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Juhász Gyula:

KARÁCSONY FELÉ
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
1902

Áldott karácsonyt és reményteljes új esztendo”t kíván:
Ko”szegi Zoltán polgármester
és a Dabasi Újság szerkeszto”sége!

1

„A karácsony a szeretet, és ádvent
a várakozás megszentelése.”

Fotók | Karlik Dóra

Pilinszky

December 1-jén fellobbant az adventi koszorú első gyertyájának
lángja és az ünnepi fények a város főterén. Az egésznapos programok délelőtt kezdődtek a karácsonyi díszbe öltöztetett
Levendulaházban és a Gombay–Dinnyés-kúriában, ahol a Mikulás,
szorgos manó-segédeivel és Rudolf, a rénszarvas várta a gyermekeket. Hóhercegnő és a Mikulás-lányok, a Portéka színpad, a Silver
duó és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai hangulatos műsoraikkal segítettek ráhangolódni az ünnepre, az adventi várakozásra.

2019. december

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Délután a Szent István téren folytatódtak a programok adventi kirakodóvásárral, állatsimogatóval és színpadi műsorokkal. A Holdfénykert együttes népi dallamokkal átitatott dalai mellett a Bóbita Óvoda gyermekeivel egy közös
produkciót is előadtak, ezzel is szimbolizálva az összetartozást, a szeretet ünnepének közelségét.
A Budavári Gospel Kórus egyházi és világi dalokkal emelte az est hangulatát. Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője után, hagyományainknak megfelelően, meggyújtotta az adventi koszorú első gyertyáját.
Az est sztárvendége a Margaret Island volt, akik lendületes, bájos szövegeiken és dallamvilágukon keresztül mindenkit magukhoz öleltek.
Köszönjük minden támogatónak, hogy erejüket és idejüket nem kímélve segítették ennek a napnak a létrejöttét.
A dabasi Karitász a lakosság segítségével idén is egyre több rászoruló családon tudott segíteni. A
Dabas Város Nyugdíjas Klub elnöke, Szilágyhegyi Jánosné és az egyesület egyik tagja, Farkas Mihályné
is a nemes ügy mellé állt és rengeteg süteményt sütöttek, amivel az adománysátorban várták a segíteni szándékozó embereket.
–szerk.–
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A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA

N

ovember közepén a Halász Móricz-kúriában ünnepeltük a Családsegítő Szolgálat, a
két idősek otthona, a Vörös ke reszt, a Reménysugár Fogya té ko sok Napközi
Otthona dolgozóit és a karitász önkénteseit a Szociális Munka Napja alkalmából. A műsort
a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola tehetséges növendékei és művésztanárai adták. Az
eseményen Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte a szociális szférában tevékenykedőket, megköszönte egészéves áldozatos munkájukat, azt, hogy a Dabason élő nehéz helyzetben élő családok mindennapi
megsegítéséért fáradoznak.
A képviselő-testület idén a Rá szorul takért és Elesettekét Díjat az önkormányzati
hivatal szociális előadójának, Mészárosné
Szondi Arankának adományozta, aki több
évtizede látja el az önkormányzat népjólléti
és szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának referensi munkáit, szociális előadóként
pedig sokat fáradozik a rászoruló családok
megsegítésén. A kitüntetést egy egészségügyi beavatkozás miatt családi otthonában
vette át. Ezúton is jobbulást kívánunk neki.
Feldman

Fotók | Molnár Imre Balázs

JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK KÖSZÖNTÉSE

N

ovember utolsó napján – folytatva a több évtizedes hagyományt – a Sári Zarándok és Kulturális Központban köszöntöttük az idei évben arany-, smaragd-, gyémánt-, vagy vaslakodalmukat ünneplő házaspárokat.
Amióta az önkormányzat szervezi ezt az ünnepséget, most először köszönthettünk 75., azaz koronaékszer-lakodalmukat ünneplő párt. Balog Vince és Gombár Ilona 1944-ben, 75 esztendővel
ezelőtt kötöttek házasságot Sáriban. Életük, egymás iránti szeretetük és hűségük példaértékű lehet mindenkinek. A megjelent 28
párt Dr. Erdélyi Zsolt, városunk anyakönyvvezetője köszöntötte,
majd a házaspárok az emlékkönyvek aláírásával megerősítették
több évtizede tett fogadalmukat. A város nevében Pálinkásné
Balázs Tünde alpolgármester és Kőszegi Zoltán polgármester
adták át az ajándékokat és jókívánságokat.
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Kőszegi Zoltán polgármester
beszédében felhívta a figyelmet
arra a tiszteletre és türelemre,
amit a közönség tanúsítot t
a közel egy órás ceremónia alatt,
és ki emelte, hogy mennyi toleranciára, szeretetre és megbocsátásra van szükség egy ilyen hoszszú házasság során.
A jubiláló párokat ünnepi
műsorral köszöntöt te a
Divertimento Trió, valamint a
Bazsalicska Citerazenekat, a
Borovenka Néptáncscsoport és a
Rozmaring Hagyo mány őr ző
Népdalkör. A program végén
a családtagokkal, unokákkal, dédunokákkal közös tánccal zárult a
rendezvény.
Azoknak a pároknak, akik nem tudtak részt venni a rendezvényen az önkormányzat munkatársai eljuttatják az ajándékokat.
Jó egészséget és még hosszú, boldog közös életet kívánunk
minden házaspárnak!
K. D.
Fotók | Karlik Dóra
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ADVENTI ANGYALOK

8 db babakapszulával, amelyek segítenek
a koraszülött gyermekeknek szó szerint
kapaszkodót találni az élethez, egy egészséges jövőhöz. A sterilizálásban a Dr. Halász

Az est egyik legfelemelőbb pillanata
volt a Te Hangodat Ismerem Alapítvány a
Kora s zü l öt tekér t é s K isg yerm ekes
Családokért bemutatkozása. Képviselőik,
Hazay Tímea és Antal Kata énekkel, zenével érzékeltették az inkubátorok mellett
végzett angyali szolgálatukat, amellyel számos magyarországi gyermekkórházban és
gyermekintézményben találkozhatunk. Az
alapítvány munkáját támogatta a dabasi
Horgolóklub átadott ajándékával, az általuk készített 55 db sterilizált polippal és

Géza Szakorvosirendelő nyújtott segítséget.
A Kreatív Alkotó Kör kiállított angyalai, a
megható műsorok, S. Sebestyén Katalin
angyaltanár reményünk szerint segítették,
hogy a jelenlévők betekintést nyerhessenek az angyalok mindennapjaiba, hogyan
fejlesszük képzelőerőnket és érzékeinket,
hogyan vegyük észre a mindennapok
szépségeit, értékes történéseit és ezáltal
hogyan járja át lelkünket az öröm.
–szerk.–

Az Adventi angyalok kiállításon
közel 30 alkotó - Barsi Réka, Bábel
Klaudia, Bicskei Istvánné, Fazekasné
Kovács Klára, Faragó Márk, Gomola
Imréné, Gubicza Jánosné, Hornyák
Annamária, Hubert Béláné, Jarábik
Ju di t, Kajliné Lu dá nyi M argi t,
Kosztolányi Balázsné, Kovácsné
Eszes Edina, Kubik Judit, Lajáné V.
Vlada, Molnár Andrea, Mráz Anett,
ORIMAMIK (Pusztai Istvánné és
Sikari Mária), Pálinkásné Balázs
Tünde, Prokopecz Ferencné, Sávolt
Henrietta, Solymossi Borbála, Szabó
Mónika, Takács Lászlóné, Vágó Péter,
Viola Éva, Zsadányi Melinda, Zsírosné
Kraicsovszki Katalin – különböző
képpen megvalósított angyalát
lehet megtekinteni december 15-ig
a Halász Móricz-kúriában.

Fotók | Karlik Dóra

A

dabasi Kreatív Alkotói Kör 5. kiállításán láthatóvá tette a láthatatlant,
alakot, testet adott a mindennapjainkat
segítő angyaloknak úgy, ahogy ők megálmodták azokat. Mindannyian éreztük már,
hogy valami megfoghatatlan, valami nem
e földi segíti utunkat. Ahogy a bölcs mondás is tartja, ne haladj gyorsabban, mint
ahogy védőangyalod repülni tud. A szervezők Révész Károlyt, az Emberi Erőforrás
Bizottság elnökét kérték fel, hogy nyissa
meg a kiállítást, hiszen képviselő urat
éppen egy évvel ezelőtt érte egy súlyos
autóbelest, de őrangyalainak köszönhetően ma már egészségesen ismét itt lehet
velünk. A kiállításmegnyitó műsorában
hallhattuk a Dabasi Irodalmi Kör és a
Tollászkodók, tollforgatók, versfaragók
körének angyalverseit, valamint a dabasi
MÚZSÁK Alapfokú Művészeti Iskola gyermekkórusát is.
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DABASI ÚJSÁG

Egy kíváncsi, mérnökből lett tanárember volt Szabó Erika vendége. Életútja mindig Dabashoz kötötte, mindig a fejlődés, a köz
érdekében munkálkodott. Szakképzést fejleszt, összefogja
a világ Kosztolányijait, helytörténetet kutat. Most épp egykori
iskolája névadójáról jelenik meg könyv, amelyhez értékes tudásával járult hozzá. Bizony – Kosztolányi Gyuláról van szó.

„NEM SZABAD KIÖLNI A GYERMEKE
– Az Ön egész élete Dabas körül
forog. Ha visszaemlékszik a gyermekkorára, milyen volt az akkori Dabas?
– Akkor ez a Dabas több részből állt.
Azonban mégis az ócsai gimnáziumba
jártam, hiszen az volt hozzánk közel.
Akkoriban dabasi gimnázium még nem
létezett. Ez a kötődés a városhoz akkor is
megvolt. Mielőtt a Kossuth Zsuzsanna
Szakképző iskola igazgatója lettem, nyolc
évig mérnökként dolgoztam. Tudatosan
választottam ezután a pedagógusi pályát.
Mostanában fordítva van ez: általában a
tanári pályát hagyják el az üzleti, gazdasági világért az emberek. Engem valami
mégis ide vonzott.
– Mi volt az?
– Előtte szívesen korrepetáltam tanulótársaimat, később aztán az ismerősök
hozták a gyermekeiket… Egyszer aztán
egy ismerősöm megkeresett, hogy tanárokat keresnek Dabasra. Összeállt egy
főállású tantestület. A szakképzés más,
mint a közoktatás. A szakképzés aranykora akkorra tehető, amikor külön irányítás
alatt áll. A politika gyakran keveri a közoktatást és a szakképzést vagy egy kalap alá
veszi. Pedig egészen más jellegű dolog.
A szakmai képzés nagyon különbözik.
A gyerekek egyfajta előképzettséggel
kerülnek az iskolába. Sajnos, a gimnáziumban is találkoztam olyannal, aki olvasásértési nehézséggel küzdött… Nagyon
messzire vezet ez a téma, nem is szeretném elemezni.
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– Az Ön igazgatása alatt sokat fejlődött a szakképzés Dabason.
– Amikor átvettem az iskolát 1991–
1992-ben, nem volt az iskolának akkora
terme, hogy rendezvényeket tudjunk
szervezni.
Ezért a Kossuth Művelődési Központ
nagytermét béreltük a fodrászversenyekre, divatbemutatókra. Akkor, 1992-ben
arról beszéltem, hogy Dabason európai
szintű szakképzést szeretnék megvalósítani. Érdemes végignézni a korabeli felvételeken az arcokat: azt hitték, nem vagyok
normális.
– Mennyire sikerült ebből megvalósítani?
– ’92 körül pad, tábla, kréta – ezek az
eszközök voltak. A várostól kaptam

500 000 Ft-ot, hogy vehetek belőle írásvetítőket. Egy vállalattól sikerült 20 ezer
forintért leselejtezett készülékeket venni.
A megmaradt pénzből egy mikrobuszt
vettünk. Jó néhány éven keresztül szolgálta az iskolát, még a nemzetközi kapcsolatait is.
1995 körül nyílt arra lehetőség, hogy a
jelenlegi iskola helyén lévő tanműhely
területét az iskola megszerezhesse magának. Ott is voltak akadályok. Egy vállalkozó például hatalmas összeget ajánlott a
területért, az önkormányzat akkoriban
csak a felét tudta volna kifizetni. Én lebeszéltem ezt a vállalkozót a területről, így
lett a miénk. A főtérről így sikerült átköltözni.Kamatmentes hitelt szereztem, és
lassan a város tulajdonába kerülhetett az
intézmény.

