Engedélyszám online: ISSN 2063-1693
DABAS
VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam
| 1. szám | 2018.
január
2018.
január								
rendezvények,
események

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam | 1. szám | 2018. január

És üzenem mindenkinek,
Testvérnek, rokonnak, idegennek,
Gonosznak, jónak,
Hűségesnek és alávalónak,
Annak, akit a fájás űz, és annak
Kinek kezéhez vércsöppek tapadnak:
Vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fenn a magas ég alatt
Mozdulnak már lassan a csillagok,
S a víz szalad, és csak a kő marad,
A kő marad...

Wass Albert:
Üzenet haza (részlet)

110 éve született Wass Albert

1
Fotó | Karlik Dóra
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Adventi Forgatag

a kulturális negyedben

D

ecemberben, advent első vasárnapján, megújult formában zajlottak le az önkormányzat adventi programjai.
A szokásoktól eltérően a helyszínek a város kulturális negyedébe
tevődtek át, a Bajcsy-Zsilinszky út, a Ravasz László utca és a Lakos
dr. utca környezetébe. Sok újdonsággal, látványos színterekkel,
rengeteg játékkal és szórakozási lehetőséggel várták a szervezők
a családokat.
A rendezvény egyes mozzanatairól Braun Ági fotói tanúskodnak.
Köszönjük szponzorainknak, segítőinknek, fellépőinknek és
munkatárainknak az önzetlen felajánlásaikat és a helytállást.

Fotó | Karlik Balázs
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Szépkorúak karácsonyi ünnepségei

D

Művelődési Ház adott otthont a rendezvényeknek. Az idős dabasi polgárokat
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntötte,
majd helyi diákcsoportok, egyesületek,
civil szervezetek művészeti csoportjai
műsoraikkal szórakoztatták a meghívottakat. A szépkorúak, a karácsonyi hangulatú
vendéglátáson túl, ajándékot is kaptak.

Egyebek között ők részesültek először az
idei dabasi levendulatermésből származó,
gyógyító erejű levendulaolajból.
KÁ

Fotók | Karlik Dóra | Tomor Tamás

ecember 8–13. között lezajlottak
az önkormányzat karácsonyi
ünnepségei. A különböző helyszíneken
mintegy 1000 fő fordult meg a négy délután folyamán. Sáriban a Zarándok- és
Kulturális Központ, Dabason a Kossuth
Kulturális Központ, Gyónon a Gyóni Géza
Általános Iskola és Dabasi-szőlőkben a

Öt év után újra

Dabason járt a FILI

A

szentegyházi gyermekkórus adventi koncertturnéja második állomásaként érkezett Dabasra. A száznegyvenöt
tagú gyermekkar egy teljes hétvégét tölthetett városunkban. A dabasi polgárok
száztíz kórustagot fogadtak be és gondoskodtak a hétvégi szállásukról otthonaikban.
A világhírű gyermekfilharmónia adventi

koncertjét a Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium tornacsarnokában tartotta december 17-én este, teltház előtt. A
résztvevőket Kőszegi Zoltán polgármester
és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke is
köszöntötte, kiemelve a szentegyháziaknak
a nemzet építésében, a nemzeti kultúra

közvetítésében felvállalt szerepét. Az ünnepi koncerten mintegy hétszázan vettek
részt, az eseményen tiszteletét tette
Magyarország svájci nagykövete, Nagy
István úr is.
A kórus a következő napon a budapesti
Szent István Bazilikában adott hangversenyt, majd december 19-én indult útnak
Dabasról, hogy további szolgálatát teljesítse magyarországi és ausztriai településeken, egészen karácsonyi hazaérkezéséig.
A dabasi emberek ismét szép példát
adtak összefogásból, hiszen a helybeli családok fogadták otthonaikban a vendégeket, áldozatvállalásukat ezúton is köszönjük. Szintén köszönetet mondunk a szervezésben segítő valamennyi magánszemélynek és szervezetnek, különösen is a
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégium pedagógusainak és diákjainak,
akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a
kórus tagjai maradandó szép élményekkel
gazdagodtak városunkban.
Feldman
Fotó | Karlik Dóra
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ÉVLENYOMAT
2017 nyomot hagyott bennünk… De mit is jelent nyomot hagyni?
Elég csak megszületnünk, vagy felelős szülőként gyermeket nevelnünk?! Vagy elvarázsolni a
közönségünket a színpadon, esetleg a nézőket a mozivásznon?! A kérdések mellett ezúttal a
válaszok is tőlünk érkeznek. 2017 lenyomata így néz ki bennünk…

– Hamarosan bemutatják a Parázs a szívnek című filmet, amelyben egy doktornőt játszol. Mire számíthatunk a moziban?
– Tulajdonképpen egy modern Peer Gynttörténetről van szó. Adott egy fiatal, szépreményű, tehetséges színész, aki a legjobb szerepeket kapja a színházában, és
egy sürgősségi orvosnő, aki a saját szakmájában jól működik, de magánélete
nincs. A doktornő interneten próbál
ismerkedni, majd elmegy színházba az
egyik kiszemelttel, és a darabban ez az
említett színész rosszul lesz. Kórházba
kerül, ahol kialakul köztük valami. A dolog
nem zökkenőmentes. Próbálják ezt összeegyeztetni, de egyre kevésbé sikerül
nekik. Mivel középhaladó boldogtalanoknak ajánljuk a filmet, sejthető, hogy sok
probléma akad ebben a kapcsolatban.
– Decemberben arról beszélgettünk,
hogy a te életedben is összejött minden. Nincs időd semmire. Mennyire
ismertél magadra a doktornő szerepében?
– Abszolút. Időnként előfordul, hogy az
ember nem találja a balanszot a munka
és a magánélet között. Erre tudatosan
kell figyelni. A munkánk olyan, hogy amikor van lehetőség, azt meg kell ragadni,
ott kell lenni, csinálni kell. Magyaror
szágon nagyon kevés színész van olyan
helyzetben, hogy bátran nemet mond-
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hasson egy-egy feladatra. Egy színésznek
nagyon áldásos, ha sok munkája van.
– Ez volt a jellemző a 2017-es évre?
– Igen, főleg a második felére. Nyáron
három produkcióban forgattam. Készült
ez a nagyjátékfilm, a tavasszal képernyőre kerülő Színház és más semmi című
sorozat, és a Holnap tali című sorozatot
is forgattuk egyszerre. Volt olyan, hogy
mindhárom filmben forgattam: reggel
négytől másnap hajnali egyig tartott a
munkanapom. Össze kellett szorítanom
a fogaimat… Ilyenkor azonban, amikor
elérkezünk egy munka végére, a bemutatóhoz, az nagyon jó érzés. Végig lehet
nézni a 2017-es éven úgy, hogy voltak
szép és jó feladatok, komoly, megugrani
való dolgok.

Fotó | Kaiser Ákos

Szerepcsere! Szabó Erika általában kérdez – most azonban őt faggatja Moldován
Ágnes 2017 lenyomatáról, amely tulajdonképpen már 2018-ra is rányomja bélyegét.
– Mindezek mellett tavaly elkészültek a
Dabas Televízióban hamarosan induló
MásKÉP című műsor első adásai.
– Számomra fontos, hogy legyen létező
kapcsolatom azzal a közeggel, ahonnan
jövök. Mentálisan, érzelmileg iszonyú
sokat ad, hogy leülhetek olyan emberekkel beszélgetni, akik nem színészek, nem
filmesek, nem ebben a közegben mozognak. Dabasi gimnazistaként arra vágytam,
hogy színészek között mozogjak, és most
80%-ban ezt teszem. Így már kifejezetten
feltölt, ha olyanokkal találkozom, akik az
élet más területén dolgoznak. Amikor a
rádióban készítettük a Hangosportrét,
mindig ez motivált. A MásKÉP ennek a
televíziós adaptációja lesz.
– A televízió több, mint képes rádiózás.
Hogyan ültettétek át a Hangosportrét
az új felületre?
– Igyekeztünk ezt úgy megoldani képileg,
hogy legyen azért dinamikája. Mind a
tévé, mind a rádió esetében én a tartalomban hiszek, és abban, hogy ha a kérdések kíváncsiságból jönnek, az nagyon
érdekes tud lenni. Nyilván emellett van
egy metakommunikációs rész, ami képben tud működni, a rádióban nem. Ez
megmutat egy olyan réteget is, ami az
elhangzott szavak fölött van. Azokból az
adásokból, amiket felvettünk, volt néhány igazán
szép pillanat.

2018. január									

Markó-Valentyik Anna neve nem ismeretlen a hallgatóink/olvasóink számára. Ő az a kollégánk, aki már nem a dabasi stúdióba jár reggelente, hanem
Győrbe, a Vaskakas Bábszínházba. Elvégezte a Színművészeti Egyetemet, játszik, rendez, alkot – amit nem csupán a környezete, de a szakma is elismer.
Hírolvasónk „másik (éteren kívüli) életéről” Szabó Erikával beszélgetett.
– Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, éppen próbáltál. Mit és hol?
– Győrben, a Vaskakas Bábszínházban az
Egerek könyve című darabot. Kovács
András Ferenc Kossuth-díjas író, költő
versei alapján készül ez a verses bábelőadás Tengely Gábor rendezésében. Már
„teljes értékűen” ebben a színházban
vagyok, ami azt jelenti, hogy a társulat
életéből olyan szegmenseket is megtapasztalok, amit az egyetem mellett nem
láthattam.
– Hogy érzed magad a színházban?

