Lászlóné)
a Szőlőkert Óvodában.
Vasárnap:
November 30-án (szombat) 14.00 órától
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
a Bátki János Nyugdíjasklub évzáró összeegészségmegőrző torna
jövetele a Művelődési Házban.
(Kovács Istvánné)
December 7-én (szombaton) 15.00 órától
Programok
Mikulásdélután (kézműves foglalkozás,
November 21-én (csütörtök) 17. 00 órától
kürtőskalácssütés, Mikulás-hintózás) lesz a
A Dabasi-szőlőket érintő második világhá- Szőlősi Közösségi Házban.
borús hadmozdulatokról tart előadást

A dabasi „alapítványi” mentők életéből
A Dabas és Környéke Mentőor vosi-mentőtiszti Kocsi
Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. szeptember 1-jén alakult azzal
a céllal, hogy segítse Dabas és környékének sürgősségi betegellátását.

A

z Országos Mentőszolgálat irányítása alatt 2015. június 1-jétől eddig
több mint 2500 esetben segítettünk a rászoruló embereken, a bevetések 75%-ában sürgősségi beavatkozásra volt szükség.
A mentés mellett az alapítványi jelleggel működő mentőszolgálatunk oktatási,
kulturális és szociális tevékenységet is folytat. Ilyen tevékenységünk az elsősegély
táborok szervezése, amelyeken általában
7–14 év közötti gyermekek vesznek részt.
Már negyedik éve rendezzük meg nagy
sikerrel az elsősegély táborunkat. A táborok alkalmával a gyerekek megismerkednek az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekkel, alapszintű újraélesztéssel (BLS), valamint különböző programokat szervezünk
nekik, kézműves foglalkozás, sporttevékenység, strandolás, kisvonatozás és – ami
nagy élmény számukra – igazi mentőautóban utazhatnak, kipróbálhatják a mentéstechnikai eszközöket és szirénázhatnak is.
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Idén 15 gyermek vett részt az egyhetes
augusztusi táborokban, minden résztvevő
ajándékokat és oklevelet kapott. Dabas
Város Önkormányzata 40 000 Ft-tal járult
hozzá a tábor költségeihez, valamint a
gyermekeknek is volt hozzájárulási költségük, amelyek fedezték a programokat, az
ajándéktárgyak és egy kis elsősegélydoboz
készítését is. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel!
Azóta már meglátogattak minket a
Gyóni Gáza Általános Iskola diákjai is múlt
héten október 16-án, akik egy egynapos
program keretében megismerkedhettek a
Dabasi központi mentőállomással, és
a mi alapítványi mentőállomásunkkal,
ahol kollégáink több órás program keretében bemutattuk a mentőautókat, és a
mentéstechnikai eszközöket kipróbálhatták a gyerekek, alapszintű újraélesztési
bemutatót is tartottunk, valamint mindegyik gyermek gyakorolhatta az újraélesz-

tést az AMBU babán.
Köszönjük a tábor megszervezésében tevékenykedő fiatalok segítségét is!
Mivel adományokból tartjuk fent
Dabas és környéke szolgálatára szentelt
mentőgépkocsinkat, valamint a kulturális
és oktatási tevékenységünket is, ezért tisztelettel várjuk további cégek, önkormányzatok, magánszemélyek támogatását.
A DKMK csapata – www.dabasmok.hu
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség programja
Szentmisék:
– hétfő, kedd, péntek, szombat 18.00 óra
– vasárnap: 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón
Minden szombaton 10 órakor Ifjúsági hittan a közösségi teremben.
Minden hónap első vasárnapján diákmise.
A hónap utolsó vasárnapján, november 24-én, a 10 éven belül
elhunytakért miséznek Dabasi-szőlőkben.
Kedves Kereső Testvérünk!
Újonnan induló csoportunkba hívunk és várunk, ha
…hiszel Istenben, jártál hittanra, de azóta nem gyakorlod a vallásodat.
…hiszel Istenben, de a templomba járás nem a Te műfajod.
…hiszel Istenben, de a hited magánügyed, ezért senki ne szóljon bele.
…hiszel Istenben, de sok templomba járót ismersz, akik nem
keresztényhez méltón viselkednek.
…hiszel Istenben, de szerinted egyes papok, egyházi méltóságok
viselkedése nem méltó Krisztushoz.
…nem hiszel Istenben, mert szerinted semmilyen tudományos
bizonyíték nincs a létezésére.
…nem hiszel Istenben, de szívesen beszélgetnél hívő emberekkel.
Gyere és tedd fel kérdéseidet! Beszéljünk a kételyeinkről, a félel
meinkről, a sérelmeinkről! Megtalálsz a vasárnapi szentmisén és
utána a templom előtt.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.00-kor igeliturgia,
– péntek 17.00-kor szentmise,
– szombat 17.00-kor előesti szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
Alkalmak: november 10.–december 10.
minden vasárnap, 10.00 istentisztelet a templomban
– december 1. vasárnap, 10.00 advent 1. vasárnapi úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– december 3. kedd, 17.00. női lelki és imaórák a gyülekezeti házban

