Engedélyszám online: ISSN 2063-1693

Fotó: Tomor Tamás

XIII. évfolyam
1. szám
2013.
január

Minden Kedves Olvasójának boldog új évet kíván
a Dabasi Újság szerkesztősége!

rendezvényeink

Lezajlottak az idõskorúak karácsonyi ünnepségei
minden városrészben

Fotók: Karlik Balázs

Idősek a Gyóni Géza Általános Iskola aulájában

A sári iskolák tornaterme is zsúfolásig megtelt

Dabasiak a Kossuth Művelődési Központ nagytermében

A szőlősi művelődési ház közönsége

Meghívó
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Ünnepi Évzáró Képviselõ-testületi Ülés a Városházán
December 19-én, szerdán lezajlott az önkormányzat évzáró rendezvénye a Városháza nagytermében. Az este Kőszegi Zoltán polgármester évértékelő beszédével kezdődött, majd díjátadással folytatódott. Az Év Vállalkozója Díjat idén is három helyi vállalkozás
kapta. Elsőként a sári városrészből a Gagarin Lakodalmas
Vendégház ügyvezetője, Bálint Gábor vette át a díjat. Másodikként
az öregországúti székhelyű Metál 99 Kft. ügyvezetője, Garajszki
Péter részesült elismerésben, majd végül, de nem utolsósorban a
Bognár és Társa 2001 Tésztaipari Kft. kapta meg a kitüntető címet.
A Dabas Város Közbiztonságáért Díjat a Dabas-Gyóni Polgárőr

Egyesület nevében Vörös József vette át. Ezen a rendezvényen két
dabasi tanuló is elismerésben részesült: Nagy Nikolett középiskolás és Zsolnai Beatrix felső tagozatos kategóriában nyerte el az Év
Dabasi Diákja Díjat. Az elismerések sorát Az Év Kulturális
Eseménye Dabason Díj zárta, amelyet idén a nagysikerű táncszínház produkció, a Szívfacsaró alkotói és szereplői vehettek át Dabas
város polgármesterétől.
A rendezvény karácsonyi hangulatú műsorral zárult, amelynek
fellépői Zsákai Lénárd, Krász Mónika, Buncsák Gábor, Ujj
Mariann, valamint Kocsis Csaba voltak.		
K. Á.

Bálint Gábor az év
sári vállalkozója

Garajszki Péter, a Metál 99 vezetője is
díjazott lett

Az év dabasi diákja:
Zsolnai Beatrix

A gyóni polgárőrség díját
Vörös József vette át

A Bognár házaspár

A 2012-es év kulturális eseménye a Szívfacsaró

Fotók: Karlik Dóra

Kocsis Csaba zongorán, …

Az év dabasi diákja:
Nagy Nikolett

Prózát mondott
Krász Mónika

Zsákai Lénárd gitáron játszott

Ujj Mariann és Buncsák Zoltán duettet énekelt

2013. január

Dabas 3

rendezvényeink

Fotó: Tomor Tamás

Dabason járt a FILI

Sportgála az OBO Arénában

Fotó: Karlik Dóra

December 15-én, szombaton került sor Dabas Város Önkor
mányzatának hagyományos Sportgálájára az OBO Arénában, ahol
ezen az estén adták át az Év Sportolója, az Év Edzője, az Év Csapata
díjakat és a Dabas Város Sportjáért kitüntető címet.
A rendezvényen a város sportegyesületei, klubjai képviseltették
magukat lelkes szurkolótáborukkal, és minden díjazottat nagy tapssal ünnepeltek. A díjátadásban részt vett Kőszegi Zoltán polgármester és Kuli Imre képviselő, valamint Kosiba Dániel asztaliteniszező.
A díjátadás egyes blokkjait sport- és táncbemutatók szakították meg,
a Szimultán Sport és Kulturális Egyesület versenyzői, a kangoocsoport, a Szívfacsaró című táncszínház produkció hipp-hopp táncosai szórakoztatták a közönséget. A rendezvény fődíját, a Dabas Város
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December 14-én teltházas kórushangversenyt adott az OBO
Arénában a FILI, a szentegyházi gyermekfilharmónia. 160 székely
gyermek énekelt, muzsikált a sportcsarnok küzdőterén a lelkes
közönségnek, lényük és dalaik tisztasága és magas szintű szakmai
tudásuk mindenkit megérintett. Minden dalukat vastaps kísérte, és
a közönség tagjai sűrűn törölgették a szemüket, mert mindenkit
mélyen megérintett az összetartozás érzése, magyarságunk kollektív megélése. A FILI dabasi koncertje igazi közösségi élmény volt.
Így advent idején, a közelgő karácsony szívmelengető érzését idézte
fel bennünk ez a jól megválasztott zenei repertoár, amely a humortól, a heroikus lelkesedésen át a karácsony esti ámulatig mindent
idevarázsolt az aréna küzdőterére.
Köszönjük Molnár Károlynak és Újvári Tibor virágkertésznek
ezt a csodálatos estét, hiszen ők szorgalmazták a koncert létrejöttét.
Köszönet azoknak a dabasiaknak, akik elszállásolták, ellátták
mind a 160 székelyföldi gyereket.
A FILI dabasi koncertje egy hosszabb lélegzetű adventi koncertsorozat része volt, a gyerekek mesterük, Haáz Sándor vezetésével
szombat reggel folytatták útjukat Budapestre, ahol aznap két fellépés is várta még őket. Sok sikert és erőt kívánunk a magyar zenei
hagyományok európai nagyköveteinek és karnagyuknak a kulturális misszió folytatásához!				
Kapui

Sportjáért kitüntető címet Gecserné Varró Erika vehette át, aki évtizedek óta fontos szerepet tölt be a város sportéletében, és a versenysporton kívül szívén viseli a tömegsport ügyét is.
A díjazottak névsora:
Cseik Márton – duatlon · Bukovszki Tünde – duatlon · Kanyik
András – triatlon · Zelovics Dóra–triatlon · Kecskés Bence – úszás ·
Nyers Kamilla – úszás · Himer Zoltán – kézilabda · Vékony
Alexandra – kézilabda · Csernus Anna és Radnai Réka – fitnesz ·
Erős Mihály – modellezés · Garajszki Ákos – karate · Pelikán János –
terepkerékpár · Kuli Dorka Gréta – lovaglás · Janicsák András – labdarúgás · Körmöczy Szebasztián – labdarúgás · Az Év Edzője –
Kucsák István · Az Év Csapata – A Dabasi Kézilabda Club Városi
Sportegyesület felnőtt csapata
– szerk –
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Adventi délután a Piaccsarnokban

Fotó: Karlik Dóra

Fotó: Tomor Tamás

December 8-án, szombaton került sor az önkormányzat adventi
rendezvényére a Piaccsarnokban. Ezen a délutánon a programok
főként gyermekeknek, családoknak szóltak, amelyekbe szép számmal kapcsolódtak be a város óvodásai. Volt, aki mézeskalácsot
készített, volt, aki karácsonyi díszeket rajzolt, vágott, festett, és voltak sokan, akik a különböző játékos megmérettetéseken vettek

részt mézeskalácsért cserébe. A település néhány tanintézménye is
képviseltette magát, hogy adományt gyűjtsön alapítványának, így a
Táncsics Mihály Gimnázium diákjai süteményeket kínáltak, a
három óvoda közössége pedig maguk készítette karácsonyi díszeket
árusítottak. A gondnoki irodában a gyerekek megtekinthették a
Mráz Mátyásné sári babakészítő babáiból összeállított betlehemi
jászlat.

„Szerelembõl jöttél a világra”
kistérségi gyermekkórus az arénában

Fotó: Tomor Tamás

December 8-án harmadik alkalommal rendezte meg a Dabasi kistérségben az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás az OBO
Aréna színpadán azt a kórushangversenyt, ahol 260 gyermek énekelt együtt Street Gábor vezényletével. A „Szerelemből jöttél a
világra” című produkció a szerelem, születés témakörébe tartozó

népdalok és feldolgozások repertoárját tartalmazta. A kistérségből
érkezett gyerekek felnőtt zenészek társaságában léptek fel, a környék zenetanárai is részt vettek a közös előadásban.
A rendezvényt Kőszegi Zoltán polgármester, az OKTKT elnöke nyitotta meg, a műsort Zsírosné Pallaga Mária, Hernád polgármestere, a társulás alelnöke vezette fel.
A rendezvény második részében a Kistérségi Fúvószenekar koncertjét hallgathatta meg a közönség.
– szerk –
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Tudatosság a jövőért

D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á ny z a t á n a k
Képviselő-t estülete 2013-at a Tudás és
Tudatosság Évévé nyilvánította. Ez a vezérgondolat nemcsak ennek az esztendőnek a
mottója, de az innen számított évtizednek
is, hiszen a tudás és a tudatosság eredménye
nem egyetlen év munkájában, hanem igazán csak hosszabb távon mérhető. Tehát a
tudás és tudatosság évtizedében minden
egyéni és közösségi törekvést szűkebb és
tágabb környezetünk jobbítására, megmentésére kell fordítanunk.
Scientia potentia est. E régi latin mondás
örökérvényű üzenete, hogy a tudás hata-

lom. Akinek a birtokában hasznos és használható tudás van, az hat a világ folyására,
nyomot hagy maga után és jobb irányba
terelheti egy közösség, egy nemzet, az egész
emberiség sorsát.
Ma már szerencsére tudjuk azt, amit elődeink még talán nem. Tudjuk, hogy a természeti katasztrófákat, a környezet romlását, a szárazságot, a szökőárakat, a földrengéseket, a vizek szennyezettségét, a fajok
kipusztulását, mind-mind magunk okozzuk, hiszen nem élünk tudatosan, a civilizációs vívmányokat nem hasznunkra, hanem
magunk ellen fordítjuk. A környezettudatosság szerencsére már ott van gyermekeink
cselekedeteiben, és e tudás hatalmával talán
ők fogják megfordítani azt a folyamatot,
amelyet kísérletező kedvű, de még nem
tudatosan cselekvő elődeik elindítottak.
Az utóbbi évtizedben egyre gyakoribbá
vált az egy életen át tartó tanulás gondolata
is. Minden tudásanyag elavul egyszer, és aki
nem képes újat befogadni, azt legyőzi az
információáradat, és nem lesz képes megfelelni a jelen, a jövő elvárásainak. Minden
tudásfrissítésnél ellenőrizni kell a forrásokat, mert nem mindegy, honnan milyen
kútból merítünk, mennyire leszünk szavahihetőek, hitelesek. Az internet millió lehetőséget kínál az információszerzésre, de
tudatosan kell kiszűrnünk az álhírek és tév-

A tudás és tudatosság 2013-ban
Úgy tartják, az az igazán okos ember, aki
tudatában van annak, hogy milyen keveset
tud. Valóban, aki nem egy pontként él, akinek van „kiterjedése”, az tudja, hogy a világnak csak töredékét ismeri és tudásra, újabb
és újabb ismeretekre vágyik.
Megtudni valamit egy pillanat műve, de
igazi, használható tudást szerezni több idő
eredménye.
A nagy megkérdőjeleződések korát éljük,
amikor mindenkinek más az igazsága, amikor a nagy önmegvalósításban teljesen elveszítjük önmagunkat, majd észrevesszük,
hogy valamit eszeveszetten keresünk.
Tartalmas, konstruktív életet azonban csak
tudatosan élhetünk, amihez tudásra van
szükség. A tudás az eszköz, a tudatosság az,
ahogyan használjuk a megszerzett tudásunkat.
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Kőszegi Zoltán polgármester úr a Tudás
és Tudatosság Évén túl meghirdette a
Tudatosság évtizedét is.
2013-ban a Dabasi Újság hasábjain egyszerű ötletekkel, hasznos ismeretekkel,
pozitív értékrenddel rendelkező emberekkel, és élhető erkölcsiséggel ismertetjük
meg az olvasót, amelyet saját életükbe is
tudatosan beépítve, javíthatják annak
minőségét és értékét.