– Nagyon jól. Sok feladatot kapok mind
bábos, mind élő színészi formában. A
szabadidőm gyakorlatilag tényleg csak
a családra és a nagyon közeli barátokra
korlátozódik manapság. Egyelőre az életemnek még azon szakaszában vagyok,
hogy ez megengedhető.
– Van kedvenc bábod?
– Igen. Amit a nézők az Anyajegyben láthatnak, az arctalan, nemtelen burraku
báb. Van egy kisebb, arctalan, nemtelen
textilfigura – Tyutyu – ezzel felvételiztem. Egy igazán kerek, egész etűdöt
sikerült vele összeállítanom, ami a napig
fontos számomra.
Azonban nekem a tárgyanimáció a kedvencem. Ez egy olyan bábtechnika, amikor egy létező tárgyat, például az előbb
említett karórát kell életre kelteni.
Elképzelem, hogyan létezne, hogyan
mozogna.

– Az Anyajegyet díjazták nemrég.
– A III. Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti
Fesztiválon elnyertem a fődíjat. Nagyon
büszke vagyok erre, bár rendkívül meglepett. Innentől kezdve a budapesti RS9
Színházban lesz a helye a darabnak,
havonta játszhatom ezt az előadást.
– Ha az ember monodrámához nyúl,
igyekszik valami személyeset keresni.
Esetedben adott egy fiatal nő, aki az
anyaság kérdését választja.
– Én magam is szoktam már ezen gondolkodni. Ugyan már lehetne kisbabám, de
még csak most kezdtem el dolgozni,
egzisztenciálisan össze kell szednem
magam ahhoz, hogy olyan környezetet
biztosíthassunk egy új embernek, amelyet megérdemel. Ehhez még várnunk
kell. Ez kizárólag a mi döntésünk, az enyém és a férjemé.

2017 talán Zsolnai Ricsiben hagyta a legmélyebb
lenyomatot a stábban – új szerepkört kapott, mi
pedig a legfiatalabb stábtagot: Zsolnai Áront!
– Mit éreztél, amikor először a kezedbe
vetted a fiad?
– Pánikoltam. Szegény Áron még nem volt
10 perce ezen a világon, amikor a kezembe nyomták…
– Mi az az érték, amit mindenképpen át
akarsz adni neki?
– Köszönjön, bárhova belép, mert az első
b enyomá s t alán a l eg fontos ab b.
Gondolkodás nélkül cselekedjen, ha baj
van, mert talán ha ő lesz bajban, akkor
mások is így tesznek, és legyen jó ember,
hagyjon nyomot az életben.
– Mi az a három dolog, amit mindenképpen szeretnél, ha megtapasztalna?

– Szeretném, ha megtapasztalná, milyen a
siker, amikor az övé a világ, aztán pedig
bukjon egy jó nagyot, nehogy elszaladjon vele a csikó. Szeretném, ha találna
legalább egy olyan jó mestert, mint amilyen mestereim nekem is voltak.
– Mi az, amit nem kérdeztél meg eddig a
szüleidtől, és most így szülőként úgy
érzed, kellett volna?
– Szerintem a szüleimtől épp eleget és jókat
kérdeztem. Sajnos a nagyszüleimtől annál
kevesebbet. Megkérném őket, meséljenek a fiatalságukról, a szokásaikról.
– Melyik dal lenne az, amivel elindítanád
az életbe?

– Nagyon sok népdalt énekelünk Áronnak,
ha nem akar elaludni, így mindenképpen
valami népdalt, vagy valami ősi dalt
adnék neki. Nem is kell, hogy szövege
legyen, elég ha csak mormogás és egy
tényleg archaikus dallam, amire a fentiek
felfigyelnek. Mert hiszek abban,
hogy fentről figyelnek,
és remélem, Őt is.
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Évzáró testületi ülés és díjátadó

D

dezvényen adta át az önkormányzat az Év
vállalkozója elismerést, amelyet kisvállalkozás kategóriában a Virág Mindenkinek Kft.
vezetője, Gogolák Mária és testvére, nagyvállalkozás kategóriában a Lakto Kft. vezetője, Kővágó Ignác vehetett át. Az ünnepségen két emlékévet is díjazott a testület: a
Kossuth Zsuzsanna Emlékév eseményeit és

szervező közösségét oklevéllel ismerte el,
valamint a Gyóni Géza Emlékévet az év
kulturális eseményévé nyilvánította.
A z ünnepi műsorban a Mú z sák
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, pedagógusai és a Divertimento kamarazenekar
lépett fel.
szerk.

Fotók | Karlik Dóra

ecember 19-én tartotta ünnepi
évzáró ülését a dabasi képviselőtestület. Ezen az alkalmon Kőszegi Zoltán
polgármester évértékelő beszédében felidézte a város életének jelentős 2017. évi
eseményeit, beszélt a település intézményrendszeréről, demográfiájáról és a 2018.
évben tervezett fejlesztésekről. Ezen a ren-

Megemlékezés

a doni áttörés 75. évfordulóján
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Fotó | Karlik Dóra

A

z önkormányzat idén, január 10-én tartotta doni megemlékezését a Gombay—Dinnyés-kúriában, a város érték- és
levéltárában. A rendezvény nyitányaként a jelenlévők közösen
elénekelték a Himnuszt, majd Kőszegi Zoltán polgármester beszédében megemlékezett a 75 évvel ezelőtti eseményekről, a magyar
hadsereg veszteségeiről, az elesettekről, a foglyokról és a túlélőkről. Az eseményen dr. Szabó József János hadtörténész, a téma
szakértője tartott vetítettképes előadást. Előadóként teljesen új
megközelítéssel állt hozzá a témához, szavai a tények puszta
ismertetésén túl a lélekhez szóltak, empátiát és átélést ébresztett
hallgatóságában. Lebilincselő előadás volt, amely sok új ismerettel
gazdagította a hallgatóságot. 			
Kapui

2018. január									

Gondoskodás éve

2018 – a Gondoskodás Éve
– Mi a 2018-as év üzenete? Minek a jegyében telik az esztendő Dabason?
– 2 017 a K a pc s ol atok É ve vol t.
Szeretném, ha ez folytatódna: ha valaki
tavaly tudta építeni vagy újra tudta építeni a
kapcsolati hálóját, az folytassa tovább! Az
ember számára fontos, hogy a kapcsolatait
mindig meg tudja erősíteni. Ez a városra is
igaz: a kapcsolatokat fenn kell tartani, meg
kell tölteni tartalommal, és minél több
előnyt kell ezekből kovácsolni a város lakássága számára. A szó legnemesebb értelmében hasznossá kell tenni ezeket – a
testvérvárosiakat és a szakmai együttműködéseket egyaránt.
Az idei esztendőt a Gondoskodás
Éveként hirdettük meg. Célunk, hogy fokozottan figyeljünk azokra, akikről, amikről
gondoskodnunk kell. Először mindenki vizsgálja meg a saját életében, hogy ott miről
kell gondoskodnia. Ez önző tettnek tűnhet.
Azonban, ha az ember a saját családjában,
a saját munkahelyén a társadalom számára
hasznos akar lenni, ahhoz például meg kell
őriznie az egészségét, motiváltságát. Ezután
nézzünk szét a családunkban, hogy ki az,
aki gondoskodásra szorul, több figyelmet
érdemel. Majd figyeljünk a munkánkra, arra,
amit megalkottunk, akár egyénileg, akár
egy közösség tagjaként. Végül nézzük meg,
mi történik a világban, hiszen ebben mindenkinek ugyanúgy van felelőssége.
– Hogyan telnek az első napok a hivatalban?
– A mi dolgunk a Polgármesteri
Hivatalban az lesz az év első napjaiban,
hogy felépítsük azt az együttműködési
hálót, amelyben ki tudjuk alakítani azt a

rendszert, amiben senki nem érzi magát
egyedül az év során. Önkormányzati szinten
gondoskodnunk kell például az egészségügyi alapellátás biztosításáról, az óvodai
ellátás biztosításáról, a bölcsődés korú gyermekek ellátásáról. Utóbbi témában benyújtottunk egy pályázatot új óvoda építésére a
gyóni városrészben. Még idén megszületik
a döntés, és ha nyerünk, akár az építkezést
is el tudjuk kezdeni ebben az évben. Elnyert
pályázatunk van azonban bölcsődeépítésre,
ami szintén társadalmi érdek megvalósulását szolgálja. A jelenleg is működő családi
napközikkel együtt így 100–120 főre tudjuk
növelni a férőhelyeket, amely az idei egyik
legnagyobb tervünk.
A háziorvosi alapellátás fejlesztésének
kapcsán is van bent két pályázatunk. Az
egyik Dabasi-szőlőkben egy olyan egészségközpont létrehozása, amelyben védőnői
szolgálat, háziorvosi szolgálat és gyermekorvosi rendelő alakítanánk ki. A másik
pályázatból pedig a sári városrészben lévő
orvosi rendelő felújítását szeretnénk elvégezni.
Fontos továbbá, hogy a gondoskodó
rendszereink igazságosan működjenek. Ne
legyen senki külön figyelemmel kitüntetve
mások rovására. Ugyanakkor oda kell figyelnünk arra is, hogy a gondoskodás ne legyen
túlzó sem, hiszen bárkit le lehet szoktatni az
önálló feladatmegoldásról. Nekünk, városvezetőknek feladatunk, hogy az igények
kielégítésén túl igényeket is ébresszünk.
Tehát a Gondoskodás Évének meghirdetésével nem az a feladatunk, hogy a felmerülő
igényeket lessük és kiszolgáljuk, hanem
ezzel párhuzamosan kialakítsuk az öngon-