2019. december
Megszületett az a lehetőség, hogy
lehessen valóban „szakképezni”. Meg kellett ismerni az európai színvonalat, vendégtanáraink voltak (például japán tanárok
két-két éven keresztül). A japánok és a
németek a pontosságot tanították nekünk.
Más idejével nem gazdálkodhatunk, csak a
sajátunkkal.
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– A jövő tervei mellett fontosak a
múlt emlékei is…
– Egyetemista voltam, amikor 1958ban Sári-Besnyőnél szálltam le a buszról.
Tudtam, hogy haldoklik egy Kosztolányi.
Kosztolányi Imre volt az, aki halála előtt
elmondta a történetet, hogyan érkeztek
Dabasra a Kosztolányiak.

KBŐL A KÍVÁNCSISÁGOT”
– A tanítás után képviselő lett.
Hogyan került erre a pályára?
– Kerestek többször is, hogy legyek képviselő. Nem vállaltam igazgatóként.
Szerintem nem is szabad. Aztán éppen egy
gyárlátogatáson voltam Győrben, amikor
felhívott Kőszegi Zoltán polgármester és
megkért, hogy gondolkodjam el a lehetőségen. Találkoztam Dabas első polgármesterével, aki azt kérdezte, hogy ennyi idősen
miért vállalnék ilyesmit? Azért, mert még
vannak elképzeléseim, amiket szeretnék
megvalósítani.

Elindultam ezen a vonalon, egyesületet
alapítottunk, majd Aucklandból hívott
Kosztolányi Zoltán. Innen származik
végülis az egyesület. A világban élő
Kosztolányikat igyekszünk ernyő alá gyűjteni. DNS vizsgálatokat is végeztettünk a
családfakutatás érdekében. Kíváncsi
ember vagyok. A gyermekekből ezt nem
szabad kiölni. Merni kell kérdezni. Ha hallgatsz, bölcs maradsz – de buta is.

Meghívó
Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be
nemzeti imádságunk,
a Himnusz megírását.
Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta ezen
a napon ünnepeljük
a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.

Tisztelettel meghívom
Önt, családját,
barátait és munkatársait
január 23-án, pénteken
18.00 órára
a Kossuth Művelődési
Központba
(Dabas, Szent István út 58.),

hogy együtt
köszönhessük meg
mindazok munkáját,
akik évek óta városunk
kulturális életének
fellendítésén
fáradoznak.

Program:
– köszöntő
– Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díj
átadása
– Földes László HOBO
– József Attila: Tudod,
hogy nincs bocsánat

A rendezvény ingyenes.
Mindenkit szeretettel
várunk!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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DABASI ÚJSÁG

30 FÁT ÜLTETTÜNK

N

Zoltán tanárúr az egészségmegőzrésre és a természeti környezet
védelmére kívánta felhívni a figyelmet. A maroknyi aktív önkéntes
által néhány óra alatt elültetett facsoport a Jubileumi Liget elnevezést kapta.
szerk

Fotók | Karlik Dóra

ovember 16-án az országos Élet Napja kezdeményezés
keretében Dabason 30 darab őshonos fát ültettünk el a
Jubileumi Parkban, a sportpálya melletti területen. A fákat Dabas
várossá válásának 30. évfordulója tiszteletére 30-as alakban
helyeztük el a területen. A kezdeményezés ötletgazdája, Králl

Forraltbor, puncs,
pálinka,
főtt virsli, sült malac,
jó hangulat.

Dabas, Szent István tér
20.30 – Midnight Boogie partizenekar
hazai és külföldi slágerek

Nagy Buli

22.30 –

– 40. turnézáró nagykoncert

01.30 –

DJ Dominique
– retromixei

01.00 – Polgármesteri újévi köszöntő
és

TU“ZIJÁTÉK

Évek óta minden decemberben Eta néni háza a város
leghíresebb látványosága. Kajdácsi Józsefné és családja
idén is megnyitja kapuit, hogy gyerekek és felnőttek
együtt gyönyörködhessenek a fénykertben.

02.20–03.00 –

DJ Thomx
retro buli

Köszöntsük együtt
az új évet!
Szeretettel meghívom Önt, családját,
barátait az újévi tűzijátékra, január 1-jén éjjel 1.00
órától.
A Szent István téren ünnepi tűzijátékkal,
látványos görögtűzzel és fényelemekkel
köszöntjük az új évet.

Mindenkit szeretettel várunk!
A Wesselényi utca 12. szám alatt
található látványosság vízkeresztig várja az érdeklődőket.

Kőszegi Zoltán
polgármester

2019. december
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ÓVODÁINK ÉLETÉBŐL
Újra gyermekzsivajtól hangos az Erkel úti óvoda

N

ovember 11-én ismét birtokba vették az óvodások az Erkel úti Óvodát, amelyet az elmúlt hónapokban újított fel Dabas Város Önkormányzata.
A meg nö ve ke dett gyermeklétszám
újabb csoportok beindítását tette szükségessé, amelyet az egykori óvoda felújításával biztosított önkormányzatunk.
A külső és belső környezet kialakításában nagyon sok dabasi vállalkozás, az
intézmény dolgozói, önkéntesek, szülők
egyaránt részt vállaltak.
Az oviban két csoport kezdte meg
működését.

Köszönjük a kivitelezésben résztvevő
vállalkozók munkáját: PA-BU Bt. – Pazsitka
Miklós, Vill-Szer-Ker 2005 Kft. – Pacsirta
András, TESZ-97 Kft. – Ronga József, Bálint
Miklós, Trigáron Kft. – Bálint György, WoyBau Kft. – Balogh Zoltán, Sikari Orbán kertépítő, Vinculum Kft. – Bálint Gábor, NHSZ
Dabas Kft. – Volenszki József, Mangru
György, Vízer Mihály, Szabó Sándor, PeluxAblak Kft. – Petrányi Lukács, Télessy Péter,
BFM Bt. – Bennárik László, DAKÖV Kft. –
Hamar József
Az önkormányzat részéről: Mráz István,
Bukovszki Mihály, Bicskei István, Balogh Pál,

Krizsán Miklós, Kocsír Jenő, Sikari Péter,
óvodai dolgozók, Jurácsik Andrea, Krígel
Viktória, a Műszaki Iroda munkatársai:
Kecskeméti Norbert, Molitor Árpád,
Talapka Gábor.
Köszönjük mindazok segítségét, akik
felajánlásukkal járultak hozzá ehhez a
nemes célhoz: Diego Kft., Witzing Tüzép,
Munkahely a Családokért Alapítvány, Betti
Kincsestára, Temesi István, T-Flex Kft., King
Stone Chemicals Kft, Jasin Bútoráru ház,
Szecskó Szilvia, Kucsák Nadja, Farkasné
Dallos Edina, Íródeák Üzletház, Bódi Lapszabászat, a festésben segítő szülők. F. L.

Fotók | Molnár Imre Balázs

Megnyitásának 20. évfordulóját ünnepelte a Szőlőkert Óvoda

N

Fotó | Karlik Dóra

ovember 26-án kiállításmegnyitóval és ünnepi programmal várta az érdeklődőket a Szőlőkert Óvoda közössége.
Tóth Szilvia intézményvezető köszöntőjét követően egykori óvodások és a jelenlegi csoport tagjai közös műsorral örvendeztették

meg az összegyűlteket. A 20 év emlékeiből, munkáiból, a korábbi
ovisok iskolai és felnőttkori eredményiről szóló tárlatot Hizsnyai
Péterné az óvoda korábbi vezetője nyitotta meg, aki megemlékezett a 20 évvel ezelőtti óvodaalapítás körülményeiről, nehézségeiről és eredményeiről. Feldman László önkormányzati képviselő
ünnepi beszédében a településrész egyetlen nevelési intézményének fontosságáról beszélt. Kiemelte, hogy a gyermekek első intézményi közösségi élményei, a óvónénik és dadusok szerető gondoskodása minden, az intézményben megforduló gyermeket,
egy életre az óvodához és ezáltal a településrészhez, Dabasiszőlőkhöz kötik. Ünnepi gondolatait az óvoda dolgozóinak
köszöntésével zárta, az önkormányzat nevében megköszönte
sokéves áldozatos munkájukat. A kiállítás két hétig megtekinthető
a közösségi teremben.
szerk.
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Koszorúzás Szlovéniában a Krn hegyen

O

laszország az első világháború előtt Németország és az
Osztrák-Magyar Monarchia katonai szövetségese volt, ám
az olasz királyság igényt formált a Monarchia olaszok lakta területeire. Az 1915. április 26-án aláírt titkos londoni egyezményben rögzítették az olaszok területi igényeit, cserébe az olaszok vállalták,
hogy egy hónapon belül megtámadják a Monarchiát.
A haditerv szerint az Isonzó felé támadó olasz hadseregnek a
folyó átlépése után Laibach (Ljubljana) és Trieszt felé kellett volna
nyomulnia, de az osztrák-magyar haderő, melynek felét magyar
katonák alkották az Isonzó-fronton, az olasz támadást megállították. Isonzó és Doberdó neve hamar felkerült a magyar hadtörténet
lapjaira.
Az Isonzó-fronton 1915 nyarától 1917 októberéig vívta az olasz
haderő az osztrák-magyar seregekkel a híres-hírhedt isonzói csatákat, szám szerint tizenkettőt.
Ez év november elején Dabas város a ljubljanai József Attila
Kultúregyesület meghívására ismét küldöttséggel képviseltette
magát a Krn hegyre szervezett emléktúrán. Az önkormányzat
engem kért fel a delegáció vezetésére és velem tartott Balogh
Zoltán és Molnár Károly dabasi lakosok. Molnár Károly nagyapja itt
harcolt az első világháború alatt, itt fagytak el a lábai is, így egy kis
családi emlékkoszorút is hozott magával.
November 8-án 16. 00 órától gyülekeztünk a ljubljanai Balassi
Intézetben, ahol a szegedi Meritum Hagyományőrző Egyesület előadásában az egykor itt harcolt szegedi bakákra emlékeztek, majd
közkívánatra én mutattam be ismét a „Fényes szurony rózsafa a
nyele” című könyvemet.

Másnap reggel 8 órakor, zuhogó esőben indultunk az 1. 394 m
magasan fekvő krni tóhoz (Krnsko jezero). 2017 novemberében
már felkapaszkodtam a hegyre, így volt tapasztalatom a Krn hegy
oldalába vágott „öszvér út” nehézségeiről. Az úton szembe jövő
vízesés most azért meglepett. Fenn a hegyen az esőt sűrű hóesés
váltotta fel, így az ünnepséget a menedékháznál rendezték meg,
ahol a szlovén köztársasági elnök mondott emlékbeszédet. Ezt
követően az egykori katonatemető helyén álló emlékhelyen
(magyar kereszt) mi is elhelyeztük Dabas város koszorúját. Az egykori temető helyén álló keresztnél szlovén katonák álltak díszőrséget és Varju Krisztina Dóra, a szlovéniai magyar nagykövet helyettese, tartott rövid beszédet.
Dr. Szabó József János
hadtörténész

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 novemberében kötöttek házasságot:
November 2. Béres Lajos–Makai Mária Mercédesz
November 22. Laczkó György–Mátyus Renáta
Csipesz Sándor–Fabók Vivien Mónika
November 23. Hümpfner Zsolt–Nagy Bianka Magdolna
Gábor Viktor–Szeibert Katalin
Gergely Norbert–Gyuris Dóra
60 éve (1959-ben) kötöttek házasságot:
November 21. Vitvindics István – Karlik Mária
55 éve (1964-ben) kötöttek házasságot:
Október 28.
Sponga Péter–Buncsák Anna
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
November 6. Szabados István–Balogh Anna
November 8. Kucsák Miklós–Gömöri Jolán Julianna
November 28. Gogolák Mátyás–Marjai Erzsébet

40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
November 2. Mráz János–Gombár Terézia
Forczek Miklós–Sikari Erzsébet
30 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
November 11. Tomor Tamás–Endrekovts Ágnes
November 17. Farkas István–Antal Katalin
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
November 25. Pajor Zoltán–Gula Mária
20 éve (1999-ben) kötöttek házasságot:
November 27. Kecskés Tamás–Varga Hajnalka
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
November 21. Varga Gábor–David Szilvia
Petrik Dezső–Jakab Barbara
November 28. Fazekas Péter István–Kosztolányi Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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AZ IRODALMI RÁDIÓ DÍJAZOTTJAI
Három dabasi alkotó is elismerést kapott idén
Az év folyamán több dabasi szerző is elismerésben részesült irodalmi munkásságáért hazai megmérettetéseken. Az
Irodalmi Rádió országos szervezet, amelynek célja a szépirodalom népszerűsítése,
az irodalmi élet felpezsdítése, az internetes

felületeken való intenzív kortárs alkotói
közösség megteremtése. Júniusban a
dabasi Táncsics Mihály Gimnázium tanárát, Péntekné Hegedűs Ritát Jövővers című
művéért Az év pedagógus költője pályázaton harmadik helyezéssel díjazta.