– december 4. szerda, 15.00 bibliaóra a gyülekezeti házban
Szeretnénk jövőre a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni. Ennek megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet
adományt felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található
postai csekken, valamint a B3 Takarékszövetkezetnél vezetett
64400099-10903667-es számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai csekken, vagy banki átutalással történik az adomány
befizetése a közleményben mindenképpen kérjük feltüntetni,
hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek
van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak kön�nyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az
egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek
pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti
hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen." (2 Kor 8,12-14)
Hivatali idő: kedd, 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-30/400-5957

Gyóni Református Egyházközség
November havi hírei
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– November 15. péntek, 18.00 óra bibliatanulmányozás (Márk
evangéliuma)
– Imaközösség (gyászolókért, betegekért, magányosokért)
– November 22–24-ig Gyülekezeti hétvége Mátraházán
– November 24., vasárnap 10.00 óra istentisztelet a Gyülekezeti
Házban
Helyettesítő szolgálat
– November 25. hétfő, 10.00 órakor Zárdakert Idősek Otthonában,
11.00 órakor Átrium Idősek Otthonában úrvacsorai istentisztelet
– November 27–29. szerda –péntek, 18.00 óra Adventi
Evangelizáció a gyülekezeti házban „Bizony jövel uram Jézus...”
János Jelenések könyve
– December 1. vasárnap, 10.00 óra Advent 1. vasárnap istentisztelet, úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAINK:
– Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő 7. osztály 1. csoport
		
10.00 óra – felnőtt istentisztelet
		
10.00 óra – gyermek istentisztelet
– Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente egyszer)
– Szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
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– Péntek: 17.00 óra konfirmáció előkészítő 7. oszt. 2. csoport
		
18.00 óra Bibliatanulmányozás: Márk evangéliuma tanulmányozása (havonta egyszer)
HIVATALI IDŐ
Hétfő: 15.00–18.00 óráig
Szerd: 9.00–12.00 óráig
Egyházfenntartó-járulék befizetésre és lelkigondozásra is van
lehetőség.
Elérhetőség: 06-29/953-404 és 06-20/521-5834
Az alkalmainkra minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
November–december
Istentiszteleti alkalmak:
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 óra
– Istentisztelet úrvacsorával: december 1. vasárnap, 10.00 óra
– Szupplikációs istentisztelet: november 17, vasárnap, 10.00 óra,
Somogyvári Flóra 5 éves teológus hallgató szolgálatával
– Ö rök élet vasárnapi istentisztelet: november 24. vasárnap,
16.00 óra. Szeretettel hívjuk mindazokat a gyászoló testvéreinket,
akik szerettüket ebben az egyházi évben veszítették el.
– A dvent 1. vasárnapi istentisztelet: december 1., vasárnap,
10.00 órakor.
Rendszeres csoportos alkalmaink:
– B aba-mama kör: november 5. kedd, 9.30 óra és december 3.
kedd, 9.30 óra (Balázs-Szabó Júlia),
– G yermek-istentisztelet: november 17. vasárnap, 10.00 óra (Berki
Viktória)
– Konfirmációs órák: péntek 16.00 óra
– A sszonykör: november 11. hétfő, 16.30 óra
– Férfikör: december 2. hétfő, 18.00 óra (Varsányi Ferenc)
– Kórus: péntek 17.00 óra
Adventre készülő alkalmaink:
– Kézműves foglalkozás gyermekek, fiatalok részére: november 23.
szombat, 14.00 óra, adventi koszorúk és más díszek készítése
– Adventi koncert az inárcsi evangélikus-református templomban:
Völgyessy-Szomor Fanni énekesnő műsora. Az alkalom ingyenes.
Gyülekezeti kirándulás:
December 7. szombat, 19.00 óra: János vitéz c. előadás, Operett
színház
Angol órák:
Gail Hadley önkéntes kedd, szerda és csütörtök délután segítséget
nyújt az angol nyelv gyakorlásában december 10-ig.
Jelentkezés: 06-20/824-2019
– 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.
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Végső Búcsú
Név	Születési idô Halálozás idôp.
Majeczki Miklósné
(Kancsár Anna)
1925. 01. 28.
2019. 09. 02.
Balogh György
1942. 03. 02.
2019. 09. 05.
Vincze János István
1949. 06. 03.
2019. 09. 06.
Kongrácz Pálné
(Kaldenecker Mária)
1943. 04. 23.
2019. 09. 19.
Szatmári Szilvia
1994. 07. 02.
2019. 09. 25.
Buzek Istvánné
(Godor Erzsébet)
1932. 08. 31.
2019. 09. 26.
Kálvin János
1932. 03. 02.
2019. 09. 28.
Holecz Ferencné
(Rumó Katalin)
1955. 03. 20.
2019. 10. 02.
Kosztolányi Istvánné
(Csordás Erzsébet)
1947. 10. 08.
2019. 10. 05.
Gyöngyösi Sándor
1946. 08. 03.
2019. 10. 04.
Danyis Lénárd
1963. 07. 14.
2019. 10. 06.
Dormány János
1950. 07. 01.
2019. 10. 07.
Svébis Györgyné
(Rizmajer Terézia)
1928. 02. 07.
2019. 10. 10.
Ágoston Ferencné
(Sirkó Erzsébet)
1928. 01. 23.
2019. 10. 10.
Udvari Józsefné
(Deák Erzsébet)
1931. 05. 06.
2019. 10. 11.
Buzás Istvánné
(Zsolnai Ilona)
1942. 04. 15.
2019. 10. 12.
Garajszki István
1936. 06. 06.
2019. 10. 16.
Jung Elisabeth
1956. 05. 13.
2019. 10. 20.
Papp György
1949. 08. 29.
2019. 10. 24.

