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Fagyosan illan a szél
étek után kutat
rejtekébôl a vad
verébhad röppen szerte
szépülni vágy a táj
kalmár félelme
riogat, jégbe zárt aszály
Valami készül mégis
magocska éled lenn
szárnyat bontva
sóhajt szólva
kandikál félszegen.
Hópihe kel a földön
lustán pislogva
égi csókot vár
tavaszt álmodva
szirom nyakát nyitja
a hóvirág.

Fotó: Karlik Dóra

Hegeduʺs Rita

rendezvényeink

Doni megemlékezés
a II. világháborús emlékmûnél

A rendezvényen Kőszegi Zoltán polgármester mondott ünnepi
beszédet, majd Feldman László egy Gyóni Géza-verssel emlékezett
meg a veszteségről, amelyet a háború a nemzetnek okozott. Gogolák
Alexandra Karády Katalin egyik ismert dalával, a Gyévuskával idézte fel a kor hangulatát, a hátországban maradottak féltő aggodalmát.
Az ünnepség végén a jelenlévők, a polgármester úr felkérésére
mindannyian felzárkóztak a kegyelet koszorúja mögé, és egyperces
főhajtással adóztak a hősöknek. A koszorúzást a Dabasi Kovács
Sámuel Tüzércsapat hagyományőrzői vezették fel, és őrt álltak az
emlékműnél.

Fotók: Karlik Dóra

A város közössége január 13-án emlékezett a doni áttörés magyar áldozataira a II. világháborús emlékmûnél.
A 2. magyar hadsereg katonáinak megrendítô végzete,
az elesettek, a fagyhalált szenvedett tízezrek, a hadifogságba hurcoltak sorsa mélyen él a kollektív tudatban, ezért gyûlünk össze minden évben e januári napok
valamelyikén, hogy kegyelettel adózzunk emléküknek.

A rendezvényen jelen voltak a vitézi rend képviselői is, akik szintén koszorút helyeztek el a II. világháborúban elesett katonák és a
doni áldozatok emlékére.
K. Á.

Az Egyetemes Kultúra Lovagja
A magyar kultúra napja alkalmából Magyar Kultúra Lovagja címeket és két egyetemes elismerést adtak át a kultúra területén hosszú évek
óta kiemelkedô, „lovagias” teljesítményt nyújtó személyek részére. Az ünnepségnek a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ adott otthont.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület
szervezte gálán Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratórium elnöke a kis közösségek, a magyarországi nemzetiségek és a
határon túli magyar közösségek kultúrája ápolásának fontosságát
méltatta. Az idei díszvendég Kárpátalja volt.
A nevek mellett a Magyar Kultúra Lovagja cím új birtokosainak
foglalkozását tanulmányozom: van közöttük író, egyetemi tanár, előadóművész, kultúrház igazgató, újságíró, színművész, énekművész,
ács, könyvtáros, nyomdász, költő, zeneszerző, riporter, orvos, őstermelő, történész, lelkész. A kultúra lovagja nemcsak bölcsész végzettségű, értelmiségi lehet, hanem minden állampolgár, aki a maga szak-
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területén úgy él és dolgozik, hogy az építi a nemzet kultúráját, az azt
éltető közösségeket. A lovagi cím pedig azt jelenti, hogy mindezt nem
fizetésért, nem elismerésért, hanem a mindennapi munkája mellett,
ÖNZETLENÜL.
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A
magyar kultúra napja városunkban

Dabas Város Önkormányzata január 23-án, szombaton tartotta kultúra-napi ünnepségét a Sári
Zarándok- és Kulturális Központban.
Az előtér és a díszterem dekorációjának
modern, geometrikus formáiból, az azokon megjelenő képi világból már következtetni lehetett arra,
hogy a rendezvényen fontos szerephez jut az építészet, az építészeti kultúra, mint a magyar kultúra
egyik legjelentősebb és legelismertebb területe.
Fotók: Karlik Dóra
A Himnusz közös eléneklése után Kőszegi
Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Balázs
Mihály Kossuth- és Ybl-díjas építész, egyetemi tanár mondott
ünnepi beszédet, amelyben jelentős teret szánt a kultúra különböző
definícióinak és értelmezésének kifejtésére. Az est következő részében Kőszegi Zoltán polgármester és Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester átadta a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-

díjat, amelyet idén, ahogyan erre következtetni
lehetett, egy építész és egy építészeti törekvést képviselő csoportosulás: Ligetvári István és az általa
életre hívott Trafik Kör vehette át. Az alkotókör
közössége 10 év alatt állandóan változott, de kialakult egy olyan mozgalom, amely igyekezett hidat
verni egy konzervatív vidéki kisváros ízlésvilága és a
modern építészeti megoldások elfogadtatása
között. Ligetvári István mellett stabil munkatársként végig ott állt leánya, Ligetvári Dorottya, aki
maga is építésznek tanul, és ő viszi tovább az apai hivatást. (A
Ligetvári Istvánnal készített interjút a 16–17. oldalon olvashatják.)
Az ünnepség Cseke Szabolcs Szerelemdallam című előadásával
zárult. A saját versekre és népi dallamvilágra épülő, pozitív életérzést sugárzó produkció derűvel és optimizmussal töltötte fel a hallgatóságot. 			
Kapui Á.

Az Egyetemes Kultúra Lovagja elismerést nemzetközi kulturális
együttműködésért, valamint két vagy több nemzet kultúrájának
együttes ápolásáért adják, ezt idén Szlama László tanító és Tálas
Ernő énekművész vehette át.
Szlama Lászlót sokan ismerik Dabason és környékén.
Citeraoktató, gyógymasszőr, a dabasi futballcsapat gyúrója. Talán
kevesen tudják, hogy eredeti szakmája szerint marós. Gyerekkora óta
citerázik. Kezdetben a saját gyerekeit tanította citerázni, majd citeraoktató vizsgát tett és számos olyan együttest nevelt, akik a népzenei
minősítések legmagasabb fokozatait érte el. Összeszámoltam, jelenleg 11 citeracsoportot és népdalkört vezet. A nagy részét önzetlenül.
A lovagi erények között is az önzetlenség az egyik legfontosabb.
Én magam is a tanítványa vagyok, az idén 10 esztendős Bazsalicska
citeracsoport tagjaként. Magyarországi szlovák- és magyar népdalokat tanulunk és adunk tovább a Fialecska gyermek csoportnak, akiket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában szintén ő tanít citerázni.
Mikor meglátta a díjazottak között a nevét és a neve mögött a tanító titulust, elpirult, szabadkozott, hogy ő nem tanító. Valóban, kedves László, te nem tanító vagy, hanem olyan ember, akitől mindenki

tanul, aki a közeledbe kerül. Tanul autentikus népzenét, tanul citerázni, énekelni és tanul emberséget, önzetlenséget. Számunkra te
nem tanító vagy, hanem TANÍTÓ, így, csupa nagybetűvel.
Gratulálunk a lovagi címhez, és köszönjük az együtt éneklés, együtt
zenélés örömét!
Szabó József János

2016. február

Dabas 3

rendezvényeink

Megalakult az

Önálló Pest Régió

Történelmi pillanatnak voltak tanúi a Pest megyei települések vezetői január 29-én 10.00 órakor, amikor a megye önálló régióvá válásának hivatalos bejelentése megtörtént. Az esemény helyszíne a
Megyeháza Kossuth Lajos Díszterme volt, ahol Pest Megye
Közgyűlésének elnöke, Szabó István bejelentette a hírt, amely egy
közel másfél évtizedes küzdelem lezárását jelenti. Ebben a sikerben
elengedhetetlen szerepe volt annak a 185 Pest megyei településnek,
amelyeknek képviselő-testületei döntésükkel megerősítették azt,
hogy kiállnak a megye önálló régióvá válása mellett. Az elnök úr
beszédében hangsúlyozta, hogy az Önálló Pest Régió egy páratlan
összefogás eredménye, és köszönetét fejezte ki Pest megye közgyű-

lésének,
a Nemzetgazdasági Minisz
tériumnak, a Központi Statisztikai Hivatalnak, a megye
országgyűlési képviselőinek, Pest Megye Kormányh ivatalának, a
fővárosi önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatok dolgozóinak, a médiumoknak a segítségért és nem utolsósorban a 185 település polgármesterének és önkormányzatának a 10 éves előkészítő
munkáért.
Az Önálló Pest Régió térképét Szabó István elnök, Vitályos
Eszter államtitkár és Turóczy László helyettes államtitkár látta el
aláírásával. 				
P. B. T.

Elôkészítés alatt a Dabas–Munkács közötti
testvérvárosi kapcsolat
Andrij Baloga munkácsi polgármester meghívására városunkból január 15–16-án
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester és
Kosztolányi Gyula önkormányzati képviselő
vett részt a Munkácsi Vörösbor Fesztiválhoz
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kapcsolódó rendezvényeken. A város nyugati
színvonalú konferenciákat szervezett ebből
az alkalomból.
Munkács erre a rendezvényre meghívta
testvérvárosai küldöttségeit. A dabasi kül-

döttséget a megelőlegezett testvérvárosi kapcsolat keretében fogadták. A polgármester a
dabasi delegációra nagy figyelmet fordított és
kifejezte reményét a testvérvárosi szerződés
minél előbbi aláírására.
A két város kapcsolata egy iskolakapcsolatból alakult ki. A munkácsi II. Rákóczi
Ferenc magyar tannyelvű intézmény és a
dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Isko
la közötti barátság több mint tízesztendős.
A két igazgató, a kárpátaljai Schink
István és a szakképző akkori intézményvezetője, Kosztolányi Gyula hasonlóképpen
vélekedett a Kárpát-medencei összetartozás
kérdéséről, ebből született az a barátság,
amely a mai napig összefűzi őket. A dabasi
delegáció kísérője a vörösbor fesztivál programjain szintén Schink István volt, aki a történelmi város számos kultúrtörténeti értékével ismertette meg a vendégeket.
szerk.