Fotó | Karlik Dóra

A 2018-as év első Polgármesteri percének
vendége Kőszegi Zoltán, Dabas városának
polgármestere volt a 93.4-en. A hivatali ügyek
mellett szó volt még családról, elengedésről,
és a gondoskodás formáiról.
doskodás rendszerét. A gyermekeimnek is
mondtam valami hasonlót annak kapcsán,
hogy a barátaik meghívására 2-3 utcányit
gyalogolniuk kellett. Először nem értették,
h o g y m i é r t n e m v i s s z ü k e l ő ke t .
Elmagyaráztam, hogy Dabas egy biztonságos kisváros, nem kell félniük. Amikor én
gyerek voltam, elvégeztem a szüleim által
kiadott feladatokat, majd útra keltem.
Gondoskodtam magamról napközben:
halat sütöttünk, ittuk a patak vizét (ezt
később, a biológiaórán látottak után megbántuk), tudtuk, melyik növény ehető. Jó
érzés volt, hogy nem szorultunk a szüleink
támogatására.
– Rendszerszinten tehát terveznek.
Magánemberként is érdemes előre tervezni?
– Igen. Érdemes esténként átgondolni,
esetleg papírra vetni, hogy a következő
napon miről kell gondoskodnunk. Ilyenkor
év elején célszerű azt is megvizsgálni, hogy
ha például a tágabb családon belül vannak
megoldásra váró feladatok, hogyan lehet az
ezzel járó terheket megosztani. Kire számíthatok én? Ki az, aki rám számít? Eleget
tudok-e tenni ennek? Szükségem van-e
segítségre ahhoz, hogy én magam segíthessek? Ha választ adunk ezekre a kérdésekre, elkerüljük, hogy év közben szaladunk
bele abba, hogy valami elkerülte a figyelmünket, mert nem volt elég tervszerű a felkészülésünk.
Végül pedig – visszautalva beszélgetésünk kezdetére, ahogyan Teréz anya mondta: „Ha mindenki tisz tára
seperné a maga portáját, az
egész világ tiszta lenne”.
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Közel 130 milliós támogatással

egészségügyi fejlesztések

valósulnak meg Dabas két városrészében is

– Tisztelt Képviselő Úr! Az új év első
heteiben az emberek számot vetnek,
az előző évet értékelik. Kérem, hogy
elsőként Ön is értékelje a 2017. évet
az ország, a választókerület és Dabas
tekintetében!
– Először is szeretnék a Dabasi Újság olvasóinak, dabasi családoknak, fiataloknak
és időseknek eredményes, egészségben
eltöltött 2018-as esztendőt kívánni.
A mögöttünk hagyott 2017-es évben
elértük azt, hogy a magyar emberek
szorgalmának és munkájának köszönhetően Magyarország egy stabil, fejlődő és
biztonságos ország egy válságokkal teli
világban. 4 százalékos gazdasági növekedés, az elmúlt 35 év legalacsonyabb inflációja van, aki dolgozni akar, az tud, alacsony a munkanélküliség, és ami a legfontosabb: a migrációs válság közepette
is Magyarország megmaradt a magyarok
országának, ahol biztonságban lehet élni.
A választókerületben, annak ellenére,
hogy a Közép-magyarországi régió nem
részesülhet uniós támogatásokban,
hazai forrásokból, illetve Pest megyei
kompenzációból, vagy saját önkormányzati költségvetésből mindenhol
történtek fejlesztések. Szinte nem volt
olyan település, ahol KEOP pályázat
keretéből ne történt volna intézmények,
óvodák, iskolák, középületek energetikai
felújítása, hőszigetelése. Pest megyei
forrásból belterületi utak épültek
Kiskunlacházán, Makádon, Taksonyban,
Dunaharasztin, Inárcson. A társasági
adó átengedett részéből épült új sportcsarnok Bugyi községben, és jelenleg
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Fotó | Karlik Dóra

Pánczél Károly országgyűlési
képviselővel , a Nemzeti
Összetar tozás elnökével
Feldman László beszélgetett.

Dunaharasztiban zajlik egy csarnoknak
az építése.
Dabason állami beruházás keretében
elkészült a Táncsics Mihály Gimnázium új
tornaterme, amit 2017 őszén birtokba
vehettek a diákok. Sikeres pályázatot
nyújtott be a város bölcsőde építésére
345 millió Ft értékben, valamint 125 milliós támogatást nyert el Pest megyétől
belterületi utak építésére. Nem mehetünk el szó nélkül a dabasi kézilabda sikere mellett sem, hiszen az első osztályú
szereplés a legmagasabb szintre emelte a
dabasi sportot.
– 2017 év elején arról számolhattunk
be, hogy döntés született a Dabast
Bugyival és Tatárszentgyörggyel
összekötő főút felújításáról. A munkálatok előkészítésével telt az előző
év, mit hozhat ezügyben 2018?
– Az 5202. számú, Taksonyt Kecskeméttel
összekötő állami út Dabason áthaladó
szakasza Sáritól Gyónig bizony eléggé
elhasználódott az utóbbi években, és
elengedhetetlen a teljes felújítása. 2017ben megszületett a döntés egy közel 9
km-es szakasz felújításáról és a forrás hozzárendeléséről. Sajnos a tervezés közbeszerzése elhúzódott, jelenleg tart a kivitelezés pályáztatása. Reményeink szerint

áprilisban sor kerül a szerződéskötésre, a
munkaterület átadására és májusban
elkezdődhet a közel egymilliárdos útfelújítás.
– Több megyei fejlesztés is érinti a
választókerületünket és azon belül
városunkat, amelyek várhatóan egy
éven belül megvalósulnak, kérem,
beszéljen ezekről!
– A megyei fejlesztések kapcsán fontos
elmondanunk, hogy a Közép-magyar
országi régió ebben az uniós pénzügyi
ciklusban nem juthat hozzá uniós fejlesztési pénzekhez. A magyar kormány döntése értelmében megyénk 80 milliárd
kompenzációs keretet kapott hazai forrásból. Köszönettel tartozunk többek
között Szabó Istvánnak, a városban lakó,
megyei közgyűlés elnökének, hiszen ez
az ő munkájának is az eredménye. Ebből
a megyei keretből történt a 2017-es belterületi útépítés, melynek reméljük 2018ban is lesz folytatása.
Most év elején született döntés önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézmények fejlesztéséről, melynek során
Dabas 39 millió Ft-ot nyert el a Dabas-sári
rendelő felújítására, és egy teljesen új
rendelő építésére Dabasi-szőlőkben 89
milliós támogatással. Azt gondolom,
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2018. január									
hogy mindkét beruházás jól fogja szolgálni az itt élőket és a dabasi egészségügyi
alapellátást.
– Balog Zoltán miniszter úr nyilatkozott arról, hogy 2018 a Családok Éve
lesz. Miben látja ennek a célkitűzésnek a kiteljesedését?
– A kormány egyik legsikeresebb területe a
családpolitika, amelyre 2010 óta kiemelt
figyelmet fordítunk. A mögöttünk
hagyott nyolc évben anyagi és erkölcsi
támogatást kaptak az ifjú házasok, az
otthonteremtés és gyermekvállalás előtt
állók, a nagycsaládosok, a szülés után
munkába visszatérők, valamint az idősek
is. Folytatjuk az eddigi családpolitikát, a
dolgozó és gyermeket nevelő családok

támogatását; további ötezer forinttal,
havi 35 ezer forintra nő a kétgyerekesek
családi adókedvezménye. Kiterjesztettük
az anyasági támogatást és a babakötvényt a külföldön születő, magyar állampolgárságú gyerekekre is. Két évre bővült
és emelkedik a diplomás GYED összege,
bővül a lombikbébi-program. A háromgyerekesek féláron vásárolhatnak D2-es
autópályamatricát. Egyszerűbb lesz a
CSOK igénylése, nagycsaládosoknál
csökken a jelzáloghitel-tartozás, és a
diákhitellel rendelkező nőknek gyermekvállalás esetén felfüggeszthető vagy
elengedhető lesz a tartozásuk.
Mindezekkel szeretnénk elérni, hogy a
demográfiai mutatók pozitív irányba

Gondoskodás éve
mozduljanak, és megerősödjön a család
intézménye.
– Mit vár az új évtől a közéletben?
– Áprilisban országgyűlési választást tart az
ország. Természetes, hogy felbolydul a
közélet. Csak remélni tudom, hogy a
kampány tisztelettel lesz az emberi méltóságra, nem lesz durva, személyeskedő
és hazug.
Én továbbra is azért kívánok tevékenykedni, hogy megvédjük, ami a miénk,
amiért mi, magyarok megdolgoztunk: a
tartósan növekvő gazdaságot és jövedelmeket, a családtámogatási rendszert,
a biztonságot. Legfőbb feladatunk a független, szabad, keresztény Magyarország
védelme és biztonsága.

városunk legifjabb lakói
Baba
Horváth Benett
Kakucsi-Csernák Ketrin
Farkas Nola Natasa
Kazai Emma
Handl Anna

Született
Anya
2017. 11. 30.	Kovács Vivien
2017. 12. 01.
Csapó Viktória
2017. 12. 07.	Bukor Orsolya
2017. 12. 10.	Molnár Erika
2017. 12. 13.	Szántó Bernadett

Házassági évfordulók
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
December 5.
Hajdu Krisztina–Borbély Jenő
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
December 20.	Zsolnai Éva–Kovács László
2017 decemberében kötöttek házasságot:
December 15.	Bálint Julianna–Krigel István
December 16.
Pásti Györgyi–Ferenczi Zoltán
Petrik Georgina–Kovács Róbert István

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Baba
Trikkal Jázmin
Osváth Patrik
Czifra Ketrin
Buncsák Anna

Született
Anya
2017. 12. 13.	Somogyi Éva
2017. 12. 19.	Nagy Hajnalka
2017. 12. 24.
Czifra Ágnes
2017. 12. 30. Barabás Mónika Magdolna

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

városunk legidősebb lakói
Majeczki János

1927. 12. 12.

90 éves

Szabó Imre

1927. 12. 12.

90 éves

Hefler István

1924. 12. 08.

93 éves

Molnár Gyuláné (Sós Mária)

1924. 12. 08.

93 éves

Bábel Istvánné (Dobos Mária)

1923. 12. 30.

94 éves

Docz Andrásné (Bede Ilona)

1918. 12. 22.

