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„Az országok sorsa a növekvô nemzedékektôl függ.
Ha a nevelés gondos, alapja erkölcsös, irányítója igaz hit,
csak az esetben nyújthat biztosítékot nyugalma
és felvirágoztatása és csak akkor kerül saját fiai kezébe.”

Gróf Vay Péter

70 éve,

1948.
1948. február
február 28-án
28-án

hunyt el Gróf Vay Péter
Cikkünk a 21. oldalon

rendezvények, események									Dabasi Újság

A magyar kultúra napja

I

vezetését, így a díjat is ő vette át a Bazsalicska Citerazenekar nevében. A kultúra-díjasok nevében a tavalyi kitüntetett, dr. Szabó József
János szólalt fel és méltatta az esemény jelentőségét.
A rendezvénynek különleges környezetet teremtett az Agóra
művészeti csoport kiállítása, ahol képző- és iparművészek munkái
népesítették be a falakat és a teret. A világszínvonalú tárlat szellemi
szülője Ligetvári István és lánya, Dorottya, akik sokat tesznek a
magas nívójú művészeti értékek meghonosításáért városunkban. A
kiállítók mind neves művészek: Attalai Zita, Balogh Eleonóra, Karsai
Zsófia, A Varga Imre, Holló István, Orci József és Tóth Gyula
Tothems.
A rendezvénynek különleges keretet adott ifj. Szlama László és
Raffay Boróka népzenészek fergeteges játéka. Az esemény lezárásaként a közönség meghallgathatta ifj. Szlama László édesapja
emlékére komponált művét, amely különleges lüktetésével, rapszodikus hangzásával felidézte Szlama László életútját, és könnyeket
csalt mindazok szemébe, akik ismerték és szerették a kiváló népzeneoktatót, népművészt.
Kapui Ágota

Fotók | Karlik Dóra

dén a Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház adott
otthont a kultúra napi ünnepségnek. Január 19-én, pénteken,
Kőszegi Zoltán polgármester teltház előtt nyitotta meg az eseményt, amelynek egyik legjelentősebb és legfelemelőbb mozzanata
a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj átadása volt. Az idei
elismerést a Bazsalicska Citerazenekar vehette át, amely az évek
során jelentős sikereket ért el, és minden megmérettetéséről a legnagyobb szakmai elismeréssel térhetett haza. A citerazenekar vezetője a nemrég elhunyt Szlama László volt, aki szakmai tudásával
megalapozta a csoport jövőjét, és eljuttatta a népi hagyományőrzés
élvonalába. Távozása után Pavella Krisztina viszi tovább a csoport
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Balassi-mise Dabason

2018

érsek, városunk díszpolgára celebrálta.
Érsekatya szentbeszédében megemlékezett Balassi Bálint költő életútjáról, költészetéről. Kiemelte, hogy milyen szép kezdeményezés, hogy Bálint napkor a magyarság
jelenéért és jövőjéért sokat tevékenykedő
irodalmárokat ismernek el a felszentelt
szablyákkal. Az ünnepi eseményen részt
vett a felvidéki Királyfiakarcsa küldöttsége
is. A szentmise során közreműködött a
Balassi-érmes Misztrál együttes, valamint a
szentmisét követően ünnepi koncerttel
örvendeztették meg a közönséget. A ren-

dezvény zárásaként Molnár Pál újságíró, a
díj alapítója, a Balassi Kard Művészeti
Alapítvány elnöke mondott köszönetet
azért, hogy Dabas Kosztolányi Gyula képviselő úr javaslatára befogadta ezt az eseményt.
A Balassi-kardok átadására Bálint napkor, lapzártánk idején kerül sor, az elismerést Lövétei Lázár László költő, esszéista,
folyóirat-szerkesztő költészetéért, valamint
Marin Georgiev bolgár műfordító magyar
költők műveinek fordításáért veheti át.
Feldman