Osztozunk a családok gyászában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszöntet mindazoknak, akik szere
tett halottunk, Buzás Istvánné, született Zsolnai Ilona
temetésén részt vettek, sírjára elhelyezték az együtt
érzés virágait.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk, Farkas József temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, valamint,
akik utolsó útjára elkísérték és osztoztak a család
fájdalmában.
Farkas család
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Az első dabasi filmforgatás

A

helyi emlékezet számos filmforgatás
maradandó pillanatait őrzi (Úri muri,
Ludas Matyi, Ecseri lakodalmas, Rákóczi
hadnagya, Prakovszky, a siket kovács,
Iszony, Büdösvíz, A falu jegyzője stb.).
Mindegyik alkotás komoly művészi színvonalat képviselő értéke a magyar kultúrának
és további közös jellemzőjük, hogy valamennyit az 1945 utáni időszakban gyártották. Van azonban olyan alkotás is, mely
jóval korábban, még a hazai filmgyártás
hőskorában, a némafilmek időszakában
készült, s a körülmények azt mutatják, hogy
már akkor is a kúriák vonzerejének köszönhetően települtek a filmesek Dabasra.
Jelenlegi ismereteink szerint a nagy magyar
mesemondó, Jókai Mór (1825–1904): Mire
megvénülünk című regényének 1916. évi
adaptációja volt az első filmes produkció,
melyet a Halász család jóvoltából településünkön forgattak.
Az alkotás az első magyar filmműhelyek
egyikében, az 1912-ben alakult Uher filmgyárban készült, és ez volt az első magyar
Jókai-film. Érdemes rögtön tisztázni, hogy a
tulajdonképpeni első Jókai-film, a Szegény
gazdagok (Die armen Reichen), Német
országb an készült 1915-ben, német színészek közreműködésével. Az ily módon végül
is német produkció 1915. november 15-én
került a magyar közönség elé az Omnia
moziban, és bizonyosan volt szerepe abban,
hogy a hazai szakemberek megfogalmazták a magyar Jókai film igényét. A „Mire
megvénülünk” előkészítő munkálatai két
teljes hónapot vettek igénybe, és maga a
forgatás, 1916 nyarán, főként augusztusban,
egy hónapig tartott. A nagyszabású produkcióban 500 szereplő működött közre. Ifj.
Uher Ödön (1892–1989) rendező a reformkorban játszódó romantikus, drámai családi

történet feldolgozása során mindvégig a
korhűségre törekedett, így a hitelesség
érdekében az 1830-as évek úri világát idéző
alkotást – fővárosi, budai helyszínek mellett
– jelentős részben Alsódabason, a Halász
család kúriáiban forgatták. A forgatókönyvet Hevesi Sándor (1873–1939), a Nemzeti
Színház akkori rendezője írta, az operatőr
Kovács Gusztáv (1895–1969), a főszereplőt,
a később Hollywoodba is eljutó sztárszínész,
Beregi Oszkár (1876–1965) alakította, párban a pályakezdő Megyery Sárival (1897–
1983), aki Sacy von Blondel művésznéven a
következő másfél évtizedben több tucat
német filmben szerepelt. A Halászok családi relikviái mellett a Magyar Királyi Operaház
és a Nemzeti Színház díszleteit, kosztümjeit
és jelmeztárát is használták a felvételek
során. A dabasi forgatásról a kor szaklapjai,
a Színházi Élet és a Mozihét hasábjain fennmaradt néhány tudósítás, de a legtömörebb összefoglalót Az Ujság című lap
bemutató előtti méltatása adja: „A jobbnáljobb alakítások a legtermészetesebben
illeszkednek bele abba a pazar
fénnyel és hihetetlenül nagy költséggel elővarázsolt biedermeierkorba, melynek korhű beállításához Budapest régiségein kívül a
dabasi Halász-család – ahol Jókai