A közelmúltban Bábel Antónia, a Dabasi
Újság gyermekrovatának vezetője Az év
gyermekvers írója címet, míg a szintén
városunkban élő Guti Csaba prózaírói
munkásságáértaz Irodalmi Rádió legjobb
szerzője 2019. díjat vehette át. –szerk.–

Forrás: Irodalmi Rádió

Mindhárom szerzőnek szívből gratulálunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Ács Adél
Czimmermann Aliz
Prigyeni Nimród
Saliga Zsombor
Farkas Jázmin Maja
Svébis Zsombor Mihály
Csiszárik Hanna
Petrik Leila Katalin

Anya
Szlama Regina
Tóth Ildikó
Csernák Éva
Darvasi Anna Mária
Szkicsák-Hébel Regina
Gréz Bianka
Koren Dóra
Petrik Izabella

Született
2019. 10. 21.
2019. 10. 23.
2019. 10. 28.
2019. 10. 28.
2019. 10. 31.
2019. 11. 01.
2019. 11. 02.
2019. 11. 04.

Baba
Farkas Izabella
Rapcsák Helga
Sikari Balázs
Kovács András
Kalecz Benedek
Birta Bendegúz
Maris Nóra

Anya
Berla Anita
Csányi Mónika
Medgyes Anna
Pitka Viktória Anita
Kovács Dóra
Konkoly Vivien Tímea
Petrányi Nikolett

Született
2019. 11. 05.
2019. 11. 06.
2019. 11. 06.
2019. 11. 09.
2019. 11. 13.
2019. 11. 14.
2019. 11. 19.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Zelenák Mihályné (Gecser Erzsébet)
Hideghéti Istvánné (Juhász Jolán)
Dodog Ferencné (Gattyán Anna)

1929. 11. 07.
1928. 11. 20.
1928. 11. 22.

90 éves
91 éves
91 éves

Kiszel Imréné (Horvátt Eszter)
Schenk Mihályné (Klötzl Borbála)
Dr. Bács Béláné (Bozsoki Katalin)

1928. 11. 27.
1927. 11. 28.
1926. 11. 07

91 éves
92 éves
93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Dabas településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre. A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése:
Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.
Az összeírók november 25. és december 15. között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat. Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló
lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Dabason a kérdezőbiztos(ok)
neve(i): Bálint Jánosné, Földvárszki Gáborné.
A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek
számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra
használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz.
Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően
kezeljük.
A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást,
és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.
Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

FIGYELEM!
Dabason, a Kert utcában, az Erkel utca felől az Ond
vezér útja irányába egyirányú forgalmi rend kerül
bevezetésre, december 15-től.
Kérjük, figyeljenek a biztonságos közlekedésre.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a 6/2018. (VIII. 23.) PM.
rendelet értelmében
2019. december 07. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon igazgatási szünet
miatt ZÁRVA lesz.
2019. december 14. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon igazgatási szünet
miatt ZÁRVA lesz.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II. 15.)
számú önkormányzati rendelete alapján a Dabasi
Polgármesteri Hivatal 2019. december 23. napjától 2020.
január 3. napjáig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási
szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS!
Telefonos ügyelet a zárva tartás ideje alatt kizárólag
halaszthatatlan ügyben lesz
a 06-29/561-200 telefonszámon.
2019. január 6-tól a Dabasi Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

DABASI-SZŐLŐK
EGÉSZSÉGHÁZ
2370 Dabas Tinódi utca 1.
A SZŐLŐSI EGÉSZSÉGHÁZ NYITVATARTÁSA

HIVATALI RÖVID HÍREK

DR. TAR ERIKA ev háziorovos (6. sz. körzet)
felnőtt háziorvosi ellátás
Telefon: 06-29/783-968, mobil: 06-70/672-0923
Rendelési idő: kedd és csütörtök: 8.00–12.00

A 2019-es évben lezajlott nagy szabású, nettó 15 millió Ft-os
kamerarendszer-fejlesztést követően önkormányzatunk ismét
bővítés mellett döntött. A peremterültek biztonságának fokozása
és a menekülő útvonalak felderítése érdekében 2 új kamera kihelyezésére került sor a Fenyves utcában és a Béke utcában.
A fejlesztés a 2020-as évben is folytatódik.
***

DR. BERZE ÉVA gyermekorvos (2. sz. körzet)
gyermek háziorvosi ellátás
Telefon: 06-29/786-075
Mobil: 06-30/211-6213
Rendelési idő: szerda: 11.00–12.00

A sertés ASP miatt előző számban kiküldött kérdőívet
kérjük a sertéstartók mihamarabb juttassák vissza
a Polgármesteri Hivatalba!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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Dabas Város Önkormányzata
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (7. sz. körzet)
Mobil: 06-20/339-6442.
Rendelési idő: csütörtök: 9.00–11.00

2019. december

HIVATALI SZÓCSŐ

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, Farkasné Rácz Erzsébet | Az intézmény december 22-től január 5-ig zárva tart.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Csütörtök:
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) páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek-és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)
PROGRAMOK:
December 12-én (csütörtök) 15.00 órától
idősek karácsonya a Művelődési
Házban (fellép a Szőlőkert Óvoda csoportja, a Gyóni Géza Általános iskola
diákjai és a Dabasi Irodalmi kör

December 21-én, szombaton 18.00 órától fogadjuk a Szent C saládot a
Közösségi Házban.
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az intézményben, vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.

TÖRTÉNELMI ELŐADÁS
a szovjet bevonulás szőlősi áldozataira emlékeztek

N

ovember 21-én dr. Szabó József János hadtörténész tartott előadást a
Szőlősi Közösségi Házban, amelynek témája a Dabast és azon belül Dabasiszőlőket érintő 1944 novemberi események voltak.
Az előadásban megemlékeztek a bevonuló szovjet csapatok által kivégzett hat
civil áldozatról, Dimitrov Péterről, Gazsik Sándorról, Havasi Gyuláról, Kollár Pálról,
Kolompár Istvánról és Rizmajer Jánosról.
A november 6-án eldördült sortűz előzményeire, a háborús frontvonalak mozgására hívta fel a hallgatóság figyelmét. Kiemelte a 10 évvel ezelőtt forgatott Háromért
hatot című dokumentumfilm jelentőségét, amely a visszaemlékezők elbeszélései
alapján foglalja össze és mutatja be az eseményeket. Az áldozatok emlékére öt
évvel ezelőtt kopjafát állítottak Dabasi-szőlők főterén, hogy az áldozatok emlékezeFeldman
te a közösség emlékezetében örökre fennmaradjon.

OVISULI
A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola a 2019/2020-as tanévben is nagy hangsúlyt fektet leendő első osztályos kisdiákjai
fogadására. Fontos szerepet szánunk a játéknak, a mesének
és a mozgásnak. Alapozunk a gyerekek képességeire,
egyéni
eg
haladási ütemére. Biztosítjuk
az
a óvodából az iskolába történő
zökkenőmentes
zö
átmenetet.
Iskolanyitogató programunkra
immáron 13. esztendeje várjuk
a hozzánk jelentkező nagycsoportos óvodásokat és szüleiket.
JÁTSSZUNK ISKOLÁSDIT!

Az OVISULI néven ismert foglalkozások időpontjai:
2019. december 18., 17.00 óra Adventi foglalkozás
2020. február 12., 17.00 óra Farsangolás
(Ezekre a szülőket gyermekeikkel együtt várjuk.)
Amíg a gyermekfoglalkozások zajlanak, addig a szülőket tájékoztató előadásra, tankönyvbemutatóra hívjuk.
2020. március 25., 17 óra Szülői fórum
H e l y s zín : Dabasi Kossuth L ajos Általános Iskola
(Dabas, Iskola utca 1., Uszodás épület)
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket!
Tamás Roland
intézményvezető

Dormány Józsefné
intézményvezető-helyettes
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
december havi programok
Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – 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
Az intézmény december 19-től január 5-ig zárva tart.

RENDEZVÉNYEK
INTÉZMÉNYI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Időpont: december 13. péntek, 17 órától
Program: Az intézmény csoportjainak karácsonyi műsora;
Szlama-Bergics Duó koncert; élőzenés táncház.

NÉPI HANGSZER OKTATÁS:
kezdő citera: 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

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, péntek
17.30–19.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00, péntek
19.30–21.30 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: december 7. szombat, 15:00 óra
Vision Hip-Hop táncoktatás:
péntekenként 16.00–20.00 óráig

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
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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

Az intézmény december 19-től január 5-ig zárva tart.

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:

A dabasi térség műkedvelő alkotóinak 7. képző- és
iparművészeti kiállítására beküldött anyagok átvételi
időpontja:
December 9-től 12-ig, az intézmény nyitva tartási idejében.

Dabasi Művészeti Szakkör
Időpont: december 16. hétfő, 16.30
Ajánlott téma: A Karácsony
Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas.
Bővebb információ az intézmény elérhetőségein kapható.

ÚJABB SIKEREK A DABASI DALKÖR ÉLETÉBEN

A

z év második fele sikeresen kezdődött a Dabas Dalkör számára. A Csoóri Sándor Program pályázatán 1 millió forintot nyertünk, amit fellépőruhára, közös utazásra fogunk elkölteni.
November 30-án Kecskemétre utaztunk. Itt rendezte meg a
KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége) soron következő térségi és országos minősítőjét. Egy
új összeállítással készültünk erre a megmérettetésre, olyannal,
amit zsűri előtt még nem játszottunk. A felnőttek műsorát mi
kezdtük el. Kicsit izgultunk, de a dalok szövege és hangulata gyorsan feloldotta a csapatot. Ez látszódhatott a produkciónkon, mert
nagy-nagy örömünkre, az országos minősítésen ARANY fokozatot értünk el, úgy gondolom ez méltó befejezése volt ennek az
évnek.
December 2-án és 6-án meglátogatjuk az Átrium és a Zárdakert
Idősek Otthonát, hogy karácsonyi összeállításainkkal megörvendeztessük az ott lakókat.

Ezúton szeretnék a Dalkör nevében mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag boldog új évet kívánni!
Pavella Krisztina

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
Ringató
Ringató foglalkozásaink előre láthatóan
januárig szünetelnek. Januártól várunk
mindenkit vissza sok szeretettel!
Német nyelvtanfolyam
– Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30
óráig német haladó

|
|

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

szombat 10.00–11.30 óráig iskolás német
csoport. Rácz Tamás: 06-20/598-30-09
Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként Kovács Sándor
integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-39-60

Gyászfeldolgozási, család- és párkapcsolati terápia
– Péntekenként Sonkoly Zsuzsa családés 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 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
december havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06-29/367-160 | 06-70/396-2863 | 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: Kajliné Ludányi Margit, | Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva |
Gubicza Jánosné | Karlik László

HÉTFŐ

SZERDA

PÉNTEK

SZENIOR AKADÉMIA
január 13. 10.00 óra
Kovács György: Családon belüli szerep
problémák időskorban

10.00–12.00 óráig

15.00 órától
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
HAGYOMÁNYŐRZŐ
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
január 17.
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal

INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra nyelvtanár minden kezdőt
és újra kezdőt szeretettel vár

16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel

16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

HORGOLÓKLUB
január 13.