Fotók | Karlik Dóra

-ban, több Kárpátmedencei település
után, városunkban először került sor a
Balassi -kardok megszentelésére az
alsódabasi Magyarok Nagyasszonya Római
Katolikus Templomban, január 12-én. A
Balassi-kard az egyik legrangosabb irodalmi elismerés, amelyet minden esztendőben
egy költőnek és egy műfordítónak adományoznak Bálint nap alkalmával.
A kardszentelő szentmisét dr. Bábel
Balázs Kalocsa–
kec skeméti

A dabasi városnéző kisvonat sofőrt keres
D-kategóriás buszvezető jogosítvánnyal rendelkező
megbízható sofőrt keresünk a dabasi városnéző
kisvonathoz. Elsősorban tapasztalattal rendelkező sofőrök,
nyugdíjasok jelentkezését várjuk.
Érdeklődni
a 06-20/370-7803-as és a 06-29/561-282-es
telefonszámon vagy
az ifjerdelyi.zs@gmail.com e-mail-címen lehet.
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„Dabason jó dolgok történnek!” – Ligetvári István immár szállóigévé vált mondata
járt a fejemben idén, miközben hallgattam Szlama Laci és Raffay Boróka játékát a
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepen a Kossuth Ház Galériában.

Úton a jó dolgok felé
…avagy a „hagyományos kortárs” Dabason
A zene tökéletes harmóniában volt a tárlat anyagával, és az idei díjazottak szellemiségével.
A hagyományok különleges keveredése volt ez a kortárssal, a múlt és a jelen keserédes találkozása egy olyan ünnepen, amelyen sokan jelen voltak nem csupán testi valójukban, hanem
a jelenlévők szívében, lelkében. Idén is kiosztották a Dabas Város Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díjat, amelyet a Bazsalicska Citerazenekar kapott. Az elismerést Pavella Krisztina, az
együttes művészeti vezetője vette át – de aki ott volt, az talán érezte – hogy még Valaki figyelt
bennünket… és nagyon büszke volt nem csupán a kis csapatára, hanem a fiára is…

Kőszegi Zoltán
A bőség megteremtésén fáradozva az ember képes-e boldognak
lenni? Közép-Európában, így Magyarországon is túl sok energiát kellett
a bőség megteremtésére fordítani, így kevesebb idő jutott arra, hogy
örömteli pillanatokat, jobb életminőséget éljünk meg. Talán a 21. század ezen évei megteremtik a lehetőségét annak, hogy a mindennapi létünket egy
magasabb dimenzióba emeljük. Ebben az egyik legkiválóbb eszköz a kultúra, és az a
kulturális élet, a szűkebben értelmezett művészet, ami fel tud emelni minket. Nekünk,
dabasiaknak helyi szinten is szét kell néznünk, hogy milyen értékeink vannak, mik
óvnak meg minket a létfenntartásért vívott harc közben, és az emberi minőségünket
„értéken tartják”.

Ligetvári István
Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy
csináljunk itt egy kortárs művészeti gyűjteményt. Ennek
apropóján összehívtuk a művészeket, akik felajánlották
gondolataikat, tárgyaikat a gyűjteménynek. Én ezt úgy
gondoltam, hogy a Piaccsarnokban lenne a kortárs gyűjtemény, ahol a statikus alkotások együtt lélegeznének a
város nyüzsgésével. Ennek kapcsán lett a nevünk Agóra. Elmentünk
Besztercebányára, és miközben bejártuk az ottani művészeti egyetemet,
elhatároztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot az Egon Schiele Központtal
Cˇ eský Krumlovban, hogy mi lenne, ha ott kiállítanánk? Összeállt az
anyag. A kiállítás címe: Úton. Elindultunk egy olyan úton, amelynek célja,
hogy a műalkotások kikerüljenek a galériából és a hétköznapokban art
kultúrában jelenjenek meg. Kerüljön valódi érték a tömegcikkek helyére.
Nézzék meg ezt a kiállítást, nézzék meg, amikor nincs tömeg. Szenzációs!
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Attalai Zita