önkormányzati hírek

TÁJÉKOZTATÓ A SZÜNIDEI
ÉTKEZTETÉSrÕl
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében: a települési önkormányzatnak déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítania kell a
szünidei gyermekétkeztetés keretében (őszi, téli, tavaszi tanítási
szünetben; valamint a nyári tanítási szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon keresztül) a jegyző által határozatban megállapított hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. E határozatot minden szülő köteles megőrizni, az
intézményvezető részére bemutatni.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye,
vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén
lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat gondoskodik. Amennyiben a gyermek előre nem látható hiányzása,
betegsége, egyéb ok akadályoztatása miatt nem tudja az ételt a számára kijelölt helyen elfogyasztani, úgy a szülő vagy más törvényes
képviselő vagy a szülő által megjelölt személy részére az ételt ki kell
adni. Ha a hiányzást nem jelentik be és az étel megmarad, úgy az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
részére átruházható.
A jegyző írásban értesíti azon hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről,
igénybevétel módjáról, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyéről és módjáról. A jegyző a tájékoztatással együtt kiküldi a nyilatkozatot az érintett szülőknek. Ezzel
egyidejűleg értesítést kap a családsegítő szolgálat is, hogy kinek lett
kiküldve a nyilatkozat. A családsegítő szolgálat felkeresi az érintett
családot, és segítséget nyújt a nyilatkozat kitöltéséhez, benyújtásához, illetve aki segítséget igényel, bármikor felkeresheti a családsegítő szolgálatot.
A nyilatkozat – az évközi szünet időtartama kivételével – a nevelési év, tanév során bármikor benyújtható, illetve módosítható.
A szünidei étkeztetésre iskolások esetén az iskolákban pedagógus felügyelete mellett, óvodások esetén az óvodákban lesz
lehetőség. Kiszállítás nincs! Tehát a gyermeknek az intézményben kell tartózkodnia, illetve oda be kell mennie a szünidőben az
étel elfogyasztása céljából. Ennek megszervezése az intézményvezetők feladata! A kijelölt intézményről és az étel elfogyasztásának szabályairól az intézményvezetők tájékoztatni fogják az
érintett családokat.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél, vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségben.
Serfelné Balog Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző

Tisztelt Ebtartók!
Az országos médiában megjelenő, az ebek láncon tartásáról
szóló hírek téves értelmezésre adtak okot. A vonatkozó jogszabály 2016. január 1-től csak a tartós láncon tartást tiltja. Tehát,
továbbra is meg lehet kötni a kutyákat, de ebben az esetben a
gazdának gondoskodni kell a rendszeres sétáltatásról, illetve az
udvarban való szabadon engedésről, amennyiben az ingatlant
körbekerítették, és az eb nem tud kiszökni közterületre. E szabály betartása mellett az ebtartó kötelezettsége úgy tartani
kutyáját, hogy az mások életét, testi épségét ne veszélyeztesse,
hogy mások ingatlanára, közterületre ki ne juthasson. Ha ez
bekövetkezik, kutyával való veszélyeztetés tényállását valósítja
meg. Ezért arra kérek mindenkit, megfelelő kerítés mögött és
körülmények között tartsa szabadon az ebet, ennek hiányában
sétáltatást javasolok.
Dabas város jegyzője

TISZTELT
DESZTILLÁLÓBERENDEZÉS
TULAJDONOSOK!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény magánfőzésre
vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével az alábbiak szerint
módosultak.
Az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bejelentett magánfőzőnek magánfőzés keretében történő
párlat előállításához 2016. január 1-től – az előállítást megelőzően – párlat adójegyet kell igényelni, beszerezni a lakóhelye szerint
illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó-és vámigazgatóságtól. Párlat adójegy igénylésére azonban csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző jogosult. A vámhatóság kizárólag az önkormányzati adóhatóság értesítését követően tudja kiadni a magánfőző részére.
A párlat adójegy egy olyan igazoló szelvény, amely adójegyenként egy liter párlat előállítására jogosítja a magánfőzőt. Igazolja
egy liter párlat 700 Ft jövedéki adótartalmának megfizetését,
valamint a magánfőzött párlat eredetét is. A magánfőzőnek tárgyévi első párlat előállítása előtt, legalább 5 darab 700 Ft értékű párlat adójegyet kötelező igényelnie. Mindig a főzés előtt kell az
igénylést benyújtani, de lehet előre, az éves tervezett összes men�nyiségre is igényelni, ez azonban tárgyévenként legfeljebb 86
darab párlat adójegy lehet és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlat (86 liter) állítható elő.
Párlat adójeggyel kapcsolatban további információkért az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatóságot keressék fel.
A magánfőzőnek magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer, az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt a tárgyévet
követő év január 15-ig továbbra is meg kell tenni, illetve teljesíteni
kell a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Adócsoport
2016. február

Dabas 5

önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!
Ebben a hónapban ismét értesítést kap az, akinek változott a házszáma.

Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás miatt keressék fel 30 napon belül az Okmányirodát
(Dabas, Szent János út 120-122.) az új lakcímkártyák kiadása
céljából, mert az új cím 30 nap után érvényét veszíti!
2016 januárjában az alábbi utcákban valósult meg a házszámrendezés a házszámok:
Erkel Ferenc utca, Álmos vezér útja, Ond vezér útja, Deák
Ferenc utca, Batsányi János utca, Batsányi János köz, Iskola
utca, Balassi Bálint utca, Dér utca, Berkenye utca, Attila király
útja, Örs vezér útja, Előd vezér útja, Dinnyés Lajos utca, Csap
utca, Pesti út, Sportcsarnok utca, Szélmalom utca, Balla Pál
utca, Kun utca, Zárda köz, Jász utca, Temető köz
Egy lakásban élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az
Okmányirodában a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem rendelkezik személyi igazolván�nyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy
vigye magával a Polgármesteri Hivataltól kapott hatósági bizonyítványt is (a gyorsabb intézkedés miatt).
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a lakcímkártyák/forgalmi engedélyek cseréjére (illetékmentes)

Hétfő
7.00–17.00
Kedd, csütörtök 8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Péntek
8.00–16.00
Időpont egyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni a
következő telefonszámon lehet: 06-29/564-211
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet, biztosítót stb. az
Okmányirodától kapott új lakcímkártyával és a Polgármesteri
Hivatal által kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Dabas Város Jegyzőjének kérésére Dabason az NHSZ
OKÖT Nonprofit Kft. és a Daköv Kft. átírja az érintett ingatlanok esetében a lakcímváltozást, így őket nem kell felkeresni.
Kérem azonban, hogy az Okmányiroda felkeresése mellett a
lakcímváltozást az egyéb közművek (áram, gáz, telefon, kábel tv)
felé haladéktalanul jelezni szíveskedjék.
A lakcímnyilvántartó rendszer adatainak felülvizsgálata
2016. decemberéig folyamatos.
Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Otthon végezhető ajándék-,
dísztárgyak csomagolása, stb.
06-90/603-905
(http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/min
0612228397, 06204963980)
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A holokauszt
nemzetközi emléknapja
Az ENSZ közgyűlése 2005. november 1-jén a holokauszt
áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította január
27-ét, az auschwitzi haláltábor 1945-ös felszabadításának napját. A határozat szerint a jövő nemzedékeinek meg kell ismerniük a hatmillió, többnyire zsidó származású áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. Az emlékezés és a tanítás kötelessége arra inti a világot, hogy soha ne ismétlődjön meg
hasonló tragédia az emberiség történetében.
A holokauszt görög eredetű szó, jelentése „tűzben elégő
áldozat”, amelynek héber szinonimája a soá. A náci
Németország „végső megoldásként” kitűzte céljául a 11 milliós
európai zsidóság kiirtását. Az általuk alacsonyabb rendűnek
tartott cigányság, valamint homoszexuálisok, testi és szellemi
fogyatékosok is ott szerepeltek az áldozatok között. A budapesti Holokauszt Emlékközpont 5-6 millió közöttire becsüli
az európai zsidó áldozatok számát. A meggyilkolt magyarországi zsidók száma 500 és 600 ezer fő között lehetett. A túlélők lelkében örök traumaként él az elszenvedett kínzások,
megaláztatások sora, a szétszakított családok, haza nem tért
rokonok elvesztésének fájdalma.
– szerk–

Razglednica 3.
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, - csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
Radnóti Miklós
Szentkirályszabadja,
1944. október 31.

önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések

Gyermek neve
Kucsák Nimród
Kovács Zalán Zoltán
Bánhegyi Noel

50 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
február 19.
Podoba István–Prigyeni Terézia
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
február 14.
Hideghéti Antal–Kovács Mária
február 21.
Gogolák József–Kurta Éva
február 27.
Pál Sándor–Halengár Erzsébet
Farkas András–Szágos Mária
20 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
február 10.
Mráz Zoltán–Danyis Zsuzsanna
február 17.
Jarábik Csaba–Garajszki Anna
2016 januárjában kötöttek házasságot:
január 18.
Kőfalvi Csaba–Dobos Szilvia

Halottaink
Név

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Születési idô
1920. 02. 01.
1921. 02. 01.
1923. 02. 15.
1924. 02. 07.
1924. 02. 21.
1926. 02. 12.