18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
január 20.

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI
– papír varázslat nagymamáknak!
január 23.
Foglalkozásokat vezeti
Pálinkásné Balázs Tünde

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

Az ADVENTI ANGYALOK
kiállítás december 15-ig
tekiQtKetĘ meg

18.00 órától
Mi még olvasunk kör
december 10.
Beszélgetés Valentyik Ferenccel
A dabasi Kossuth-koszorú története
című könyvéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

17.00 –19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
december 13.
Ötletekkel készül:
Gomoláné Sinkó Zsuzsanna,
Gubicza Jánosné, Viola Éva

SZOMBAT
14.00 órától
ÉLMÉNYFESTŐK
december 14.
Csak festegetek és más semmi!
– festő alkotóműhely felnőtteknek
15.00 órától
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
ÖSSZEJÖVETELE
január 11.
klubvezető: Szabó Jánosné

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

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:
– december 18. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– december 19. (csütörtök) 18.00 óra:
A Szent Család fogadása, közös imádkozás
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– december 20. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
Kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak
– minden kedden 17.30 órától – Tartásjavító gerincjóga
Bővebb információ: Kotán Sándorné: 06-20/665-4797
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.

2019. december

MINDENNAPI ÉLETÜNK

Országos Szlovák Szakmai nap a Sári
Óvodában

A

Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központ
szervezésében, 2019. november 15-én, pénteken Czégény
Gyuláné központvezető és az Országos Szlovák Önkormányzat
oktatási szakreferensének, Lázár Erikának támogatásával szlovák
szakmai délelőttre vártuk kedves meghívott vendégeinket. Szarvas,
Tótkomlós, Békéscsaba, Mezőberény, Budapest, Mátraszentimre
szlovák nemzetiségi óvodáiból érkeztek kollégáink, de meghívtuk A
Dabasi Egyesített Óvoda szlovák nyelvet beszélő óvodapedagógusait is.
A Dabas-Sári Napsugár óvoda Hóvirág Nagycsoportjában
Csernák Ferencné, Icuka óvó néni és Kosztolányi Istvánné, Julika óvó
néni irányításával, a külső Világ Tevékeny megismerését „KÖZLEKEDJ
OKOSAN” –„CESTUJ MUDRO” – közlekedés téma köré épített
komplex, rendszerező, párhuzamos játéktevékenységekben élték
újra, gyakorolták a gyerekek, melyben kiemelt célunknak és feladatunknak tekintettük a téma szlovák nyelven való megismerését és
megértését.
Az ismeretek megalapozását, rögzítését a gondolkodási folyamatokon keresztül, többféle érzékszerven ható megtapasztalás,
élmény előzte meg. A kitűzött céljainknak megfelelően sikerült a
gyermekek igényét kialakítani a felelősségteljes, fegyelmezett
magatartás- és viselkedéskultúrára a közlekedésben. A helyi
kresztáblák, jelzőrendszerek és közlekedésbiztonsági szabályok
tudatában, azok védelme alatt magabiztosan közlekednek a gyalogjárdán és a kerékpárúton. Ismerik a Sári városrész utcáin
legyakrabban előforduló járműveket.
Óvodánk szlovák nemzetiségi óvoda, szívügyünk a sári tájnyelv és
népszokások megszerettetése, megélése, a nemzetiségi kultúra
átörökítése. Napi tevékenységeink során nagy hangsúlyt fektetünk
a szlovák irodalmi nyelv megismerésére, gyakorlására, a szókincsbővítésen keresztül a nyelvi kifejezőképesség tökéletesítésére. Az új
szlovák szavak, kifejezések a játéktevékenységek során aktív szókinccsé válva spontán épülnek be a gyermekek mindennapi szóhasználatába. Az adott téma kapcsán a játéktevékenységekbe
elmélyülve megnevezték és értették a szárazföldi, vízi, és légi közlekedés jelentését, értelemszerűen beazonosítottak többféle járművet, közlekedési szabályt szlovák nyelven.
A vidám hangulatú, önfeledt játékban felidéződtek, rögzültek a
meglévő ismeretek, melyek elősegítették a kicsinyek számára az

„újra átélés” lehetőségét. A bemutató tevékenységet követő szakmai konzultáción megosztottuk egymással tapasztalatainkat, a
szlovák nyelvi fejlesztésben adódó nehézségeinket, sikereinket szakmai, pedagógiai munkánk során. Örültünk az elismerő dicséreteknek, melyek lelkesítettek feladataink további örömteli végzésére a
kicsinyek sokoldalú személyiségfejlesztése érdekében.
A délelőtt hátralévő részében büszkén mutattuk meg vendégeinknek a Sári városrész gasztronómiai büszkeségét, a Sári rétest. Sós
Gábor alpolgármester vezetésével megcsodálhatták Vera néni népviseletbe öltöztetett babáit. A dabasi kisvonattal végigkanyarogva a
falu utcáin, láthatták templomunkat, iskoláinkat, főbb középületeinket, majd betértünk az elődeink múltját idéző Sári Tájház és Rétesház
udvarába. A Sári Zarándok és Kulturális Központban megterített
asztal várta a vendégeket ebédre.
Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki érdeklődéssel
fogadta el meghívásunkat és együtt gondolkodhattunk, együtt
örülhettünk, egymásból, egymás által épülhettünk.
Köszönjük pártfogóinknak is, hogy fontos számukra a magyarországi szlovák nemzetiségi óvodapedagógiai munka segítése, az
óvodapedagógusok szakmai megújulása és széleskörű támogatással biztosítják ennek lehetőséget.
Köszönjük Dabas Város polgármesterének, valamint az alpolgármester asszonynak, az újonnan megválasztott alpolgármesternek,
valamint az Intézmény fenntartó Központ vezetőjének, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt és a sikeres megvalósításához
segítséget nyújtottak.
Dabas-Sári Óvodák
nevelőtestülete

DABASI ÚJSÁG | Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 |
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta | A szerkesz tôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván 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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VII. Szlovák Nemzetiségi Hét
programjai

A

X. Szlovák Nemzetiségi Hét szeptember 30. és október 4. között
került megrendezésre a Dabasi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában.
Immár hagyománynak tekinthető iskolánkban, hogy az iskolakezdés után, ősszel,
Szlovák Nemzetiségi Hetet szervezünk,
amely intézményünk talán egyik legnagyobb rendezvénye. Az első Szlovák nemzetiségi napokat 2009 őszén az akkori
iskolaigazgató, Garajszki István szervezte.
A rendezvény jelenlegi formáját az elmúlt
10 évben érte el.
Sári egyedi vonása, jellegzetessége,
hogy itt zömében felvidéki származású,
szlovák nemzetiségű családok élnek. Kicsit
különböznek a szokásaink más településen élőktől. A héten is ízelítőt kaptunk a
tót/szlovák hagyományokból.
A megnyitóra hétfőn került sor, amelyen tiszteletüket tették az intézmény volt
igazgatói, Bukodi Jánosné, Ordasiné
Kovács Erzsébet, Garajszi István, Székely
Zoltán, valamint Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester asszony, dr. Hrutkáné
Molnár Mónika, a Klebelsberg Intézményfenn tartó Központ Dabasi és Monori
Tankerületének igazgatója és Csernák
Rozália, a DIK intézményvezetője. Az
ünnepélyes megnyitó előtt Tóth Balázs
népdalokat játszott klarinéton. A hetet
Nagy Tamás megbízott intézményvezető
nyitotta meg magyar és szlovák nyelven.
A megnyitó után megtekinthettük az
Ako vidím Slovensko fotókiállítást, valamint a több témában meghirdetett rajzverseny pályamunkáit. A délután folyamán
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a vendégül hívott püspök hatvani Pispek
Tánccsoport kápráztatott el bennünket
táncaival, a Harmonikás Együttes pedig
vidám dalaival. A napot vidám és kiadós
táncházzal zártuk.
A kedd délután a közösségi vidám táncok és szlovák nyelvű filmek délutánja volt.
Délelőtt pedig minden osztály ellátogatott
a sári Szlovák Tájházba.
A szerdai nap különleges volt. Délben
Szlovákiából megérkeztek testvériskolánk,
a Besztercebányai Pieninská úti Általános
Iskola diákjai. Az ebédet követően a tanulók a Sportolj „szlovákosan”! program
keretében mérhették össze rátermettségüket. A 15 csapatban 1. osztályostól a 8.
osztályosig mindenki együtt „harcolt” az
érmes helyezésekért. A versenyt közös
bemelegítés előzte meg, majd elindultak a
csapatok a 15 állomáshelyre. Végzőseink
vezették és zárták a sort az egyes állomásokhoz való vonuláskor, segítették, és
gyakran vigasztalták a kicsiket.
A nap zárásaként ellátogattunk a Szent
Jakab-sétányhoz, majd az iskolai szalonnasütő helyen a szülők segítségével grillparty-t rendeztünk, ahol vidám hangulatban köttettek barátságok, ismeretségek.

Csütörtökön az alsósoknak szlovák
nyelvi, a felsősöknek Ki tud többet
Szlovákiáról versenyt szerveztünk. A feladatok most is interaktívak voltak. Később
kisvonattal a belvárosba utaztunk.
A hagyományainknak megfelelően a
péntek a Nemzetiségek Napja volt. Ezen a
napon nagyanyáink finomabbnál-finomabb főztjeit kóstolhattuk a SZMK jóvoltából. Megtekinthettük az óvodák nagycsoportosainak műsorát, iskolánk citerásai,
klarinétosai, énekkarának műsorát,
Bažalička Citera Együttes előadását, katolikus iskola műsorát, valamint a Malá
Furmicska Tánccsoport műsorát.
Természetesen a megnyitó kiemelt
helyén szerepelt a Besztercebányai
Pieninská úti Általános Iskola és a Dabasi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola testvériskolai megállapodásának ünnepélyes aláírása. Azt gondolom, hogy mindenki jól
érezte magát a programokon, és sikerült
összebarátkozni a besztercebányai diákokkal.
Támogatóink – Podporovali Nás:
VNZSM – 150 000 Ft.
Celostátna slovenská samospráva v
Mad’arsku – 90 000 Ft, Samospráva v
Dabaši, a Centrumu na prevádzkovanie
inštitúcii v Monori Tankerületi Központ.
Köszönöm a szülők, vendégeink, a
pedagógusok áldozatos munkáját, bízom
abban, hogy mindenki jól érezte magát
rendezvényeinken és jövőre is találkozunk.
Nagy Tamás
megbízott intézményvezető
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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 : Bálint Julianna, G o g o l á k M a r i a n n , M r á z J ó z s e f n é, S z a b ó M ó n i k a

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

– December 17. (kedd): Évzáró ünnepi képviselő-testületi ülés
– December 18. (szerda): MÚZSÁK AMI karácsonyi délutánja
– December 19. (csütörtök): Szent János Katolikus
Általános Iskola karácsonyi programja
– December 21. (szombat), 17.00: Szent család fogadása
a Zarándokházban

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván minden
olvasónak a Sári Zarándokház- és Közösségi
Színtér munkaközössége!

TOVÁBBI PROGRAMJAINK:
– December 10. (kedd), 18.00 órától: Történelmi filmvetítés kiegészítő előadással Dr. Szabó József János hadtörténész vezetésével. Vetítendő film: A varsói csata, 1920
(magyarul beszélő, lengyel történelmi film, 2011.)

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.