Szlama László

Nagyon szeretünk Dabasra jönni, mert a hely
maga tetszik nekünk. Dabas a kúriák városa,
így lenyűgöz az épített örökség megőrzésének módja. Ezen kívül figyelemreméltó az a
kulturális tevékenység, amit itt végeznek Ligetvári István vezetésével. Örülök, hogy tagja lehetek ennek a kortárs művészeti
egyesületnek, ami egyre nagyobb aktivitást mutat. Most különleges dologgal érkeztem: néhány éve dolgozom azon, hogyan
lehet a szegedi papucsot úgy megújítani, hogy a mai korban is
viselhető legyen. Egy fotósorozat látható itt, amely a munka kezdetét jeleníti meg, hiszen még nincsenek készen a darabok, a
munkafolyamat közepén járok. Szeretném, ha a mindennapi
életben újra felfedeznénk ezt a tárgyat. Ez egy olyan unikális
dolog, ami máshol nincs. Úgy érzem, hogy a magyaroknak az
öltözködésben a cipő másodlagos kérdés. Szeretném felhívni a
figyelmet arra a kreációimmal, hogy a cipő mennyire fontos
eleme a ruhatárunknak. Hiszen néha egy cipő többet mond,
mint bármely más ruhadarab. Azon dolgozom, hogy akik ezt
még nem tudják, nyissanak efelé.

Édesapám nagyon büszke onnan
fentről, hogy két csapatot is eljuttatott odáig, hogy ezen a napon díjazzák őket. Először a Kéknefelejcs
Népdalkörrel, most pedig a Baz salic ska
Citerazenekarral vehettük át a Dabas Város
Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat. Tudom,
hogy ez hihetetlen büszkeséggel tölti el, itt van
velünk, figyel. Az utolsó dalt hozzá írtam.
Gondolkodtam, hogy mennyire kell ezt magyarázni, de úgy döntöttem, mindenkire rábízom,
hogy kiből mit hoz ki…

Szabó József János
A kultúra az élet művelése. A hagyományt is jelenti.
Amikor 1943-ban az angol parlamentben egy képviselő felvetette, hogy a háború okozta költségek
miatt megszorításokat kell alkalmazni a kultúra
területén, Winston Churchill miniszterelnök azt felelte: rendben van. De akkor mi az, amiért harcolunk?

Pavella Krisztina
Meglepetés volt a díj, én nem tudtam róla. Én Bugyin
lakom, nemrég vettem át a zenekar vezetését, így
nagyon nagy megtiszteltetés. Tiszteltem és szerettem
Szlama Lászlót. Régóta ismerem, hiszen amikor ő
elkezdte a Kéknefelejcs Citeracsoportot, akkor én
Kovács Lászlóval jöttem ide Dabasra, akivel éneket és
citerát tanítottunk. Lehet, hogy ő intézte így, de miután
elment, valahogy megtaláltak engem és összehoztuk a
zenekar vezetését. Laci útján én tovább járhatok,
tovább öregbíthetem ennek a városnak a hírnevét. Az
első próbákon sírtunk. Nem ismertük egymást a zenekarral. Az elején a próbák beszélgetésekkel, Laci emlékének felidézésével zárultak. De tudtuk, hogy muszáj
csinálni. A munkát folytatjuk, egymásra hangolódtunk,
összetart minket a zene, a szeretet és Laci emléke.
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Hétköznapi
angyalok
Naponta találkozunk emberekkel, ismerősökkel és ismeretlenekkel a boltban, az iskolákban, az óvodákban,
a munkahelyünkön, az utcán. Sokszor még az ismerőseink
ről sem tudjuk, hogy a munkájukon kívül mivel foglalkoznak, mi a hobbijuk, mit rejt a szívük. Rohanó világunkban
elsuhanunk a hétköznapi angyalok mellett, pedig léteznek, köztünk élnek.