Életkor
96 éves
95 éves
93 éves
92 éves
92 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Újszülöttek
Gyermek neve
Bali Márton Bertalan
Szomor István Richárd
Árva Soma
Kucsák Dominik
Vámos Noel
Horváth Vanessza
Ferencz-Csibi Petra
Ferencz-Csibi Péter
Gábor Anna Adria
Lestár Ádám
Sikari Gábor
Prauda Szofi
Korcsmáros Lea
Gombos Blanka

Születési idô
2015. 10. 05.
2015. 12. 13.
2015. 12. 30.
2016. 01. 02.
2016. 01. 04.
2016. 01. 05.
2016. 01. 06.
2016. 01. 06.
2016. 01. 07.
2016. 01. 13.
2016. 01. 15.
2016. 01. 16.
2016. 01. 18.
2016. 01. 19.

Anyuka neve
Tyukodi Kinga
Szecskó Anett
Bartucz Vanda

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Név
Zsíros Pálné
Temesi István Jánosné
Kancsár Sándorné
Balog Vince
Zsolnai Józsefné
Forczek Jánosné

Születési idô
2016. 01. 21.
2016. 01. 27.
2016. 01. 30.

Anyuka neve
Scheitz Katalin
Végh Mária
Náchlik Márta
Csoma Nikolett
Kancsár Zsuzsanna
Horváth Brigitta
Vígh Erika
Vígh Erika
Benke Karolina
Krizsán Anita
Medgyes Anna
Kancsár Bernadett
Tokics Tímea
Juhász Andrea

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667

Születési idô	Halálozás idôp.

Molnár József
Brajnovics Ferenc
Buncsák Pál Jenő
Jakab László
Janicsák Vincéné (Bennárik Anna)
Babós Ferencné (Borbás Mária Matild)
Etelvári Péterné (Gombár Erzsébet)
Kiss Mihályné (Rakita Rozália)
Lakatos Katalin
Sarafi Józsefné (Csernák Veronika)
Lauter Józsefné (Pergel Mária)
Kocsis Ferenc
Berta Miklós Istvánné (Suba Mária Ibolya)
Hornyák Mihály
Kollár Ferencné (Szadai Malvin)
Stefkó István
Horváth Gábor
Molnár János
Korcz Kálmánné (Pál Erzsébet)
Szárnóczki Mihályné (Roznyik Mária)
Hajdú Béláné (Fenyves Margit)
Kecskeméti Irén
Kárpáti Lászlóné (Ladányi Katalin Krisztina)
Virág Józsefné (Danics Terézia)
Samu Lászlóné (Bényi Mária Juliánna)

1929. 12. 08.
1955. 04. 09.
1952. 08. 13.
1966. 09. 28.
1921. 09. 15.
1923. 05. 16.
1930. 07. 28.
1936. 10. 19.
1962. 09. 23.
1926. 01. 26.
1941. 01. 29.
1943. 05. 13.
1934. 12. 08.
1961. 04. 23.
1936. 09. 26.
1994. 08. 08.
1966. 05. 29.
1922. 03. 08.
1940. 02. 15.
1926. 04. 10.
1929. 07. 31.
1927. 04. 03.
1928. 08. 31.
1923. 11. 12.
1941. 09. 02.

2015. 11. 16.
2015. 11. 26.
2015. 11. 30.
2015. 12. 04.
2015. 12. 09.
2015. 12. 12.
2015. 12. 31.
2016. 01. 03.
2016. 01. 04.
2016. 01. 04.
2016. 01. 04.
2016. 01. 05.
2016. 01. 06.
2016. 01. 06.
2016. 01. 08.
2016. 01. 09.
2016. 01. 10.
2016. 01. 10.
2016. 01. 11
2016. 01. 11.
2016. 01. 13.
2016. 01. 17.
2016. 01. 19.
2016. 01. 26.
2016. 01. 28.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kárpáti
Lászlóné temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban mellettünk álltak.
Kárpáti család

Irodahelyiség kiadó!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és
hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.
Az irodahelyiség a gimnázium felől
közvetlenül, bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250 telefonszámon lehet.
2016. február
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
február havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd–szerda: 8.00–20.00 óráig • csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK
Jótékonysági est Szlama Lászlóért
Szeretettel várunk minden önzetlen támogatót Jótékonysági
estünkre, melyet id. Szlama László népzenész
gyógyulásáért szervezünk.
Időpont: február 12. péntek, 18.00 óra
Helyszín: OBO Aréna
Belépőjegy: 1000 Ft (az előadás megtekintésével)
Támogató jegy: 500 Ft (az előadás megtekintése nélkül)
Az est fővédnöke: Kőszegi Zoltán polgármester
Társvédnökök: Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester,
Birinyi József népzenész, népzenekutató
További információk: 29/360 237, +36 30/383 273,
szervezes@ kmkdabas.hu

Magyar Vöröskereszt véradás
Időpont: február 11., 13.00–17.00 óráig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László

MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek, 18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
március 5., szombat 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR

(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk a téli
nyitvatartás szerint működik:

hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ rendszeres programjai
Hétfő:	9.00–11.00 Védőnői tanácsadás (Fajtné Harmincz Dóra)
14.00– Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
15.00–17.00 Baba-mama-klub (Fajtné Harmincz Dóra körzeti védőnő) –minden hónap első hétfőjén
Kedd:

Péntek: 	17.00–18.30 Gyermek és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 	17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna

17.00–18.30 Mamorett-csoport – táncpróba

Szerda:		11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
	17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub
– egészségmegőrző torna
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A szőlősi Tájház látogatásával, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.

intézményeink hírei

15 éves

a Szôlôsi Együtt Torna Klub

Kovács Istvánnéval, a Bátki János Nyugdíjasklub vezetőjével
Feldman László beszélgetett.
– Képviselőként büszkeséggel tölt el, hogy a településrész egyik legaktívabb kisközössége 15. születésnapjához közeledik. Ez az évforduló jó
alkalom, hogy hírt adjunk a nyugdíjascsoport életéről. Kérem, hogy
beszéljen a nyugdíjasklub tornacsoportjának megalakulásáról!
– 2001-ben a munkahelyemen, az „Együtt” Segítőszolgálatnál a
munkatársaimmal feladatul kaptuk az időskorúak felkarolását,
összefogását. Az akkori dabasi-szőlősi nyugdíjasklub életébe már
évekkel korábban, pártoló tagokként bekapcsolódtunk a férjemmel.
Innen jött az ötlet, hogy a klubtagok bevonásával alakítsunk egy
tornaklubot. Tizenöt évvel ezelőtt, 2001. február 20. körül volt az
első találkozásunk.
– Milyen gyakorlatokat végeznek?
– Minden gyakorlatunk olyan, amelyeket a résztvevők otthon is
el tudnak végezni, mégis örömmel jönnek a foglalkozásra, mert a
közösség ösztönzőleg hat valamennyiünkre. Elsősorban mozgássegítő nyújtó és lazító gyakorlatokat végzünk, amelyek két fő csoportra, állva és fekve végezhetőkre oszthatók, ezek az évek során kiegészültek gerinc- és csípőgyakorlatokkal. Csak olyan mozgásformákat
végzünk, amelyek veszély nélkül teljesíthetők, és nem áll fenn a
húzódás, rándulás veszélye. Mindenki szabadon választja meg azt
is, hogy minden gyakorlatot elvégez-e, vagy csak a torna bizonyos
részeibe kapcsolódik be.
– Hány fővel indult a csoport és hogyan változott a létszáma?
– Az elmúlt tizenöt évben a tagságban volt változás. Az első
években a nyolc főből húszfős közösséggé fejlődött a klubunk. Az
idő előrehaladtával vannak olyanok, akik már nem tudnak eljönni a
foglalkozásokra, de ha minden tag eljön, akkor még most is 12-13an összejövünk. A közelmúltban csatlakoztak hozzánk ketten
Dabasról is.
– A tornacsoport tagjai aktívan bekapcsolódnak a közösségi eseményeink megszervezésébe is, kérem, hogy beszéljen erről!
– Igen, ebből a kisközösségből alakult ki a Bátki János igazgató
úrról elnevezett nyugdíjasklubunk. Az elmúlt másfél évtizedben
zömében a torna-és a tánccsoport tagjai közül kerültek és kerülnek
ki azok, akik a legtöbb városi eseménybe bekapcsolódnak, segítenek
a klubprogramok előkészítésében és megvalósításában, képviselik a
közösségünket a nemzeti ünnepeken. Korábban sok éven keresztül
rendszeresen részt vettünk a Kihívás Napján, a Dabasi Napokon a
gyóni klub szervezésében megvalósult unokák és nagyszülők sportdélutánján, de többször voltunk a szakorvosi rendelőintézet vendégei az egészségnapi programjukon és öt éve a Szőlősi Napokon megünnepeltük a csoport fennállásának tizedik évfordulóját. Sokakat
megmozgattunk és megmozgatunk ma is a szó szoros értelmében.
Hetente kétszer találkozunk a Szőlősi Közösségi Házban, ahol
vasárnap este levezetésként egy kis kártyapartival zárjuk a hetet.
Ha valaki két, három alkalommal kimarad, már érzi a mozgás hiányát. A programunk szabadon választható, ingyenes, minden
érdeklődőt szeretettel várunk a Szőlősi Közösségi Házba.
Köszönöm a beszélgetést és a továbbiakban még sok-sok aktív évet
kívánok a tornacsoport és a klub tagjainak!