KZS – kézilabda diákolimpiai siker

A

z idei tanévben iskolánk fiú kézilabda
csapatával ismét elindultunk az V.–VI.
KORCSOPORTOS FIÚ KÉZILABDA DIÁKOLIMPIÁN. A Pest megyei selejtezőt 2019.
október 25-én, Dabason a Táncsics Mihály
Gimnázium csarnokában rendezték meg,
ahol a gimnázium, továbbá a budaörsi Illyés
Gyula Gimnázium és a gödöllői Török Ignác
Gimnázium csapatait legyőzve jutottunk
tovább a Pest megyei döntőbe.
A döntőben, melyet november 14-én,
Dunakeszin szerveztek meg, a Váci SZC
Boronkay György Műszaki Szakgimnáziumának és Gimnáziumának, valamint a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium csapataival
mértük össze erőinket. Mindkét meccsen
sikerült győzelmet aratnunk, így veretlenül
jutott tovább csapatunk az országos elődöntőbe, ahol nemcsak iskolánkat, hanem egész
Pest megyét képviselik majd. GRATULÁLUNK! HAJRÁ KZS!
Kovacsikné Gendur Anikó és Dömösi András

A CSAPAT TAGJAI:
Berki László Pál, Balázs Soma, Dupsi Dávid, Erdélyi Bence, Szikora Gergely,
Kádár Gergő, Strupka Jácint Attila, Csaplár Szilárd, Hábli Tibor, Körmendi
Norbert, Kiss Péter, Szilágyi Tamás, Németh Martin, Kádár Zsolt és Szűcs
Márk

felkészítő és szervező tanárok
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DABASI ÚJSÁG

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

F

GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJA
SZENTMISÉK:
– hétfő, kedd, szombat 18.00 óra
– péntek roráte mise 6.00 órakor
– vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők,
11.00 óra Gyón

ALKALMAK:
– december 13. péntek, 21.00 óra Női kör – beszélgetés
– december 18. szerda, 18.00 óra Férfikör – beszélgetés
– december 22-én a szőlősi szentmisében megemlékezünk a 10
éven belül decemberben elhunyt szeretteinkről
– december 23. hétfő, 18.00 óra Isten keresők csoportja

KARÁCSONY:
– december 24-én 15.00 órakor pásztorjáték, Gyón
– december 24-én 24.00 órakor születési szentmise, Gyón
– december 25-én 9.00 óra, Dabasi-Szőlők
– december 25-én 11.00 óra, Gyón
– december 26-án 9.00 óra, Szőlők
– december 26-án 11.00 óra, Gyón
– december 29-én 9.00 óra, Dabasi-Szőlők, családok megáldása
– december 29-én 11.00 óra Gyón, családok megáldása
– december 31-én 18.00 óra Gyón, év végi hálaadó szentmise.
Szeretettel hívunk mindenkit december 14-én 17.00 órára
a Táncsics Mihály Gimnázium Énekkarának hangversenyére, mely
idén a katolikus templomban kerül megrendezésre.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Minden vasárnap 10:00 istentisztelet a templomban
MISEREND:
– vasárnap 9.30 óra ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.00 óra igeliturgia,
– péntek 17.00 óra szentmise,
– szombat 17.00 óra előesti szentmise.
Karácsonyi és újévi miserendünk:
– december 24-én kedden, 24.00 óra éjféli mise,
– december 25-én szerdán, 9.30 óra ünnepi mise
misztériumjátékkal,
– december 26-án csütörtökön, 9.30 óra szentmise,
– december 31-én kedden, 17.00 óra év végi hálaadás,
– január 1-jén szerdán, 17.00 óra újévi szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
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REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ALKALMAK:
– december 18. szerda, 15:00 bibliaóra a gyülekezeti házban
– december 21. szombat, 14:00 adventi készülődés a gyülekezeti
házban (mézes sütés, kézműveskedés, karácsonyi díszek készítése, bejgli sütő verseny)
– december 22. vasárnap, 10:00 advent IV. vasárnap istentisztelet
a templomban, hittanos gyermekek műsorával
– december 24. kedd, 16:00 Szentesti istentisztelet a templomban.
Az istentiszteleten Völgyessy-Szomor Fanni énekesnő is szolgál
gyönyörű, meghitt karácsonyi dallamokkal.
– december 25. szerda, 10:00 Karácsony 1. napi úrvacsorás istentisztelet a templomban
– december 26. csütörtök, 10:00 Karácsony 2. napi úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– december 31. kedd, 15:00 Óévi hálaadó istentisztelet a gyülekezeti házban.
– január 1. szerda, 10:00 Újévi istentisztelet a gyülekezeti házban
– január 5. vasárnap, 10:00 istentisztelet a gyülekezeti házban.
Vízkereszt ünnepe alkalmából megemlékezünk azon testvéreinkről akik 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt részesültek a keresztség sákramentumában.
– január 7. kedd, 17:00 női lelki és imaórák a gyülekezeti házban
– január 8. szerda, 15:00 bibliaóra a gyülekezeti házban
Az istentiszteletek december 29-től a gyülekezeti házban lesznek megtartva.
– Január 1-től ökumenikus baráti kör indul a gyülekezetünkben.
Kérünk mindenkit, aki még nem rendezte idei egyházfenntartói
járulékát, legkésőbb 2019. december 31-ig tegye meg, ennek hiányában nem szerepelhet a gyülekezet jövő évi választói névjegyzékében.
Egyházfenntartói járulék mértéke: Lehetőleg éves bevételeink
1%-a, de minimum 6500 Ft/fő/év.
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 köny-

2019. december
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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 óra;
e-mail: refdabas@gmail.com;
telefon: 06-30/400-5957

HIVATALI IDŐ
– Hétfő: 15.00–18.00 óráig. Szerda: 9.00–12.00 óráig
Egyházfenntartó-járulék befizetésre és lelkigondozásra is van
lehetőség.
Elérhetőség: 06-29/953-404 és 06-20/521-5834
Az alkalmainkra minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk!

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET

ALKALMAINK
– December 15. vasárnap, 10.00 óra ADVENT 3. vasárnapi istentisztelet a Gyülekezeti Házban
– December 19. csütörtök, 10.00 óra ökumenikus karácsony
ünnepi istentisztelet Zárdakert Idősek Otthonában, 11.00
óra Átrium Idősek Otthonában úrvacsoraosztással.
– December 22. vasárnap, 10.00 óra ADVENT 4. vasárnap
gyermekek karácsonya. Helyszín: Halász Móricz-kúria
– December 24. kedd, 16.00 óra szentesti családi istentisztelet a Gyülekezeti Házban.
– December 25. szerda,
10.00 óra karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. Helyszín: Halász Móricz-kúria
15.00 óra karácsony ünnepi istentisztelet a tatárszentgyörgyi rkat. templomban úrvacsoraosztással
– December 26. csütörtök, 10.00 óra karácsony 2. napi ünnepi
istentisztelet úrvacsoraosztással. Helyszín: Halász Móricz-kúria
– December 29. vasárnap, 10.00 óra óesztendő utolsó vasárnapi
istentisztelet a Gyülekezeti Házban.
– December 31. kedd, 16.00 óra szilveszteri istentisztelet
a Gyülekezeti Házban úrvacsoraosztással
Ezen az istentiszteleten emlékezünk meg az elmúlt esztendőben
megkereszteltekről, a házasságukat megáldott fiatalokról, valamint az elmúlt esztendőben elhunyt szeretteinkről.
– 2020. január 1. szerda, 10.00 óra újévi istentisztelet a gyülekezeti házban

NOVEMBER–DECEMBER
ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– Gyermek-istentiszteletek: december 15., Berki Viktória vezetésével
– Konfirmációs óra: péntek, 16.00 óra
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Nyugdíjas kör: december 15., vasárnap, 15.00 óra
ADVENTI ESTEK:
– december 12. csütörtök, 17.00 óra: Dr. Varga Gyöngyi lelkész (EHE)
– december 19. csütörtök, 17.00 óra: Dr. Orosz Gábor Viktor lelkész
(EHE)
KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRI ALKALMAK:
– Karácsonyi istentiszteletek idősotthonokban: december 19.
csütörtök, 10.00 óra Zárdakert, 11.00 óra Átrium
– Karácsonyi gyermek-istentisztelet: december 22. vasárnap,
15.00 óra
– Szentesti istentisztelet: december 24. kedd, 17.00 óra
– Karácsony ünnepi istentisztelet: december 25. szerda, 10.00 óra
(úrvacsora)
– Karácsony másodnapján istentisztelet: december 26.
csütörtök, 10.00 óra (úrvacsora)
– Óév búcsúztató istentisztelet: december 31. kedd, 17.00 óra
– Újévi istentisztelet: január 1. szerda, 10.00 óra (úrvacsora)
– Vízkereszt ünnepe: január 6. hétfő, 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, kövesse gyülekezetünket a facebook oldalunkon is:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet.
Sok szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra, közösségünkbe!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap: 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő
10.00 óra: felnőtt istentisztelet a gyülekezeti házban
10.00 óra: gyermek istentisztelet
– Hétfő: 10.00 óra: ZÁRDAKERT IDŐSEK OTTHONA
11.00 óra: ÁTRIUM IDŐSEK OTTHONA (minden 4. héten)
– Kedd: 18.00 óra: Felnőtt konfirmáció előkészítő
– Szerda: 15.00 óra: Gyülekezeti bibliaóra
– Péntek: 17.00 óra: konfirmáció-előkészítő
18.00 óra: Bibliatanulmányozás (havonta egyszer)
Minden kedves testvérünknek áldott békés karácsonyt
és sikerekben gadag újesztendőt kívánunk!
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Zöld Sándor Józsefné
(Egerszegi Krisztina)
Simári Mihályné
(Galacz Juliánna)
Krigel Miklós
Winterné Termul Ilona
Szabados József
Zsolnai Balázs
Gazdik Zoltánné
(Szegfű Piroska)

Születési idô Halálozás idôp.
1937. 06. 14.

2019. 09. 24.

1927. 01. 19.
1937. 09. 02.
1962. 05. 05.
1940. 08. 23.
1951. 03. 05.

2019. 10. 08.
2019. 10. 09.
2019. 10. 15.
2019. 10. 17.
2019. 10. 18.

1935. 01. 13.

2019. 10. 23.

Név
Leiner Ágostonné
(Kerekes Zsófia)
Benda Györgyné
(Dori Anna)
Nagy Mihály
Mohácsi László
Németh Józsefné
(Számátz Irén)
Horváth György Ferenc

Születési idô Halálozás idôp.
1940. 05. 25.

2019. 10. 24.

1939. 06. 19.
1948. 09. 28.
1942. 08. 26.

2019. 11. 03.
2019. 11. 04.
2019. 11. 10.

1939. 08. 19.
1950. 02. 20.

2019. 11. 17.
2019. 11. 19.

Osztozunk a családok gyászában.