annyi szép napot töltött – ősi klenódiumainak egész tárházát bocsájtotta rendelkezésre: az igaz korhű bútorok, dísztárgyak és
díszruhák egész tömegét, hogy egy valóban korhű és tökéletes regény kerüljön a
filmre, melynek nagy kvalitású, tökéletesen
magyar stílusú rendezése ifj. Uher Ödön
mesterműve és felvétele a kinotechnika vívmánya, az Uher-filmgyár hatalmas alkotása.”
A bemutatóra 1917. januárban, ezúttal is
az Omnia moziban került sor, a filmdrámát
két részben, 8 felvonásban tekinthették
meg a Jókai nevével és 1865-ben készült
alkotásával mozgósított nézők. Az első rész
címe: Az Áronffy család végzete, a másodiké: Tíz év múlva. A kétrészes film bemutatója nagy közönségsikert hozott, melynek
köszönhetően a következő években még
számos Jókai-művet adaptáltak filmvászonra. A némafilmes hőskorszak alkotásainak
döntő többsége, szakirodalmi adatok szerint mintegy 95%-a (!) azonban elveszett az
eltelt évszázadban.
A Mire megvénülünk váratlanul, szerencsés körülmények között, 1989-ben került
elő egy magángyűjteményből, de igen
rossz állapotban, és erősen hiányosan. A filmet az eredeti 3000 méterből fennmaradt
1416 méter hosszúságú kópia alapján a
Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Kodak
Kft. támogatásával restaurálta a Magyar
Nemzeti Filmarchívum, s a felújított alkotást
2001. szeptemberében, a némafilmeknél
szokásos zongorakísérettel mutatták be. A
felújított kópiát a filmes közgyűjtemény, a
Magyar Nemzeti Filmarchívum őrzi.
A Mire megvénülünk című kétrészes
némafilm a hazai filmtörténet számon tartott alkotása, létrejöttében a korszak neves
művészei és szakemberei vettek részt.
Sikerében az alsódabasi helyszín és a
Halász-család szerepét sajtótudósítások,
filmtörténeti munkák rögzítették. A forgatás elfeledett, ismeretlenné vált ténye a
dabasi helytörténetnek, újbóli felfedezése
értékes adaléka kulturális örökségünknek.
Valentyik Ferenc
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kézilabda

DABAS VSE KC – bajnoki összefoglaló

H

armadik szezonját kezdte meg Dabas város férfi kézilabdacsapata az NBI-es kézilabda-bajnokságban. A két
korábbi idényben egyaránt a 8. helyen végzett a csapat, ami nagy
büszkeségre adhat okot, hiszen Európa egyik legerősebb bajnoksága a magyar. Olyan csapatokat láthat vendégül évek óta együttesünk mint a Veszprém és a Szeged, akik a világ elitjéhez tartoznak, de a közvetlen élmezőny csapatai – köztük kiemelten a
Tatabánya és a Balatonfüred – is állandó szereplői a nemzetközi
kupasorozatoknak.
Ebben a folyamatosan erősödő mezőnyben kell tehát újra és újra
helytállniuk a dabasi fiúknak. Ezt nagyon jól tudja a klubvezetés is,
így ők már a nyáron elkezdték a felkészülést az idei szezonra a csapat megerősítésével. Viszonylag nagyobb játékosmozgás volt a
nyári szünetben, így a Tomori–Szilágyi edzőpárosnak öt új játékost
kellett beépítenie a csapatba. Tehetséges magyar játékosok mellett nemzetközi szinten jegyzett játékost is tudott igazolni a csapat, így jó előjelekkel várhattuk az új szezont.
Július második hetében már el is indult az alapozó munka, amit
sajnos sok sérülés hátráltatott, ráadásul már augusztus végén elindult a bajnokság, így nem volt sok idő a formába hozásra. Egy előrehozott mérkőzésen Veszprémben kellett rögtön bemutatkoznia
az új dabasi csapatnak, ami inkább volt még a felkészülés része számukra, mint a valódi rajt. De a nagyobb különbségű vereség sem
vette el a játékosok kedvét, sőt még jobban motiválta őket, hogy a
hazai első mérkőzés jól sikerüljön. Augusztus utolsó napján ennek
köszönhetően 10 góllal verték meg a Mezőkövesd csapatát. Majd
szeptemberben az újonc Orosházához látogatott a csapat és
magabiztosan, végül 3 góllal verte a házigazdát. Ez a lendület
tovább folytatódott és egy bravúros pontszerzést ünnepelhettek
hazai pályán a Balatonfüred ellen. Hogy tökéletes legyen a hónap,
végül Budakalászon is győzött a csapat, ami a tabellán az 5. helyig
vitte a gárdát. Októberben 3 hazai mérkőzés volt a menetrendben.
Nehéz ellenfelek következtek a sorsolásban, de bizakodott minden-