E

gyik nap besétált az önkormányzathoz egy kisgyermekét nevelő édesanya, aki nem azért jött, hogy panaszkodjon, hogy segítséget kérjen – pedig volt
idő, amikor maga is segítségre szorult volna
– hanem azért, mert ő szeretett volna segíteni másokon. Így kerültem kapcsolatba
Miklovicz Szilviával, aki által a LáriFári
Alapítványon keresztül négy dabasi, nehéz
sorsú családnak szerezhettünk örömet.
Számtalan nehéz sorsú, tragédiákat
megélt család él Dabason. Igyekszünk mindenkire odafigyelni, vagy így, vagy úgy
segítő kezet nyújtani feléjük! Hogy kinek
kezdődött az éve szerencsésen, nem rajtunk múlott… bár mindenkinek így kezdődhetne! Egy alapítvány az általunk beküldött számtalan ajánlás közül négy családot
választott ki, és egy felejthetetlen hosszú
hétvégét tölthetnek el egy négy csillagos
szállodában, Balatonon.

Hogy mit kell tudni erről az alapítványról, arról Miklovicz Szilviát kérdeztem:
– Mi a LáriFári Alapítvány célja és tevékenysége?
M. Sz.: A bármely okból – különösen,
de nem kizárólag betegség miatt – átmenetileg nehéz élethelyzetbe került gyermekek és családjuk támogatása, segítése, életkörülményeik javítása. Az érintett családok
egységének, a családi összetartozás fon-
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tosságának erősítése. Az alapítvány tevékenységét elsődlegesen Magyarország
dunántúli területén folytatja. E célok megvalósítása érdekében az alapítvány művészeti és mentálhigiéniás, továbbá sport- és
szabadidős programok, művészetterápiás
(pl. képzőművészeti terápia, meseterápia)
foglalkozások szervezésével, lebonyolításával, támogatásával elősegíti az érintett
gyermekek és családjuk testi-lelki gyógyulását, a családi egység megerősítését.
Az alapítvány kaposvári székhelyű, elnöke: Paskáné dr. Hosszú Adrienn, aki azért
hozta ezt létre, mert az ő kisfia is daganatos betegségben szenvedett évekkel
ezelőtt.

dők, tűzoltó és rendőr árva/félárva gyerekek, az S.O.S. gyermekfalu gyermekei
vesznek részt a Balaton különböző helyszínein egynapos program keretében. Az
alapítvány segítségével kézműves foglalkozásokon ügyeskedhetnek, illetve önkéntes hajósok segítségével vitorlázhatnak
családtagjaikkal. A nap során háromszori
étkezést biztosítunk nekik. A kézműves
foglalkozások keretében mi, önkéntesek is
beöltözünk különböző jelmezekbe.
Voltunk már kalózok, az olimpia évében
olimpiai játékokat készítettünk. Szinte
minden rendezvény végére érkezik egy
bűvész is, aki félórás trükkökkel kápráztatja el a gyerekeket, szülőket.

– Hogyan kapcsolódtál be az alapítványi munkába?
M. Sz.: Én először a férjemen keresztül
találkoztam Adrival és az alapítvánnyal,
három évvel ezelőtt. Ők együtt önkéntesként vettek részt a Bátor Táborban, innen
a kapcsolat.
A férjem 2008 óta vállal önkéntes feladatokat, először a Bátor Táborban, majd
az Eurakvilo Regattán, az utóbbi négy
évben pedig a LáriFári Alapítványnál. Mint
említettem, én három évvel ezelőtt szántam rá először magamat, hogy részt
vegyek egy ilyen eseményen. Ezeken a
regattákon down szindrómás, kerekes
székes, onkológiai betegségben szenve-

– Most viszont egy hosszú hétvégét
ajánlott fel az alapítvány! Az országból
hány család pihenhet április végéig?
M. Sz.: Az országból 17 család tölthet
el egy felejthetetlen hétvégét a BL Yacht
Club & Apartments-ben, Balatonlellén.
– Dabasról hat család üdülhet az
elkövetkező napokban, mit lehet tudni
ezekről a családokról?
M. Sz.: Hat különböző élethelyzetben
lévő családot választottak ki. Az egyiküknek két beteg kisgyereke van, a másik két
családnál az édesanya az édesapa halálát
követően szerény körülmények között,
egyedül neveli két gyermeküket, a negye-
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dik család egy down szindrómás kisgyermeket nevel, az ötödik pedig nagyon
nehéz anyagi helyzetben él, a hatodik családban pedig egy édesapa neveli egyedül
három pici gyermekét.
– Említetted, hogy az alapítvány elsősorban a dunántúli településeken tevékenykedik. Számíthatunk-e a jövőben is a
segítségükre?
M. Sz.: Igen, már két nyári élményterápiás program előszervezését is megkezdtük, amely által a G róf Vay Péter
Szolidaritási Alap 20 családjának és a
Reménysugár Napközi Otthon lakóinak
szeretnénk kedveskedni.
– Milyen érzésekkel vágtál bele az
első önkéntes munkádba?
M. Sz.: Amikor először rászántam
magam, hogy részt vegyek egy ilyen ese-