Tudatosság a konyhában
A konyha az a hely, ahol a háziasszony a legtöbb idejét tölti. Egy háztartás költségvetésének nagy részét a konyha fenntartása,
az élelmiszervásárlás teszi ki. Nem kis feladat egy család élelmezésének megszervezése és kivitelezése, ha változatos és egészséges étrend kialakítására törekszünk, a

eszmék útvesztőiből a valóst, a hiteleset. A
tudás és tudatosság évétől és az ezt követő
évtizedtől komoly eredményeket várunk,
amelyek átlagosnál erősebb közösséget hoznak létre ebben a városban. Lelkében, szellemiségében emelkedettebb, testben erősebb és ép közösséget, amelynek tagjai tudják, hogyan őrizhetik meg egészségüket,
hogyan előzhetik meg a betegségeket,
hogyan készülhetnek fel a várható vagy
előre nem látató változásokra.
A tudatosság a gazdasági helyzet kihívásaival szemben is ellenállóbbá tesz, hiszen a
családok idősebb tagjai átörökíthetik túlélési módszereiket, pénztárcakímélő trükkjeiket, azt az ősi tudást, amely a ma emberének is segít túlélni a nehézségeket. Ha vis�sza kell nyúlnunk a természethez, hogy túlélhessük a jelen kihívásait, akkor fedezzük
fel újra a kiskert termékenységét, a magunk
szedte gyümölcs zamatát, a szeretettel
nevelt állat háláját, a gyertyafény romantikáját, a séta, a kerékpározás jótékony hatását, a kandallóban ropogó tűz melegét.
Ha mindezt megtapasztaljuk, máris
tudatosan tettünk valamit ökológiai lábnyomunk csökkentéséért, kisvárosi közösségünkért, családunkért, gyermekeinkért,
önmagunkért.
Kőszegi Zoltán
polgármester

legminimálisabb konyhai hulladék keletkezése mellett. Gyakorló háziasszonyok
néhány pénztárcakímélő és hasznos tippjének összeállításával igyekszünk ötletet adni
kezdő, vagy akár haladó háziasszonyoknak.
Egyszerre készítsünk több tört krumplit,
ha megmarad, másnap készíthetünk
belőle krumplis pogácsát, burgonya- vagy
szilvás gombócot, barátfülét stb.
Ha több rizst főztünk, mint amennyi
elfogy, hozzáadhatjuk darált húshoz,
vegetáriánusok zöldségekhez, és készíthetünk belőle fasírtot vagy rakott kelt,
de bármilyen rakott ételt.
A vasárnapi húslevest a hét közepén felturbózhatjuk egy kis tárkonnyal és habarással vagy májgaluska betéttel.
A levesben főtt húst felhasználhatjuk a
második fogásnál sültként.
A megmaradt sültből készíthetünk nyers
zöldségekkel vitamindús salátát.

·
·

·
·
·
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Baráti összefogás

·
·
·

·
·
·
·

·

·
·

·

A franciasaláta zöldségeinek főzővizéből
remek leves készíthető.
A főtt krumpli levét ne öntsük a lefolyóba,
bármilyen krémleves alapja lehet.
Ha akciós a citrom, facsarjunk ki
1–1,5 kg-t, a levét fagyasszuk le jégkocka
tasakba! Hetekre lemegy a citromról a
gond és megkíméljük a családot az üveges
citromlé tartósítószer-tartalmától.
Ha ki tudjuk csontozni a csirkemellet,
érdemes csontosat venni, hiszen a filézett
drágább, a csontjából pedig remek leves
készíthető lefagyasztás után is.
Ha több az éhes száj, mint a hús, turbózzuk fel zöldségekkel, pl. borsós csirkemáj,
zöldbabos pörkölt, gombás tokány stb.
Mindig olcsó, idénynek megfelelő, friss és
magyar zöldségekből és gyümölcsökből
főzzünk!
Ha nem tudjuk, mit főzzünk és rendelkezünk internettel, bizonyos oldalakon
rákereshetünk receptekre aszerint, hogy
milyen alapanyaggal rendelkezünk otthon.
A hulladékot lehetőség szerint gyűjtsük
szelektíven! A tejes, üdítős dobozt lapítsuk ki, vágjuk ki a csúcsát és használjuk
fel a maradék tejet! A dobozt biztosan
szívesen fogadja valamelyik óvodás, aki a
következő óvodai versenyre gyűjt.
A műanyaggal bevont húscsomagoló
papírt szedjük ketté, a papírt dobjuk a
szelektív gyűjtőbe, a műanyagot a kukába!
A szerves hulladékot (kivéve a citrusféléket és a távolról érkezett gyümölcsöket,
zöldségeket a felületükön lévő tartósítószer miatt) komposztáljuk vagy adjuk
olyan szomszédunknak, aki komposztálja.
A feleslegessé vált tiszta vizet a növényeinkre öntsük, ne a lefolyóba!

Szeretnénk köszönetet mondani a Baráti
Összefogás Jótékonysági Rendezvény minden résztvevőjének, segítőjének, támogatóinak. Közel 1400 embert sikerült megmozdítanunk és úgy gondoljuk, az est sikeresen
zárult, a befolyt összegből el tudjuk kezdeni
Roland külföldi gyógykezelését. A rendezvényre Rolit is hazaengedték, aki ezek után
pozitív energiákkal feltöltődve ment vissza a
kórházba. Meghatotta a barátok, ismerősök
sőt idegenek együttérzése. Példaértékű volt a
fiatalok hozzáállása és igazán találó volt a
rendezvény neve: Baráti Összefogás.
Külön köszönet: Dabas Város Önkormányza
tának, a Rádió Dabasnak, a Mag Tv-nek, a dabasi
polgárőröknek, az Obo Arénának, a Top Fitnessnek,
a Raptor Security-nek, a Concordancnek, Benkovics
Józsefn ek, Opoczki Icának, Hetényi Ferencn ek,
Prohászka Csabának, Kőszegi Zoltánnak, Szabó
Robin ak, Újvári Tibornak, Nagy Vilmosnak,
Kerekes Istvánnak és a névtelen adakozóknak.
Kollárik Tímea

Fotókiállítás
Január 24-én, csütörtökön 18.00 órakor
nyílik meg Péli László dabasi fotómûvész
kiállítása a Halász Móricz-kúriában.

Bábel Antónia
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI
KÖZPONT

A Sári Közösségi Ház
január havi programjai

január havi programok

Hétfő
Hagyományőrző csoportok próbái
16.00–17.30 – Bazsalicska Citeracsoport
18.00–19.00 – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
17.30–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
Kedd
18.00 – történelmi filmek vetítése, ismeretterjesztő előadás
– Szabó József János
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda
18.30–19.30 – Step aerobik
19.45–20.45 – Gerincgimnasztika (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök
18.00–19.00 – Gyermeknéptánc
19.00–22.00 – Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.45–20.45 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek
18.30–19.30 – Zsírégető aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

Kossuth Művelődési Ház (2370 Dabas, Szent István u. 58.)
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óra
kedd, csütörtök: 8.00–20.00 óra • péntek: 8.00–23.00 óra
Szombat, vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Forgatós néptánccsoport: péntek 19.00–22.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya népdalkör: csütörtök 17.00–19.00 óráig
Kéknefelejcs citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Margaréta citeracsoport: péntek 18.00–19.00 óráig
oktató: Szlama László
Orchidea népdalkör: kedd 17.00–19.00 óráig
Pitypang, Mákvirág gyermek citeracsoportok:
péntek 15.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
február 2. 15.00 órától
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 16.00–17.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria, 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
• Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok egyikén előre egyeztetett időpontban.
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Az Áldos Hagyományőrző Egyesület vetítettképes ismeretterjesztő előadássorozatot hirdet a Sári Közösségi Házban
Időpont: keddi napokon, 18.00 órakor
Előadó: Szabó József János hadtörténész
A program ingyenes!
Hagyományőrző disznóvágás
Időpont: 2013. január 26. (szombat), 7.00 óra
Helyszín: Sári Szlovák Udvar (2371 Dabas, Mánteleki u. 3/D)
Minden szorgos kezet szeretettel várnak a hagyományőrzők!

KIÁLLÍTÁS
„Nem múlt el nyomtalanul”
Honfoglalás kori leletek Pest megyében kiállítás
A kiállítás 2013. január 22.–február 28-ig tekinthető meg.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Gyermek képzőművészeti szakkör: január 17. és 31, (csütörtök)
15.00–18.00 óra
A 17-i foglalkozást a Kossuth Művelődési Központban tartják meg.
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör: január 11. péntek
16.00–21.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Költözés miatt a könyvtár zárva!
Nyitás előreláthatólag február 4-én hétfőn.
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Bolhapiac
A dabasi Piaccsarnok bolhapiacot rendez.
Ha van otthonodban számodra feleslegessé vált
holmid (mûszaki cikk, konyhai eszköz,
motor, kerékpár, telefon),
másnak ez kincs lehet.
Hozd el hozzánk
2013. február 9-én!
Asztalfoglalás a 06-70/624-3706-os telefonszámon
szükséges.
Várjuk jelentkezéseteket!

intézményeink hírei

A Bazsalicska citeracsoport hét éve
Februárban hetedik éves lesz a Bazsalicska citeracsoport. Azt mondják, az emberi szervezet hétévente megújul. Egy népzenére vállalkozó citeracsoportnál ez biztosan nincs így, mert úgy hisszük, a szorgalmas munka mellett nagyon fontos az együttes tagjainak összeszokottsága, a közös erőfeszítések a kitűzött cél eléréséért.
Voltak változások tagjaink sorában, de a létszám többnyire állandó. Az elmúlt években, ahogy érett a tudásunk, ahogy kiteljesedett
munkánk gyümölcse, ahogy sikerült egyre jobban eljátszani, elsajátítani a szlovák, a sári tót dalokat, úgy fejlődtünk és egyre magasabb
fokra léptünk az elért eredmények alapján. Ma már egy, a KÓTA
zsűrijétől kapott Arany Páva és egy Vass Lajos Nagydíjjal is büszkélkedhetünk.
2012. december 9-én Szegedről hoztuk el a Népek Tánca, Népek
Zenéje három fordulós versenyéről az elérhető legmagasabb díjat, a
Kiemelt Aranyat! Hogy egy kicsit érzékeltetni tudjam, mit jelent ez a
díj, álljon itt egy statisztika, amit a verseny szervezőitől (Hontravel
Kft.) kaptunk: Az elődöntőket 8 helyszínen tartották, ahol 189 település 349 produkciót mutatott be. A középdöntő Szegeden volt,
összesen 7 napon, ide 161 település 185 műsora jutott be. Mi itt a
kapható maximális 150 pontból 149-et kaptunk. A döntőnek szintén
Szeged adott otthont, 68 település 95 produkcióját lehetett látni. A
megmérettetésen pedig összesen hatezer embert mozgattak meg. A
fellépőket 11 kategóriába sorolták be, mi a hangszeres együttesek
közé kerültünk. Műsorunkban a már Dabason is előadott szlovák és
magyar katonadalok szerepeltek, amit mindig nagy taps és könnyes

Tisztelt Ügyfelünk!

szemek kísértek a verseny folyamán. Tehát ez volt az idei, illetve az
elmúlt hét esztendő szorgos munkájának méltó lezárása: ahogy a hét
év alatt mindenütt, most is a kapható legmagasabb díjat nyertük el.
Mi marad az új esztendőre? Nem pihenünk, az biztos! Ahogy a
2012-es beszámolónkat nézem, nagyjából 20 fellépésünk volt, úgy a
város ünnepségein, mint jótékonysági rendezvényeken vagy kistérségi alkalmakkor. Ez bizonyára 2013-ban sem lesz kevesebb.
Ugyanakkor készülünk arra is, hogy a KÓTA által minden évben
meghirdetett, csak az Arany Páva Díjjal rendelkezőknek tartott versengésnek is részesei lehessünk.
Zenekarunkat segítette a Sári Szlovák Önkormányzat, a TESZ97 Kft., illetve a város által kiírt pályázatokon hangszereket vásárolhattunk. Mindezért nagyon hálásan mondunk köszönetet!
És mit tettünk mi a zenélés és az éneklés mellett? Csapatunkban
van, aki szlovák nyelvből profi, van, aki a helyi nyelvjárás sajátosságaiban segít. Van, aki pillanatok alatt lekottázza a hallott dalt, van, aki
az együttest ellátja e kották másolatával. Van, aki a honlapunkat gondozza, van, aki saját autójával szállít, van, aki hosszabb útjainkon
ételt-italt készít a csapatnak, és van, aki ékszert gyárt, ruhát alakít
át... és még sorolhatnám. Mindenki teszi a dolgát, szívvel-lélekkel,
önzetlenül.
Egy biztos: hét évvel ezelőtt a városrész életre hívott egy citera
zenekart. Most elmondhatjuk, a bizalmat megszolgáltuk. A sári
hagyományokat szeretettel ápoljuk, hűen őrizzük és hírét elvisszük,
amerre csak járunk! 			
Szabóné Márti

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai munkálatok
miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket már csak a következő havi
számban tudjuk megjelentetni. Az írásokat adathordozókon vagy e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük! Kéziratokat nem őrzünk meg!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2013. január
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A Táncsics Mihály Gimnázium hírei
21. századi labor épül
a gimnáziumban
Nagy örömmel adjuk közre a hírt: nyert az iskolánk Övegesprogramra benyújtott pályázata! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
tájékoztatása szerint „A természettudományos oktatás komplex
megújítása a Táncsics Mihály Gimnáziumban” címmel beadott
pályázatunkat 284 775 250 Ft-tal támogatja az Európai Unió!
Mit jelent mindez? A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak oktatásához a földszinten – a könyvtár melletti épületrészben – megépíthetjük a csodalaborunkat digitális mikroszkópokkal,
info-kommunikációs eszközökkel, mindenféle varázseszközzel felszerelve. Az oktatást a 2013–2014-es tanévtől kezdjük az új laborban.