A HARCOS DOJO SE

L

November 8., péntek
November 12., kedd
November 19., kedd
November 30., szombat

18.00
18.00
18.00
18.00

FTC-HungaroControl–Dabas VSE KC
MOL-PICK Szeged–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC–MOL-PICK Szeged
Sport36 Komló–Dabas VSE KC

nagy sikerű fellépése Lajosmizsén

ajosmizsei dojonk karatékái léptek fel a családi napon a
sportiskolában.
A bemutatón előadtak formagyakorlatokat, páros küzdő kombinációkat, pajzsos feladatokat és persze volt küzdés is. A bemutatónak nagy sikere volt a gyerekek körében.
Aki szeretné kipróbálni a harcművészet ezen ágát és elmúlt
már 4 éves, megtalál minket a Táncsics Gimnáziumban minden
hétfőn és szerdán 17.30-tól.
Bővebb információ: Peszeki Attila edző - 06 30/534 1079
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ki a jó szereplés folytatásában. A bajnokság erejét mutatja, hogy
senki ellen sem lehet biztosra menni és sajnos ezt a saját bőrén
tapasztalta meg a csapat. Mindhárom októberi ellenfelünk – sorrendben a Gyöngyös, a Csurgó és az Eger is – győzteskén távozott
Dabasról. Ezek az intő jelek azonban még időben érkeztek, így a
folytatásra jobban kell koncentrálni.
A bajnokság mellett idén is elindul a csapat a Liga Kupában és a
Magyar Kupában is. A Magyar Kupa november közepén indul a
csapat számára, ahol a 3. fordulóban az Orosháza lesz az ellenfelünk hazai pályán, egyelőre még nem ismert időpontban. A Liga
Kupa azonban már elindult. A csoportkörben a D jelű kvartettben
szerepel majd csapatunk a Lajosmizse, a Kecskemét és a Vecsés
ellenfeleként. A start jól indult, mivel 8 gólos győzelemmel kezdtek
a fiúk Lajosmizsén.
Nagy pozitívum, hogy szezonról szezonra egyre több fiatal,
Dabason nevelkedő tehetség kap szerepet a felnőtt csapatban is.
Ez hosszú és kitartó szakmai munka eredménye, hogy már nemcsak utánpótlás szinten tud eredményes lenni az egyesület a legjobbak között, hanem ezeket a fiatal játékosokat fel tudják készíteni
arra, hogy felnőtt mezőnyben is helytálljanak.
Nagy segítség, hogy minden mérkőzésen sokan szurkolnak a
csapatnak az OBO Arénában. Az egyesület számára országosan is
előkelő eredmény a nézőtérre érkezők nagy száma, a játékosokra
pedig nagyon ösztönzően hat. Köszönjük ezúton is a szurkolók
támogatását és várjuk őket a további mérkőzéseinkre is!
Hajrá Dabas!
Kovács Péter
A férfi felnőtt csapat novemberi NBI-es bajnoki mérkőzései:
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A Dabas Sparks hírei

A

z elmúlt hétvégén újabb állomáshoz érkezett a Sparks felkészülési időszaka. Kecskeméten a Dunakeszi Rangers
csapata ellen lépett a csapat pályára, egy barátságos mérkőzés
keretében, pompás időben. A végeredmény ezúttal másodlagos
szempont volt, a hangsúly az új dolgok kipróbálásán és a kevésbé
jól működőek hangolásán volt. Ettől függetlenül, mindenki nyerni
ment. Már a meccs elején belekezdett a Szikrák támadóegysége,
Turcsány Bálint, aki immár kezdő irányítóként várhatja a szezont,
hat pontot érő átadással találta meg Kis-Prumik Attilát. Nem sokkal később Garajszki Ádám is beért a célterületre, így hamar nagy
előnyre tettünk szert. Az offense mellett a Sparks védelme és speciális csapategysége is okozott látványos pillanatokat, több labdaés pontszerzés képében. A szünet után egy kissé leült a csapat, a
Rangers derekasan zárkózott, több nagy játék is összejött nekik.
A srácokon látszott, a focihiány okozta berozsdásodás, a Rangers
pedig ügyesen leplezte a két alakulat közti osztálykülönbséget.
Ami tavaly jellemző volt, sajnos még most is jelen van. Nem hibázik sokat a csapat, de azokat rendre sikerül jól kihasználnia az
adott ellenfélnek. A fáradtság is idejekorán ütötte fel a fejét, de
inkább ilyenkor, mint éles meccsen. A csatát végül Bíró Krisztián
zárta le, beállítva a 30:20-as végeredményt. „Nagyszerű csapatmunkával sikerült győzelmet aratnunk a Rangers ellen, akik egy jó
és sportszerű csapat. Kihívások elé állítottak minket, főleg a
második félidőben, de jól reagáltunk rá és meg tudtuk őrizni az
előnyünket. Nagyon hasznos volt ez a mérkőzés a jövő évre való
felkészülés tekintetében. Van még min csiszolni, de jó úton

járunk.” – Strupka András, korábbi irányítónk, aki ezúttal támadókoordinátor szerepkörben mutatkozott be. De nem ő volt az
egyetlen, aki új feladatok elé került. Több újoncot és juniort is felavattak a meccsen, akik ügyesen helytálltak. A mérkőzés előtt egy
toborzó is lezajlott, ahol a sportág iránt érdeklődök próbálhatták
ki magukat különböző edzésfeladatokon belül, remélhetőleg
ezzel újabb játékosokat találva a jövőre. Továbbra is várjuk, kortól
függetlenül a lelkes jelentkezőket. A Sparks pedig nem pihen, sok
van még az évből hátra, novemberben, a Budapest Titans otthonában folytatják a felkészülést.			
Tóbi Ádám