99 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig
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Nemes-kúria

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

Programok:
– január 25. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig:
Kézműves foglalkozás
vezető: Kajliné Ludányi Margit
– február 2-án 17.00 órától
Farsangolunk címmel kézműves foglalkozás fiatal
felnőtteknek

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy emailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
január havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
Email – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t va t a r t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –21 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

Farsangi táncház
Kultúrházak éjjel-nappal „Helyben van a sokszínűség”
programsorozathoz csatlakozva várunk mindenkit szeretettel farsangi mulatságukra, élőzenés táncházzal,
kézműves foglalkozással.
Időpont: február 2., 18.00
A belépés ingyenes!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30-ig
Tilinkó és Forgatós Néptánccsoport: hétfő és szerda,
17.30–19 óráig
Szakmai vezetők: Csébi Orsolya és Farkas Gábor

Citeraoktatás:
Pitypang Citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő citeracsoport: péntek, 18–19 óráig
Haladó citeracsoport: péntek 17–18 óráig
Mákvirág és Kéknefelejcs Citeracsoportok:
péntek, 19–20 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

Egyéb foglalkozások:
Orchidea népdalkör: szerda, 17–19 óráig
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz:
minden kedden, 10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: február 3., szombat 16.00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

A Magyar Kultúra napja
– díjátadó ünnepség és kiállítás megnyitó
Az AGÓRA csoport bemutatkozó kiállítása és
a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva díj átadása
Időpont: január 19., 17 óra
A vendégeket köszönti: Kőszegi Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja:
Ligetvári István, a Trafik Kör Művészeti Egyesület elnöke
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A műsorban közreműködik:
Szlama László és Raffay Boróka népzenészek
A kiállítás megtekinthető: február 23-ig

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Kultúrházak éjjel-nappal
„Helyben van a sokszínűség” programja:
Kerekes László Alkotókör: február 3. (szombat), 10–18 óra
Szakmai vezető: Fiók László

2018. január 								

Mindennapi életünk

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | Email: dabasikonyvtar@gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu |
A könyvtár új megbízott szakmai vezetője: Illy Noémi | Nyitvatartás február 1-jétől:
hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 9.00 –17.00 | szerda: 13.00 –17.00 | szombat: 09.00 –12.00 | vasárnap: zárva
Könyvtári beiratkozási díjak 2018-ban:
• Felnőtt: 1500Ft / év
• Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, 16 éven felülieknek: 500 Ft/év
• 16 éven aluliaknak, 65 éven felülieknek, közgyűjtemények, közművelődési intézmények dolgozóinak és a rokkantsági nyugdíj ellátásban részesülőknek nem kell tagdíjat fizetni!

KEZDJÜK AZ ÉVET
TISZTA LAPPAL!
2018 januárjában a lejárt határidejű könyveket KÉSEDELMI
DÍJ NÉLKÜL lehet visszahozni
a könyvtárba!
2018 februárjától 300 Ft/
könyv/hó késedelmi díjat kell
fizetni.

Halász Móricz-kúria
január havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | Email: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné
TEXTILDÍSZÍTÖK KÖRE
Január 29.: (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR
Szerda 10.00–11.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB
Szerda 16.00–18.00 óráig
vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona
SZINJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00 óráig
vezeti: Farkas Pál

MI MÉG OLVASUNK KÖR
Január 25.: (csütörtök) 18.00–20.00 óráig
vezeti: Bakkai Éva
Kortárs írók lehetőségeiről beszélget S. Ferenczi Zsuzsa kéziratos versei, novelláival ismerkedve, a szerzővel.

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is
bérelhető, valamint hagyományőrző programjaival
várja a látogatókat!
Január 19. (péntek)

Csigatészta-készítés
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Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés dr. Tar
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
17.00–18.30: Mamorett-csoport táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
– Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő (minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–19.00: Gyermek és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
A téli időszakban a műfüves pálya
december 1.–március 2-ig zárva tart.
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben
tartandó családi vagy céges rendezvények
megszervezésével kapcsolatban az intézményben, vagy telefonon, a 06-70-3962861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
Email: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat
(Bábjáték a legkisebbeknek!)

|

|

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

Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
– foglalkozás gyerekek és szüleik részére
vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00
Belépő: 700 Ft

Gyászfeldolgozási terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsanna családés párterapeuta, gyászfeldolgozást
segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986

Január 31., 10 órai kezdettel:
A vajas pánkó című bábjáték az
újrahasznosítás jegyében
11–12-ig Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia, Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

A Dabasi Újság hirdetési tarifái
1/32
oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
1/16
oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
1/8
oldal
(fekete-fehér)
14 520 Ft/hó
1/4
oldal
(fekete-fehér)
24 690 Ft/hó
1/2
oldal
(fekete-fehér)
37 750 Ft/hó
A/4
oldal
(fekete-fehér)
60 990 Ft/hó
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák!

színes
színes
színes
színes
színes
színes

8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
20 330 Ft/hó
31 945 Ft/hó
49 370 Ft/hó
90 030 Ft/hó

(40,5 5 29 mm)
(86 5 29 mm)
(86 5 63 mm)
(86 5 126 mm)
(178 5 126 mm)
(210 5 297 mm)

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10%, 6 hónapos hirdetés esetén 15%, 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, 06-29/561-212, 06-70/490-4508, kapuiagota@gmail.com, dabasujsaghirdetes@gmail.com, 2370 Dabas, Szent
István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk megjelentetni. Az írásokat emailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
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Tanulmányi kirándulás
Budapesten

D

ecember 5-én kedden, meglepett
minket a Mikulás egy zeneiskolai
kirándulással.
A csoport busszal utazott Dabasról
Budapestre, ahol meglátogattuk a Liszt
Ferenc Emlékmúzeumot. Én az
Oktogonnál csatlakoztam hozzájuk, ezért
sajnos lemaradtam a buszozásról. Az épülethez érve Zoli bácsi benyitott a hatalmas,
nehéz, régi ajtón, amit egymásnak továbbadva sorban beléptünk az előtérbe.
Leadtuk a kabátokat a ruhatárba, majd
felmentünk az első emeletre, ahol már
várt ránk a nagy Liszt Ferenc hajdani otthona.
Az első dolog, ami magához vonzott
minden tekintetet, egy aranykeretes Lisztportré volt, de miután kigyönyörködtük
benne magunkat, megszemlélhettük az
egész szobát, amiben további képek voltak kiállítva. A bejárattal szemközti falon
látható Liszt fogadótáblája, amely eredetileg lakásának ajtaján volt. Itt csatlakozott
hozzánk egy kedves idegenvezető hölgy,
aki már itt mondott nekünk pár szót.
Innen nyílt egy kicsi szoba, ahová nem volt
szabad bemennünk, de megtudtuk, hogy
odabent tárolják Liszt kézzel írott kottáit.
Ez még csak a recepció szobája volt, de
innen már valóban a zeneszerző otthonába léphettünk, először is az étkezőbe. Az
étkező egy szellősen berendezett, tágas
terem volt, jobbra és balra is egy-egy ajtóval. A szoba legszembetűnőbb tárgya egy
zongora volt, a Chickering, amit valaha
Liszt Ferenc kapott ajándékba a készítőtől.

Először a jobb oldali ajtó mögé pillantottunk be, ahol a hálószoba volt. Az
ágyon kívül még ebben a helyiségben volt
a mélyen katolikus zeneszerző „imazsámolya”, illetve két hatalmas könyvespolc,
tele könyvekkel. Itt állt a híres üvegzongora, aminek a jellegzetessége, hogy húrok
helyett üveglapokat ütöget a zongora
szerkezete. A hölgy lehetőséget adott rá,
hogy kipróbáljuk, de ehhez csak Dani volt
elég bátor, aki megragadva az alkalmat
előadta rajta a Für Elise-t. Az egyik falnál
egyedi asztalka állt, mint kiderült, egyedülálló az egész világon. Érdekessége, hogy
át lehet alakítani zongorává, innen kapta a
komponáló asztal elnevezést.
Miután itt mindent megnéztünk áttértünk a társalgóba. Ez a terem olyan volt
akár egy zongorakiállítás. A szalonból –
akárcsak Liszt életében – ajtó vezet át a
koncertterembe.

Közterület-felügyelõk elérhetõségei

Ezután a látogatás interaktívabbá vált.
Az idegenvezetők készültek nekünk egy
csapatversennyel.
Először csapatokat alkottunk. Egy kvízt
kellett kitöltenünk a kiállítás segítségével,
így még egyszer körbejárhattunk. Mi voltunk a leggyorsabbak társaimmal, ezért
kaptunk egy bónusz pontot, de a végén
sajnos nem mi nyertünk.
Felsétáltunk még a második emeletre,
ahol egy asztalt körbeülve játszottunk.
Egyszer csak belépett az ajtón egy mikulás-sapkát viselő hölgy, akitől csokit kaptunk, amit azonnal meg is ettünk.
De mint minden kirándulás, ez is egyszer véget ért. Lementünk a földszintre,
ahol már várt rám anyukám és a tesóm.
Elköszöntünk Zoli bácsitól, és hazasiettünk,
hogy kitehessem a csizmámat az ablakba.
Gál Roland
gordonka szakos tanuló

Mezõõrök elérhetõségei:

Lázár László:

06-20/570-5439

Homoki Iván:

06-70/332-1455

Völgyi Géza:

06-70/334-8022

Czene József:

06-70/332-1456

Zsákai Lénárd:

06-70/396-2866

Józsa Zoltán:

06-70/452-0869
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Decemberi sportesemények

az Érdi SzC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiumában
I. KZS Mikulás Kupa

D

ecember 5-én első ízben rendeztük meg a KZS Mikulás
Kupát, ahol röplabda, kosárlabda és pingpong sportágakban mérettették meg magukat diákjaink és pedagógusaink.
A rendezvényre 160 tanuló és minden sportágra tanári csapat is
jelentkezett, majd versenyzett a tanítási nap folyamán. Minden
résztvevő egy jó hangulatú délelőttöt töltött el mozgással, sporttal.
A nyerteseknek gratulálunk!