Tallózás a gyóni Vay család
évfordulóiban

M

indössze néhány hónapja emlékeztünk meg gróf Vay Péter születésének 155. évfordulójáról, de a família
gazdag históriája újabb lehetőségeket
kínál tisztelgő főhajtásunkra. Születés és
halál, nagysikerű kötetek megjelenése és
közéleti szereplés aktualitásai szerepelnek
tallózásunkban.
Az események többsége Vay Sándor/
Sarolta életútjához és írói, újságírói pályájához kötődik, aki 160 éve, 1859. december
6-án született a gyóni kúriában. A család
„fekete bárányának” az átütő irodalmi
sikert a 120 éve, D’Artagnan álnévvel
kiadot t, két kötetes „ Régi magyar
társasélet” hozta meg. A karácsonyi
könyvpiac egy tizeddel később, 1909-ben,
azaz 110 éve is jól fogadta a „Gróf Vay
Sándor munkái” című tízkötetes összeállítást, mely művészi grafika illusztrációkkal
díszítve került az olvasókhoz. A nagy
becsben tartott, féltve őrzött selyemkötésű kötetek ma is számos családi könyvtár
ékességei, de szerzőjük nagy árat fizetett a
sikerért, mert ezt követően teljesen elfordultak tőle a könyvkiadók. A posztumusz
kiadások között is találunk említést érdemlő évfordulós aktualitást: 10 éve jelentette
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meg Dabas Város Ön kor mány za ta az
összegyűjtött verseiből szerkesztett kuriózum-kötetet.
A gyász évfordulója a családfő, gróf Vay
László (1823-1884) 135 éve, 1884. november 25-én bekövetkezett élete alkonyához
fűződik. A Magyar Királyi Honvédség nyugalmazott ezredese számon tartott alakja
volt a honi közéletnek, így a lapok többsége rövidebb-hosszabb híradással tisztelgett földi pályájának végeztekor. Teljes
joggal írta a Fővárosi Lapok: „E hír sok jó
barátot, ismerőst el fog szomorítani. Az
elhunyt gróf vitéz huszártiszt volt a szabadságharcban, s mindig jó hazafi, jó barát,
kit nagyon sokan ismertek, szerettek.” A
Sárospataki Református Lapok rövid nekrológját érdemes a maga teljességében
megismernünk: „Gr. Vay László, főiskolánknak egykori kitűnő növendéke, Gr. Vay
Ábrahámnak, a volt máramarosi főispánnak ötödik fia, folyó hó 25-én, testvére
kastélyában, Berkeszen (Szabolcs megye)
meghalt, hosszas szenvedés után. Már 18
éves korában dzsidás katonává lett, s mint
ilyen szolgált a forradalom kitöréséig.
Ekkor a Károlyi huszárokhoz ment át s
végigharcolta a szabadságharcot, elébb,

mint kapitány, majd, mint őrnagy, s mint
Dembinszky hadsegéde. Világos után
török földre menekült s ott volt 1851-ig.
Ekkor Londonba ment, ahol szigorú körülmények között élt. 1854-ben kegyelmet
nyert atyja befolyása által s visszatért, s
Csegén lakott. Mikor a honvédséget újra
szervezni kezdték, ő is alkalmazást nyert s
1869-től, mint honvéd szolgálta a hazát.
Egy ideig József főhercegnek udvarmestere is volt. Még 1857-ben 2100 frtos alapítványt tett a sárospataki főiskola tanítóképezdéjére, amelynek kamatai gyanánt (125
frt.) egy idő óta rendesen 150 frtot küldött.
Mint katona, az egyházi ügyektől távol élt;
de szíve – mint tettei mutatják – melegen
érzett azon iskola iránt, amelynek egykor,

2019. október
testvéreivel együtt, kedvelt növendéke
volt. Még ma is vannak sokan kartársai
közül, akik a szellemes, eleven, pezsgővérű
„Vay Lacira” édesen emlékeznek.” A
Budapesti Hírlap főként József főherceggel kialakult jó kapcsolatát hangsúlyozta:
„József főhercegnek igen kedves embere
volt”. A kolozsváriak lapja, a Magyar
Polgár, Vay László nyugdíjazásának körülményeit hozta emlékezetbe: „Vay nyugalmaztatásáról sokfélét beszéltek annak
idején. A bécsi körökkel való konfliktus állítólag abban állott, hogy a honvédlegénység a táborozások alkalmával kissé fesztelenül kezdte éljenezni a főherceget, sőt az
is megtörtént, hogy egyszer a vállaikon
meghordozták. Az ilyesmi természetesen
rossz vért szült Bécsben, s minthogy a főherceg nebántsvirág
nekik, az udvarmester lett a bűnbak.” A nyugdíjazáshoz a Pesti
Hírlap által felelevenített eset is
hozzájárult: „Vay gróf a 70-es évek
elején József főhercegnek volt
főudvarmestere. A magyar szellemű, minden udvari etiquettet gyűlölő főherceg nagyon szerette Vayt,
egyik tréfát a másik után követték el
együtt. Ezek között nem utolsó

KULTÚRA
helyen említendő az sem, mikor bementek
a székesfehérvári heti vásárra paraszt szekéren, gyolcs ingbe, gatyába, darutollas
pörge kalappal s ott a kofáknál gyümölcsre kezdtek alkudni. Egyszerre csak arra
vonul egy honvédhuszárszázad, a kapitány megösmeri a főherceget és Vayt, tisztelgésre vezényel, s ők mindketten szintén
odafordulnak s fokosaikkal viszonozzák
a köszöntést az elvonuló század nagy
bámulatára, melynek legénysége csak
később tudta meg, hogy kik voltak azok a
nyalka, gatyás legények.” Az Ország-Világ
felidézte, hogy: „Kitűnő lovas volt s az
ezred leggavallérabb tisztjei közé tartozott”. Továbbá: az emigrációból

„Haza jött s itthon elvette Benyiczky Sarolta
kisasszonyt. Menyegzője után GyónDabasra vonult gazdálkodni”, majd az
„Utóbbi időkben nagyon visszavonultan élt.
Betegsége és öreg kora daczára sohasem
hagyta el vidorsága és eleven humora.
Igen jószívű ember és kedélyes barát volt
mindvégig. Áldás emlékére!”
Tallózásunk egy 100 éves sajtóhírrel
zárul: 1919 decemberében néhány fővárosi lap (Pesti Napló, Nemzeti Újság, Új
Nemzedék) közlése szerint a párizsi
„békedelegáció titkáraként, gróf Apponyi
Albert óhajára, gróf Vay Péter c. püspök
fog szerepelni, aki az egyházi pályára lépése előtt diplomáciai szolgálatban volt.” A
felkapott hír
híresztelést azonban a tények
végül nem igazolták,
i
a január 5-én a
Keleti pályau
pályaudvarról Párizsba induló delegáció fennmaradt
66 fős névsorában
fenn
gróf Vay Péter nem szerepel. A küldesikertelensége azonban nyilvántés sike
valóan nem egy kivételes felkévalóa
szültségű
diplomata hiányán
szü
múlott,
hiszen Trianonban már
m
kész ítélet, igazságtalan
b é ke d i k t á tu m vá r t a a
magyar tárgyalókat…
Valentyik Ferenc

Megjelent A dabasi Kossuth-koszorú története

A

közelmúltban jelent meg Valenytik Ferenc szerkesztésében a Lakitelki Antológia Kiadó gondozásában A dabasi
Kossuth-koszorú története című gyűjteményes kötet.
A Kossuth-koszorú történetével kapcsolatos, különböző korszakokban készült írásokból álló kötet a Dabasi Református
Egyházközség alapításának 300. évfordulója alkalmából készült
el. A kötetben egyaránt helyet kaptak a korai források, Zlinszky
Istvánné és dabasi Dr. Halász Géza, Mády Ferenc írásai, a témával
foglalkozó 20. századi szerzők, Dinnyés Lajos, dr. Pinkóczy
Gusztáv és dr. Szokody Gyula összefoglalói.
Emellett jelentős a közelmúlt kutatási eredményeiből álló
összefoglalók sora is, a szerkesztő tanulmányai mellett Kapui

Ágota verse, valamint Kotán
otán
dor
Sándorné és Juhász Sándor
et.
írása is gazdagítják a könyvet.
en
A kötet utolsó fejezetében
téa Kossuth-koszorú történetéről, a Kossuth-kultusz és a
református közösség kap-csolatáról szóló képgalériaa
teszi gazdagabbá a könyvet, amelyet szeretettel
ajánlunk az olvasóknak.
FL
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DABASI ÚJSÁG

BRONZÉRMET HARCOLTUNK KI BAKUBAN

O

su! A Kyonewaza Szövetség egy
Világbajnoki bronzéremmel és
rengeteg értékes tapasztalattal távozott az
idei bakui grappling világbajnokságról.
„Egy falu kell ahhoz, hogy felneveljenek
egy gyereket” tartja a mondás – és egy
egész Szervezet kell ahhoz, hogy felkészítsenek egy tanítványt.
Senpai Tóth András 2 és fél évvel ezelőtt
határozta el, hogy nemzetközi versenyen
fog szerepelni, ekkor egy tudatos felkészülés vette kezdetét, amit Andris Senpai
hibátlanul vitt végig. A verseny előtti intenzív felkészülési időszakban magát nem
kímélve és kifogásokat nem keresve teljesített minden feladatot. Feltétel nélkül bízott
abban, hogy a számára kitalált feladatok
közelebb viszik őt a célhoz és soha nem
kételkedett bennük.
A versenyen tudtuk meg, hogy összesen
5-en vannak a súlycsoportban, ami körmérkőzést jelentett a szabályok szerint.
Örültünk, hogy így több esély lesz a bizonyításra, de aztán kiderült, hogy a verseny
elhúzódására tekintettel egyenes kiesés
lesz vigaszág nélkül, vagyis ha Andris kikap,
akkor nincs több küzdelme. Az elődöntőben egy orosz sráccal került össze, aki előtte könnyedén győzte le ukrán ellenfelét.
Elkezdődött a küzdelem és már az első
pillanatban érezhető volt az orosz súly- és
erőfölénye Andrissal szemben, így rövid
állóküzdelmet követően Andris került alulra. Ezután 2 percen keresztül próbált fordítani a pozícióján, de az ellenfél nagyon erősen tartotta, és minden próbálkozása sikertelennek bizonyult. Ellenfele, miután bezsebelte a pontokat, passzivitásra váltott át a
meccs végéig, így pontozással nyerte a
mérkőzést.
A meccs után láttuk, hogy a másik két
ellenfél kopogtatással kapott ki, Andris
meccse viszont végigment és pontot is
szerzett, ami automatikusan a 3. helyezést
jelentette neki.
Sajnos már nem tudjuk meg, hogy a
többiek ellen hogyan szerepelt volna, de
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abban mindenki biztos lehet, hogy Andris
és az egész delegáció a verseny teljes időtartama alatt kizárólag a célra fókuszált és
a maximumot adta. Ez a bronzérem nem
egy elveszített mérkőzés, hanem 1 évnyi
győztes meccs és több száz órás kőkemény felkészülés eredménye. A fejlődés
szempontjából ez az eredmény is csak egy
statisztikai szám. Az igazán lényeges az
ennek hatására elért fejlődés és az itt szerzett tapasztalat. Az élet azonban nem áll
meg, a távlati célokat már kitűztük és megterveztük az idei szezon versenynaptárát is.
A tervek között szerepel a következő hazai
fordulókon és a Magyar Ju Jitsu Szövetség
versenyein való részvétel, ami más nemzetközi versenyek felé is kinyitja a kaput.
Úgy gondolom, hogy Andris Senpai története mindenkit inspirálhat, aki sikerre
vágyik: belevágott, mert érdekelte őt a
földharc. Kezdetben mindenki lekopogtatta, de nem adta fel – néhány verseny után
jött az első aranyérem, amit sok másik
követett és most egy vesztes, de pontszerző meccsel zárta az első nemzetközi versenyét. Nincs kétségünk afelől, hogy ugyanazt a fejlődési ívet fogja bejárni nemzetközi
szinten is, mint a hazain.
Zárszóként szeretném megköszönni
mindazoknak, akik nélkül ez a fantasztikus
eredmény és a sok értékes tapasztalat
megszerzése nem történt volna meg:
Elsőként Senpai Tóth Andrásnak, aki óriási
nyomás alatt, időt és energiát nem spórolva készült fel és minden erejét beleadva
küzdött. Senpai Dr. Fazekasné dr. Szabó
Zsófiá nak, Senpai Kovács Dánielnek és
Senpai Klemencz Dánielnek a kiemelkedő
szakmai és edzői munkájukért, illetve hogy
lehetővé tették és vezették a külön foglalkozásokat Andris Senpai számára.
Külön köszönet Szofi Senpainak a versenyen kifejtett edzői és támogató munkájáért. Shihan Bábel Csabának a tanácsokért
és a bátorításért a felkészülés során, valamint, hogy megalkotta a rendszert, amelynek képviseletében ezt a csodás ered-

ményt elértük. Tóthné Kis Piroskának,
Andris anyukájának, akinek az áldozatai és
támogatása nélkül a felkészülés és a kijutás
nem let t volna leh et séges. S ensei
Lajosbányai Dánielnek, Senpai Garajszki
Ákosnak, Senpai Cserepkei Dórának és
Bukovszki Ádámnak, hogy helyet biztosítottak a felkészüléshez. A Tamashi dojo, a
Kenkyo dojo és az Akebono dojo minden
tagjának aki edzőpartnerként vagy támogatóként részt vett a felkészülésben.
Mindenkinek, aki részt vett a szemináriumon és anyagilag vagy erkölcsileg támogatta Andris versenyét. Kulcsár Mónikának
a marketing munkáért. Szüleinknek a
támogatásért. Berkes László és Merkert
Zoltán delegációvezetőknek a rengeteg
szakmai munkáért, segítségért és útmutatásért. Nélkülük lehetőségünk sem lett
volna erre a versenyre. Szabó Csabának a
kék Gi-ért.
Végezetül köszönjük mindenkinek, aki
gondolt ránk és a sikereinkért szurkolt.
Megháláljuk a belénk vetett bizalmat és
továbbra is a maximumot fogjuk nyújtani!
Senpai dr. Fazekas Ádám,
edző
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KÉZILABDA
Harmadik évét kezdte meg a Dabasi KC VSE a legjobbak között a férfi NB I-ben. Ez egy olyan
eredmény, amire régóta készültek a klubnál. A verseny azonban évről évre egyre nehezebb.