A Tour de fekt őszi kerékpártúrája

N

aptár szerint ősz van, és ismét véget ért az őszi kerékpártúránk. Ideális, napsütéses, kissé szeles időben indultunk
október 20-án vasárnap, 9.00 órakor a Szent István térről.
Első állomásunk Tatárszentgyörgy volt, itt szusszantunk egy
keveset, majd Örkénybe tekertünk, ahol elfogyasztottuk a „nosztalgiás” zsíros kenyeret, pirosparikásan, zöld hagymával. Az étektől
erőre kapva, megindultunk Hernádra. Ott ismét lazítottunk, majd
két felé oszlott a csapat, egyik része Dabasra kerekezett, a másik
része pedig átbicajozott Újhartyánra. Ott, kis beszélgetés után
Dabas felé vettük az irányt. Az egész nap, jókedvvel, nevetéssel,
csodás hangulatban telt, élveztük a nap gyógyitó sugarait, és az
együttlét békességét, melyről a fotó is árulkodik.
Sajnáljuk, hogy a baráti kör tagjain kivül csupán néhány kerekezni
vágyó dabasi lakos csatlakozott csapatunkhoz. Akik otthon maradtak, egy csodás élménytől fosztották meg magukat.
További szép őszi napokat kíván:
A Tour de Fekt Baráti Kör, Dabas!
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A KyoNewaza Szövetség
októberi eredményei

Osu!
Október 12-én Kartalon került megrendezésre a Global Grappling
idei szezonjának első fordulója, ahol a KyoNewaza Szövetség versenyzői az alábbi eredményeket érték el:
dr. Fazekas Ádám Combat Grappling	I. hely
Demeter Dominik Gi Grappling Ifjúsági 2. +73 kg	I. hely
Forgács Nikolett	Nogi Grappling Ifjúsági 2.	II. hely
Krizsa Hunor
Gi Grappling Gyermek 2. -30 kg	IV. hely
Tóth Boglárka
Gi Grappling Ifjúsági 2.	I. hely
	Nogi Grappling Ifjúsági 2.	III. hely
Asztalos Sándor Gi Grappling Felnőtt, kezdő -77 kg	II. hely
Gomola Bence	Nogi Grappling Kadet	II. hely
A versenyzők fejlődése töretlen, ahogy ez az eredményeken és a
létszámon is meglátszik, ugyanis soha ennyi kyonewazás nem
indult még egyszerre földharc versenyen.
Az indulókon kívül ráadásul Klemencz Dániel, Kulcsár Balázs és
dr. Fazekas Ádám bíróként, míg Kulcsár Mónika és Marosi Enikő
segítőként vettek részt a versenyen.

Ha ez így folytatódik, akkor szervezetünk lehet a Magyar
Grappling Szövetség első teljes jogú képviselete.
Külön köszönet dr. Fazekasné dr. Szabó Zsófiának és Kovács
Dánielnek a versenyen kifejtett edzői munkáért.
A következő forduló november 23-án lesz Szegeden, ahová még
nagyobb csapattal tervezünk érkezni, ám előtte még szurkolhatunk Tóth Andrásnak, aki november 9-én Bakuban célba veszi a
világbajnoki címet!
Osu!
Global Kyokushin - KyoNewaza Szövetség

Őszi éremeső a Harcosok Klubjánál

Ú

jabb mozgalmas és eredményes
hónapot tudhat maga mögött a
Harcosok Klubja.
A nyári szünetet követően, szeptember
utolsó hétvégéjén Karcagon indult újra a
versenyszezon, ahol formagyakorlatban
egy első és egy harmadik helyet, küzdelemben pedig egy arany-, két ezüst- és három
bronzérmet szereztek karatékáink.
Az ígéretes kezdés után folytatódott a
kemény edzésmunka: október elején klubunk elnöke, sensei Ábrahám Edit
Almásfüzitőn vezetett küzdőszemináriumot, ahol a meghívott egyesületek növendékei a versenyhelyzet terhe nélkül próbálhatták ki magukat, valamint sajátíthattak el
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újabb technikákat. A következő hétvégén a
Spirit SE meghívására már Cegléden, az
„Erőműben” zajlott a felkészülés.
A kitartó munkának meg is lett az eredménye: október 26-án, Budapesten a VI.
HINOMOTO Kupán léptek tatamira versenyzőink, 40 klub közel 250 növendékével.
A nemzetközi mezőnyben a Harcosok
Klubját most 9 fő képviselte, kiemelkedő teljesítményekkel.
Formagyakorlat versenyszámban Bene
László a 3., Horváth Eszter a 2., ifj. Farkas
György pedig az 1. helyet szerezte meg.
Knock down küzdelemben ifj. Farkas
György 3 nyert küzdelemmel az első helyet
szerezte meg. Szokonya Gergőt a legtöbb