XIV. Mikulás Kupa

D

ecember 6-án immár 14. alkalommal rendeztük meg
iskolánkban a nyíltnapunkkal egybekötött Mikulás
Kupát, melyet a környékbeli általános iskolák között hirdetünk
meg.
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A megmérettetésekre 7 csapat jelentkezett (a Dabasi Kossuth
Lajos Általános Iskola, a Szent János Katolikus Általános Iskola,
a Hernád–Pusztavacs Általános Iskola, a Hernád–Pusztavacs
Általános Iskola Pusztavacsi Tagintézménye, az Újlengyeli
Általános Iskola, a Kunpeszéri Általános Iskola, a Kunadacs–
Ladánybene Általános Iskola Bene Vitéz Általános Iskolája). A csoportmeccsek alatt pihenő csapatoknak lehetőségük volt, hogy a
vendéglátóipar és vendéglátáshoz kapcsolódó területen pizzakészítésben is kipróbálhassák magukat.
Idén a Hernád–Pusztavacs Általános Iskola csapata bizonyult a
legjobbnak, így a Vándorkupát ők vihették haza. Második helyen
a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, a harmadik helyen pedig a
Szent János Katolikus Általános Iskola csapata végzett.
Ezúton is gratulálunk a győztesnek és minden résztvevő csapatnak!
Kovacsikné Gendur Anikó
munkaközösség-vezető, szaktanár

2018. január 								

Mindennapi életünk

Így készülődtünk

Jézus születésének megünneplésére
a Szent János Katolikus Általános Iskolában

A

z adventi időszak iskolánkban
tavaly is mozgalmasan telt. A lelki
készülődés jegyében közösségünk számos programban vett részt. December
elejétől a bejárat előtt egy ember nagyságú betlehem hirdette a Megváltó születésének közeledtét. Az alkotás a tanárok,
diákok és szülők közös munkáját dicsérte.
A betlehem állításával egyetemben az
első négy évfolyamban elkezdődtek a
karácsonyi előadások próbái. December
8-án az iskola gyermekkórusa imával és
énekkel köszöntötte a város lakóit az
Idősek karácsonyán.
Az adventet egy-egy lelki nap keretén
belül igyekeztünk diákjaink, tanáraink és
a szülők számára meghittebbé tenni.
„Tárgyi ajándékok helyett figyelmességet
és időt adni egymásnak, önmagunk
helyett a másik emberre figyelni, nem

csak a környezetünket, hanem a belső
életünket is megtisztítani“ – ezek voltak
a léleknyitogató főbb gondolatai.
Megszívlelendő volt számunkra a kérés
is: „Jézus a szívünkben szülessen meg
karácsonykor!“ Reméljük közösségünk
tagjainak lelki életét végigkísérhették ezek
a szavak nem csak az adventi várakozás,
hanem a családjaik körében töltött szenteste ünnepi perceiben is. Ezúton is köszönjük a Verbita szerzetesrend tagjainak és
a szociális nővéreknek az iskolánkban
végzett szolgálatot.
A Szeretet Hete (a szenteste előtti hét
elnevezése iskolánkban) az ajándékozás
jegyében telt. A karitatív gyűjtéssel arra
törekedtünk, hogy segíteni tudjunk diákjainknak és sári rászoruló családjainak.
Rengeteg felajánlás érkezett, köszönjük
minden jó szándékú szülő támogatását!

Hagyományainkhoz híven kisiskolásaink
idén is ellátogattak műsorukkal az Átrium
Idősek Otthona lakóihoz, a Napsugár és
Szivárvány Óvoda növendékeihez.
Ezt követően, december 21-én került
sor a Szülők karácsonyára a Sári Zarán
dok- és Kulturális Központban, ahol gyermekeik tolmácsolásában a megható
ünnepi jeleneteket ők is megtekinthették.
„A Legszentebb Háromság Jézus Szent
Szívében lakozik, és ennek a Szívnek
a közvetítése által fog bennünk is lakást
venni, ahogy Jézus megígérte.“
Reméljük, hogy mi is hozzá tudtunk
járulni ahhoz, hogy ez a Szív sokunk életében otthonra találjon.
A Szent János Katolikus Általános
Iskola pedagógusai

Juhász Gyula: Vízkeresztre
Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.
Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Ô édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen…
1924
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– Hétköznapi szentmiséinket a szokásos időpontokban kezdjük
Gyónon: hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától, utóbbi után
1 órás csendes szentségimádást tartunk.
– Előesti szentmise: szombatonként 17 órától, vasárnapi szentmise
Szőlőkben 8.30-tól, Gyónon 10.30-tól.
Azon a héten a hétköznapi szentmiséink elmaradnak. A szombat esti szentmisét a közös imaóra után kezdjük, kb. 18.00–18.15
órakor.
– Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, felmentés a
pénteki bűnbánati nap alól. Gyertyaszentelést tartunk Gyónon a
2-i és a 3-i szentmisék elején, Szőlőkben a 4-i szentmise előtt.
– Február 3. Szt. Balázs napja, Balázs-áldásban részesülhet bármely
katolikus, az is, aki valamilyen okból nem áldozhat.
Balázs-áldások: Gyónon a 3-i és a 4-i szentmisék után, Szőlőkben
a 4-i szentmise után.
– Február 4. a hónap 1. vasárnapja: Gyónon 10.30-tól gitáros gyerekmise, melynek keretében ünnepeljük az elsőáldozásra készülők befogadását.
– A Betegek világnapján, február 11-én tartott szentmiséink keretében azok a Testvérek vehetik fel közösségileg a betegek szentségét, akik 2013 óta bármikor részt vettek a megelőző felkészítésen. Régiektől és újaktól egyaránt kérem, hogy legkésőbb
4-éig jelentkezzenek a sekrestyében. Az újaknak idén is tartunk
felkészítést, ami a szentségfelvétel feltétele.

Az ökumenikus imahét alkalmai:
– 22-én, hétfőn 17 órától az evangélikus templomban
igét hirdet: dr. Tanczik Balázs
– 23-án, kedden 17 órától az evangélikus templomban
igét hirdet: Fekete László
– 24-én, szerdán 17 órától a református templomban
igét hirdet: dr. Tanczik Balázs
– 25-én, csütörtökön 17 órától a református templomban
igét hirdet: Balog Eszter
– 26-án, pénteken 17 órától a katolikus templomban
igét hirdet: Balog Eszter
– 27-én, szombaton 17 órától a katolikus templomban
igét hirdet: Fekete László
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Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

református egyházközségeink
dabasi református Gyülekezet
– vasárnaponként 10.00 órától istentisztelet a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 9.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam
haladó csoport a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 11.00 órától konfirmációi előkészítő tanfolyam
kezdő csoport a gyülekezeti házban
– szerdánként 17.00 órától bibliaóra a gyülekezeti házban

Gyóni református Gyülekezet
– Január 22–27-ig, hétfőtől–szombatig, 17 óra: EGYETEMES
IMAHÉT a Krisztushívők egységéért
Minden kedves testvérünket, vallásfelekezetek különbségtétele
nélkül, szeretettel hívunk és várunk az alkalmainkra!
– Január 28-án, vasárnap, 10 óra: Imahétzáró istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– Vasárnap, 9 óra: konfirmáció-előkészítő, konfirmandus csoport
10 óra: felnőtt istentisztelet a gyülekezeti házban
10 óra: gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
15 óra: filmklub – egy keresztyén film megtekintése (érdeklődés szerint) minden hónap utolsó vasárnapján a gyülekezeti házban
– Hétfő: 9.30-kor a Zárdakerti Otthonban, 11.00 órakor az Átrium
Idősek Otthonában úrvacsorai istentisztelet (minden hónap 2.
hétfőjén)
– Kedd, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő ( havonta kétszer)
– Szerda, 15 óra: gyülekezeti bibliaóra, (téli időszakban), tavasszal
18 óra
16 óra: konfirmáció előkészítő (6. osztály)
18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)
– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás és imaközösség (minden
hónap utolsó pénteke), Márk evangéliuma tanulmányozása

2018. január 										

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Istentiszteletek: minden vasárnap 10 órakor.
– Hó első vasárnapján istentisztelet úrvacsorával.
– Gyermekek részére istentisztelet: jan. 21. vas, 10 óra, gyülekezeti
ház. Vezeti: Berki Viktória
Istentiszteletek idősotthonokban:
– Zárdakert Idősotthonban jan. 26., péntek, 9.30, Átrium
Idősotthonban jan. 26., péntek, 10.30 órakor.
– Házaspárok Hete alkalmából : febr. 18., vasárnap, 10 óra. Ezen az
istentiszteleten személyes áldást és virágot kapnak a házas testvéreink.
– Női világ imanapi istentisztelet: márc. 2., péntek, 18 óra, gyülekezeti ház.
Konfirmációs órák: péntek, 16.00
Kórus: péntek, 17 óra
Színjátszó kör: péntek, 18 óra, vezeti: Szeltner Klára
Nyugdíjas kör: jan. 21., vasárnap, 15 óra. vendég: Péli László
Angol csoportok Anne Morawskival:
– Gyerek angol: péntek, 14.15, gyülekezeti ház
– Iskolás angol: péntek, 15 óra, gyülekezeti ház
– Felnőtt angol: szerda 18 óra, kezdő szint
AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉT ALKALMAI
TEMPLOMUNKABAN (2018. jan 22–27.):
– jan. 22., hétfő, 17 óra: igét hirdet dr. Tanczik Balázs
– jan. 23., kedd, 17 óra: igét hirdet Fekete László