Miénk itt a tér: irány Európa!
Az újesztendő másik nagy örömhíre: a „Menschliche Vielfalt in der
Schule” című COMENIUS Iskolai együttműködések pályázatunk
szintén nyert. A megítélt támogatás összege 20 000 Euró. Ez azt
jelenti, hogy a következő években egy angol, egy lengyel, egy finn,
egy német és egy spanyol iskolával tudunk együttműködni közös
programjaink megvalósításáért. A projekt munkanyelve a német.
Iskolánk partnerintézménye a spanyol Kanári-szigetek egyik iskolája: lehet csomagolni, a fürdőruhát senki se hagyja otthon!

Irány a nagyvilág!
Virágzó külkapcsolatok a Táncsics Mihály Gimnáziumban
Gimnáziumunk életében a 2012–2013-as tanév kiemelkedően eseménydúsnak ígérkezik a külkapcsolatok tekintetében. Két nemzetközi cserediák-programban is részt veszünk. A Rotary és az AFS
nemzetközi szervezetek rendszeresen küldenek cserediákot az
Amerikai Egyesült Államokból, Brazíliából és Olaszországból.
Jelenleg egy olasz diák tanul nálunk, aki Torinóból érkezett. Tavaly
és tavalyelőtt pedig tanulóink tölthettek cserediákként egy évet
Amerikában és Brazíliában, ahogy az idei tanévben is tanul
táncsicsos diák az USA-ban. Mindezek örömteli bizonyítékai
annak, hogy sikeres lehet a partneriskolai kapcsolatépítés, csupán a
lehetőséget kell meglátni, amely minden esetben komoly munkának
álcázza magát.
Így léptünk barátságra a Drezda melletti Nossen városának
Geschwister-Scholl Gimnáziumával, melynek keretében 2012
októberében iskolánk 30 tanulóját és 3 kísérő tanárát látták vendégül Németországban, felejthetetlen élményt nyújtva diákjaink számára. Ennek az együttműködésnek a következő állomása, hogy
2013. március 18–24-ig mi látjuk vendégül a német diákokat és
tanáraikat. Egy hétig hasonlóképpen, ahogy mi voltunk, ők is családoknál fognak megszállni, ezáltal is megismerve a messze földön
híres magyar vendégszeretetünket.
Az élményszerzés és a barátságok, személyes kapcsolatok kialakítása mellett nem titkolt célunk a diákok német és angol nyelvi
készségszintjének fejlesztése, beszédgyakorlás, praktikus nyelvi
tapasztalatok szerzése is.
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Másik németországi kapcsolatunk a Dortmund közeli BadDriburgban van, ahol a német diákokkal az angol közvetítő nyelvet
választottuk, így nyújtunk lehetőséget tanulóinknak a nyelvvizsgák
és érettségi vizsgák előtti nyelvgyakorlásra. Terveink szerint 2013
májusában kb. 18–20 fővel utazunk egy hétre Bad-Driburgba,
német partnereink pedig majd októberben jönnek vissza meglátogatni minket.
Gimnáziumunknak azonban már nemcsak Európában, hanem a
tengeren túl is vannak aktív kapcsolatai. Az Amerikai Egyesült
Államokban Staunton városával és annak Mary Baldwin College
nevű főiskolájával állunk állandó kapcsolatban. Staunton Dabas
amerikai testvérvárosa. Minden tanévben amerikai diákok látogatnak el hozzánk 2-3 hétre és gimnáziumunkban is aktívan tevékenykednek. Szálláshelyükről a dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola kollégiuma, valamint gimnáziumunk tanulóinak családjai
gondoskodnak.
Az idén mi is meglátogatjuk amerikai barátainkat. 2013 márciusában utazunk a virginai Stauntonba, ahol két hetet töltünk.
Meglátogatjuk az iskolát, a környéket és az iskoláink közötti
együttműködési megállapodást írásban is rögzíteni fogjuk. Az utazáson iskolánk igazgatója, két kísérő tanár és gimnáziumunk 5
tanulója vesz részt. Természetesen, mint minden évben, idén is várjuk az amerikai diákokat.
Iskolánkban külföldi nyelviskolai tanulásban való részvételre is
lehetőséget biztosítunk. Rendszeresen szervezünk egyhetes intenzív nyelvkurzussal egybekötött dél-angliai utazást, ahol a tanulók a
nyelvgyakorlás mellett a nevezetességeket is megtekintik az út
során. Ez a tanulmányi kirándulás általában a tavaszi szünet időszakára esik.
„Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz” – vallották már az
ókori rómaiak is. A nyelvtanulás folyamatában azonban nem elég
csak a különböző szabályokat megtanulni vagy szavakat bemagolni.
Kultúra nélkül a nyelv halott. Ezért iskolánkban központi szerepet
kap az adott idegen nyelvi ország, annak kultúrájának megismerése
és partneriskolai kapcsolatok kiépítése. Mi nemcsak a nyelvvizsgára, érettségire készítjük fel a tanulókat, hanem az élmények és a
partneriskoláink diákjaival kialakult barátságaikon keresztül az
idegen nyelv sem lesz számukra idegen többé.
Talabérné Kontra Hajnalka és Talabér János
a nemzetközi kapcsolatokért felelős szaktanárok
Táncsics Mihály Gimnázium

önkormányzati hírek

Változások
a hivatali mûködésben

FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2013. január 1-jével létrejött a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatala, mely
a Polgármesteri Hivatal épületében működik. Szervezetébe tartozik ezentúl az Okmányiroda és a Gyámhivatal is. A szerv illetékességi területe Dabasra és a környező 10 településre terjed ki.
Január 1-jétől a jegyző helyett a járási hivatal jár el az alábbi
támogatások megállapítása tárgyában:
– normatív ápolási díj
– időskorúak járadéka
– hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka
– otthonteremtési támogatás
– gyermektartásdíjak megelőlegezése
– normatív és alanyi közgyógyellátás

Felhívjuk a Jubileumi parkot kedvelő dabasi lakosok figyelmét, hogy társadalmi szerveződésben őrizzük, védjük meg
a park épségét és tisztaságát a vandáloktól!
Mindössze annyit kellene tennünk, hogy havonta egy
alkalommal a későesti órákban, kettesével sétálgatva,
beszélgetve megfigyeljük, nem történik-e olyan rongálás
vagy szemetelés, ami már meghaladja a kulturált viselkedést. Ha ilyet tapasztalunk, hívjuk az épp ügyeletes közterület-felügyelőt vagy rendőrt.
Minden jelentkező választhat egy társat, akivel együtt
végzi a megfigyelést.

A jelenlegi rendszerben a folyósítás történhet:
– a jogosult folyószámlára történő utalásával,
– postai utalással,
– valamint az önkormányzat házipénztárából történő felvétellel.
Az ellátások tekintetében 2013 januárjában még a települési
önkormányzatok fizetik ki a jogosultaknak a pénzbeli támogatást, a
kormányhivatalnak első alkalommal 2013 februárjában kell a
támogatások folyósításáról gondoskodnia. Az ellátásoknak a járási
hivatalokhoz átkerülésével kizárólag folyószámlára utalásra, illetve
postai úton történő kézbesítésre lesz lehetőség.
Ezért tájékoztatom a jogosultakat, hogy 2013-tól a nevezett
pénzbeli ellátások tekintetében már a járási hivatalok járnak el,
valamint megváltoznak a folyósítási lehetőségek, az eddigi három
helyett csak két lehetőség lesz.
Rigóné dr. Roicsik Renáta

A mezôôrök elérhetôségei
Homoki Iván: 06-70/332-1455 · Czene József:
06-70/332-1456 · Józsa Zoltán: 06-70/452-0869
Probléma esetén Sári városrészben hívható a mezőőröket
segítő Gombár Lénárd polgárőr
a 06-70/330-7667-es telefonszámon.

Jelentkezni lehet telefonon Konczik Mihály parkőrnél
az alábbi telefonszámon:
06-30/313-6518
Cselekedjünk együtt a Jubileumi parkért,
amely közösségünkért, gyermekeinkért jött létre!

Mezõõri hírek
2012. november 15-én, hétfőn délután negyed háromkor két sáribesnyői lakos száraz, vékony gallyfát szedett egy magánerdőből,
arra hivatkozva, hogy az erdész engedélyezte. A mezőőr azonban
elküldte őket, mivel az érintett terület magánerdő.
***
2012. november 18-án, vasárnap délelőtt fél tízkor falopás történt a
14-es számú őrháznál. A mezőőrök tetten érték a két elkövetőt,
ezért értesítették a rendőrséget. A rendőrök előállították a tetteseket, és lefoglalták a járművüket.
***
2012. november 22-én, csütörtökön délelőtt fél tizenkettőkor a
mezőőrök falopáson értek két elkövetőt. 140 ezer forint kár keletkezett, ezért rendőrségi eljárás indult ellenük.

Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
– Ha belekerült az adósságcsapdába,
– ha nem tudja fizetni hiteleit,
– ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen,
– ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
– ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
– ha jogi képviseletre van szüksége:
Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése
Adósságmérséklési lehetőségek
További szolgáltatások:
· Kilakoltatottak elhelyezésének megszervezése
· Ingyenes állásközvetítés

· Családi költségvetés és pénzügyi gazdálkodás segítése
· Új életpályamodell megszervezése és megtervezése
· Előkészítés az ESZKÖZKEZELŐBE
Vegye igénybe a KRÍZISKÖZPONT ingyenes szolgáltatásait!
Jelentkezés előzetes időpont-egyeztetéssel:
Budapest, XIV. Stefánia u. 61.
+36-70/253-2910
valsagkezeles2008@gmail.com · www.bankikarosultak.hu
Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület
2013. január
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Születési idô
Anyuka neve
Maczkó Milán
2012. 12. 03.
Krasnyánszki Zsuzsanna
Jarábik Zénó
2012. 12. 04.
Kufa Márta
Magyarfi Kornél
2012. 12. 06.
Kecskeméti Anita
Gáll Dávid Benedek
2012. 12. 11.
Kovács Zsuzsanna
Lakatos István Róbert
2012. 12. 12.
Keserű Erika
Szántó Györgyi Emma
2012. 12. 13.
Majdán Karolina
Illés Gábor Áron
2012. 12. 14.
Mráz Beatrix
Lantos Ádám
2012. 12. 18.
Cserna Gabriella
Lakatos Vivien
2012. 12. 23.
Szmetana Anna
Petrik Attila
2012. 12. 27.
Petrik Katalin
Bánki Emese
2012. 12. 28.
Nyúl Márta
Helyesbítés:
Gacsal-Csernák Kornél pontos születési dátuma: 2012. 10. 27.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Név

Halottaink
Születési idô Halálozás idôp.