waza-arit és ippont bezsebelő versenyzőként a dobogó legfelső fokára szólították,
így ő is bajnok lett.
Garamszegi Zente 4 nyert küzdelem után
szintén aranyéremmel térhetett haza.
Bene László is hatalmas csatákat vívott,
ami most ezüstéremre válthatott, ifj. Horváth
Tamás pedig a dobogó 3. fokára verekedte
fel magát. Kelemen Márk ez alkalommal a 4.
lett az ifik kategóriájában.
Ez a verseny megmutatta, hogy milyen
elszánt a Harcosok Klubjának csapata: határozott, átgondolt, dinamikus küzdelmeket
láthattunk tőlük.
A munka pedig tovább folytatódik a
Wellis Sportközpontban: hétfőn, szerdán és
pénteken várjuk az érdeklődőket.
Információk és jelentkezés:
06 -70/376 -3001, valamint a
Harcosok K lubja Kyokushin
Karate SE facebook oldalán.
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Szántó Kira Amira és Gabona Nikol életük első
nemzetközi versenyén duóban ezüst érmet szereztek a kanadai Montreal városában megrendezett Nemzetközi Rúdsport Világbajnokságon.
Gratulálunk és biztosak vagyunk benne, hogy
még sokat fogunk róluk hallani.
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Tenisz

Gordiusz Kupa–páros verseny
A Gelle-Szehofner páros elhódította a kupát
A hagyományőrző Gordiusz Kupa az idei év második dabasi páros
teniszversenye volt. Tizenegy csapat vágott neki a megmérettetésnek, köztük olyan régi nagy nevek színesítették a palettát, mint
Kosztolányi György, Mauritz Béla vagy Danyis János. A torna
abszolút favoritja, a Gelle-Szehofner duó ellentmondást nem
tűrve, hurrikán erejével söpört végig a mezőnyön, maguk mögé
utasítva olyan kiváló páros csapatokat, mint a Gondos-Rápolthy, a
Fritz-Dr. Farkas vagy a Dr. Tóth-Marczinkó.

Korosztályos Tenisz
Kőszegi Zente duplázása – Decathlon Teniszvetélkedő
Kőszegi Zente egyre jobban teljesít a korosztályos teniszversenyeken. Először a BME Sportközpontban, majd pedig a rákövetkező
hétvégén, az Akadémia Tenisz Klubban állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Szép volt, Zente!
A Dabas Pónilovasiskola lovasa Sáli Csenge a Connemara Lovas
Egyesület színeiben két kategóriában is versenyzett a Pest Megyei
Díjugrató Bajnokság döntőjében, Simonpusztán. Connemara
pónijaival a lovak stílusversenyében az elődöntő 2. helyezése után
a döntőben a 4. helyezett lett, a lovasok stílusversenyének döntőjében szintén a 4. helyen
végzett. Korábban a
Regionális díjugrató versenyen csapatban
bronzérmet szerzett.
Gratulálunk!
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Bábel Antónia

Ágyat vetett a fáradt ősz
Ágyat vetett a fáradt ősz,
Lehever még a tél előtt.
Deret fagyaszt a homloka,
Medve, no meg a mormota
Almot dagaszt, pihe-puhát,
Pizsamát ölt, vastag ruhát.
– Mit csinálsz itt, kicsi vendég? –
Szól a medve, s ahol nemrég
Ő volt az egy házigazda,
Mormota most ágyát rakja.
– Kerestem egy jó kis helyet,
Nálad tölthetem a telet?
Medve örül, mintha nyúznák.
– Nem is tudom, hogyan tudnád…
Hisz a barlang nem túl tágas!
Mormotának nem kell válasz.
– Kedves tőled, medve koma,
Úgysincs mennem már sehova.
Kettesben majd jól megleszünk,
A barlangból ki sem megyünk.
Tarsolyomban ezer mese,
Unalomnak nem lesz helye!
– Azért volna itt egy kérdés:
Miért vezetett fürge lépés
Otthonomba, kis mormota?
– Ó, családom oly nagy csoda,
Harminc gyerek, száz unoka!
Éhes, álmos, jön a foga!

Elég lett már rég a jóból,
Ki nem fogynak ők a szóból…
– Az ő szájuk sosem fárad?
Hisz nincs szószátyárabb nálad…
Véleményem, ha eltűröd,
Ők rakták ki a te szűröd.
– Hadd maradjak, kérlek, medve!
Számon lakat, alhatsz csendbe’.
– Itt maradhatsz, de tavasszal
Mehetsz, senki sem marasztal.
A mormota boldog már most,
Megrakja a puha vánkost.
Horkolásra kész a bunda,
Levél halom a nagydunna.
Nem csábít se méz, se málna,
Csak a finom moha párna.
– Nem állhatom a hűs telet,
Tavaszig én föl nem kelek.
– szól a medve, s hívja avar,
De a másik választ hadar:
– Így teszed jól medve pajtás!
Amíg újra kinő hajtás,
Hóvirág és zsenge bimbó,
Addig nekem is csak így jó!
– Aludjunk, hát! Csöndet mormot…
A medve már mélyen hortyog.
A másik is szunnyad végre,
Nem gondol a fagyra, jégre.
S míg a Fehér kint havazik,
Békén alszanak tavaszig.