hit–vallás

Szeretetvendégségek:
– febr. 4., vasárnap, 16 óra. Kecskésné Harmincz Jolán: Svájc –
az én szememmel.
– febr. 11., vasárnap, 16 óra. Anne Morawski: Bemutatom Új
Mexikót.
– febr. 18., vasárnap, 16 óra: játék délután gyerekek részére
Irodai ügyintézés:
Egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00, vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül:
11742032-20004989. Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált
tanuló esetében. Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a Facebook-oldalunkon is:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Juhász Éva Ibolya
1957. 09. 01.
2017. 10. 16.
Kulik János
1944. 09. 21.
2017. 10. 24.
Nagy Istvánné (Major Erzsébet) 1930. 08. 28.
2017. 10. 27.
Kocsir Gábor
1960. 10. 29.
2017. 11. 04.
Kemenczei János
1967. 03. 16.
2017. 11. 08.
Balázs András
1951. 11. 29.
2017. 11. 11.
Batár Jánosné (Máté Etelka)
1940. 06. 11.
2017. 11. 23.
Kókai-Nagy Mihály
1940. 09. 30.
2017. 11. 24.
Kerekes Balázs
1930. 05. 10.
2017. 11. 25.
Zsolnai Józsefné (Fürjész Margit) 1924. 02. 21.
2017. 11. 26.
Kővári György
1932. 02. 14.
2017. 11. 27.
Merczel Ferencné (Farkas Irén)
1936. 12. 29.
2017. 11. 28.
Barsi Ferencné (Molnár Erzsébet) 1922. 01. 25.
2017. 12. 02.
Kecskés Tamás
1933. 10. 21.
2017. 12. 05.
Kaszala Pálné (Hadi Klára)
1942. 11. 13.
2017. 12. 05.
Presenszki Józsefné
(Blahó Mária)
1943. 10. 07.
2017. 12. 05.
Ordasi Józsefné
(Koncsik Ilona Veronika)
1928. 07. 29.
2017. 12. 13.

Név
Sinkó József
Majeczki Istvánné
(Cserkész Erzsébet)

Születési idô Halálozás idôp.
1945. 04. 11.
2017. 12. 18.
1934. 02. 17.

2017. 12. 19.

Osztozunk a családok gyászában.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Zárdakert Idősek
Otthona munkatársainak, legfőbbképpen azoknak,
akik közvetlenül segítettek és ápolták Édesanyámat
az ott eltöltött hónapok alatt.

Majeczki József és családja

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, valamint
az önkormányzatnak, hogy özv. Barsi Ferencné temetésén
részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak
a család fájdalmában.

A gyászoló család
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110 éve született
Wass Albert
1908. január 8., Válaszút, Erdély
1998. február 17., A stor P ark, F lorida

M

áig a magyar irodalom egyik legvitatottabb alakja, szentegyedi
és czegei gróf Wass Albert, aki egész életét annak szentelte, hogy igazságot szolgáltasson a háborúban eltiport, részeire
szaggatott Magyarországnak. Elveinek és
igazának következetes hangoztatása
miatt számos esetben került életveszélybe. Azon kívül, hogy a Ceus˛escu-rezsim
titkosszolgálata az életére tört, hírnevét is
sikerült olyan mértékben bemocskolni,
hogy szülőföldje soha nem rehabilitálta
egészen, és téveszmék, kósza mendemondák árnyékolják be ma is írói nagyságát, irodalmi érdemeit.
Életének mottója az „Adjátok vissza a
hegyeimet!”. Ennek a vezérgondolatnak a
fényében élte le emigrációba kényszerített
életét, idegen közegben, távolságtartó
emberek között, akik nem értették és nem
is akarták felfogni az ő igazát. Ezt még
csak-csak elfogadta volna, de a legna-

gyobb fájdalom számára az volt, hogy
saját nemzete is kétkedve fogadta tanácsait, a művei által közvetített modus
vivendit, amely összefogásra, egységes
gondolkodásra és érzületre sarkallja a
megosztott magyarságot.

„

…Percre se feledd,
hogy testvéred
minden magyar,
bárhol is éljen.…

”

A rendszerváltozás után egy érzelmileg
felfűtött Wass Albert-kultusz indult el itthon, robbanásszerűen terjedtek a művei,
számos kiadó vállalta fel regényeinek, verseinek publikálását. Hiába az irodalmi siker,
hiába fogadta őt szívébe és elméjébe a
nemzet, a hivatalos hatalom elutasította az
állampolgársági kérelmét, és egy látszatmegoldással próbálta orvosolni a helyzetet.
Nemcsak a politika, hanem az iroda-

lomtörténet is mostohán bánt Wass
Alberttel, tehetségét, műveinek irodalmi
értékét ma is kétségbe vonja, álságos szólamokkal tartja őt távol attól, hogy helyére
kerülhessen végre ez a hatalmas életmű.
Wass Albert sorsa a soha meg nem elégedők és a mindig perifériára szorítottak
életútja volt, amelyben a nemes akarat
nem találkozott az önzetlen befogadással.
Nem csoda tehát, hogy mindenből kiábrándultan, kilencvenévesen önkezével
vetett véget életének. Halála évfordulója is
kerek szám: február 17-én lesz 20 éve,
hogy elvesztettük a magyarság egyik legnagyobb érdekvédőjét.
Kapui Ágota

Gyóni Géza nevét az Aranykönyv őrzi

A

Gyóni Géza Emlékév zárásaként,
ajándékként érkezett a hír váro
sunkba, hogy Gyóni Gézának posztumusz
Magyar Örökség díjat ítélt meg az arra felkért jeles bizottság. Az ünnepélyes díjátadás december 17-én zajlott a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében.
A 89. Magyar Örök ség díjátadó
ünnepség keretében hét elismerést adott
át a bizottság, közöttük eggyel Gyóni
Géza költészetét és patriotizmusát ismerték el, évszázados hiányt pótolva ezzel.
Az első világháború mártírsorsú költőjének pályáját, irodalmi teljesítményét Vári
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Fábián László kárpátaljai költő, író, műfordító méltatta. Az elismerést a gyóni
Áchim család leszármazottai közül
Szakolczai Katalin, Gyóni András, a város

képviseletében Kőszegi Zoltán és
Valentyik Ferenc, valamint a költő nevét
viselő intézmények és társadalmi szervezetek nevében Petróczy Attiláné nyugdíjasklub-vezető, Kotán Sándor igazgató
vehette át a bizottság elnökétől, dr.
Klinghammer Istvántól. A díjátadást
követően Murányi László, városunk díszpolgára elszavalta a költő leghíresebb,
Csak egy éjszakára… című versét.
A bírálóbizottság Gyóni Gézát ezzel az
elismeréssel a Magyar Szellem
Láthatatlan Múzeumába emelte.
Feldman

2018. január										

kultúra

„…visszavágyok a dabasi rétre”

Negyedi Szabó Margit

A

dabasi kulturális örökség színekben
gazdag palettáján külön árnyalatot
képviselnek azok az alkotók, akik pályájuk
indulásával, születésükkel, gyermekkorukkal
kötődnek városunkhoz. Mi sem természetesebb, minthogy büszkék vagyunk rájuk, s
jellemzően sikerüket nemcsak hogy számon tartjuk, de még egy kicsit a sajátunknak is érezzük. Ebből a körből ezúttal egy
olyan irodalmi személyiség életútját ismerhetjük meg, akinek pályája a nyugati emigrációban teljesedett ki.
Negyedi Szabó Margit költő, író, újságíró
Jáky Margit néven 1912-ben, Gyón községben született. Középiskolai tanulmányait a
fővárosban, a M ester-utc ai
Felsőkereskedelmi leányiskolában végezte,
a h ol 1 93 0 - b a n é ret t s é g i zet t. A
Közgazdaságtudományi Egyetemen két félévet végzett, majd az Ernst Múzeum, ezt
követően a Magyar-Olasz Bank, végül a külügyi szolgálat tisztviselője lett. Házasságot
kötött Negyedi Szabó Károllyal, de nagyon
korán, mindössze 31 évesen megözvegyült.
A lipcsei magyar képviseleten a konzulátusi
titkár feladatát látta el egészen a II. világháború végéig. Az amerikai megszállást követően amerikai védelemmel előbb
G öppingenbe, majd Rómába, végül
Isztambulba került, ahol öt évet élt. A
mecsetek árnyékában kezdődött irodalmi
pályafutása, ugyanis az egyik húsvét előtt, a
harangszó utáni elhatalmasodó vágy hatására írta meg első versét. Münchenbe vis�szajutva részt vett a Szabad Európa Rádió
indulásában, majd 1952-ben New Yorkban
telepedett le. A Rockefeller Egyetemen
adminisztrátorként alkalmazták, onnan
ment nyugdíjba 1980-ban. Számos emigráns szervezetben munkálkodott: Árpád
Akadémia (1966-tól), Szent László Rend
(1 974 -t ő l ), M a g y a r o k M i n d s z e n t y
Mozgalma (1975-től), Szent Lázár Rend
(1987-től). Írásai a magyar emigráció lapjai-

ban kaptak helyet, főként a Katolikus
Magyarok Vasárnapja, a bécsi Vasárnapi
Levél és Kultúrélet, a torontói Krónika és a
Magyar Élet hasábjain. Dr. Irányi László írta
róla 1980-ban: „Negyedi Szabó Margit
több, mint író és költő, több, mint az igaz
magyar ügyek támogatója, szervezője New
Yorkban. Küldetett és elhivatott apostol, a
bibliai erős asszony New-yorki kiadása.”
Saját értékelése szerint: „Írásaimban a
magyar hazafiasság és vallásosság eszméinek ébren tartója és krónikása vagyok. A
lelkem tele van hittel, reménnyel és szeretettel, amire igen nagy szükség van ebben a
zavaros világban. Hontalanságomban
göröngyös és hosszú volt az út, mely magányos, nehéz időn vitt keresztül, s mégis dal
fakadt az ajkamon, s ezzel lámpást adott
kezembe az Úr.”
Műveinek megismerését gyűjteményes
kötet nem segíti. Életútja 1945 előtti periódusának kutatását a SZER indulásakor eltöltött időszak megnehezíti, hiszen köztudottan az itthoniakat védve, gyakorlatilag titokként kezelték a munkatársak származási
adatait. Amit viszont biztosan tudhatunk,
hogy vérrokona volt Mészáros Lázárnak
(1796-1858), és kulcsszerepet játszott az
első felelős magyar kormány hadügyminisztere hamvainak hazajuttatásában.
Egyenes ági leszármazottként 1979-1980ban hozzájárulásának megtagadásával
megakadályozta az egykori altábornagy
hamvainak hazaszállítását az angliai Titley
temetőjéből, bármennyire szorgalmazta azt
a bajai pártbizottság több minisztérium
támogató közreműködésével, ugyanis a
nagy előd végrendeletében úgy rendelkezett, hogy nem kíván hazatérni mindaddig,
míg az ország területén idegen hatalom
katonái tartózkodnak. A rendszerváltás
után viszont anyagilag is támogatta az
exhumálást és a hamvak elhelyezését a
bajai Szent Rókus-kápolnába, továbbá az