Hefler László
Jónás István
Szabados Istvánné (Sziráki Margit)
Újvári Lászlóné (Valentyik Katalin)
Barta Zoltán
Dobosi Gábor
Balogh Ferencné (Nagy Rozália)
Hornyák László
Király Lászlóné (Gágány Ilona)
Szücs János Istvánné
(Zsubori Anna Mária)
Mráz Lénárd
Szabados Istvánné (Suhajda Mária)
Balog István
Sztancsik Józsefné (Ponokai Mária)
Szlomoneczki Péterné
(Kosztolányi Erzsébet)
Gacsal Zsimond

1934. 02. 11.
1963. 10. 13.
1949. 02. 20.
1931. 09. 17.
1985. 06. 28
1954. 11. 13.
1944. 03. 07.
1943. 11. 27.
1936. 01. 19.

2012. 11. 04.
2012. 11. 19.
2012. 11. 20.
2012. 11. 22.
2012. 11. 26.
2012. 11. 28.
2012. 11. 29.
2012. 11. 29.
2012. 12. 04.

1943. 09. 12

2012. 12. 05.

1948. 07. 14.
1938. 08. 10.
1935. 12. 01.
1911. 07. 08.

2012. 12. 10.
2012. 12. 10.
2012. 12. 17.
2012. 12. 22.

1928. 01. 16.

2012. 12. 24.

1942. 03. 17.

2012. 12. 18.

Osztozunk a családok gyászában.

Tisztelt Olvasóink!
Amennyiben Önök nem járulnak hozzá ahhoz, hogy saját,
vagy családtagjaik adatai (születés, kerek házassági évforduló
stb.) szerepeljenek a Dabasi Újság anyakönyvi híreiben,
kérem, jelezzék a szerkesztőnek a 29/561-230-as telefonszámon, vagy a kapuiagota@gmail.com, gogolakmariann@
gamil.com e-mail címek valamelyikén.
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Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Születési idô
Hidvégi Györgyné sz. Farkas Anna
1923. 01. 17.
Barsi Ferencné sz. Molnár Erzsébet
1922. 01. 25.
Vida Jánosné sz. Süveg Mária
1921. 01. 08.

Életkor
90 éves
91 éves
92 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
20 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
január 15.
Balogh István Richárd–Sponga Erika
január 30.
Dombi Szabolcs–Herczeg Erzsébet
25 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
január 9.
Feldman László–Precsinszki Andrea
50 éve (1963-ban) kötöttek házasságot:
január 4.
Krigel Miklós–Szmrek Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Balog István temetésére eljöttek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak.
Balog család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik Barta Zoltán (1985. 06. 28.–2012. 11. 26.)
temetésén részt vettek, búcsúzóul sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Szülei és testvérei

A NOÉ Állatotthon közleménye
A NOÉ Állatotthon Alapítvány a Vidékfejlesztési
Minisztérium Zöld Forrás program támogatásával macskaivartalanítási akciót hirdet.
A támogatás célja a genetikailag megbízható vadmacskaállomány védelme, amelynek érdekében Dabas kiemelten fontos
az alapítvány ivartalanítási kampánya szempontjából.
Az ivartalanításra a település azon lakosai hozhatják el
háziállataikat, akik lakcímkártyával tudják igazolni címüket.
A gazda által fizetendő kedvezményes ivartalanítási
költség: nőstény macska esetén 3000, kandúr macska esetén 2000 Ft.
Az ivartalanítást végző állatorvos dr. Dian Tamás, Maglód.
Az ivartalanítást az erre szánt keret
kimerüléséig, de legkésőbb
február 28-ig végzik el.
Jelentkezni lehet az
ivartalanitas@noeallatotthon.hu
e-mail címen,
vagy a 06-70/538-8102-es
telefonszámon.

egészség

A tudomány a mindennapos munka eredménye is lehet
Folytatva a címet csak oda kell figyelni a rutinmunkában jelentkező furcsa jelenségekre különösen, ha ezek nagy számban és nagy arányban
jelentkeznek.
A laboratóriumban évente mintegy 6000 alkalomma l vége zz ü k a z úg yneve zet t gli k á lt
haemoglobin meghatározását (Hgb A1c) főként
diabeteses beteg állapotának megítélésére.
Mivel a vérfesték eltérései a leggyakoribb genetikai betegségeknek számítanak, így más vérfestékek is megjelennek a vizsgáló módszerként használt kromato
grammon.
A nagyszámú vizsgálatnál kitűnt, hogy a magzati vérfesték (Hgb
F), amely a felnőtt életben már csak 0,9%-ban van jelen – a vizsgálatok 4%-ában emelkedett értéket mutatott, ami éves szinten 200 esetet jelent. Ha a magzati vérfesték „reaktivációja” felnőttkorban megjelenik, annak oka van, ahogy erre több évtizeddel ezelőtt végzett kisszámú bonyolult eljárások is utaltak már.
A XIX. Pest Megyei Orvosnapok tudományos rendezvénye október 26–27-én alkalmat adott arra, hogy a megfigyelt jelenséget és

annak hátterében lévő néhány kórlefolyást a tudományos napok
résztvevőinek előadjam.
Az ismertetett esetek mindegyikénél rosszindulatú betegség volt
fellelhető, mely akár évek során ment előre, még a végleges diagnózis
megszületett. A betegség előrehaladtával a magzati vérfesték arányaiban is emelkedett.
A naponta végzett vizsgálatnál tapasztalható F haemoglobin eltérések a laboratórium és a kezelőorvos kötelességévé teszik, hogy
együtt tisztázzák az eltérés mögött lévő betegséget.
Ez is bizonyítja, hogy milyen fontos egy jelenséget nemcsak nézni,
hanem látni, azt a beteg állapotának megítélésében helyesen használni. Úgy tűnik, ezzel egy könnyen mérhető paraméter jutott a kezünkbe a rosszindulatú betegségek diagnosztikáinak segítésében.
Remélem a kongresszusi előadásom felhívta az ott lévők figyelmét
a lehetőségre és segítséget ad a minél korábbi diagnosztikában.
A vizsgálatnak nincs többletköltsége, csak annyi, hogy észre kell
venni és értelmezni a kórosat a vizsgálatok tengerében.
Dr. Bodó Ágnes
labor szakfőorvos

KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR és FEJLESZTÔKÖZPONT

Állandó programjaink
• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
(6–20 hónapos korig) szerdánként 9.30–11.00 órakor
30 perc foglalkozás+60 perc kötetlen játék
• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos–4 éves korig)
kedden és csütörtökön 10.00–11.30 óra között
60 perc foglalkozás+30 perc kötetlen játék
• ZENEOVI az 5–7 éves korosztálynak,
kéthetente szombatonként 9.30–10.30 óra között
a 3–5 éveseknek (szülővel) 11.00–12.00 óra között
• BARKÁCSKUCKÓ (4–12 éveseknek)
Havonta egyszer, szombatonként 14.00–18.00 óra között.
• SZÜLETÉSNAPI ZSÚROK (4–12 éveseknek)
Szombatonként, 14.00–18.00 óra között, időpont-egyeztetéssel.
• LOGOPÉDIAI TANÁCSADÁS ÉS TERÁPIA
Hétfőn és pénteken 14.00–18.00 óráig, időpont-egyeztetéssel
• K icsi buksi okos buksi iskola előkészítő program
(5–7 éveseknek) péntekenként 16.00 és 17.00 órakor (időtartama
45 perc)
Az iskolai életre való megfelelő felkészülés érdekében iskola-előkészítő, iskolaváró tanfolyamokat szervezünk minden érdeklődő számára. Ezek a foglalkozások azoknak szólnak, akik lemaradást észlelnek, illetve azoknak is, akik csupán biztosak akarnak lenni

abban, hogy a nevelési év végére gyermekük mindent elsajátított a
zökkenőmentes iskolakezdéshez.
Jelenleg a pénteki időpontokon folyamatban van a program, igény és
megfelelő számú jelentkező esetén újabb csoportokat indítunk hétfőnként 16.00 és 17.00 órakor.
15 alkalmas foglalkozásokat szervezünk, amelyekre előzetes beje
lentkezés szükséges!

aktuális programjaink
2013. január 26. szombat
	9.30–10.30 óra között: ZENEOVI 1. (5–7 éveseknek)
	11.00–12.00 óra között: ZENEOVI 2. (3–5 éveseknek,
szülővel)
2013. február 2. szombat
14.00–18.00 óra között MACKÓ-NAP (4–12 éveseknek)
A játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Érdeklődni: Garajszkiné Varga Juditnál, a 06 20/577-8548-as,
Dömők Virágnál, a 06-20/955-7450-es, Jasper Ágnesnél (logopédia, iskola-előkészítés), a 06-30/689-7904-es telefonszámon, illetve
személyesen, a Játéktárban, a Dabas, Zlinszky u. 6. szám alatt.
További információ weboldalunkon: www.kolyokszigetjatektar.
hu a Gyermekprogramok és az Eseménynaptár menüpont alatt, valamint a facebook oldalunkon.

FEJLESZTŐ JÁTÉKBOLTUNKBA
hétfőtől–péntekig 14.00–18.00 óra,
szombaton 9.00–13.00 óra között
várjuk kedves vásárlóinkat.

2013. január
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Egyházak hírei
A gyónI és a Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Hálásan köszönjük a Kedves Testvérek által az
advent során összegyűjtött tartós élelmiszereket, melyekből Gyónon 24, Szőlőkben 6 csom agot t ud t unk ös s ze állít ani. E zek b ől
Szőlőkben 13, Gyónon 17 magányos idősnek,
illetve rászoruló családnak tudtak karácsonyra
örömet szerezni látogatásukkal Balázs atya és
segítői.
• Miserendünk visszaáll a szokásos téli időszámítás szerintire: Gyónon hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.00 órakor,
vasárnap 10.30-kor, Szőlőkben vasárnap
8.30-kor. Kivétel: január 26. szombat, amikor az esti szentmise elmarad.
• Folytatódik előadássorozatunk a Katolikus
Egyház Katekizmusáról kéthetente hétfőn
18.00 órától a gyóni hittanteremben.
Témáink: január 14- én: Hiszek Jézus
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában; január
28-án: Hiszek a Szentlélekben; február
11-én: A húsvéti misztérium az Egyház idejében; február 25-én: A húsvéti misztérium
szentségi ünneplése.
• Gyón és Szőlők közös katolikus jótékonysági bálját január 19-én, 19.00 órakor kezdjük
meg a gimnázium aulájában. Fellépnek: a
gyóni katolikus fiatalok, a zenét szolgáltatja:
a gyóni Sylver Együttes. Mindenkit szeretettel hívunk! A felnőtt vacsora- és műsorjegy
ára 3000, a gyerek vacsora- és műsorjegy
ára 1000 Ft. Ugyancsak 1000 Ft a felnőtt
műsorjegy vacsora nélkül, ill. a pártolójegy
ára is. Jegyek kaphatók: Beles Tünde hitoktatónál, ifj. Berényi Ferencnél, Feldman
Lászlónál, Hornyák Annamáriánál, Kollár
Marika kántornál, Opoczki Istvánnál, Pásztor
Gergelynél, Ujvári Tibornál és mindkét
templomunkban.
• Megemlékező szentmise áldozatot mutatunk
be a hónap harmadik vasárnapján, január
20-án azokért akik 2003-2013 között az
adot t hónapb an huny t ak el Dab a siszőlőkben.
• Az elsőáldozásra készülő gyóni és szőlősi
gyerekek befogadási szentmiséjét február
3-án 10.30-kor tartjuk Gyónon.
Az alsóDABASI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• December 2-án a jubiláns házaspárokat
köszöntöttük szentmise keretében.
• December 9-én a diákmisén ellátogatott
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hozzánk a Mikulás, és a gyermekek narancsot és csokimikulás kaptak Miklós püspöktől.
• December 16-án szentmise keretében megáldottuk a keresztút új, faragott képeit.
Köszönjük szépen!
• December 22-én szombaton vendégül láttuk a tavalyi misztériumjáték szereplőit, a
gyerekeket egy ebédre és egy délutáni
együttlétre a közösségi házunkban.
• December 24-én az éjféli misén, valamint
25-én az ünnepi szentmisén fiataljaink egy
énekes produkcióval kívántak áldott karácsonyt minden kedves hívőnek.
• December 28-án a képviselő-társulat gyűlést
tartott, és elfogadták a tavalyi költségvetést,
valamint döntést hoztak több napirendi pontban, részleteiről a honlapon olvashatunk.
• Hála Istennek sok kis ministránssal bővültünk, januártól új ministránsszabályzat
lépett életbe, valamint ministránsainkat igazolvánnyal láttuk el. Mindenről a honlapon
tájékozódhatunk. Isten áldja meg az oltár
körüli szolgálatukat!
• Továbbra is várjuk a kedves híveket szentmiséinkre és programjainkra. A szentmise rendjét a hirdetőkön és a honlapon olvashatjuk.
Továbbra is várjuk a kedves fiatalokat, gyermekeket a diákmisénkre is, ahol januártól
újra indul a játék a misén elhangzó feladatokkal és az interneten feltett kérdésekkel együtt.
• Februártól újra indítjuk az „online internetes” hittanórát is, ahol az interneten a plébános atya és a hittanárok fognak előadásokat
tartani hitünk kérdéseiről, a tudomány és a
hit kapcsolatáról.
Honlapunk a naprakész hírekkel, információkkal, videókkal és képekkel a www.also
dabasplebania.5mp.eu portálon érhető el.
A Gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Gyóni Evangélikus Egyházközség szeretetvendégség-sorozatának alkalmai:
• Február 3. 16.00 óra – Téma: A régi (fejfás)
evangélikus temető értékeinek megóvása
Előadó: Balog Ádám építészhallgató, a Trafik
Kör – Kortárs Művészeti Egyesület művészeti vezetője
• Február 10. 16.00 óra – Téma: Zarándokként
Jeruzsálemben Előadó: Németh Mihály
evangélikus lelkész.
• Február 17. 15.00 óra. – Gyermekek szeretetvendégsége