2019. november											

Kedves Gyerekek!
Üdvözöllek Benneteket az Északi-sarkról!
Rudolf a rénszarvasom a fülembe súgta, hogy a szán útra kész és már nagyon várja, hogy elinduljunk, és elvigyük a sok finomságot, játékot Nektek. A szorgalmas Manóim egész évben lelkesen
készítették és csomagolták az ajándékokat kívánságaitok szerint.
Szeretném nektek elmondani, hogy mennyire örültem a sok szép levélnek és rajznak, amit az
utóbbi években kaptam Tőletek. Köszönöm! Féltve őrzöm mindet!
Idén is várom a leveleket, de lenne egy különleges kívánságom is! Arra kérnélek Benneteket, hogy
segítsetek feldíszíteni a karácsonyfámat gyönyörű, kézzel készített munkáitokkal! Így a Szentestét is
veletek tölthetem! Minden dísz egy-egy gyermek örömteli mosolyát idézi majd fel nekem! Idén Ti is
csodát tehettek, megvalósíthatjátok az én álmomat a Mikulás álmát!
A leveleket, díszeket várom a Mikulás-házba Dabasra (2370 Dabas Lakos doktor utca 27. ), ahol
december 1-én délelőtt 10.00 órától délután 18.00 óráig találkozhatsz személyesen is velem, a
manóim és rénszarvasom kíséretében. Ha nem szeretnétek postázni, munkáitokat leadhatjátok
iskolátokban, óvodátokban is, november 28-ig, melyeket szorgalmas manóim gyűjtenek össze és
juttatnak el hozzám!
December 1-én a gyermeknek egy különleges ajándékkal is szeretnék kedveskedni. A „szerencsés
kezűek” A Barkácsmackó Műhelyben elkészíthetik saját mackójukat, akinek kis testét megtölthetik
szívvel, lélekkel, szeretettel.
A többi karácsonyfadíszt készítő gyermek között pedig értékes ajándékokat sorsolunk ki délután!
Egész nap programokkal, mézeskaláccsal és forró kakaóval várunk Benneteket!
Nagyon várom, hogy újra találkozhassunk!
Szívem összes szeretetével ölellek Benneteket:

a Mikula's

Mikulás–ház(Levendula Ház)
10.30–11.00 Ringató a legkisebbeknek
10.00–11.00 óráig Portéka Színpad – Decemberi csillagok c. előadása
A Mikulás 10.00 órától várja a hozzánk ellátogatókat!
10.00–12.00 óráig Rénszarvas
11.00–11.30 Bábos Mesekuckó Ajándék a Télapónak című meséje
11.00–12.00 óráig Páli Petra – Hóhercegnő és a Mikulás lányok
12.00–13.00 óráig Silver Duo Karácsonyi dalok
13.00–13.30 Mikulás karácsonyfájának átadása
13.30–14.00 óráig Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola
gyermekeinek műsora
14.00–15.00 óráig Silver Duo – karácsonyi dalok
15.00 órától Mikulás a színpadon, ajándéksorsolás

– Barkácsmackó – mackókészítés!
– Kézműves foglalkozás
– Állatsimogató
Tea, kakaó, kürtőskalács, forralt bor, kenyérlángos

Szent István tér
16.00 Holdfénykert koncert az ovisokkal
16.30 Budavári Gospel Kórus
16.30 Kigyúlnak az ünnepi fények
17.00 Fényshow

Egész délután adventi kézműves vásár!

Egész nap:
– Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatés Központ:
adományok átadása a rászoruló családok számára
– Mézeskalács-kiállítás Egri Márta alkotásaiból,
mézeskalács-díszítés

18.00
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Országos Jótékonysági Vadászat Bugyin
A jótékonysági vadászatokat az Országos Jótékonysági Vadászat
Nonprofit Kft. kezdeményezésére 2013 óta rendezik meg minden év december 27-én Fejér megyében, hogy
gyermekek gyógyítására gyűjtsenek
adományokat.
2019-től kezdődően minden évben
az ország mind a 19 megyéjében
megrendezésre kerül a jótékonysági

30

vadászat, amelynek bevételét 19 megyei kórház gyermekosztályának orvosi eszköz parkjának fejlesztésére adományoznak.
Pest megyében a Heim Pál Gyermekkórházat fogják támogatni a résztvevők.
A jótékonysági vadászat december 27-én reggel
8 órától várja a vadászokat a Forster Vadászkastélyhoz.
Stratégiai partner: Lakto Kft.
Bővebb információ: www.ojv.hu