ményen, bevallom őszintén, nagyon izgultam, főleg hogy daganatos beteg gyerekek vettek részt rajta a családjukkal. Azt
mondtam a férjemnek, hogy rendben,
elmegyek, de én csak figyelek a háttérből,
fotózgatok, és őrzöm a saját gyerekeinket.
A gyerekek is akkor jöttek először velünk,
és az úton próbáltuk felkészíteni őket. Azt
kérdezték, hogy milyenek lesznek ezek a
gyerekek. Elmondtuk, hogy lehet, hogy
nem lesz hajuk, vagy műtéti hegük lesz
látható, stb. Mondanom sem kell, nagyon
izgultam mind magam, mind a gyerekek
miatt, mit fognak, fogok érezni. Vége lett
a napnak, rengeteget fotóztam, nagyon
megható pillanatokat is sikerült elkapnom,
a gyerekek is feltalálták magukat, mindenki nagyon jól érezte magát. Elindultunk
haza, és a férjem legkisebb fia megkérdezte az autóban: - Apa, és hol voltak a
beteg gyerekek??? Ez a kérdés egy életre

Gondoskodás éve
beégett mindkettőnkbe! (Ebből is látszik,
hogy a gyerekek még nem a külső alapján
ítélnek meg dolgokat, ők még az őszinte,
szívből jövő játékot tartják fontosnak)
Innen indult minden, és most itt tartunk, hogy a LáriFári Alapítvány, illetve a
Balatonlelle Jótékony Angyalai segítségével sikerül négy családot eljuttatnunk
D a b a s r ó l e g y h o s s z ú h é t v é g é r e.
Hihetetlenül jó érzés megélni az örömüket!
Remélem a nyár folyamán sikerül még
több dabasi családon segítenünk, ha nem
is egy hosszú hétvégével, de egy nappal,
amikor kizárhatják az életükből a nehézségeiket, és jól érezhetik magukat. Ami
tőlünk telik, megtesszük, és természetesen köszönjük a ti segítségetek is!
– Köszönjük szépen, kitartó munkát
kívánunk!
Jurácsik Andrea

városunk legifjabb lakói
Baba
Czinkos Marcell
Tanka Lilla Sára
Bozai-Kiss Rozina
Molnár László Kornél
Bai Cecília Orsolya
Garamszegi Erik
Bödő Boglárka
Petrik Larissza
Tunner Dusán
Konrád Tamara
Bagi Boglárka
Danyis Ádám
Filler Emma Zille
Iosif Liza Jázmin
Simári Hanna
Dormány Benedek

Született
Anya
2017. 10. 14.	Bálint Krisztina
2017. 11. 09.
Feka Tímea
2017. 11. 24.	Bozai Zsuzsa
2017. 12. 04	Danyis Enikő
2017. 12. 17.	Bai Orsolya
2017. 12. 26.	Garajszki Mária
2018. 01. 30.	Kardos Henrietta
2018. 01. 04.	Kovács Éva Georgina
2018. 01. 04.	Bartus Barbara
2018. 01. 10.	Váczy Zsuzsanna
2018. 01. 04.	Balogh Beáta
2018. 01. 05.	Gáspár Szabina
2018. 01. 09.	Krizsán Csilla
2018. 01. 10.
Franczen Zsuzsanna
2018. 01. 19.
Pernyész Renáta
2018. 01. 19.	Buncsák Réka