Gyülekezetünk állandó alkalmai:
• bibliaóra csütörtökönként 15.00 órától
• ifjúsági óra péntekenként 17.00 órától
(18.00 órától fiatal felnőttek köre)
• istentisztelet vasárnaponként 10.00 órától
• úrvacsorás istentisztelet minden hónap első
vasárnapján 10.00 órától
• hivatali ügyintézés szerdánként 16.00–17.45
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban
(tel.: 06-20/824-6181)
Keresse oldalunkat a facebook.com-on!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Január 13. vasárnap, 16.00 óra: Házas-kör
• Január 27. vasárnap, 15.00 óra: Filmklub a
gyülekezeti teremben
Állandó alkalmaink:
• Vasárnap 10.00 óra: istentisztelet a gyülekezeti teremben; gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Kedd 15.30-kor konfirmáció előkészítő a
7. osztályosok számára
18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda 15.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Csütörtök 18.00 óra: férfi bibliaóra, imaközösség
• Péntek: 15.00 óra: gyülekezeti hittanóra az
5–8. osztály számára
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
(télen a Kossuth László utcai gyülekezeti
házban)
• Énekkari próba pénteken 18.00 órakor a hernádi általános iskolában
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a parókián
• Gyermekfoglalkozás szombaton 15.00 órakor a parókián
Alkalmaink
• Január 27-én, vasárnap 10.00 órakor úrvacsorai istentisztelet
• Február 17-én, böjt első vasárnapján 10.00
órakor úrvacsorai istentisztelet
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg
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Ökumenikus imahét
Január 21–26-ig
Ökumenikus imaheti istentiszteletek
esténként 17.00 órakor
Hétfõn
a gyóni református templomban
Dr. Tanczik Balázs római katolikus plébános
Kedden
a gyóni református templomban
László Milán evangélikus lelkész

70 éve történt
a doni katasztrófa
A Don-kanyar nemzeti történelmünk gyászbetűkkel írt fogalma,
amely, hetven év távlatából is rettegett eseményekre emlékeztet
bennünket.

A Magyar Királyság 1941 júniusában lépett hadba a Szovjet
unióval szemben a németek oldalán, miután máig ismeretlen eredetű
repülőgépek bombázták Kassát, Munkácsot és Rahót. A több tucat
halálos áldozatot követelő bombázás elegendő háborús indok volt
ahhoz, hogy a kormány határozatban kijelentse Magyarország hadba
állását, amelynek eredményeként néhány nap alatt Nagy-Britanniával
és az Egyesült Államokkal is hadi állapot lépett érvénybe. Az 1941ben elért gyors előrehaladás, amely a decemberi, Moszkva alatti vereségig tartott, ráébresztette a németeket, hogy jelentősebb magyar
részvételt kell sürgetniük. A német nyomás hatására 1942 februárjában mozgósították a 2. magyar hadsereget, a katonák kiszállítása
áprilisban indult meg és egészen július végéig tartott. A hadsereg
elsődleges feladata volt, hogy a Don mentén minél nagyobb, közel
200 km-es frontvonalon kösse le a szovjet erőket, miközben a néme-

Szerdán
a gyóni evangélikus templomban
Dr. Tanczik Balázs római katolikus plébános
Csütörtökön
a gyóni evangélikus templomban
Fekete László református lelkész
Pénteken
a gyóni katolikus templomban
Fekete László református lelkész
Szombaton
záróalkalom a gyóni katolikus templomban
László Milán evangélikus lelkész

tek a Kaukázus irányába, az olajmezők felé nyomulnak előre. A 2.
magyar hadsereg kiszállítása nem volt zökkenőmentes, hiszen a vasúti végpontoktól közel száz kilométeres távolságban kellett gyalogosan tovább vonulni az arcvonal eléréséig. A hadsereg ellátása – amelyet zömében a németek biztosítottak – sem volt kielégítő. Az élelem
sem megfelelő tápértékű, sem elegendő nem volt. A magyar csapatok
kezdettől fogva aktívan bekapcsolódtak a nyári német hadmozdula
tokba, majd alig egy hónappal később megérkeztek a Don folyóhoz.
A váltakozó sikerű hadmozdulatok után 1942 őszére egy megfogyatkozott haderő állt szemben a túlpart jelentős szovjet fölényével.
A szovjet hadsereg 1943. január 12-én háromszoros túlerővel indította meg az offenzívát mínusz 30–40 fokos hidegben.
Az északi arcvonalat ért támadás után a hadsereg-parancsnokság
további német támogatást sürgetett, amelyet a németek megtagadtak,
várva a „valódi” támadást. A meginduló csekély páncélos utánpótlás
sem tudott a nagy hó és hideg miatt időben megérkezni. Január 13-ra
a további erőket bevető szovjetek 10 km-es fronton törték át a magyar
védelmet.
A Don-kanyarban szenvedett vereség, a 2. magyar hadsereg pusztulása, a magyar hadtörténelem legnagyobb katonai áldozatot követelő vesztes csatája volt. Közel 47 ezren estek el, vagy szenvedtek
fagyhalált, 90 ezer katona esett fogságba, 15 ezer munkaszolgálatos
vesztette életét. A hadsereg maradványait április végén szállították
haza.
A hátországban családok tízezrei gyászoltak, vagy reménykedtek a
soha be nem következő hazatérésben. A hősi halált halt katonák, a
lélekben megtörve hazatért hadifoglyok emlékét őriznünk, ápolnunk
kell.
Emlékezzünk méltósággal mindazokra a dabasi és magyar katonákra, akik 70 éve életüket áldozták a magyar hazáért a Don-kanyar
embertelenségében!				
F. L.
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190 éve született
Petõfi Sándor
Petőfi Sándor, a magyar irodalom legismertebb, legnépszerűbb költője 1823. január 1-jén született Kiskőrösön.
Egyes források szerint 1822. december 30-án jött a
világra. Annyi biztos, hogy Szilveszter éjszakája
volt, de a pontos órát nem jegyezte fel a krónika.
Január 1-jén keresztelte meg a család az újszülöttet az evangélikus közösségben. A költő édesanyja,
Hrúz Mária szlovákul beszélt vajúdás közben,
hiszen csak felnőttként, asszonyként tanult meg magyarul. Apja
Petrovics István a Felvidékről származott, mészárosmesterként
kereste meg a család kenyerét. Magyarnak tartotta magát, és fiát is
ilyen szellemben nevelte. Megjáratta vele az ország számos iskoláját,
hiszen az volt az elve, hogy minél több iskolába jár a fia, annál több
tudományt szív majd magába. Így vándorolt Petőfi iskoláról iskolára,
majd ezt az életmódot folytatta, amikor apja akarata ellenére vándorszínésznek állt és élte a nemzet napszámosainak szabad, de nélkülözésekkel teli életét. Poétai útja 1842 májusában indult, amikor A
borozó című versét az Atheneumban leközölték. Vándorszínészi életével nem hagyott fel, de ez az életmód a maga sikertelenségével az
éhhalál szélére sodorta. Innen hozta vissza őt az életbe Vörösmarty
Mihály és Bajza József, akik felismerték páratlan tehetségét és
beajánlották Vahot Imréhez, a Pesti Divatlaphoz. Népies helyzetdalaival nagyban emelte a lap olvasottságát, és egycsapásra ismert költővé vált. Ezek a költemények egyfajta borissza, bohém költőképet alakítottak ki olvasótáborában, amely egyre szélesedett. Egy szerelem
elvesztése és tematikájának sekélyessége költői válságba sodorta
Petőfit, meghasonlott önmagával a róla kialakított kép miatt, és új
utakat keresett költészetében. Az 1846-os év meghozta számára a
változást. Megismerkedett Szendrey Júliával és versei új irányt vettek, valósággal szárnyalt, megújult témavilága, gondolatiságában
megerősödött költészete. A költővel való kapcsolatát a lány apja ellenezte, és ez Júliát is elbizonytalanította. Petőfi azonban mesterien
erősítette meg a már elszakadni látszó szerelmi szálat a Reszket a
bokor mert… kezdetű költeményével. A vers megjelenése után Júlia
igent mondott a házasságra. Mézesheteiket Koltón töltötték, ebből
az időszakból számos nagy vers maradt az utókorra, így a szerelemmel, örömmel, de balsejtelemmel teli Szeptember végén is.
Az 1848-as esztendő beteljesítette a költő sorsát. Eljött a pillanat,
hogy a költői küldetés valóra váljon, és Petőfit a kirobbanó forradalom egyik vezéregyéniségévé tegye. Életének, költészetének két
vezérgondolata, a szabadság és szerelem ekkor nyerte el igazi értelmét. Az áldozatkészség, a hősi magatartásforma nemcsak a versekben volt jelen, hanem az életben, a szabadságharc helyszínein és az
utolsó csatamezőn, Segesvár és Fehéregyháza között. Ahogyan Illyés
Gyula mondja: „Millió kukoricadárda. / Úgy áll ma is a zöld határ /
és fenn a néma nap, akár / akkor midőn őt halni látta.” Ez az a helyszín, ahol ma is változatlan a táj, és amely őrzi a soha meg nem fejtett
titkot, Petőfi halálának, nyomtalan eltűnésének rejtélyét. Itt vált
legendává, itt lépett át az örökkévalóságba 1849. július 31-én, 26 évesen, mégis egy teljes, lezárt életművel a háta mögött.
„Itt hörgött. S itt nézte kacagva
meghalni a bárgyú világ
legnagyobb épeszű fiát,
ki meggyógyítani akarta.”
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PLÁGIUM ANNO
Lehetne tagadni, de nem érdemes: az ember ősidőktől fogva hajlamos
ellesni a másik ember tudományát. Így aztán semmi meglepő nincs
abban, hogy a plágium szó eredete egészen az ókorig nyúlik vissza.
Az első magyar plágium-esetet, az úgynevezett Iliász-pört viszont
elég későn, 1823–1826 között jegyezte fel a magyar irodalomtörténet. Ebben tulajdonképpen Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc évekkel korábbi ellentéte csúcsosodott ki. Kazinczy ugyanis megbízta
Homérosz Iliászának fordításával Vályi Nagy Ferenc sárospataki
tanárt, átadva számára Kölcsey Ferenc 1816–17-ben készült fordítástöredékeinek kéziratát is. Ebből a végleges fordításban jelentős terjedelemben használt fel Vályi Nagy Ferenc, aki 1820 januárjában meghalt. A következő évben Kassán kinyomtatott kétkötetes mű teljes
egészében Vályi Nagy Ferenc posztumusz fordításaként jelent meg.
Előszavában Kazinczy elhallgatta a látens szerzőtárs nevét, aki azt a
kor hazai irodalmi nyilvánosságában sérelmezte. Kazinczy szerint
alaptalanul, hiszen az eposz szerzője így is Homérosz maradt. Már
rövidtávon is Kölcsey igényének jogossága igazolódott be, így a mű
második kiadásában (1827) az ő nevét is feltüntették.
Hogy a szerzői joggal kapcsolatos szemléletformálásban milyen
kis idő bő nyolcvan esztendő, azt éppen egy Gyóni Géza sérelmére
elkövetett 1909-es plágium-ügy bizonyítja. A körülményeket
jórészt első kézből, Gyóni Géza egykori iskolatársához, Deési
Sándor tanfelügyelőhöz írott leveléből ismerhetjük meg:
„Kedves Barátom, Sándor!
Már régebben akartam neked írni, bár te talán már azt sem tudod, hogy
a világon vagyok-e?
Hát hogy még élek, ezennel tudomásodra hozom, sőt a vidéki lapokat
is olvasom néha, onnan tudom, hogy te most szabolcsi úr vagy, amihez
fogadd baráti kézfogásom. A közelebbi okot azonban ezen írásomra az
adja, hogy magamnak is közöm támadt Szabolch vármegyéhez, illetve a
„Szabolcs” című újsághoz, melynek január 23-i tárcájában nem éppen
örömmel láttam viszont egy régi ismerős versemet. Bármennyire meg
tisztelve érzem is magam, hogy Asmadai úr (talán tudod ki ő?) menyas�
szonyi nászajándékul szánta versemet s csupán a címet változtatva
adresszálta arájára, mégis kell, hogy kérjelek: segíts lelepleznem ezt a kis
plagizátort. Ha megvan még nálad a Pozsonyban kiadott versesköny
vem, abban Piroskának cím alatt szóról-szóra megtalálhatod, ha pedig
nincs meg, elhiheted, hogy azt a verset 1904-ben én írtam és kötetemben,
a legutolsó sor kivételével, Piroskának cím alatt olvasható.
Megírtam az ügyet a Szabolcs szerkesztőjének s az ő levelében is
hivatkoztam rád, akitől erre most kérek engedelmet –, de külön is felhí
vom rá figyelmedet s kérlek, hogy tégy lépéseket ennek a plágiumnak
kikutatásában. Ha van ott másik újság, szellőztesd abban, s ha nem esik
terhedre, értesíts az eredményről.
Szívességed előre is köszöni és ölel régi barátod:
GYÓNI (ÁCHIM) GÉZA
Budapest, VII. Damjanich u. 28/a III.”
A „Piroska” című verset a költő kizárólag az első kötetében publikálta (94–95. o.), az Asmadai álnév mögé rejtőző plagizátor csak
innen ismerhette. Mindenesetre a nyíregyházi kiadású napilap szerkesztőjének még plagizált formájában is megnyerte a tetszését,
hiszen a címoldalra került. A költeményt eredetileg a szerző a leg
fiatalabb húgának, Áchim Piroskának ajándékozott imakönyvbe
írta, aki 1903-ban töltötte be a tizedik életévét.
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Gyóni Géza:

PIROSKÁNAK
Fényes ajándék nem telik, tudod.
Egy imakönyvet hoztam ím neked,
Beragyog mégis sok csöndes zugot,
Mert fényesebb nincs, mint a szeretet.
Ki nem tanultál mást, még nem, soha,
E tiszta nyelvet hogyne értenéd!
Ez egyszerű könyv mindenik sora
Szent szeretetet sugároz feléd...
Ma csak mosolyát látod a világnak.
A fény mellett az árnyat nem leled S hogy orvul hányszor tiszta szívbe vágnak,
Te még csak a meséből ismered.
Imádságod is oly derűs, sugáros,
Mint lelked, melynek csak mosolya van E könyv feléd csak tiszta fényt sugároz,
Mely mint a lelked, oly zavartalan.
De majd, ha bánatos lesz ébredésed, Az élet tövist rejt ajándokul Ha tiszta lelked elszorulni érzed,
És a szemedbe fájó könny tolul,
Tekints e könyvbe - s már remény-veszetten
Szent béke szárnya érint csöndesen, Mert míg imádság zsong bízó szívedben,
Árvák közt nem vagy elhagyott te sem!
Pozsony, 1903. júl. 28.
Deési Sándor jó munkáját jelzi, hogy Gyóni Géza már a közlés
utáni ötödik napon, január 28-án megkapta a „verstolvaj” bocsánatkérő levelét. Ezen túlmenően Friedman úr – szintén Piroska nevű –
menyasszonyára is hivatkozva, könyörögve kérte, hogy a költő tekintsen el a nyilvános megszégyenítéstől. Jól számított: Gyóni Géza bos�-

Plágium:

IMAKÖNYV

– Nászajándékul menyasszonyomnak –
Fényes ajándék nem telik, tudod.
Egy imakönyvet hoztam ím neked,
Beragyog mégis sok csöndes zugot,
Mert fényesebb nincs, mint a szeretet.
Ki nem tanultál mást, még nem, soha,
E tiszta nyelvet hogyne értenéd!
Ez egyszerű könyv mindenik sora
Szent szeretetet sugároz feléd...
Ma csak mosolyát látod a világnak.
A fény mellett az árnyat nem leled –
S hogy orvul hányszor tiszta szívbe vágnak,
Te még csak a meséből ismered.
Imádságod is oly derűs, sugáros,
Mint lelked, melynek csak mosolya van E könyv feléd csak tiszta fényt sugároz,
Mely mint a lelked, oly zavartalan.
De majd, ha bánatos lesz ébredésed, Az élet tövist rejt ajándokul Ha tiszta lelked elszorulni érzed,
És a szemedbe fájó könny tolul,
Tekints e könyvbe - s már remény-veszetten
Szent béke szárnya érint csöndesen, Mert míg imádság zsong bízó szívedben,
Nem hagy el téged az én Istenem!
Asmadai.
szússága megenyhült és humorosan, nagyvonalúan, mondhatni lovagiasan fogta fel a helyzetet, majd – megelőzendő, hogy a frigy veszélybe kerüljön – villámgyorsan intézkedett az időközben három újsághoz benyújtott leleplező cikkek visszavonásáról. Friedman úrnak
pedig figyelmébe ajánlotta a hamarosan megjelenő új, második verseskötetét, melyben sokkal szebb költeményeket talál majd, mint az
előzőben. A botrány elmaradt, az esküvő megtartatott, a történetet
pedig az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárának levelei őrzik
mind a mai napig a költő szándéka szerinti diszkrécióval.
Később a nagy sikerű przemyśli kötet hozott még néhány plágium-
ügyet, de ezek megoldása a szerző távollétében az itthoni családtagokra, konkrétan dr. Szolár Ferencre maradt.
Gyóni Géza fájdalmasan rövid életében – még bohém korszakában is – szigorú elveket vallott, nem tudott kilincselni állásért és
köteteinek kiadásáért, tudatosan kerülte a gerincgörbítő élethelyzeteket, őrizte tolla szabadságát. Mint az néhány verséből és levelezéséből kitetszik: plagizátornak tekintett minden olyan önálló alkotásra
képtelen, de íróasztalát foggal-körömmel védő írásból élőt, „akiknek
még ünnepnap sincs egy épkézláb gondolatuk”.
Ezzel a kiterjesztő, maximalista felfogással a maga korában csak a
vidéki újságírók keserű kenyere jutott, juthatott számára osztályrészül. Bár halála óta lassan már száz év telik el, ne legyen illúziónk: a
mi költőnk a mi világunkkal is tollharcban állna… 		
Valentyik Ferenc
2013. január
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KOSSUTH LÁSZLÓ
SZÜLETÉSI ADATAI
Kossuth Lajos édesapjának, a Dabason,
1839. június 13-án elhunyt és a jelenleg
a helyi új köztemetõben nyugvó Kossuth
Lászlónak a születési helye és ideje eddig
ismeretlen volt.
Az 1879-ben készült és 1880-ban leleplezett síremlékének a felirata
szerint:
Kossuth Lajos
édes atyjának,
Kossuth Lászlónak
emlékére
Emelték tisztelői.
1879.
Szül. 1763. †1839.

A gyóni evangélikus egyház halotti anyakönyvi bejegyzése szerint pedig „Tábla Bíró T. Kossút László”-t 1839. június 15-én, „76. Eszt.” korában temették el Dabason, tehát
1763 körül kellett születnie.
A fentebb említett adateltérés miatt, jómagam arra
vállalkoztam, hogy felkutatom Kossuth László eredeti
keresztelési anyakönyvi bejegyzését. Kutatásaimat
végül siker koronázta és a Biccsei Állami Levéltárban
(Štátny Archív v Bytči), a necpáli evangélikus egyházközség (Evanjelický a. v. farský úrad Necpaly) matrikuláiban
sikerült megtalálnom a keresett bejegyzését.
E dokumentum – mely az 1689 és 1813 közötti évek vegyes anyakönyveinek 81. oldalán található – szerint: „Paulli Kossuth et
Susanna Benitzky” (Kossuth Pál és Beniczky Zsuzsanna) fia,
„Ladislaus” (László) 1765. június 23-án nyerte el a keresztség szentségét a Turóc vármegyei Necpálon. A keresztszülei pedig „Paullo
Jeszensky de Nagy Jeszen” (nagyjeszeni Jeszenszky Pál), „Ladislas
Sandor” (Sándor László) és „Johanna Raksani filia Sigismundi
Raksani” (Raksányi Zsigmond lánya, Raksányi Johanna) voltak.
Sajnálatos módon a matrikulában nem tüntették fel, hogy pontosan hol is született a kormányzó édesapja. Ez a hely könnyen lehetett akár Kossuthfalva (Udvard) is, mivel a helységben nem volt
evangélikus egyházközség és az ott születetteket Necpálon keresztelték meg.
Summa summarum Kossuth László nem 1763-ban, vagy 1776ban született, mint ahogy az a síremlékén olvasható, hanem 1765
júniusában látta meg a napvilágot.
Dr. Merényi-Metzger Gábor