Halász Móricz-kúria
február havi programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7.
Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863
E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
vezeti: Botta Ilona jógamester
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
HORGOLÓKLUB
Február 15. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Mi még olvasunk kör
Február 18-án, 18.00 órától beszélgetés Karinthy Frigyes
TANÁR ÚR KÉREM c. novelláskötetéről
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Február 22. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
Vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
– Szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
– Szerda: 11.00–12.00 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a
vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: Halász M-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Február 12.:
vason sült fánk
2016. február
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A SÁRI Zarándokház
Kulturális Központ
februári programjai

2371 Dabas, Mánteleki u 8., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30 (Bábel Csaba)

Átrium-hírek
Az Átrium Idősek Otthonában a szilvesztert és az új év első napját
közös visszaemlékezéssel ünnepeltük, megbeszélve az elmúlt esztendő legjelentősebb eseményeit. Az ünnepi beszélgetés keretében
felelevenítettük a régi korok szilveszteri és újévi hagyományait,
szokásait más nemzetekre vonatkozóan is. Majd filmvetítés következett, amely egy család megható történetébe adott bepillantást.
***
Az új év első hónapja csendesen telt az idősek otthonában.
Az ünnepek után megszokott programjaink, foglalkozásaink
átvették újra a főszerepet mindennapi életünkben. Lakóinkkal
közösen beszélgetve tervezgettük, az elkövetkezendő év eseményeit és változásait.			
Nagy Ágota

Tisztelt Dabasi Lakosok!
Ez úton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy március 2-től ügyfélfogadási időben az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Szent István
út 133.) ügyfélszolgálati irodájában átvehetők az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-os
projekt keretében beszerzésre került házi komposztáló ládák.
Felhívnánk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 400
liter űrtartalmú edényeket csak azok vegyék igénybe, akik valójában
szeretnének a házi komposztálással foglalkozni!
Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy ezen edény űrtartalma és a
biológiai lebomlás ideje már NEM TESZI lehetővé a pár száz négyzetméteres zöldterületeken képződő lenyírt fű, lenyesett gallyak,
esetleg nagyobb mennyiségű lehullott lomb házi komposztálását!
Az edényzet sokkal inkább alkalmas pár négyzetméteres füves területeken képződő lenyírt fű, az ingatlanon vagy körülötte lévő kisebb virágoskertekben és virágládákban keletkező növényi szövetek, zöldség,
gyümölcs konyhai hulladékának komposztálására.
Kérnénk, hogy az igénylés során a fentieket vegyék figyelembe!
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
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„A segítség kézzel fogható
– segíts, hogy segíthessünk!”
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi
Nonprofit Kft. mentőorvosi kocsit üzemeltet 2015. június
1-jétől a lakosság szolgálatára, az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt, velük együttműködve. Eddig 260 esetfeladatot
láttunk el, az esetek 65%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 18%-ában pedig közvetlen életveszélyt hárítottunk el.
Ja nu á r vé gé n SI K ER E S Ú J R A ÉLE SZT É SBEN
VETTÜNK RÉSZT. Mentőtiszti kocsink, a gyömrői
mentőgépkocsi és a helikopter közös erővel sikeresen újraélesztettek egy 60 éves férfit, akit a mentőhelikopter kórházba szállított. Az OMSZ irányító csoportja telefonos instrukciók alapján
a hozzátartozókkal elkezdte a laikus újraélesztést, amit a kiérkező csapatok folytattak. Ezért nagyon fontos, hogy a keringésmegállást elsőként észlelő személy az újraélesztést minél
előbb kezdje el.
Köszönjük a résztvevő csapatoknak, és a mentőtiszti kocsink
(MOK) szolgálatban lévő csapatának!
Januárban még a csúszós utak is adtak munkát nekünk és a
bajtársaknak. Több ízben vonultunk közlekedési-, valamint
üzemi balesetekhez (pl. áramütés).
A mentőorvosi kocsi fenntartása nem kis anyagi áldozattal
jár. Örömünkre szolgál, hogy polgármesteri hivatalok, cégek és
magánszemélyek is segítenek benne, hogy fenntartsuk és üzemeltessük a lakosság betegellátására.
Nagyon köszönjük a dabasi OMSZ mentődolgozóinak is az
együttműködést!
Őrzött betegszállítás
Költségtérítéses ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST is vállalunk, amelynek bevételét TELJES EGÉSZÉBEN a MENTŐ
ORVOSI kocsi fenntartására fordítjuk. A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.dabasmok.hu honlapon vagy a
06-30-857-9000 mobilszámon.
A betegszállítás nem életmentő sürgősségi ellátás, ezért kérjük, sürgős, életveszélyes esetben továbbra is a 104-es vagy 112es számot hívja!
Továbbra is számítunk az Önök nagylelkű támogatására!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és
nem tudnánk ennyi emberen segíteni!

K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Bővebb információ: www.dabasmok.hu

intézményeink hírei

HÍVOGAT AZ ISKOLA…
Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
GYÓNI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA
ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOKAT SZERVEZ
az iskolába készülő óvodásoknak.
Helyszín: Dabas, Szőlő út 2.
Időpont:
A foglalkozások 17 órakor kezdődnek a következő napokon:
u február 18.
u február 25.
u március 03.
u március 10.
u március 17.
A foglalkozások ingyenesek.
Előzetes jelentkezésüket a 367-391-es telefonszámon várjuk.

A mi iskolánk legyen a te iskolád!

Különdíjas a
Táncsics gimi csapata
Ferencváros Önkormányzata online videópályázatot hirdetett
József Attila MindekiNET címmel, melyre több mint 50 pályamunka érkezett be. A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
pályázói, Szeltner Márk (13.E) és csapata (Kalmár Szabolcs,
Majer Zsuzsanna, Ménich Laura, Sárközi Alexander) videóját a
zsűri különdíjjal jutalmazta, melyhez szívből gratulálunk! A kisfilm József Attila Gyönyörűt láttam című versének feldolgozása,
mely a következő linken tekinthető meg: http://www.dagim.
hu/index.php…

Felhívás rajzpályázatra
Kedves Gyerekek! Kedves Óvó nénik!
Közeledik nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom
és szabadságharc évfordulója.
Óvodás gyermekeink évek óta rajzpályázattal,
rajzkiállítással kapcsolódnak a városi ünnepséghez
március 15-én.
Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testületi
döntése alapján a
2016 az ÖNZETLENSÉG ÉVE.
Az idei esztendőben intézményünk ennek szellemében
hirdeti meg a város óvodásai számára az
ünnepi kiállításhoz kapcsolódó rajzpályázatot.
Óvó nénik!
Az óvodai sok közös élmény, tevékenység és
együttlét biztosításával az erkölcsi tulajdonságok
megalapozása – figyelmesség, segítőkészség, szorgalom,
kitartás, önzetlenség, együttérzés – fontos feladatunk.
Apró kedvességekkel igyekszünk egymásnak örömet
szerezni a mindennapokban, mint ahogy erről
sok irodalmi mű is szól.
Gyerekek!
Válogassatok mesegyűjteményetekből, majd változatos
eszközöket használva vessétek papírra, hogy mit is mond
számotokra az önzetlenségről, segítségnyújtásról szóló
történet, rajzoljátok le az erről szóló mesejeleneteket
(pl.: Visszajött a répa, Holle anyó, A gomba alatt,
Mátyást megvendégelik, Okoska-botocska stb.).
Zenehallgatás során ismerkedjetek olyan zeneművekkel, melyek a segítségnyújtásról szólnak
(pl.: Halász Judit: Mit tehetnék érted…).
Munkáitokat legkésőbb március 7-ig (hétfő)
juttassátok el a Szent János úti
Napsugár Óvodába,
majd a Kossuth Ház Galériában kiállítjuk
az ünnep tiszteletére.
A díjazottak a városi ünnepségen
vehetik át jutalmukat.
Alkotásaitokat köszönettel és tisztelettel várja
a Dabas-sári Óvoda kollektívája.
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető
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A z Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei

• Február 10-én hamvazószerda, szigorú böjti
nap (18–60 éves korig csak háromszor étkezünk, abból egyszer lakunk jól, 14 év felett
pedig nem fogyasztunk húsételt. A kivételeket ld. a szórólapunkon.)
– A 17.00 órai szentmisében hamvazkodás.
Ezzel a nappal megkezdődik a nagyböjt,
melynek során minden pénteken hústilalom van (kivételek a szórólapon),
– 16.00 órakor keresztutat imádkozunk a
gyóni templomban,
– 17.00 órától szentmise, utána gyóntatás
18.15-ig.
• A nagyböjt során: szentgyónásunk elvégzésére ½–½ órás alkalmak vannak; mindkét templomunkban (virágvasárnappal
bezárólag) tartós élelmiszereket gyűjtünk a
rászorulók számára.
• Minden szombaton 16.30-tól gyóntatás,
17.00 órától szentmise.
• Február 14-én, vasárnap, 8.30-tól a szőlősi,
10.30-tól a gyóni szentmisén a hamvazás
szentelménye (bármely katolikus testvérünk
számára), ill. a betegek szentségének közösségi kiszolgáltatása (utóbbi csak azok számára, akik a felkészülésen részt vettek).
• Hétfőnként 16.30-tól gyóntatás, 17.00 órától szentmise;
• Szerdánként 17.00 órától szentmise, utána
gyóntatás 18.15-ig.
• Február 21-én a szőlősi szentmisénket
(8.30) a 10 éven belül januárban elhunytjainkért ajánljuk fel.
• Jótékonysági teadélutánunkat Gyónon február 28-án, Szőlőkben március 13-án, délután tartjuk.
• Március 6-án, Örvendezés vasárnapján,
Gyónon, 10.30-kor gitáros gyerekmisét tartunk, melyet a Mária Rádió élőben közvetít
(Dabason: 97,5 MHz; a világhálón: online).
• Március 9-én megkezdjük nagyböjti lelkigyakorlatunkat: 3 egymást követő szerdán 17.0 órától elmélkedés, utána gyóntatás
18.30-ig.

• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, diákmisét általában a hónap 1.
és 3. vasárnapján 11.00-kor. Így legközelebb
diákmisék február 21-én és március 6-án
lesznek.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• Február 10-én hamvazószerdán elkezdődik
a nagyböjti idő. Ezen a napon SZIGORÚ BÖJT
van érvényben, mely szerint betöltött 18 éves
kortól 60 éves korig csak 3-szor ehetünk,
húst nem fogyaszthatunk és csak egyszer
lakhatunk jól.
• Nagyböjt péntekjein betöltött 14 éves kortól
tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!
Ezeken a napokon a szentmise előtt fél órával
keresztutat végzünk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

Egyházközségünk nevében hálásan
köszönöm a nagylelkűségét jótékonysági bálunk tombolanyeremény-adományozóinak és minden kedves támogatónknak, segítőnknek:
Balázs atya
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A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel
a gyülekezeti házban
• Kóruspróbáink helyszíne változatlan, azonban az időpont megváltozott: keddenként
18.00–19:30 között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni
szerető leendő és régi kórustagjainkat
Alkalmaink
• Február 14., vasárnap délelőtt 10.00 órakor
úrvacsorai istentisztelet, böjt első vasárnapja
• Február 21-én vendég igehirdető: Horváth
Sándor
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére
Kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Istentisztelet úrvacsoraosztással:
március 6-án 10.00 órakor

• Konfirmációs óra: csütörtök 15.00 óra
• Kóruspróba: péntek, 17.00 óra
• Idősotthonokban istentisztelet:
Átrium: február 8-án,11.00 óra
Zárdakert: február 9-én,14.00 óra
CSALÁDI DÉLUTÁN
• Febr. 14-én vasárnap,15.00 óra: Csillag
gyerekkórus és a Louisiana Double fellépése a templomban, majd tombola.
Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat
erre az alkalomra. A belépés ingyenes.
RINGATÓ
• Február 26., péntek, 10.00 óra: Ringató
foglalkozás a gyülekezeti házban.
Sok szeretettel hívjuk a kismamákat kisgyermekükkel együtt az első alkalomra.
A foglalkozást vezeti: Hazay Tímea pedagógus. A belépés ingyenes.
• CSALÁDI KÖR
Február 27-én, szombaton, 17.00 órakor, a
gyülekezeti házban. Vendég: Pesics
Zsuzsanna iskolapszichológus.
Téma: Testvérviszony – testvér iszony?
• VILÁG IMANAP
Március 4-én, pénteken, 18.00 órakor, a gyülekezeti házban. Az imanap témája:
„Fogadjátok be a gyermekeket, mert ezzel
engem fogadtok be”
• Irodai ügyintézés:
egyházfenntartói járulék és adományok
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00.
Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló esetében. Dolgozó
esetében: 6000 Ft.
• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretetvendégségek alkalmain gyülekezetünket támogatták.
• A gyülekezet vezetősége
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 12., péntek, 19.00 óra: bibliatanulmányozás, imaközösség
• Február 14., vasárnap, 10.00 óra: böjt
1. vasárnapi istentisztelet
• Február 24–26., esténként 18.00 óra: böjti
evangelizáció a gyülekezeti házban
• Február 28., vasárnap
10.00 óra: böjt 3. vasárnapi istentisztelet
úrvacsoraosztással
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15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti
házban, tombola
• Március 6., vasárnap
10.00 óra: bibliavasárnapi istentisztelet
15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti
házban, tombola
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmációelőkészítő a 7. osztály számára
– 10.00 óra – istentisztelet
– 10.00 óra – gyermekistentisztelet
• minden hónap 4. hétfőjén
– 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában,
– 11.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmációelőkészítő
• szerda:
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra
– 16.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
a 6. osztályosok számára
• péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség, minden hónap 2. péntekén
Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a
testvéreket!

Nagyböjt ideje
A húsvétot megelőző negyvennapos böjt hamvazószerdával kezdődik, amely idén február
10-ére esik. Ez a bűnbánati időszak a keresztények számára felkészülés a húsvét megünneplésére.
A hamvazószerda gyökerében egy ősi
hagyomány áll, a bibliai időkben a hívők
vezeklésképpen hamut szórtak a fejükre. Ez a
rituálé mára már átalakult és szimbolikussá
vált.
Az előző évben megszentelt és elégetett
barka hamujából a pap keresztet rajzol a hívek
homlokára, amely figyelmeztet arra, hogy
porból lettünk és porrá leszünk.
A nagyböjt szerdai nappal kezdődik, így
hamvazószerdától húsvét vasárnapig a böjti
napok száma épp 40. A böjt a bűnbánat, a
megtisztulás, az áldozat és a könyörgés fontosságát hirdeti, és három fontos összetevőből
áll. Magából az ételböjtből, mely önmérsékletre és lemondásra tanít. Az irgalmasságból,
amely önzetlen cselekedetekre és a megbocsátás fontosságára oktat. Harmadsorban pedig
imádkozásra sarkall, általa közelebb kerülünk
a Teremtőhöz és visszatalálhatunk igazi
önmagunkhoz.
szerk.

TUDÓS PRÉDIKÁTOR
A GYÓNI SZÓSZÉKEN
Takács Ádám (Neszmély, 1733. – Gyón, 1797. április 16.)
Takács Ádám egykori gyóni tiszteletest,
egyházi írót, műfordítót, Karacsné Takács
Éva édesapját, Karacs Teréz nagyapját teljes
joggal lehet a magyarság elfeledett jelesei
közé sorolni. Művei életében rendszerint
több kiadást megértek, némelyiket még a
halála utáni évtizedben is újranyomták, de
azt követően már egyetlenegyet sem. A kétszáz évesnél idősebb eredeti kiadások ma a
múzeumok féltett ereklyéi közé tartoznak,
míg a hagyatékokból időnként előkerülő,
megbúvó példányoknak biztos piaca van,
hiszen az antikvár árveréseken magas áron
kerülnek a könyvritkaságok gyűjtőihez.
Takács Ádám a Komárom-Esztergom
megyei Neszmély községben született
1733-ban nemes, földbirtokos család sarjaként. Kitűnően tanult, amit látva, szülei
papként tervezték jövőjét. Debrecenbe
küldték a már akkor is nagy hagyományokkal bíró Református Kollégiumba, hogy ott
alaposan felkészülhessen a lelkészi pályára
és valódi támasza lehessen majd leendő
híveinek, hiszen abban az időben a protestantizmus nagyon sok zaklatásnak volt még
kitéve.
A cívisvárosban 1750. április 23-án
togátus diákként (tógás főiskolai növendékként) a felső osztályba lépett; 1762 tavaszán
főiskolai senior (végzős diák) volt. Tanul
mányait kitűnő eredménnyel végezte, tudós
emberré, egyúttal felebarátait szerető lelkipásztorrá képezte magát. Németországi
egyetemeken is hosszabb időt töltött, melynek köszönhetően oly szinten sajátította el
a nyelvet, hogy német nemzetiségű híveinek
is szolgálhatott anyanyelvükön. Tanulmá
nyai után előbb Gerjenben, majd 1767 őszétől Alsónyéken, 1773 tavaszától Rákos
palotán, 1783. december 3-ától Vácon,
végül 1787 tavaszától Gyón községben volt
lelkész, ahol 1797. április 16-án bekövetkezett haláláig szolgált. (Nevét a maga korában leginkább „ts” végződéssel írták, de
később a lexikonokba már „cs”-vel került.)
Feleségével, Bessenyei Évával boldog
házasságban éltek, tizenhárom gyereket
neveltek. Bessenyei Éva régi nemesi, tudományokkal foglalkozó családból származott, nagyapja nagymegyeri Bessenyei
György (1675–1749), a bibliafordító esperes-lelkipásztor. Édesapja pedig a hasonlóan

nagy tudású
Bessenyei György, a híres Beleznay Miklós
(1723–1787) tábornok udvari papja, akit
Bugyi községben 1746-tól 1762-ig a falu lelkészeként és tanítójaként alkalmaztak, ahol
akkor Beleznay lakott. A tábornok felesége,
a nagy műveltségű Podmaniczky AnnaMária (1726–1803) bárónő jelentős hatást
gyakorolt Bessenyei Éva neveltetésére.
Beleznay Miklós 1784-ben anyagilag támogatta a „Kis Vátzi prédikátor” könyvkiadását.
Takács Ádám rákospalotai működése
idején Pesten nem működött protestáns
hitközség, így a palotai tiszteletes gyakran
szolgált a fővárosban is. Egy évtized után
Rákospalotáról Vácra ment lelkésznek,
ahol az 1781. évi türelmi rendelet után újraszervezett váci református gyülekezet első
papja és templomának építtetője volt. A
templom alapkövét 1784. április 28-án rakták le és 1785. december 4-én szentelték fel
torony nélkül, ekkorra készült el az iskola
épülete is, míg a lelkészlak 1786. november
2016. február
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végén vált beköltözhetővé. Késői utóda,
Vörös Károly 1885-ben így emlékezett meg
róla centenáriumi prédikációjában: „Az a
lelkész, aki ezt a gyülekezetet oly gyorsan
organizálta, ezt a templomot a hívek segedelmével felépítette, kora egyik kiváló
tehetségű lelkésze volt. Ide Palotáról jött,
innen a hálátlanság maró érzetével már
1787-ben Gyónra távozott. Ott is halt meg
1797-ben. Írt több munkát, de főleg halotti
prédikációi méltó és maradandó emlékei
áldott nevének.”