N

ehéz helyzetben van mindenki, aki ma sikeres kézilabda
klubot akar vezetni. Már a siker fogalmát is nehezen tudjuk
meghatározni, mert ez mindenkinek mást jelenthet. Legyen eredményes a csapat, nyerjen kupákat, vonzzon sok nézőt, termeljen
gazdaságilag is hasznot, neveljen sok utánpótlásjátékost, építsen
magyar játékosokra, magyar fiatalokra, stb. Látszódik, hogy a jelen
versenyhelyzetben lehetetlen ezen sikerkritériumoknak mind
megfelelni. Mindenkinek a saját útját kell járnia és a saját lehetőségeiből kihoznia a maximumot.
Az a helyezés, ami két éve még mindenkinek az elismerését váltotta ki a klubnál – a tavalyi évben már szinte elvárt volt. Az, ami,
két éve újdonság volt mindenki számára, és egy-egy jó mérkőzés
híre is elég volt a csarnok megtöltéséhez – tavaly már sokkal nehezebb volt. Ezek igazak akkor is, ha csak magunkhoz viszonyítjuk
őket és akkor még nem is néztük olyan szemszögből, hogy menynyit fejlődött a magyar bajnokság ugyanezen idő alatt.
Rengeteg jó játékos nőtte ki magát, vagy érkezett máshonnan
Magyarországra és ezzel a versenyhelyzet is egyre csak élesedett.
Tehát az, hogy minden klub folyamatosan fejleszti magát, lehet,
hogy nem is elegendő az előrelépésre, sőt akár a szinten tartásra
sem. Tehát az is előfordulhat, hogy hiába erősebb, vagy ér többet
az egy csapat idei kerete a tavalyihoz képest, ez a helyezésekben
nem mutatkozik meg.
A bajnokság két topcsapata fokozatosan lépdelve előre, minden évben Európa és a világ legjobbjai között szerepel. Mellettük
azonban egyre többen képesek nemzetközi szinten is jó eredmények elérésére. A magyar bajnokságban azért nem ennyire egyértelmű a dominanciájuk és elmondhatjuk, hogy a 4. és a 10. hely
között nagyon kicsi a különbség. Tehát folyamatosan nő a színvonal és élesedik a verseny.
Dabason is látható ez a folyamatos fejlődési igény. Megbízható
magyar játékosokra építve, kiegészítve 1-2 légióssal már bent lehe-

tett maradni az első évben és be lehetett jutni a Liga Kupa döntőjébe. Azt követően már magyar válogatottakkal erősíve sikerült
ugyanazt a helyezést megszerezni, igaz ott azért a Magyar Kupa
Final 4-ba jutás még egy extra teljesítmény volt. Idén pedig már
nemzetközileg is jegyzett klasszissal erősítve sem biztos, hogy sikerülhet a szintlépés, ami mondjuk a legjobb 6 közé jutást jelentené
a bajnokságban. Természetesen az ellenfelek sem ülnek karba tett
kézzel két szezon között, és mindenhol próbálják fejleszteni a csapatot, ahogy arra már utaltam, a saját lehetőségeik és elképzeléseik szerint.
Az idei év jól indult és az első 5 fordulóban a 7 gyűjtött pont
máris a szezon végén vágyott helyezésre repítette a csapatot. Ezt
azonban egy hidegzuhanyként érkezett október követte, ami
gyorsan a realitások talajára tette a játékosokat és a szakmai stábot. Ha nem vesszük figyelembe a Veszprém és a Szeged elleni
találkozókat, akkor elmondhatjuk, hogy lejátszott 8 mérkőzés
közül 5 dőlt el 3 góllal, vagy annál kisebb különbséggel. Tehát
nüanszok döntenek csapatok között, ami plusz terhet tesz mindenkire egy-egy mérkőzésen.
Ebben a küzdelemben kellene tehát még arra is figyelni, hogy
a sok-sok sikerfaktornak is megfeleljen a Klub és minél több szurkolót állítson maga mellé. A lecke fel van adva. Az látszódik, hogy
nem fogunk tudni sem most, sem a szezon közepén valós előre
jelzést tenni az erőviszonyokra. Folyamatosan a toppon kell lenniük a játékosoknak és a csapatoknak, mert egy jobb, vagy rosszabb
periódus nagy hatással lehet már most az év végi helyezésekre. Így
nincs mese, nem csak szezonról szezonra, hanem éven belül is
nagy hangsúlyt kell fektetni a megújulásra és az előre lépésre.
Ehhez pedig elengedhetetlen a lelkes szurkolók támogatása!
Hajrá Dabas!
Gula Ferenc
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KYONEWAZA SZÖVETSÉG

Novemberi eredmények

Osu!
November 23-án részt vettünk a Magyar Grappling
Szövetség szegedi fordulóján, ahol az alábbi eredmények születtek:
Krizsa Hunor: Gi Gyermek 2. 30 kg: III. helyezett.
Demeter Dominik: Gi Ifjúsági 2. Haladó 73+ kg: I. helyezett
Újvári Petra: Nogi Ifjúsági 2. Kezdő 57+ kg: I. helyezett
Forgács Nikolett: Nogi Ifjúsági 2. Haladó 52 kg: II. helyezett
Tóth Boglárka: Nogi Ifjúsági 2. Haladó 57+ kg: I. helyezett
Gomola Bence: Nogi Kadet Haladó 85+ kg: II. helyezett
Versenyzőként képviselte még szervezetünket Tóth András, aki
ezúttal 17 évesen Gi Felnőtt Haladó 84 kg-ban indult.
Gratulálunk az elért helyezésekhez!
Ez a verseny mérföldkő volt a KyoNewaza Szövetség és a Magyar
Grappling Szövetség együttműködésében, mert szer vezetünk
bírói (Senpai dr Fazekas Ádám, Senpai Klemencz Dániel, Kulcsár
Balázs) és segítői (Marosi Enikő, Kulcsár Mónika) önállóan vittek
egy pástot a versenyen.

Külön köszönet Senpai Kovács Dánielnek és Senpai dr. Szabó
Szofinak a rendületlen edzői támogatásért.
Ezzel a versennyel a 2019-es szezon lezárult, a versenyzők és
az edzők megkezdik a jól megérdemelt téli pihenőjüket, hogy
újult erővel kezdjék meg a felkészülést a február 8-9-én megrendezésre kerülő Utánpótlás Magyar Bajnokságra.
Köszönjük mindenkinek az egész éves kitartó munkáját!
Global Kyokushin – KyoNewaza Szövetség

DABAS SPARKS – novemberben is szikrázott

A

z uborkaszezon ellenére, nem volt
eseménytelen hónapa a november
sem a Sparks játékosainak. November
17-én a másodosztály, már-már állandó
tagja, a Budapest Titans fogadta a Szikrákat, egy barátságos mérkőzés erejéig.
A tétnélküliség nem szabott gátat a tesztoszteronnak, így igencsak parázs csata
alakult ki, játékon belül és sajnos játékon
kívül is. Sok felesleges és buta szabálytalansággal büntette magát a csapat, gyakorlatilag kierőszakolva a vereséget ezzel.
Pedig a védelem állta a sarat becsülettel,
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egy-kettő komolyabb hiba akadt, amit már
egy ilyen rutinos gárda, mint a Titans, azonnal ki is tud használni. A támadójáték szorul
még olajozásra, bár, bevallottan sok új
dolog került kipróbálásra, most csak villanásokra voltak elegek ezek. A 15-6-os végeredmény nem ad okot pánikra, inkább a
cél felé vezető út megtisztítását segíti.
„Nagyon jók ezek az edzőmeccsek az
offseasonban, mert fent tartják a játékosok érdeklődését. Sajnos a védőfal nem
tudott mindig ugyanazokkal a játékosokkal
megjelenni, de úgy érzem, hogy érezhető

a fejlődés. Egységként és egyénileg is. Ezek
a mérkőzések inkább új felállások és technikák gyakorlásáról szóltak, mintsem a győzelem hajszolásáról. Egy biztos, rengeteget
kell még fejlődnünk, hogy fent tudjunk
maradni a másodosztály combosabb csapataival szemben.” – mondta el Gulyás
Dávid, a defense fal oszlopos tagja.
De a dabasi pálya sem tudott békében
nyugodni, hiszen november 23-ától, több,
mint 100 ember dolgozott rajta a hétvége
folyamán. A szövetség itt rendezte az idei
második minicampet, ahol hazai és külföldi
szakemberek segítségével képezhették
magukat tovább, a résztvevő játékosok és
trénerek. A két napos esemény során, a
Sparks edzői és játékosai is jelen voltak,
több elméleti oktatás és technikai edzés
aktív tagjaiként. A képzés mindenkinek
hasznára vált, az ehhez hasonló lehetőségeket pedig muszáj megragadni, hiszen a
szezon közelebb, mint gondolnánk! Hajrá!
Tóbi Ádám
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Korosztályos Tenisz – Decathlon Teniszvetélkedő Dabason

N

ovember 24-én Dabas labdacsarnoka adott otthont a teniszport.hu
szervezésében a népszerű korosztályos
tenisz versenysorozatnak, ahol városunk
hat játékossal képviseltette magát.
A zöld labdások versenyében Kőszegi
Zente ász adogatásokat is bemutatva, stabil alapvonaljátékkal, szépen felpörgetett
ütésekkel kergette őrületbe vetélytársait és
lett végül ezüstérmes. Bronzérmet a szintén technikásan és kiegyensúlyozottan
teniszező Radnai Dávid szerzett. Ugyancsak
élvezetes produkciót mutattak a szurkolók-

nak, de végül épphogy lecsúsztak a dobogóról Tar Zoltán, Gazsik Máté és Kőszegi
Csanád. A 10+ kategóriában Presenszki
György szolgáltatta az izgalmakat. Az egyik

mérkőzésén hatalmas csatába keveredett.
Laposan süvítő ütéseivel a győzelem kapujába ért, a verseny sajátos szabályai szerint
a mérkőzést végül egy utolsó, sorsdöntő
labdamenet, ún. „hirtelen halál” döntötte
el. A közönség lélegzetvisszafojtva követte
a tenyeres és fonák ütések hosszú sorát.
György egy 16 ütésváltásos menetben
maradt alul. Ezek után olyan feltüzelt állapotban játszotta le a további meccseit,
hogy végül szépen csillogó ezüstéremmel
a nyakában állhatott fel a dobogó második
fokára.”
Hegyi Gábor

ŐSZI SIKEREK A HARCOSOK KLUBJÁNÁL

A

Pestszentimrei Sportkastély adott
otthont 2019. november 9-én
a XXII. Bushido Kupa – Utánpótlás ÖsszK nockd own Mag yar Bajnok s á gnak.
A Harcosok Klubját 2 versenyző képviselte,
knock down rendszerben.
Ifj. Horváth Tamás az U12-es korosztályban indult, ahol körmérkőzés döntött az
indulók rangsoráról. Tamás magabiztos,
technikás versenyzéssel a dobogó második
fokára küzdötte fel magát.
Garamszegi Zente az U10-es kategóriában indult, mely az egyik legnépesebbnek
bizonyult. Az ifjú harcos is szépen hozta
a megbeszélt taktikákat, összeszedett, erős
küzdelmeket láthattunk tőle. Zente minden
mérkőzésből győztesen került ki, „megvédte” a tavaly szerzett magyar bajnoki címét,
és ismét aranyéremmel térhetett haza.