A Magyar Kultúra Napja

Alatta pedig egy másik, Dabas Község Tanácsa által 1969. szeptember 28-án elhelyezett emléktábla is található, mely a következőképpen szól:
KOSSUTH LÁSZLÓ
ÉLT
1776–1839
Kossuth Lajos-nak az 1848–49es
MAGYAR SZABADSÁGHARC VEZÉRÉNEK
ÉDESAPJA
Számos Internetes forrás (http://hu.wikipedia.org/wiki/
Kossuth_Lajos, http://genealogy.euweb.cz/hung/kossuth2.html,
etc.) szerint a kormányzó édesapja a Túróc vármegyei Kossuthfalván
(ma szlovákiai Košúty, mely napjainkban Turócszentmárton egyik
városrésze), 1762-ben látta meg a napvilágot.
A legfrissebb genealógia szakirodalom (Szluha Márton: Sáros,
Turóc vármegye nemes családjai. Budapest, 2007.) viszont Kossuth
László születését a Turóc vármegyei Udvardra teszi, mégpedig az
1763. évbe. Itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy a két helység,
Kossuthfalva és Udvard egy és ugyanaz. A falut ugyanis eredetileg
Udvardnak hívták és csak a XV. század végén vette fel birtokosának,
a Kossuth családnak a nevét.
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Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját 1989 óta. 190
éve, 1823-ban, ezen a napon nyerte el végleges formáját Kölcsey
Ferenc Himnusz című költeménye, amely Vörösmarty Szózata mellett a magyar nemzet legszentebb imádsága lett. Nemzeti himnusszá
válásában, emelkedett mondanivalóján kívül, nagy szerepe volt Erkel
Ferenc zenéjének, amellyel 1844-ben szárnyakat adott a költeménynek. A vers és a dallam együtthatásából jött létre ez a halhatatlan
remekmű, amelyben kifejeződik a magyarság lelkülete, a hősi múlt
büszke vállalása, a jelen kisszerűségének fájdalma, a jövő kilátástalansága felett érzett aggodalom és az isteni gondviselésbe vetett hit.
Ez a szimbólumértékű mű jelképezi a legteljesebben nemzeti
összetartozásunkat, gyökereink, kultúránk egységét. Ha a
Himnusz első akkordjai Ungváron, Kassán, Zentán, Sepsiszent
györgyön, a Keleti Kárpátokon túl élő csángó közösségekben vagy
itthon, az anyaországban felcsendülnek, minden magyar ugyanazt
érzi. Valami szívszorító büszkeség, valami kitörni vágyó meghatottság vesz erőt rajtunk, egy olyan érzés, amilyet csak mi, akiket közös
gyökerek kötnek össze, vagyunk képesek megélni és megérteni.
Január 22-én sok magyar közösség ünnepli a Magyar Kultúra
Napját, határainkon belül és kívül. Lesznek nagy, méltóságteljes
díjátadások, művészi produkciók, értékes tárlatok, és egész kis
közösségek is összehajolnak ezen a napon egy-egy távoli, poros kultúrházban. Az érzés és az élmény mindenhol ugyanaz, mert a
Himnusz minden közösségben ugyanazt jelenti, a magyar kulturális örökség esszenciáját.
Kapui

kitekintõ

„Nem múlt el nyomtalanul…”
Honfoglalás kori leletek Pest megyében

A szentendrei Ferenczy Múzeum vándorkiállítása
Államunk immár több mint 1000 éve áll fenn a Kárpátmedencében. Géza fejedelem és Szent István király nevéhez köthetjük a keresztény magyar királyság létrejöttét, mely stabil államalakulatként vált Európa szerves részévé. Mindezt megelőzte azonban
az a mintegy 100 éves periódus, melyet hagyományosan a honfoglalás korának nevezünk. Igaz, a történeti adatok alapján a Kárpátmedencei magyar honfoglalást jól köthetjük a 895-től kezdődő
néhány év alatt lezajlott eseményekhez, azonban egységes néppé és
országgá válásunk sokrétű, egymással szoros kölcsönhatásban álló,
hosszú folyamatok eredményének tekinthető. E folyamatok fontos
szakasza volt az az évszázad, melynek során őseink „belakták”
hazánkat, és kivirágzott sokrétű, finoman tagozódó társadalomra,
összetett hiedelemvilágra és a valószínűleg színes etnikai összetétel
ellenére erős összetartozás-tudatra utaló kultúrájuk.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának gyűjteménye az
elmúlt két évben örvendetes módon különleges, honfoglalás kori
leletekkel – köztük egy aranyozott ezüst tarsolylemezzel – bővült,
melyek kivétel nélkül a Dabasi és a Gyáli kistérségből származnak.
A felfedezéseket országos érdeklődés övezte mind a lakosság és a
sajtó, mind a múzeumi és régészeti szakma köreiben, ezért 2011
őszén nagy sikerű, néhány hetes tárlaton mutattuk be az anyagot a
Szentendrei Képtárban. A továbbiakban azonban az érdeklődők
által méltán elvárt feladatunk egyéb helyszíneken is megrendezni a
kibővített honfoglalás koros kiállítást, mivel immáron évtizedek
teltek el anélkül, hogy hazánk történelmének eme fontos korszaka
önálló régészeti tárlaton jelent volna meg Pest megyében.
Figyelembe véve, hogy a korszak régészeti leleteit bemutató kiállításra országosan sem volt példa az elmúlt tizenöt évben, a Pest
Megyei Múzeumok Igazgatósága szeretné Szentendre, Cegléd, Vác

és Viseg rád
után a legújabb kutatásokat példaértékűen támogató dabasi régióban is a helyi
közönség elé tárni az új eredményeket – valamint a megye területén
korábban előkerült 10. századi kincseket.
A kiállítandó leletek több mint másfél évszázad alatt kerültek elő
megyénkben, nem elhanyagolható hányaduk ennek ellenére még
publikálatlan, így gyűjteményes megjelenítésük tudományos újdonságnak is számít. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának legfrissebb szerzeményei a Dabas, Ócsa, Inárcs és Bugyi térségében
2010–2012 között előkerült leletek, melyek a múzeumi szervezet
szakmai munkájának, és a civilekkel, lokálpatriótákkal létrejött
gyümölcsöző együttműködésének méltó koronájává váltak.
A „klasszikus” honfoglalás kori tárgyak, ékszerek mellett megjelennek az egyszerűbb, szegényesebbnek mondható temetők leletei is,
valamint a korszakhoz köthető településásatások anyagából is nyújtunk rövid ízelítőt. A kiválasztott leletek segítségével a lehető legtöbb tárgytípust, jelenséget szeretnénk átfogóan bemutatni a látogatóknak a korszakból, s az egykori valóságban betöltött szerepük
érzékeltetése is fontos momentuma lesz a tárlatnak.
Szándékaink szerint a „Nem múlt el nyomtalanul” című kiállítás
a történelmi ismeretek általános bővítése, és a ránk maradt kincsek
nyújtotta esztétikai élmények mellett a kulturális örökségvédelem
folyamatába, és a régészek munkájába is izgalmas betekintést
enged. Ennek érdekében szeretnénk Dabason ismeretterjesztő előadásokkal, iskolásoknak, és érdeklődő felnőtteknek szóló külön
tárlatvezetésekkel színesíteni az önmagában is különleges élményt
nyújtó kiállítást.
Füredi Ágnes, a kiállítás kurátora

2013 helytörténeti jelentõségû évfordulói
– Január 12–13-án 70 éve történt a Doni katasztrófa.
– 1948. február 28-án, 65 éve hunyt el Assisiben gróf Vay Péter
címzetes püspök, világjáró misszionárius, író, Kelet-kutató, a
katolikus egyház és a dabasi helytörténet jeles adományozója.
– 1853. március 3-án, 160 éve végezték ki Pesten az alsódabasi születésű Sárközy Lajos Soma ügyvédet, a Noszlopy-féle felkelés
résztvevőjét.
– 1928. március 7-én, 85 éve született Budapesten dr. Zlinszky
János volt alkotmánybíró, Dabas város díszpolgára.
– 1948. március 7-én, 65 éve született Gyónon dr. Balázs Mihály
irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett (2006) profes�szora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
– 1908. április 8-án, 105 éve hunyt el Gyónon Kalicza Ferenc református lelkipásztor, 1948-as honvéd, jeles adományozó.
– 1918. május 23-án, 95 éve hunyt el Vay Sándor/Sarolta író, újságíró.
– 1953. augusztus 17-én, 60 éve született Fojta Istvánné Bálint
Piroska, Dabas város (posztumusz) díszpolgára.

– 1953-ban, 60 éve lett Bátki János a szőlősi állami általános iskola
igazgatója.
– 1888. augusztus 22-én, 125 éve hunyt el Budapesten Dabasi
Halász Géza orvos, Pest városának főorvosa, országgyűlési képviselő, a MTA tagja, a dabasi körzet szakorvosi rendelőintézetének névadója.
– 1993. szeptember 1-jén, 20 éve kezdte meg működését DabasSáriban a Szent János Katolikus Általános Iskola.
– 1813. október 2-án, 200 éve született Bécsben Kászonyi Dániel
honvédszázados, író-újságíró, a gyóni Vay család nevelője.
– 1998. október 12-én, 15 éve láthatták a nézők először a Dabas
Televízió adását.
– 1928. december 25-én, 85 éve született Gyónon Harmincz
István, az 1956-os forradalom mártírja.
– 2 003. december 28-án, 10 éve hunyt el Fojta Istvánné Bálint
Piroska, Dabas város (posztumusz) díszpolgára.
Valentyik Ferenc
2013. január
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DANUKE
Dabasi Nõi és Utánpótlás Kézilabda Egyesület
2012. július 1-jén megkezdődött a 2012–13-as sportév az egyesületünk számára. A nyári szünet ellenére nem volt megállás, mivel el
kellett számolni a 2011–12-es látvány csapatsport támogatás keretében elnyert pénzekkel, illetve el kellett indítani az új bajnokságra
a nevezéseket.
Július végén megkezdődtek az alapozások a felnőtt és junior csapataink részére. A strandon és az atlétikai pályán kezdtük, majd az
állandó helyet biztosító Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola
csarnokában folytattuk.
Távozó játékosokkal nem kellett számolnunk, csupán csak a
sérüléssel bajlódó Csenki Judit nem tudott a felnőttekkel tartani.
Az ő pótlására érkezett új játékosként egy rutinos irányító, Márki
Éva, illetve vele együtt egy kapust is igazoltunk, továbbá a bajnokság
kezdetére sikerült leigazolnunk egy átlövőt, Mazák Mariannát.
Junior csapatunkba egy balkezes szélső játékos érkezett, Kiss Bakos
Beáta.
A keret összeállt az NB II. Déli csoportjában induló felnőtteknél
és junioroknál is, a célkitűzés mindkét csapat részére, a dobogón a
lehető legmagasabb szintre felállni.
Szeptember elején megkezdődött a munka az utánpótlás-korosztályokkal, és nagy célokat tűztünk ki magunk elé e téren is, a
foglalkoztatottak számának nagyarányú növelését.
Egyesületünkben egy felnőtt és négy utánpótlásedző tevékenykedett a bajnokság kezdetekor, és tényleg elmondhatjuk, hogy sikerült biztosítanunk a munkához a lehetőségeket is.
Szeptember 23-án játszottuk az első mérkőzést, hazai pályán
sikerült győznünk, de nézzük is sorban a mérkőzéseinket:

1.
2.
3.
4.
  5.
6.
7.
8.
9.
10.

hazai
csapat
DANUKE
PázmándGárdony-FKC II.
DANUKE
Dunaújvárosi KKA
DANUKE
Gyömrő VSK
DANUKE
XVII. ker.
Lakóhelyi SE
DANUKE
Vecsés
Kombi Express

vendégcsapat
Dunavarsányi TE
DANUKE
Dunaújvárosi AC
DANUKE
ÉTV-Érdi VSE III.
DANUKE
TFSE

felnőtt
junior
eredmény eredmény
33 : 18
40 : 17
26 : 23
34 : 23
34 : 24
26 : 23
34 : 27
29 : 25