Gyón, 1912. – New York, 1991. március 28.

eseményt megörökítő emléktábla állítását
is. Megromlott egészségi állapota miatt
1991. március 15-én személyesen már nem
lehetett az emelkedett pillanat részese, de
gondolatban bizonyosan hazai földön
zarándokolt, s újra bejárta a címben megénekelt margarétavirágos dabasi réteket is.
V. F.

Margarétavirág
Margitvirág ott a dabasi réten
s az összes többi magyar réteken,
minden nemes rózsánál és szegfűnél
százszor kedvesebb vagy nékem.
Te vadvirágok szűzi királynője
büszkén emeled magasba fejed.
Feletted dalol égbefúrt pacsirta
legtisztább nyári éneket.
Kertekben is nyílt és árulnak téged
az előkelő virágüzletek,
de visszavágyok a dabasi rétre,
ahol csokorba szedtelek.
S visszavágyok a régi ősi házba
- vagy én vágyódom oda vissza csak?
ahol egy régmúlt nyári délutánon
Koszorúba fontalak.
Margaréta ma is itt nyílsz előttem,
te vagy e szép, az emlékezet.
Megcsókolom hófehér puha szirmod
s harmatként könnyem rápereg.
(Magyar Élet 1982. június 12; p. 10.)
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A dabasi helytörténet

jelentősebb évfordulói 2018-ban
Ò 175 éve, 1843. január 7-én alakult meg Alsódabason a reformkor
helyi közéleti fóruma, a Dabas Gyóni Olvasó Társaság.
Ò 65 éve, 1953. január 7-én, Gyónon hunyt el Back Bernát szegedi
kötődésű, országosan ismert üzletember, műgyűjtő, mecénás és
politikus.
Ò 70 éve, 1948. február 28-án hunyt el Assisiben gróf Vay Péter
címzetes püspök, világjáró misszionárius, író, Kelet-kutató, a
katolikus egyház és a dabasi helytörténet jeles alakja.
Ò 110 éve, 1908. március 1-jén jelent meg a Dabas és Vidéke társadalmi és szépirodalmi hetilap első száma.
Ò 105 éve, 1913. március 1-jén hunyt el Budapesten dabasi Farkas
Pali, a 20. század elejének neves cigányprímása.
Ò 80 éve, 1938. március 1-jén, Gyónon hunyt el dr. dabasi Halász
Móricz földbirtokos, gazdasági főtanácsos, Pest vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, korábbi országgyűlési képviselő, a gyóni református gyülekezet főgondnoka.
Ò 165 éve, 1853. március 3-án végezték ki Pesten az alsódabasi születésű Sárközy Soma ügyvédet, a Noszlopy-féle felkelés résztvevőjét.
Ò 90 éve, 1928. március 7-én született Budapesten dr. Zlinszky
János jogtudós, volt alkotmánybíró, Dabas város 2015-ben
elhunyt díszpolgára.
Ò 70 éve, 1948. március 7-én született Gyónon dr. Balázs Mihály
irodalomtörténész, a Szegedi Tudományegyetem Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszttel kitüntetett (2006) profes�szora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Ò 115 éve, 1903. március 14-én hunyt el Alsódabason gyóni Zlinszky
Elek, az 1848-es forradalom és szabadságharc hadnagya.
Ò 70 éve, 1948. március 14-én a centenáriumi ünnepségsorozat
körzeti kiemelt központi ünnepségének színhelye volt az
alsódabasi Kossuth-temető és a Kossuth-ház.
Ò 110 éve, 1908. április 8-án hunyt el Gyónon Kalicza Ferenc református lelkipásztor, 1848-as honvéd, jeles adományozó.
Ò 160 éve, 1858. április 15-én hunyt el dabasi Halász Bálint ügyvéd,
Katona József principálisa.
Ò 80 éve, 1938. április 23-án, a gyóni rekordpályán halálos balesetet
szenvedett Eric Fernihough angol világrekorder motorkerékpárversenyző.
Ò 100 éve, 1918. május 23-án hunyt el a svájci Luganóban Vay
Sándor/Sarolta író, újságíró, a magyar kultúrtörténet kiapadhatatlan kútforrása.
Ò 110 éve, 1908. május 28-án adta hírül a Pesti Hírlap, hogy a lap
munkatársáról, gróf Vay Sándorról utcát neveztek el szülőföldjén,
Gyón községben.
Ò 125 éve, 1893. június negyedike és hatodika között Szász Károly
Duna-melléki református püspök éves egyházvizsgáló körútja
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részeként Alsódabasra és Gyónra érkezett. Az istentiszteleteken
főpásztori beszédet tartott, két helybéli család sarját konfirmálta,
presbiteri gyűléseken vett részt, és iskolavizsgálatot tartott, majd
Szánthó János esperes, szolgabíró kíséretében Bugyira távozott.
Ò 80 éve, 1938. június 26-án rendezte meg a Királyi Magyar
Automobil Club a gyóni rekordpálya utolsó versenyét, a Delmár
Walter jubileumi körverseny 3 kilométeres állórajtos gyorsasági
szakaszát.
Ò 130 éve, 1888. augusztus 12-én hunyt el Alsódabason
Vörösmarthy József, Alsónémedi község nyugalmazott református lelkésze, aki az 1848–49-es forradalomban vállalt szerepe
miatt börtönbüntetést szenvedett el.
Ò 65 éve, 1953. augusztus 17-én született Fojta Istvánné Bálint
Piroska, Dabas város (posztumusz) díszpolgára.
Ò 130 éve, 1888. augusztus 22-én hunyt el Budapesten Dabasi
Halász Géza orvos, Pest városának főorvosa, országgyűlési képviselő, a MTA tagja, a dabasi szakorvosi rendelőintézet névadója.
Ò 25 éve, 1993. szeptember 1-jén kezdte meg működését DabasSáriban a Szent János Katolikus Általános Iskola.
Ò 80 éve, 1938. szeptember 6-án 14 angol motoros érkezett a
gyóni rekordpályára. A Brookland klub küldöttsége, halott
sporttársukra, Eric Fernihough áprilisi halálára megható szertartással emlékezve, hatalmas koszorút helyezett el a pálya krétával
jelölt pontján.
Ò 205 éve, 1813. október 2-án született Bécsben Kászonyi Dániel
honvédszázados, író-újságíró, a gyóni Vay család nevelője.
Ò 20 éve, 1998. október 12-én láthatták először településünk
nézői a Dabas Televízió adását.
Ò180 éve, 1838 októberében költözött Alsódabasra, Bényey
László kúriájába a bebörtönzött Kossuth Lajos családja.
Ò 110 éve, 1908 novemberében jelent meg gróf Vay Péter „Kelet
művészete és műízlése” című munkája a Franklin Kiadó gondozásában.
Ò 75 éve, 1943. december 20-án kezdte meg működését Sári község külterületén az első magyar lokátor állomás.
Ò 90 éve, 1928. december 25-én született Gyónon Harmincz
István, az 1956-os forradalom mártírja.
Ò15 éve, 2003. december 28-án hunyt el Fojta Istvánné Bálint
Piroska, Dabas város (posztumusz) díszpolgára.
Ò 100 éve, 1918. decemberében jelent gróf Vay Péter „A keleti féltekén” című kötete, melyet a szerző főművei között tart számon
a szakirodalom.
Ò 225 éve, 1793. december végén fejeződött be az alsódabasi
református gyülekezet templomának építése, melyet 1794. január első napján szenteltek fel.
Összeállította: Valentyik Ferenc

2018. január											

Bábel Antónia:

H

Hódapó és Búbos

Illusztráció | Bábel Antónia

ódapó nem unatkozott, amíg a
többiek téli álmukat aludták.
A költözéskor maradt egy kevés fája, ami
mostanra teljesen kiszáradt. Odakészítette
az asztalra a csiszolópapír mellé a fadarabokat, aztán odatotyogott az ajtó melletti
akasztóhoz és a kabátja zsebeiben kezdett kotorászni.
– A bicskámat keresem – motyogta az
orra alatt a feleségének. – Helén, nem láttad a bicskámat? – bosszankodott hangosabban.
– O t t van az asz talon – intet t
Hódmama a fadarabok felé, miközben a
hintaszékben ülve a nyáron elnyűtt zoknikat foltozta. – Már odakészítetted.
– Nahát, észre sem vettem.
Hódapó odatelepedett a székre és
farigcsálni kezdte a kis fadarabokat.
– Ez lesz a királynő, ebből lesz a király, a
futók, ez meg a csikóké, ezek a kicsik meg
jók lesznek a parasztoknak. No és nem
feledkezhetek meg a bástyákról sem.
– Csak nem sakk-készletet faragsz?
– Dehogynem! Formába kell jönnöm,
mire újdonsült Móric barátom felébred a
téli álomból, és Nyúl Ubul előtt sem szeretnék szégyenben maradni – mormogta.
Hódapó kitartóan formázgatta a sakkfigurákat, innen-onnan lefaragott még
egy kis darabot, aztán csiszolt rajta egy
keveset. Amint így foglalatoskodott, egy-

szer csak valaki kopogott az ablakon.
Hódapó kikukkantott az ajtón és meglepve látta, hogy Búbos toporog az ablakban.
– Nocsak, szomszédasszony, Isten
hozta, mi járatban van? – mosolygott
Hódapó a bajusza alatt, hiszen még emlékezett a fogadtatásra, amikor beköltöztek.
A vízityúk egy kockás batyut cipelt
magával. Nyakát befelé nyújtogatva
fogott a mondókájához:
– Jó napot, szomszéd! Már jó ideje itt
lakunk egymás mellett és még sosem hívtak meg magukhoz, leszámítva azt az
egyetlen alkalmat, amikor ide jöttek, és
mivel a jó szomszédságért mindent meg
kell tenni, úgy gondoltam, önként látogatást teszek önöknél.
Hódpapa szerette a társaságot, de
egyáltalán nem örült, hogy ilyen fontos
elfoglaltság közben zavarják, mint a sakkkészítés. Azonban amikor látta, hogy
Búbos még ajándékot is hozott, úgy gondolta, talán várhat egy kicsit a bástya. Ha
már így igyekszik. Úgyis soká lesz még
tavasz!
– Hód Henrik! Hívd be a vendégünket,
ne álldogáljatok odakint ebben a hidegben! – szólt ki Hódmama, aki boldogan
tette félre a lyukas zoknikat.
Búbost azonnal teával kínálta, aki cso-

dálkozva nézte a faragványokat az asztalon.
– Sakkot készít, kedves szomszéd?
Milyen finom munka! – fejezte kis elismerését a vízityúk.
– Ó, már csak néhány figura van hátra.
Kétféle fából faragom, az egyik sötétebb,
így nem kell lefesteni.
– Remek! Ugyan sokkal jobban kedvelem az ultit és a snapszert, de ha már itt
vagyok, megtaníthatna… Közben megkóstolhatjuk ezt a pogácsát, amit sütöttem. Még meleg – nyújtotta át Búbos a
kis batyut a ház asszonyának.
Hódapó nem hitte, hogy vendégük jártas a kártyajátékokban, de ha már ilyen
játékpartnere akadt, nem volt kifogása a
kihívás ellen. Befejezte a faragást, elosztották a figurákat, de Hódapó arca hirtelen gondterheltté vált.
– Micsoda figyelmetlenség! Nem
tudunk játszani, hiszen nincs sakktáblánk!
– sajnálkozott most már igazán a dolgon,
hiszen egészen beleélte magát a játékba.
– Igazán kár – lombozódott le a vízityúk is. – Haza szaladhatok kártyáért! –
ajánlkozott, de Hódapónak nem fűlött a
foga sem az ultihoz, sem a snapszerhez.
– Azért ne mondjunk le azonnal a sakkról,
hátha találunk valami megoldást.
Hódmama éppen kitette tálra Búbos
pogácsáját, amikor megakadt a szeme a
batyun.
– Nahát, ez a terítő éppen megfelelne,
nem igaz? – kisimította a kockás anyagot,
férje és a vendég örömére.
Hódapó azonnal felállította a sakkfigurákat, és megkezdődött a lecke. Búbos
kitartóan figyelt. Egész jó tanítványnak
tűnt, és még a terítőjét is Hódapónak
ajándékozta. A nap már rég lement, amikor hazafelé tartott. Bár jó hideg volt, de a
boldogság, hogy jóvátette múltkori nem
túl illendő viselkedését, kimondottan felmelegítette.
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Sportgála 2017
D

ecember 14-én a Sportgála keretében köszöntötte az önkormányzat Dabas kiemelkedő teljesítményt nyújtó
sportolóit az OBO Arénában. A résztvevőket Kuli Imre az Emberi Erőforrások
Bizottság sportért felelős alelnöke és
Kőszegi Zoltán polgármester üdvözölte.
A rendezvényen tíz sportág kiemelkedő
teljesítményt nyújtó sportolói vehettek át,
egyéni és csapatteljesítményükért év

sportolói díjakat, valamint önkéntes munkájuk elismerésben részesültek a Barcelona
focitábor segítői. Ezen az estén adta át az
önkormányzat az év utánpótlás- és felnőtt
csapata elismeréseket, amelyeket a Dabas
VSE KC utánpótlás férfi kézilabdázói és a
NB I-es felnőtt kézilabdacsapata vehetett
át. Az év edzőjének a testület Tomori
Győző kézilabdaedzőt nyilvánította. A
város egyik legrangosabb elismerését, a

Dabas Város
Sportjáért kitüntetést a Wellis
Magyarország Zr t.
vezetői vehették át sokéves sporttámogatói tevékenységük elismeréseként.
A műsorban részt vettek a Top Fitness
versenyzői és a Dabasi Táncszínház csapata.
– szerk –

Fotók | Karlik Dóra
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Fehérvári Fanni–fitnesz; Apocalypto
csapat (Dori Renáta, Pelikán Petra, Radnai Réka, Radnai Zsófia, Répás Vanda) – fitnesz csoportos produkció; Kanyik András – triatlon; Bukovszki Tünde
– triatlon; Nagy Ágnes – duatlon;
Farkas Csaba – duatlon; Fabók Vivien – úszás; Farkas Zsolt – úszás;
Hrubos Viktor – amerikai futball;
Gyulafalvi Máté – amerikai futball; Makrai László – labdarúgás;
Riesz Dávid – labdarúgás; Gendur
Gina – labdarúgás; Váradi Attila – Kyokushin Karate; dr. Fazekas Ádám – KyoNewaza földharc;
Tóth Roland – röplabda; Pocsai
Rajmund – kézilabda; Podoba János – kézilabda; Bocskai Boglárka
– kézilabda; Talapka Csenge – kézilabda.
Az év utánpótláscsapata – a
DABAS VSE KC ifjúsági csapata.
Az év csapata – A DABAS VSE
KC felnőtt kézilabda csapata.
Az év edzője – Tomori Győző.
Dabas Város Sportjáért – Wellis
Magyarország Zrt.

2018. január										

sport

Top Fitness SE
– Évvége
2017 decemberében három fontos esemény
történt a Top Fitness Sportegyesület életében.

A

hónap elején sportolóink Fit Kid versenyen vettek részt
Mórahalmon, ahol az I. osztályban csoportos, a II/A.
osztályban pedig egyéni megmérettetést rendeztek. A
csapatverseny már a 2018. évi Európa-bajnokságra vezető sorozat első állomása volt, ennek megfelelően a
lányok nagyon felkészülten, jól versenyeztek. A Rolling
formáció - Dori Renáta, Mihály Dorina, Pelikán Petra,
Pelikán Réka, Radnai Réka, Radnai Zsófia, Szilágyi Dóra,

Szilágyi Réka és Weil Evelin - 2. helyen végzett, a Földrengés kiscsapat - Gecser Enikő, Radnai Zsófia, Salga Léna - pedig 4. helyezést ért
el. Egyéni sportolóink szintén nagyon szépen helytálltak és eredményesen szerepeltek. Helyezések:
3. Szilágyi Dóra, 6. Forgács Adél, Wenicz Hanna, 7. Nagy Hédi
	December 14-én a Városi Sportgálán is fontos szerepet kapott a
Top Fitness SE, hiszen versenyzőink színvonalas műsora színesítette
a rendezvényt. A gálán fitness kategóriában Fehérvári Fanni és az
Apocalypto formáció - Dori Renáta, Pelikán Petra, Radnai Réka,
Radnai Zsófia és Répás Vanda - kapta meg az Év Sportolója díjat.
	Az évzáró Karácsonyi Gálát december 17-én az OBO Arénában
rendezte meg a Top Fitness SE. A gálán az óvodásoktól a legnagyobbakig az egyesület valamennyi tornásza fellépett, és a nagyszámú közönség előtt lelkesen mutatta be a közös táncokat, versenygyakorlatokat. A lányok nagy sikert arattak, és ünnepi műsorukkal méltón búcsúztatták a 2017-es évet.
Radnai Laura

Karete-sikerek

Újabb sikereket zsebeltek be a dabasi karatékák

N

ovember 25-én is versenyeztek
karatékáink a 17. Nagykun Kupán,
Karcagon, ahol szintén full-kontakt kategóriában indultak.
A nagyon erős mezőnyben és rendkívül
kemény csatákban ismét helyt álltak a
dabasi harcosok. Horváth Tamás második,
Garamszegi Zente második, Peszeki Bence
harmadik helyezést ért el.
December 9-én került megrendezésre
Budapesten a Mikulás Kupa Kyokushin
Karate országos verseny. A Dabasi
Táncsics Mihály Gimnáziumban működő
dojonkat két karatéka képviselte az utánpótlás-bajnokságon. Garamszegi Zente
kemény küzdelmek után sérülés miatt
nem tudta folytatni a versenyt, de így is a
harmadik helyen végzett. Horváth Tamás
minden küzdelmét magabiztosan nagy
fölénnyel nyerte. A második küzdelme

mindössze 6(!) másodpercig tartott,
KO-val végződött! A sok és kemény
munka gyümölcse az aranyérem!
Akinek kedve lenne kipróbálni ezt a
szép és kemény sportot, keresse a
Harcos Dojot a gimnáziumban minden
hétfőn és szerdán 17-órától, 5 éves kortól. Nem verekedni tanulnak az edzéseken a gyerekek, hanem játékosan
ismerkednek meg ezzel a sporttal.
Fegyelem, erőnlét, tisztelet, mozgáskultúra, ezeket tanulják nálunk.
OSU!
Peszeki Attila karate edző
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