Ezzel az izgalmak még nem értek véget
a Klub számára. Ugyanis november közepén vezetődezőnk, Ábrahám Edit Japánban,

a World Karate Organization vizsgabizottsága előtt sikeres 5. danos vizsgát tett.
30 éves karatés pályafutására tette fel
ezzel a koronát, ráadásul ő lett a Magyar
Shinkyokushin Karate Szervezet első női
shihanja!
„Köszönöm szépen, elsősorban a
Szüleimnek, a Branch Chiefemnek –
Shihan Kálóczi Józsefnek, a felkészítő
mestereknek és a Harcosok Klubja tagjainak a támogatást! Külön szeretném megköszönni Shihan Hasebe Toshiaki mesternek az értünk tett fáradozásait!" – írta a
vizsga után Edit shihan a facebook-oldalán.
Köszönjük a sok-sok támogatást!
A munka nem áll meg, várjuk továbbra is a
karatézni vágyókat hétfőn–szerdán–pénteken 18.00órától a Wellis Sportközpontban!
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TOP FITNESS SE

N

agyszerű versenyzéssel, kimagasló eredményekkel indult
az őszi szezon a Top Fitness SE sportolói számára. Az első
megmérettetésre, a Ritmuscsapatok Akrobatikus Látványtáncok
Őszi Bajnok ságára november 10-én került sor Budapesten. Bár
a verseny nagyon hosszúra nyúlt, de a lányok kiválóan helytálltak,
rengeteg érmet és kupát szereztek. Részletes eredmények:
C kategória, egyéni helyezések
1. Fehérvári Dorka, Pacsirta Zoé, Tóth Kata
2. Bálint Blanka, Lantos Nóra, Szabó Sára, Pintér Fanni
3. Takács Alexa, Atkári Anna, 5. Dori Kamilla
B kategória, egyéni helyezések
1. Bábel Csenge, Nagy Katalin, Nagy Hédi
2. Rizmajer Boglárka, Kész Fruzsina, Nagy-Kancsár Emma,
Kövesdi Hédi
3. Králik Zsófia, 4. Szeibert Kincső
A kategória, egyéni helyezések
1. Forgács Adél, Bretus Lara, Radnai Zsófia
2. Fehérvári Fanni, Salga Léna
4. Bárány Blanka, Venicz Hanna, 5. Janicsák Fanni,
6. Gecser Enikő
Csoportos helyezések
1. Macskajaj duó (Fehérvári Fanni-Janicsák Fanni)
1. Mexikói tánc csapat (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
1. Totem csapat (Bretus Lara–Gecser Enikő–Radnai Zsófia–Salga
Léna)
1. Circus csapat (Bárány Blanka–Bretus Lara–Fehérvári Fanni–
Gecser Enikő–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–Radnai
Zsófia–Salga Léna–Venicz Hanna)
2. Lambada duó (Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
3. Kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Dori
Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács Alexa)

Mivel ez a verseny a Ritmuscsapatok 2019-es évadának utolsó
megmérettetése volt, ezért itt adták át az éves összesítésben
dobogón végzett gyermekek kupáit. Nagy elismerés és büszkeség számunkra, hogy sportolóink kiváló eredményeinek köszönhetően a Top Fitness SE képviseletében Gecserné Varró Erika
vezetőedző vehette át a 2019. Legeredményesebb
Egyesülete díjat.
EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNYEK:
C kategória
1. Bálint Blanka, Fehérvári Dorka, Szabó Sára, Tóth Kata
2. Takács Alexa, Lantos Nóra, Pacsirta Zoé
3. Atkári Anna
B kategória
1. Rizmajer Boglárka, Nagy-Kancsár Emma, Nagy Hédi
2 Králik Zsófia, Kövesdi Hédi
3. Kész Fruzsina, Bábel Csenge, Szeibert Kincső
A kategória
1. Fehérvári Fanni, Bárány Blanka, Gecser Enikő, Radnai Zsófia
2. Janicsák Fanni
3. Forgács Adél
A Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége szezonnyitó
versenye november 17-én volt a Soroksári Sportcsarnokban.
Sportolóink két kategóriában, egyéni és csoportos koreográfiákkal is indultak a megmérettetésen. Részletes eredmények:
Fitness Dance kategória, egyéni helyezések
1. Nagy-Kancsár Emma
2. Bálint Blanka, Bábel Csenge
3. Takács Alexa, Fehérvári Dorka, Atkári Anna, Szeibert Kincső,
Kövesdi Hédi
4. Nagy Hédi, 5. Lantos Nóra, Tóth Kata, 6. Kész Fruzsina,
Nagy Katalin, 7. Králik Zsófia, Pintér Fanni
9. Rizmajer Boglárka, 10. Pacsirta Zoé, 11. Dori Kamilla,
Szabó Sára
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Fitness Show kategória, egyéni helyezések
1. Janicsák Fanni
2. Forgács Adél, Bretus Lara
3. Fehérvári Fanni, Bárány Blanka
4. Gecser Enikő, Radnai Zsófia, 5. Salga Léna, 7. Venicz Hanna
Csoportos helyezések
1. Totem csapat (Bretus Lara–Gecser Enikő–Radnai Zsófia–
Salga Léna)
1. Macskajaj duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
2. Circus csapat (Bárány Blanka–Bretus Lara–Fehérvári Fanni–
Gecser Enikő–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Radnai Zsófia–Salga Léna–Venicz Hanna)
3. Mexikói tánc csapat (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy
Hédi–Rizmajer Boglárka)
3. Kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Dori
Kamilla–Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács Alexa)
4. Lambada duó (Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)

6. Zebrák duó (Pacsirta Zoé–Rizmajer Boglárka)
R. L.

Szeretettel meghívok minden
sportegyesületet, sportolót, sportszeretőt
és érdeklődőt a

amelyet
december 13-án (pénteken) 18.00 órától
tartunk az OBO Arénában.
Ezen az eseményen adjuk át
az Év sportolója, az Év csapata,
elismeréseket.

A KAMRA ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:
December 24-én: zárva
December 25–26-án: bejelentkezés alapján
December 27–30-ig: 16-21 óra között
December 31-én: Privát szilveszteri buli
Január 1-jén: zárva

A díjátadásban segédkeznek
Feczesin Róbert, válogatott labdarúgó
és Berki Krisztián
olimpiai bajnok tornász



Kőszegi Zoltán
polgármester
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Bábel Antónia:

F



Furmundi, a manó

urmundi, a manó, a falu szélén,
n, a domb
mellett lakott, mélyen bent azz erdőben. Ott, ahol, ha sok hó esik, szánkózás
kózás
zaja veri fel a csendet. Olyankor a dombmbról lesuhanók jókedvű sikítását visszhanangozzák a hófödte fenyők. A manó
nó
évről évre mást eszelt ki, hogy távol
vol
tartsa a gyerekeket. Megesett, hogy
ogy
fákat vágott ki és eltorlaszolta az utat,
aztán meg hangosan belehuhogott a sötétségbe, hogy elijessze őket, de az is megtörtént,
egtörtént
hogy felsózta az egész dombot. Bánatára egyik
terve sem sikerült. A hófelhőket nézve most is azon törte a kobakját, mit tehetne.
– Itt hatalmas hóesés lesz nemsokára – morgott. – Ismét odalesz a nyugalmam ezektől a falusi suhancoktól. Jönnek a szánkóikkal, végigszántják a dombot, hahotáznak… Kicsik és nagyok…
Még a hideg is kirázta a gondolattól, vagy inkább a közeledő
hótól. Összébb húzta magán manóbundáját és visszament a jó
meleg kandallója mellé.
– Tudom is, mit fogok tenni – keskeny száját széles mosolyra
húzta. – El fogom tűntetni az összes havat!
Nem kellett sokat várnia, mert amint másnap reggel kinézett
csöppnyi ablakán, hótakaró födte az egész környéket. Apró kályháján vizet forralt, de egészen délután lett, mire a legnagyobb
kondérban is felforrt a víz. Addigra bizony megérkeztek a gyerekek.
– Sebaj! – kuncogott. – Le fogom önteni az ösvényeket, amin
lecsúsznak! – hahotázott.
Amint elült a szánkózók zaja, kesztyűs kezével megfogta a
hatalmas kondért, a fahúzó kicsiny szánjára tette, és elindult vele a
domb tetejére. Azonban mire felért, a víz fele kilötykölődött.
– Így is maradt elég, hogy véghez vigyem a tervemet!

KAMRA
(be)SZABADULÓSZOBA KUPON
1000 Ft kedvezmény*
A kupon ajándékkártyával nem vonható össze!

Beváltható: 2020. január 31-ig
Előzetes bejelentkezés szükséges!
csak egy darab kedvezménykupont lehet felhasználni!
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0*Egy kupon csak egyszer használható fel. Egy játék során

Furmundi óvato
óvatosan megdöntötte a kondért, s a forró víz
nyomá csak fekete sárréteg maradt a szánkóktól
nyomán
kijárt ösvényen. Dolga végeztével elégedetten
sze
szemlélte
művét, és széles vigyorral tért vissza
ott
otthonába.
Másnap délután azonban döbbenten hallot hogy a dombon egy csapat gyerek
lotta,
me
megint
csúszik, és talán még jobban is sikítam máskor. Alig várta, hogy megnézze, mi
nak, mint
történh
történhetett.
Amint elmentek, odasietett a dombhoz felmászott
felmász a tetejére és elképedve látta, hogy a víz
hoz,
jégpáncéllá fagyott, és sokkal jobban lehet rajta csúszni, mint előtte.
– Hogy én erre nem gondoltam! – dobbantott a lábával, mire
hirtelen megcsúszott, és már suhant is lefelé a saját maga gyártotta kitűnő jégpályán.
– Áááááááá!!!! – üvöltötte.
A domb aljára érve legalább egy percig mozdulatlanul meredt
a sötét égre, amelyből szépen lassan szállingózni kezdtek a hópihék egyenesen az arcába.
– Ejnye! Nem is tudom eldönteni, hogy ez most jó volt-e vagy
sem! Talán… inkább volt jó, mint… rossz. Azt hiszem. Igen, nyilvánvaló, hogy egészen kicsit jobb volt, mint hogy rossz lett volna.
Talán, ha újra megpróbálnám, akkor…
Talált egy ott hagyott zsákot, amin újra csúszni kezdett, és most
már tele szájjal harsogta, hogy:
– Csúúúúúszoooooook! Nagyon jóóóó!
Be sem tudott telni az érzéssel. Közben a hó szakadt már egészen, ő meg a százhuszonsokadik csúszás után kimerülve elterült
a domb alján. Alig tudott hazavánszorogni. Még éppen meg
tudta menteni a pislákoló parazsat a kialvástól, mielőtt lerogyott
az ágyára, és mély álomba merült.
Másnap délután egy nagy tányér almás pitét vitt a gyerekeknek.
– Te készítetted nekünk ezt a remek szánkópályát? – kérdezték, miközben elkapkodták az összes süteményt.
– Gyere, tarts velünk! – hívták maguk közé.
A gyerekek maguk elé ültették Furmundit a szánkóra, mert egy
sem akart nélküle csúszni. Most tűnt csak fel, milyen kicsike.
– Gyere el holnap is! – integettek visszafelé a fák közül, amikor
hazaindultak.
– Itt foglak titeket várni! – kiáltotta utánuk Furmundi.
A tisztás elcsendesedett, és azóta nála jobban senki sem várja a
havazást és a gyerekeket.
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NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK
RÓLA.

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

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

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 egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.
A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.

Autóinkat felkészítettük a télre.
Volkswagen Polo, Golf és Jetta, valamint ŠKODA Fabia
és Octavia modellek most téligumi-szettel
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