Egyházi műfordítói és írói tevékenységének kezdetei a rákospalotai időszak végétől
eredeznek, mely váci működése idején is
folytatódott és a gyóni években teljesedett
ki. Előbb német és latin nyelvű műveket
adaptált és adott ki, melyek között 16 és
640 oldalas munka is található. A gyóni
időszakban főként prédikációit formálta
kötetté, alkotói tevékenységét gazdasági
kényszer is motiválta. Karacsné Takács Éva
visszaemlékezése ugyanis igazolja Vörös
Károly mondatait:
Takács Ádám valóban sértődötten,
kényszerből, egy ellenlábasa ármánykodása
miatt távozott a tehetős váci gyülekezet ideálisnak mondható körülményei közül.
A családfő tudta, hogy a népes famíliához
mérten a gyóni eklézsia szegény, de kénytelen volt elvállalni a felkínált állást. Itt
bizony a bevételekből csak a szűkös napi
megélhetésre futotta, így még a nagyobb
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gyerekeket is be kellett fogni kétkezi munkára.
Irodalmi munkásságának sajtótörténeti
vonatkozása is van, ugyanis 1793-ban
Ferenc császárnál bepanaszolni kényszerült
Landerer Mihály pesti nyomdászt, aki a
Patzkó nyomdában készült művét szó nélkül utánnyomatta. Beadványa nyomán
1793. november 4-én királyi rendelet született 12.157 számon, mely engedelemhez
kötötte az utánnyomást, s a tilalom megszegése esetén kártérítési kötelezettséget írt
elő a szerző javára. A rendeletet egészen 1849-ig hatályban
tartották. Ma a hazai szellemi
tulajdonjog, szerzői jog kezdeteivel foglalkozó tanulmányok
mindegyike említi ezt az esetet.
1797-ben bekövetkezett
halála nehéz helyzetbe hozta
családját. Helyébe eltartóként
a 17 éves leánya, Takács Éva, a
hazai nőnevelés későbbi úttörő személyisége lépett, akinek
emlékét városunkban kulturális díj őrzi 1999. óta. Vácon a
20. század elején utcát neveztek el Takács Ádámról, majd
1993-ban emléktáblát avattak
tiszteletére.
Műve i : A k e re s z t yé n i
ünneplésről kérdések és feleletek által való együgyű tanítás
(ford.Vác, 1782.); Azokkal
való vetélkedés, akik minden
vallást jónak tartanak… (Pictet után latinból ford. Pest, 1784.); Feleségének halálán
kesergő ker. férfiúnak lelkipásztori vigasztaltatása. (Drelincourt francia műve németből ford. Vác, 1786.), (Új kiadás Pest,
1788.); Olyan édesanyának lelkipásztori
vigasztalása, aki azon kesereg, hogy az ő
kisdedje a szent keresztség nélkül halt meg
(Drelincourt francia műve németből ford.
Hely n. 1788.); Halotti huszonöt prédikációk (6 k., összesen 150. Pozsony és Pest,
1790–96.) (I–II. k. II. kiad. uo. 1795–
1800.); Gottholdnak különb-különbféle
dolgokról és alkalmatosságokról vétetett
keg yes elmélkedési (Németből ford.
Po z s o n y, 17 9 6 .) ; N a g y k a r á c s o n i ,
kiskarácsoni, nagypénteki, húsvéti, áldozócsütör tök i és pün köst i préd i k ác iók
(Pozsony és Pest, 1797.).
Valentyik Ferenc

Berzsenyi Dániel

A közelítô tél
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.
Nincs már symphonia, s zöld lugasok között
Nem búg gerlice, és a füzes ernyein
A csermely violás völgye nem illatoz,
S tükrét durva csalét fedi.
A hegy boltozatin néma homály borong.
Bíbor thyrsusain nem mosolyog gerezd.
Itt nemrég az öröm víg dala harsogott:
S most minden szomorú s kiholt.
Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül,
S minden míve tünő szárnya körül lebeg!
Minden csak jelenés; minden az ég alatt,
Mint a kis nefelejcs, enyész.
Lassanként koszorúm bimbaja elvirít,
Itt hágy szép tavaszom: még alig ízleli
Nektárját ajakam, még alig illetem
Egy-két zsenge virágait.
Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom.
Nem hozhatja fel azt több kikelet soha!
Sem béhunyt szememet fel nem igézheti
Lollim barna szemöldöke!
[1804 után]
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180 éve hunyt el

Berzsenyi Dániel
180 évvel ezelôtt, 1836. február 24-én, Niklán
hunyt el Berzsenyi Dániel költô, a reformkor egyik
meghatározó alakja.
17 76 . m á j u s 7- é n s z ü l e t e t t
Eg yházashetyén középbirtokos
nemesi családban. Életének alakulását nagyban meghatározta zsarnok
apja, így lett belőle birtokán gazdálkodó vidéki nemes, aki a napi teendői mellett csak nagyon kevés időt
fordíthatott a költészetre. Ezt is
inkább csak az éjszakai nyugalom
idején tehette, amikor felesége és
cselédei nyugovóra tértek.
E kettős élet nem kedvezett az
alkotásnak, nem túl bő költői vénája
nem termett sok költeményt, és önbizalma is nagyon ingatag volt.
Valójában egy költő zseni aprózta fel magát a hétköznapok fáradságos teendői között, amit csak tetézett feleségének, Dukai Takács
Zsuzsannának pörlekedő természete. Berzsenyi mindig egy méltó
szellemi társra vágyott, egy éteri szerelemre, egy olyan asszonyra,
aki megérti és támogatja költői törekvéseiben, nem azért korholja,
hogy túl sok papírt és gyertyát fogyaszt.
Elégikus hangvételű költeményeiben egy olyan múzsához szól,
akit a kor több művelt, költészetkedvelő és felvilágosult nőalakjából
gyúr össze, és e vágyott lényt szólítja meg, mint az elvesztett szerelem tárgyát. Berzsenyi különleges életfilozófiát alkotott magának,
amelyre kedvenc költője, Horatius hatott. Sorsával való elégedetlenségét és korlátozott lehetőségeit az „arany középszer” elméletével
fedte el, amelynek a lényege, hogy az életben módjával kell élvezni az
örömöket és meg kell találni az arany középutat, amely megóvja az
embert a szélsőségektől. Ez a gondolat vált ars poétikájává is.
Költeményeit kezdetben csak az asztalfióknak írta, és félve
mutatta meg barátjának, Kis János lelkésznek, aki a költő tudta nélkül elküldte a korszak irodalmi vezéralakjának, Kazinczy
Ferencnek. A széphalmi mester pozitív hozzáállása arra bátorította
Berzsenyit, hogy egy kötettel rukkoljon elő, de a fiatal Kölcsey
Ferenc kedvezőtlen kritikája újra elhallgattatta a múzsát. A költő
sokáig fontolgatta választ, a hellenisztikát tanulmányozta, filozófiai és esztétikai munkákat olvasott, míg végre 1825-ben megírta
Észrevételek Kölcsey recenziójára című tanulmányát, saját költészetének védelmében.
1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává
választotta, ekkor írta meg a Poetai harmonistica című tanulmányát, amelyben a klasszicizmus szabályait állította szembe a romantikáéval. Egész költészetére ez a vívódás volt jellemző a két stílus
között. Mindig igyekezett fegyelmezett, klasszicista formába önteni költeményeit, amelyeknek romantikus stílusjegyei, érzelmi túlfűtöttsége és a mondanivaló nagysága széttörte a klasszicista keretet.
Kapui

Lovakkal suttogó….
Suttogó… maga a szó
már nagyon vonzó, és ha
ehhez még lovak is társulnak, igazán jó csengésűvé
válik. Akkor, amikor voltam oly szerencsés, hogy
egy gyönyörű négylábú
patás tulajdonosává válhattam, közöltem is vele
az első napon: No, barátom, mi ezután biza suttog ni fog unk! Fülébe
belesúgván ezt az információt a 400 kg nem
mozdult, csak sandán
méregetett füleit hátracsapva. Kezdőként is
éreztem, talán nem ez volt a helyes mód az elvárásaim közlésére. Patásom ebből valószínű vajmi keveset ért, és ahhoz, hogy
valóban barátként, mi több, vezetőként működjek az elkövetkezőkben, talán máshogy kellene közlendőmet tudomására
hoznom. Noha a zabbal tele vödör vagy a zsebemben lévő alma
abszolút követőmmé tette hátasomat, be kellett vallanom, ez a
nagy szerelem nem nekem szól, hanem az orra előtt lévő csemegének, és ez ismét nem jó eszköz a céljaim eléréséhez. Ekkor
ismerkedtem meg Monty Roberts és Pat Parelli módszereivel,
amelyekről talán azt hisszük, hogy misztikus suttogás, de valójában a lovak viselkedését alapul vevő nyelv, amellyel valódi
kontaktust teremthetünk bármiféle agresszió nélkül. Bárki,
akinek fontos lovának megértése, arra buzdítom, hogy bátran
alkalmazza ezen módszereket. Nem csak nekik kell tanulniuk,
hanem nekünk is tőlük, hiszen ezek az állatok testi erőfölényüket félrerakva hallgatnak ránk, így a legkevesebb, hogy megpróbáljuk megtanulni tőlük a saját nyelvüket, akár suttogva is.
És hogy mindezt hogyan? Következetesen, igazságosan, sok
foglalkozással, feladatokkal, főként türelemmel és rengeteg
szeretettel. Merthogy „ A szeretet soha el nem fogy….” (Kor.
13.8) és ebből nekik is jár….
Temesi Beatrix
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A kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja
Az Országgyűlés ezredfordulón nyilvánította február 25-ét a kommunizmus áldozatinak emléknapjává. 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a Független
Kisgazdapárt főtitkárát.
A mentelmi jogától megfosztott képviselőt a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évig raboskodott. Letartóztatása a „szalámi taktikaként” emlegetett tudatos folyamat része volt, amely a kommunista
párttal ellentétes nézeteket valló politikai erők teljes kiiktatását
szolgálta. Nagy Ferenc miniszterelnök leváltását követően a kékcédulás választások megtartásával a demokrácia utolsó pillérét is felszámolták.
A kiépült pártállami uralom közel ötven évig tudatosan tiporta az
alapvető emberi és szabadságjogokat. Megemlékezünk ezért ezen a
napon minden üldözöttről és áldozatról, annak a gondolatnak a
jegyében, hogy „az elkövetett bűnöket nem lehet meg nem történtté
tenni.”
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban
100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1
millió főt. Jóval több azoknak a száma, akiket a diktatúra testileg és
lelkileg megnyomorított, akiket az Andrássy út 60-ban vallattak és
kínoztak, akiket kitelepítettek, megbélyegeztek, akiket kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akiket lehallgattak, megfigyeltek, akiket
vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenki, akit megfosztottak
a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.
szerk.