23 : 23
48 : 8
25 : 39
18 : 28
23 : 30
33 : 17

DANUKE
25 : 32
Szig.sztmiklósi NKSE 26 : 25

27 : 32
38 : 11

DANUKE

20 : 23

28 : 28

A hatodik mérkőzés után a felnőtt csapat edzője, Csenki Csilla
felállt a kispadról, mert nem tudta teljes egészében megvalósítani az
elképzeléseit. Az edzővel távozott a nyáron leigazolt irányító és
kapus is. Ezt a posztot a junior csapat edzői szerepét is betöltő, Erős
Edina kapta meg, aki már ötödik éve van az egyesületünknél. A
választásunk mind vezetői szinten, mind pedig a játékosok részéről
is egyöntetű volt. Az edzőcsere óta lejátszott mérkőzéseken nem
kapott ki felnőtt csapatunk, és az utolsó fordulóban, az első helyezett Vecsés otthonából is sikerült egy pontot elhoznunk, mégpedig
hiányos létszámú csapattal.
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Junior csapatunk egyszer játszott döntetlent idegenben, Székesfehérváron, ahol is egy időn túli szabaddobásból sikerült egy nagy
gólt betalálnia Vékony Alexandrának, így megmentettük az egyik
pontot, illetve hazai pályán kikaptunk az Érdtől, ahol NB I-es felnőtt kerettag is szerepelt ellenünk.
Az őszi zárásnál felnőtt csapatunk a 3., míg a junior a 2. helyen
zárt. A junior csapatból Vékony Alexandra az első helyen áll a góllövő listán 8,7-es gólátlaggal.
Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatosan szeptemberben kezdődött el a munka. Négy utánpótlásedző tevékenykedik egyesületünknél. Két irányvonalat állítottunk be, az egyik az egyesületen
belüli munka, a másik pedig az iskoláknál végzett tevékenység. Az
iskolákba a mindennapi testnevelés adott ötletet arra, hogy a testnevelés órákat meglátogassuk, és kedvet csináljunk a gyerekeknek a
labdajátékokhoz, valamint a több mozgásra vágyóknak az egyesületen belüli munkához. Gyónon, Sáriban mindkét iskolában, Ócsán,
Kakucson és Újhartyánban vagyunk jelen, és tart edzéseket Szalay
Zsófia. A gyerekekkel neveztünk az országos Erima bajnokságba
’98 és 2003-as korosztályban, még a Pest Megyei „Játszd Szívvel”
utánpótlás bajnokságokban ’95 és ’97-es korosztályokkal vagyunk
jelen.
Meg kell itt említenem a Látvány Csapatsport Támogatást.
Utánpótlás-nevelésünk jelenlegi felállását, a sok leánygyereket a
2011/12-es TAO-ból befolyt támogatásnak köszönhetjük, és a
munkánk folytonossága a 2012/13-as TAO-ból befolyt összegeknek köszönhetően megoldottá válik. Egyesületünket nem csak
helyi, hanem más települések vállalkozói is támogatták, így tudtuk
az elnyert lehetőséget teljes egészében kihasználni.
A munkánkhoz a feltételek biztosítottak, a sportot szeretők, a
sportot űzők létszáma folyamatosan nő, egyre több szülőt tudunk a
soraink között, hisz az ők otthoni motivációja szükséges a legjobban a gyerekek elmozdításához a számítógép elől. Egyre több szurkoló látogatja mérkőzéseinket, a tavaszi idényben pedig a lehetőségekhez mérten próbáljuk úgy igazítani a hazai mérkőzések időpontjait, hogy azok más sporteseményekkel ne ütközzenek.
Köszönjük a városunk önkormányzatának a 2012-es támogatását,
melyet a TAO igénybevételéhez használtunk fel önerőnek, illetve
köszönjük továbbá az alábbi vállalkozásoknak is, hogy egyesületünket támogatták a TAO lehetőségein belül a 2012/13-as bajnoki
évben: OBO Bettermann Hungary Kft., Dabastransz Tüzép Kft.,
Örkényi Takarékszövetkezet., TESZ-97 Kft., Aranykígyó Patika
Bt., Gyóni Patika Bt., Virág Klíma Kft., Zöldfaház Kft., Fanyűvő
Kft., Kalfém Kft., INKA 21. Mezőgazdasági Kft., MEDIFLEXIBLE
Bt., Kancsár Transz Kft., Kancsár és Szabó Kft., Gledicia Kft.
Hajrá DANUKE!
Mátyus Csaba
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Szezonzáró versenyek
Közel százan neveztek tizenhat településről a Kecskeméten első
alkalommal megrendezett Fit Kid Dance versenyre, mely november 24-én, szombaton a Rákóczi-iskola tornatermében zajlott. Az
egyéni produkciókat nyolc korcsoportban értékelte a szakmai
zsűri, amit a csoportok megmérettetése követett. A pontozóbírók
figyelembe vették a bemutatott elemek nehézségét, pontos kivitelezését, továbbá a jelmezt, és az előadásmódot.
Az estébe nyúló eredményhirdetés során a dabasi Top
Fitness SE versenyzői előkelő helyezéseket értek el:
Garajszki Petra
1. hely
Radnai Zsófi
3. hely
Nyakas Noémi
4. hely
Simon Barbara
9. hely
Farkas Réka
12. hely
Mihály Tünde
13. hely
Mihály Dorina
15. hely
Szomjas Klaudia
15. hely
Fit Kid Dance Show kategóriában a „Táncos lányok” elnevezésű produkció (Radnai Zsófia, Sikari Sára, Répási Sára, Garajszki
Petra, Bábel Virág) 6. lett. A „Vidám táncosok” (Farkas Réka,
Mihály Tünde, Simon Barbara, Szabó Szonja) 7., és a „Méhecskék”
(Gecser Enikő, Garajszki Erzsébet, Fojta Katalin, Ország Zsófia,
Márai Kata Piroska) a 8. helyen végeztek.
December 1-jén nagy kihívás várt a Top Fitness SE közösségére,
hiszen szervezője volt a Fit Kid II. egyéni és csoportos versenynek,
mely egyben a Grand Prix versenysorozat 4. fordulója is volt. Dabas
Város Önkormányzata és a Vitafort Zrt. támogatásának, valamint
számtalan szülői segítségnek köszönhetően igen színvonalas és
eredményes verseny zajlott az OBO Arénában. A jó hangulat megteremtésén még az óvodások is munkálkodtak egy vadnyugati
Cowboy bemutatóval. A nagyobb lányok táncai és Kocsis Csaba
zongorajátéka szintén felejthetetlen élményt jelentettek.
Közel 150-en éltek a nevezés lehetőségével, köztük többen az
egyéni és a csoportos megmérettetésben is jeleskedtek. A Top
Fitness SE lányai a bírói testület pontozása alapján a mezőny első
harmadában szerepeltek:
Garajszki Gréta
1. hely
Dori Renáta
2. hely
Répás Vanda
2. hely

Pelikán Réka
3. hely
Gavló Tímea
3. hely
Pelikán Petra
3. hely
Harmincz Lili
4. hely
Szilágyi Dóra
7. hely
Szilágyi Réka
8. hely
Kovács Esztella
11. hely
Lányaink közül Garajszki Gréta és Répás Vanda a Grand
Prix győzelemért járó kupát is megnyerték, amiért méltán lehetünk büszkék rájuk!
Kiscsapat kategóriában:
„Y.M.C.A.” (Garajszki Gréta és Harmincz Lili)
3. hely
„Lilo és Stitch” (Garajszki Petra és Radnai Zsófia)
4. hely
„A hercegnő és a béka” (Pelikán Réka és Szilágyi Réka)
5. hely
„Rió trió” (Mihály Dorina, Pelikán Réka, Szilágyi Réka)
5. hely
„Disco trio” (Pelikán Petra, Szilágyi Dóra, Kovács Esztella) 8. hely
„Zorba” (Nyakas Noémi, Szomjas Klaudia, Varga Renáta) 10. hely
Nagycsapat kategóriában:
„Vonat” (Harmincz Lili, Kovács Esztella,
Pelikán Petra, Szilágyi Dóra, Garajszki Gréta)
3. hely
Csillogó kupákkal és érmekkel, csillogó szemmel tekinthetnek a
lányok a pihenés és az ünnepek napjaira, hogy aztán a tavaszi felkészülést követően újabb érmekért indulhassanak versenybe.
Kép és szöveg: Gula Andi
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Hírek a dabasi férfi kézilabdáról
NB I/B-s csapatunk megkezdi a felkészülést a tavaszi szezonra.
Hat edzőmérkőzést játszanak, melyből három hazai lesz.
Február 1-jén a Törökszentmiklós, február 6-án a Gödöllő és február 8-án a Nagybánya ellen.
A mérkőzések 18 óra 30 perckor kezdődnek az OBO Arénában.
A bajnokság február 17-én folytatódik. Öt hazai mérkőzést játszik a
csapat a tavaszi szezonban.
Február 24. Dabas Diego KC–Alba Regia KSE
Március 17. Dabas Diego KC–Tatai HAC
Március 31. Dabas Diego KC–Szentendre KC
Május 12. Dabas Diego KC–Siklós KC
Május 26. Dabas Diego KC–Százhalombattai KE
A mérkőzések vasárnap lesznek az OBO Arénában, a juniorok
16.00 órakor, a felnőtt csapatok 18.00 órakor kezdenek.
A 2012. év csapata várja a szurkolókat!
További friss hírek az egyesület hivatalos honlapján:
www.dabashandball.hu
és facebook oldalán www.facebook.com/DabasKC

PEST MEGYE LEGJOBB UTÁNPÓTLÁSCSAPATA
Az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2013. január 5-én az immár hagyományossá vált 7. Szakmai Nap keretei között díjazta a különböző
kategóriákban a jól teljesítőket.Ezeknek a díjaknak az értékét az adja, hogy a szakma ítéli oda az arra érdemeseknek. A megyei szakemberek
egyöntetű véleménye alapján a tavalyi esztendő legjobb utánpótláscsapata a Kucsák István vezette FC Dabas SE U19-es gárdája lett. A díjhoz gratulálunk, mind az edzőnek mind a játékosoknak, mind az egyesületnek.

U19 bajnokcsapat
Kucsák István, Pribék Tibor, Szabados Péter, Bálint Roland, Mráz István, Birizdó István, Fidler Péter, Fábri Ádám, Basa Richárd, Janicsák András
alsó sor: Bukovszki Máté, Jurácsik Gergő, Frühwirth Ignác,Greguss Richárd, Palchuber Péter, Nagy Levente
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Új év! Új lehetőség!
Dabas és vonzáskörzetében keresünk
pedagógus vagy egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező,
új tudás megszerzésére nyitott,
saját fejlődéséért felelősséget vállaló munkatársakat!
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várom:
info@biztos-munka.hu
Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?

Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.
hétfő, szerda: 16.00 órától, szombat: 8.00 órától

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda • Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 • Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6100
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Telefon: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Gogolák Mariann • Telefon: 06-29/561-261
E-mail: gogolakmariann@gmail.com • Megjelenik: havonta
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Felelôs: Bálint Ferenc Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564

2013. január

Dabas 23

1984-ben készült el a legendás P.Mobil zenekar Honfoglalás című albuma. Jóllehet a
dalok a 80-as évek előtt íródtak, az akkori
politikai viszonyok miatt nehezen született
meg a lemez. Néhány évvel később, 1996ban az Állami Hangverseny Zenekarral
kibővítve, némiképp feldolgozva előadták
közösen is egy remekbe szabott koncerten.
Azóta sok idő telt el, de a dalok ma is
élőek, erőteljesek. Nem csupán a rockzenét
kedvelők gyűjteményeiben lelhetőek fel, a
hagyományőrzéssel foglalkozók is szívesen
hallgatják azokat időről időre.
Nem véletlenül született meg a gondolat
az újlengyeli Vatya Népe Hagyományőrző
Egyesületnél sem, tevékenységükben pontosan azt a kort idézik, amelyről a Honfoglalás
a lbu m sz ól . É s m ivel a z újle ng yel i
MagyaRock zenekar örömmel csatlakozott a
kezdeményezéshez, 2011. június 4-én, az
újlengyeli falunapon nagy sikerrel bemutatták az általuk rockszínműnek keresztelt
darabot. A bemutatót megtisztelte jelenlétével a P. Mobil zenekar vezetője, Schuszter
Lóránt is.
A sikeren felbuzdulva a szervezők megkezdték egy következő bemutató előkészületeit. A dabasi önkormányzat támogatásával
az OBO Arénában (Dabas, Sportcsarnok)
nagyszabású előadás készülődik, amelyhez a

dabasi és környékbeli más hagyományőrző
egyesületek, táncosok és előadók is kapcsolódtak: Vatya Népe Egyesület (Újlengyel),
Áldos Egyesület (Dabas), Ősrege (Inárcs),
Üllő Vezér Egyes ület (Üllő), a Dabasi
Jurtakör, illetve a a sári Borovenka Hagyo
mányőrző Néptánccsoport, a baróti néptánc
együttes, MarArt Mozdulatm űhely és a
Kossuth Művelődési Központ Forgatós néptánccsoportja.
A MAGYAROCK zenekar játssza a
P.Mobil 1978-as „Honfoglalás” című lemezét és a hagyományőrzők a számok között
párbeszédes színmű formájában jeleneteket
adnak elő valós történelmünkről és a honfog-

lalás körülményeiről. A vezérek által elmondott Vérszerződés Anonymus Gesta Hunga
ror umában található eredeti Vérszerződés
szövege. Az előadást harci jelenetek és íjász
bemutatók teszik látványossá, amely a látvány és zenei elemeken kívül igyekszik megismertetni az emberekkel népünk igaz történelmét. Minden adott tehát egy jó estéhez:
2013. január 26-án, szombaton 18.00
órakor ismét felgyúlnak a reflektorok, felcsendülnek a legendás dallamok, megszólalnak a harci dobok, csatasorba állnak a
honfoglaló harcosok. Énekeljük együtt az
ismert dalokat!
A belépés díjtalan.