Egy építész járjon nyitott szemmel
Január 23-án, a magyar kultúra napján Ligetvári István és a Trafik Kör Dabas Kultúrájáért
Karacsné Takács Éva-díjban részesült. Ebbôl az alkalomból Kapui Ágota beszélgetett az építésszel.

K. Á.: A Trafik Kör megszületése előtt is ismerték már a nevét
Dabason. Vállalkozóként, építészként már mintegy 25 esztendeje
tevékenykedik a városban. Számos épület, ház, kerítés az ön tervei
alapján készült, és stílusjegyei felismerhetőek az ön által megálmodott épületeken. Tény, hogy nagyban hozzájárult a város építészeti
kultúrájának alakításához.
Hogyan válhat dabasivá valaki, aki a gyermekkorát a Palócföld
egyik nagyvárosában, Salgótarjánban töltötte?
L. I.: Ha az ember nyitott és a közösség, ahol él, befogadó, akkor
otthonra lelhetünk bárhol. Nem mellesleg, engem a lőtér érintetlen növényvilága annakidején teljesen elvarázsolt, s ez ma is
tart… és az itt élőkkel sem volt soha bajom.
K. Á.: Az építészeti kultúra melyik szegmense áll önhöz a legközelebb,
melyik kor stílusából merít a legszívesebben, amikor tervez egy épületet?
L. I.: Nálam a legfontosabb „szegmens” az építészeti minőség. Ha
ez megvan, az már önmagában emeli egy adott környezet értékét, a többi lehet ízlés dolga, egye fene! Az, hogy milyen épületet
tervezek, mindig függ a megbízó belső világától, az elvárt funkciótól, az anyaghasználattól és az építési helytől, ahová a ház
kerül. Mindez bennem egy képet hoz létre, amiben pedig ott
van mindig az általam nap mint nap élményként megélt természetes és épített világ. Nyitott szemmel járok, sok vizuális információt gyűjtök be és a kapott élményt magamba szívom, ami
aztán a tudattalanomból a munka folyamán spontán jön elő. Ez
nem másolás, hanem valamiféle átszűrődése az általam megtapasztalt tárgyi világnak. Ezért tartom fontosnak egy építésznél, hogy nyitott szemmel és szívvel járjon bárhol is van. Az én
szemem mindenre ki van élezve lépten-nyomon. Ez frissen tart,
inspirál, és ebből merítek. Ezért, bár minden munkám különbözik egymástól, mégis mindig látható vagyok mindegyikben.
Ha ezt stílusnak lehet nevezni, akkor nekem ez a stílusom.
K. Á.: Milyen ötlet hívta életre a Trafik Kört, és mi volt a célja ennek a
törekvésnek?
L. I.: Nem ötlet, hanem egy sokk volt az, ami elindította ezt az
egész történetet. 2006-ban meghallottam, hogy le akarják bontani kedvenc épületemet, a Trafikot. Nem volt sok időm, gyorsan ki kellett valamit találni a hasznosítására. Az első megfogalmazott célja az volt, hogy megmutassuk, az érték nem méret,
hanem minőség kérdése. Kisebb átalakítással egy mikro kiállítóteret mint utcabútort kezdtük működtetni. Aztán a berendezett kis kiállítások tovább inspiráltak, és végül egy művészeti,
kulturális misszióvá generálódott, majd kilépve a kis térből
szimbólumává vált egy üzenetformának, amit ma úgy hívnak:
Trafik Kör.
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és szívvel

Karlik Dóra
K. Á.: Milyen alkotások fémjelzik a Trafik tevékenységét, és hogyan
fogadta ezt a konzervatív dabasi közízlés?
L. I.: Először építészeti kiállításokat csináltunk, amelyeknek a
megnyitójára performance-okat szerveztünk. Aztán ezeken
túllépve már projektekként kezeltük a bemutatandó témát és
inkább ezt emeltük ki. Az egyik első és legsikeresebb ilyen akció
a „BLACK BOX” volt, amikor Dabas főterén egy fekete zárt
dobozt alakítottunk ki berendezve benne egy, a 60-as évek
tárgykultúráját bemutató teret. Az volt benne az izgalmas, hogy
csak három kis nyíláson lehetett bekukucskálni. Óriási sikere
volt, és nemcsak azért, mert akkor pont ezrek voltak jelen a
megújult Szent István tér átadásán, hanem mert híre a határon
túlra is eljutott egy angol nyelvű urbanisztikai kiadvány révén.
Az már csak hab a tortán, hogy a lap bemutatása a MÜPÁBAN
volt egy időben az akkori Prima Primissima Díj átadásával.
Aztán innentől projektek sorát szerveztük, és egyre több meghívást kaptunk művészeti egyetemektől, csoportoktól.
A kérdése második felére meg a válasz ugye, hogy miként is
fogadhatja egy közösség azt a valamit, amit jól hallhatóan, nemcsak országszerte, hanem a határon túl is megismernek, elismernek. Kénytelenek ők is. Na de félre a tréfával! Ki merem
jelenteni, hogy a dabasi közösség befogadta a Trafikot és mindent, amit képvisel. Hiszem, hogy az érték, ha más is, mint amit
megszoktunk, szerethető, akár tudunk azonosulni vele, akár
nem.
K. Á.: Úgy tudom, munkáikkal országos és külföld szaklapok is foglalkoztak, és jó pár budapesti kiállítótérben is megállták a helyüket a
dolgaik?
L. I.: Legnagyobb sikerünk a FUGA építészeti központba való
meghívásunk volt, ahol három hétig vendégszerepeltünk.
Szakmai téren a kör gerincét alkotó fiatal építészcsapat:

Ligetvári Dorottya, Kovács Zoltán, Timmer Dániel által tervezett gyóni ravatalozó a legrangosabb online szaksajtókban hetekig volt a címlapon. Ha már itt tartunk, hadd dicsekedjek el
azzal, hogy ez a munkánk az egyik ilyen oldalon, az
ARCHDAILY-n, a 2015-ös év épülete pályázatra lett jelölve.
Ha megnézem, hogy hány épület jelent meg abban az évben
náluk…hát boldog vagyok.
K. Á.: A családjában, a környezetében mindig kreatív légkör uralkodott. Az apai példa biztosan hozzájárult ahhoz, hogy Dorottya
lánya a nyomdokaidba lépett, de Csenge is a művészetek terén találta meg az önkifejezési formáját. Hogyan egyengették a lányok útját?
L. I.: Nem vagyok abban biztos, hogy az apai vagy anyai példa az,
ami dönt. Ezt én inkább a sors kérdésének tartom, de mélységeit nem tudom, nem tudhatom. Tettük a dolgunkat, úgy ahogy,
jól, rosszul. Ők pedig mellettünk keresték önmagukat és nyilván sok mindent beépítettek abból, amit láttak–hallottak otthon, de igazán saját belső hangjuk szerint haladtak. Egyre
inkább ezt hiszem, és valahogy a saját életem alakulása is ezt
igazolja. Én például otthon a művészet semmilyen megnyilvánulását nem láthattam. Szüleim könyvelők voltak, igaz ugyan,
hogy édesapám nagyon kreatív ember volt, de inkább konst
ruált, mint alkotott. Szóval úgy egyengettük az útjukat, ahogy a
magunkét, minden egyes lépésünkkel egy kicsit előre, és ők jöttek, jönnek velünk. Aztán egyszer csak azt vesszük majd észre,
hogy bár egy irányba – remélem – de már más úton tapossuk
egyre azt a nyomot… ki-ki a magáét.
K. Á.: Mik az egyéni tervei a jövőben, mit szeretne még megalkotni,
elérni, létrehozni?
L. I.: Egyetlen tervem van, hogy amit a jó Isten ad, feladatot, azt
mindig hittel elfogadjam és maradéktalanul megoldjam.
Szerintem ebben minden benne van, főleg a mindenki által hőn
áhított boldogság. Ezzel azt akarom mondani, hogy természetesen vágyaim vannak, de igyekszem boldoggá lenni attól, ami
adatik. Hálás vagyok az elmúlt évek szép és megtisztelő megbízásaiért és hiszem, hogy még sok feladat vár rám, amit, legyen
az kicsi vagy nagy, hittel és odaadással végzek el. A szépség lehetősége mindenben benne van, rajtunk múlik, hogy megtaláljuk-e.
K. Á.: Mi az ars poétikája, vagy az a mottó, amely irányt szabott a
munkásságának?
L. I.: Az általam nagyra tartott svájci építész Peter Zumtor egy
gondolata az, ami ma irányadó a munkám során.
„Jó esetben az építész szolgáltatást nyújt. Végrehajtja azt, amit
mások szeretnének. Én nem ezt
teszem. Szeretem az épület használatát a megbízóval közösen feltárni egy olyan folyamat során,
amelyből mindketten tanulunk.”

Orci József grafikája
2016. február
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KÉZILABDA

Február 7-én, vasárnap megkezdődik az NBI/B bajnokság tavaszi fordulója. Férfi junior-, és felnőtt csapataink az elkövetkező hónapban
háromszor szerepelnek hazai pályán.
Február 7-én vasárnap a CYEB Budakalász FKC, február 20-án
szombaton a Százhalombattai KE, március 13-án vasárnap pedig az
MKB Veszprém U-23-as csapatait fogadjuk. A mérkőzések 16.00
illetve 18.00 órakor kezdődnek az OBO Arénában.
Női junior- és felnőtt csapatunk januári eredményei:

Csapatok

Dabas VSE KC–Érd IV.
Dunakeszi USE– Dabas VSE KC

junior

33 : 27

43 : 19

felnőtt

A lányok legközelebb február 13-án szombaton a Bugyi SE, már
cius 6-án, vasárnap pedig az Alsónémedi SE csapatait fogadják a
Kossuth Zsuzsanna SZKI tornacsarnokában 16.00, illetve 18.00 órai
kezdettel. Minden szurkolót szeretettel várunk csapataink mérkőzé
seire.

UTÁNPÓTLÁS

Fiú korosztályos serdülő csapatunk még egy mérkőzést játszik az
alapszakasz középdöntőjében. Jelenleg veretlenül állnak az első
helyen és az utolsó meccs eredményétől függetlenül biztosan a felsőházban folytatják a küzdelmeket, ahol a Pick Szeged I. és III., valamint a Békéscsaba DKSE és a Békési FKC lesznek az ellenfeleik.

45 : 17
24 : 21

Lány serdülő csapatunknak még egy mérkőzése van hátra az alapszakaszból, jelenleg a hatodik helyen állnak.
Utánpótláscsapataink továbbra is minden második hétvégén játszanak.
Fiú U-14-es csapatunk a felsőházban a második, U-12-es csapatunk
szintén a felsőházban a harmadik helyen áll.
Lány U-13-as csapatunk is a felsőházi rájátszásban szerepel, ők
jelenleg a hetedik helyen állnak, U-11-es lánycsapatunk pedig az alsóház ötödik helyén szerepel.
Eredményeikről bővebben a www.dabashandball.hu oldalon olvashatnak. Minden játékosunknak további eredményes szereplést kívánunk! HAJRÁ DABAS!			
Békés Anita

TOP FITNESS SE
A rövid téli szünet után a Top Fitness SE sportolói már a tavaszi
versenyekre készülnek, márciustól ugyanis a lányoknak hét alkalommal kell helytállniuk a megmérettetéseken országszerte. Az
intenzív, alapozó edzések mellett versenyzőink ebben az időszakban tanulják és gyakorolják be az új, csoportos koreográfiákat. A felkészülésen kívül sportolóink különböző városi rendezvényeken is szívesen fellépnek, így az év elején már focitorna és
alapítványi bál műsorát is színesítették.

Az egyesületben folyó munkáról Barta Csilla készített fotókat.
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Kancsár Ferenc a legjobb

A nagy-britanniai Karting Magazine az első számú gokart bajnokként/sofőrként tartja számon a dabasi Kancsár Ferencet. 2016. február 1-jén megjelent cikkükben így írnak városunk büszkeségéről:
„Nem hinnénk, hogy lenne bárki, aki nem értene egyet azzal az állítással, hogy Kancsár Ferenc ne érdemelné meg az első helyezést a listánkon. Ferenc a hazai, az európai és a világbajnoki címeket is elnyerte a
DD2-es osztályban, és úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi formájában bárkit
képes lenne legyőzni a világon.
Végig fog száguldani az idei BNL Karting Seriesen, és veretlennek
jósoljuk az egész szezon folyamán. Mielőtt a Portimaoban megrendezett Világdöntőn – ahol az egész hétvége folyamán veretlen maradt –
aratott győzelmével befejezte az évadot, a Rotax Euro Challenge bajnoki címéért folytatott versenyben legyőzte a CRG Factory pilótáját, Paolo
De Contot.
Ha a statisztikára hagyatkozunk biztos, hogy ő a legjobb gokart versenyző a világon jelen pillanatban!”
fordította és szerkesztette: ifj. Erdélyi Zsolt

Labdarúgás
Nem történtek nagy változások az FC Dabas SE
NB III-as keretében. Két játékos, Sorecz Szabolcs,
Denc Dávid távozott a klubtól, Bartus Balázs
pedig munkahelyi elfoglaltságai miatt abbahagyta
a labdarúgást. A távozók helyére öt új labdarúgó
érkezett: Kállai Norbert, védő (SZTK), Kállai István, támadó
(Jászberény), Szélpál Tamás, támadó (Gyula), Tímár Krisztián, kapus
(Taksony). Változás még a csapat keretében, hogy Kozma Dániel is
hazatért az USA-ból, ahol próbajátékon vett részt, és a tavasz folyamán
biztos, hogy az FC Dabas SE játékoskeretét erősíti. A legújabb fejlemény a csapat háza-tájáról, hogy a Szeged 2011-el sikerült megegyezni
Geiger Norbert kölcsönadásáról, és Norbi a tavaszi idényben a Dabas
csapatát szolgálja, reméljük ugyanolyan jól, mint az előző idényben. Az
NB III-as csapat január 4-én kezdte a felkészülést, Honti József vezetőedzővel, akinek a munkáját Erős Károly segíti. Az első bajnoki mérkőzés február 13-án lesz a Budafok-Újbuda ellen. 		
B. F.

1%
1%
1%
Alapítványi hír

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány kéri, hogy
adójuk 1%-át ajánlják fel az alapítvány részére. Évtizedek
óta szervezzük a diákok révfülöpi utazásait, segítjük a
rászoruló diákok nyaralását, fejlesztjük az egykori úttörőtábor infrastruktúráját. Adószámunk: 18664658-1-13.

Alapítványi változások
Változás történt a Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány vezetőségében. Latyák István, az alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Pánczél Károly, a kuratórium titkára, 2015. december 31-i
hatállyal lemondtak tisztségükről. Ezért az alapítók (az alapító önkormányzatok polgármesterei) gyűlése, 2016. február 2-án, egyhangúlag megválasztotta a kuratórium elnökének Szandhofer Jánost,
Dabas város alpolgármesterét, titkárának pedig Erős Józsefet, Gyál
város alpolgármesterét.
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KISMAMA JÓGA
szerda 17.30

Egyfajta áramlás, minden mozdulata lágy, hullámzó.
Minden jógagyakorlat nagy pocakkal is kényelmesen, biztonságosan
végezhető. A pozitív fizikai változásokon túl a jóga megtanítja a kismamát
figyelni teste rezdüléseit, az úgynevezett érzeteket, így tudatosabban éli át
egész valóját, és ez a tudás a szülésnél is segíti majd.

BABA-MAMA JÓGA
péntek 10.30

A megélt közös tevékenység csökkenti a szülés utáni depresszió
kialakulásának esélyét, és a születés traumájának néhány formáját is
jól oldja. Míg a babának az egész foglalkozás játék, a mamának egy jó
lehetőség arra, hogy visszaszerezze szülés előtti kondícióját.

NYUSZI GYUSZI

mozgásfejlesztő torna minden héten

Egy örömteli, felszabadult foglalkozás, ahol gyermeked játékos
mozgásformákkal és mozgásfejlesztő eszközökkel ismerkedhet meg.
Minden pillanata fejlesztően fog hatni személyiségére, mozgásfejlődésére,
ritmusérzékére, zenei hallására.
Oktató: Somogyi-Pinczi Anikó

Növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási
szaktanácsadást vállal
fehérkönyvvel rendelkező növényorvos,

szántóföldi és kertészeti kultúrákban, Dabason
és 30 km-es vonzáskörzetében!
Érdeklődni a 06-20/775-3052-es számon lehet!

2373 Dabas, Kossuth Lajos utca 49. Tel.: +36 70 778 5873
www.fittleszstudio.hu

Mozdulj Te is úgy,
ahogyan kezdted
Meglepődsz,
hogy mit bír el a tested”
(Etka Anyó)

Etka Anyó módszerének lényege,
hogy felismerjük:
a természetes légzés, a természetes
testtartás, a természetes mozgás

velünk született képességét, és azt tudatosan
újragyakoroljuk!

ETKA JÓGA – Erőgyűjtő módszer gyakorlatai:
– járógyakorlatok a térd, a boka, a csípő edzésére
hatékony működtetésére
– gerincgyakorlatok, nyújtás, csavarás
– a gerinc lapockák közti szakaszának „újraélesztése”
– látás-, hallásjavítás
– pozitív hozzáállás, gondolat-, és érzésirányítás
– egyensúly megőrzése fizikai és mentális értelemben

A velünk született jóga kezdőknek tanfolyam
A tanfolyam ideje: 1651,5 óra.
A foglalkozások helye: Dabas, Álmos vezér út 5.
A foglalkozások ideje: kedd és csütörtök 9.00–10.30
Előzetes jelentkezés szükséges: Magyarné Zsóka
Tel.: 06-30/345-7782; E-mail: rzsoka2@gmail.com