Csomagolókat, gépkezelőket keresünk 2 műszakos (12 órás)
munkarendbe a Prologis ipari parkba, valamint raktárosokat
2 műszakos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú
2018. február 13. kedd, 13.00 óra, Dabas, Szt. István u. 58., Kossuth Művelődési Központ

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

Baba
Dormány Kende
Szabó Natasa
Babin Ármin Ádám
Farkas Bence
Gebura Nándor
Karsza János
Szegedi Natália
Nagy András
Szabó Kitti
Oláh Enríkó Szálvátór
Garamszegi Erik
Molnár László Kornél
Bai Cecília Orsolya
Farkas Flóra

Született
Anya
2018. 01. 19.	Buncsák Réka
2018. 01. 16.
Bálint Renáta
2018. 01. 23.	Kancsár Edina
2018. 01. 21.
Laja Nikolett
2018. 01. 18.
Kopasz Krisztina
2018. 01. 23.	Szalay Zsófia
2018. 01. 26.	Kucsera Mónika
2018. 01. 28.	Vida Zsuzsanna
2018. 01. 24. 	Bosánszki Rozália Magdolna
2018. 01. 26.	Kucsera Ágnes
2017. 12. 26.	Garajszki Mária
2017. 12. 04.	Danyis Enikő
2017. 12. 17.	Bai Orsolya
2017. 12. 19.	Zelovics Niki

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

DABAS központi részén az 5-ös számú főút
mellett – üzletnek, bemutatóteremnek, szerviznek,
raktárnak, gyártócsarnoknak –

HELYISÉGEK hosszútávra KIADÓK.
Érdeklődni: +36-30/977-0656
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50 éve a dabasi egészségügyben
Fotó | Rizmaier Antal

F

ebruár 1-jén, csütörtökön a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet munkatársai, vezetősége, asszisztensek és
orvosok együtt köszöntötték dr. Bodó Ágnes főorvos asszonyt,
aki napra pontosan 50 éve érkezett az intézmény laboratóriumába. Az ünnepségen Klemencz Györgyné intézményvezető
köszöntötte az ünnepeltet, majd Kőszegi Zoltán polgármester
méltatta a doktornő munkásságát, a város közösségében betöltött szerepét. A doktornő az évtizedek folyamán letette névje
gyét Dabas egészségügyében, aktívan részt vett a szakorvosi
rendelőintézet fejlesztésében, és kutatási által, kollégáival együtt
jelentős eredményeket ért el a gyógyításban is. Az általa vezetett
laboratórium korszerűségét, felszereltségét messze földön elis-

merik és a legmagasabb szakmai körökben is méltányolják.
Bodó doktornőnek az a vágya, hogy vasdiplomáját akkor vehesse át, amikor szeretett unokája is megkapja diplomáját az orvosi
egyetemen.
Jó egészséget, további aktív éveket és boldogságot kívánunk a
doktornőnek szerettei és munkatársai körében!
K.Á.

Szülésre felkészítő tanfolyam

H

agyományainkhoz híven februárban folytatódik a szülésre felkészítő tanfolyamunk, ahol a várandós
mamákat és párjaikat látjuk el elméleti és
gyakorlati információkkal, ezzel biztosítva
a sikeres és élménygazdag szülést.

Az előadássorozat 10 részből áll, bármelyiknél be lehet kapcsolódni, előzetes
bejelentkezés nem szükséges, a részvétel
ingyenes. Az első két alkalommal Thomas
Gordon féle kommunikációs tréninggel
kezdünk, amelyet nem csak kismamáknak
ajánlunk!
A felkészítés helyszíne: Lakos doktor utca 27. Levendula-ház Városi Nappali

Programok:
Február 21., 17.00 óra: Kommunikációs
tréning; előadó: dr. Jurácsik Tímea
Gordon-tréner, Life Coach
Február 28., 17.00 óra: Kommunikációs
tréning
előadó: dr. Jurácsik Tímea Gordontréner, Life Coach
Március 7., 17.00: Szülésre felkészítő és
szülés utáni regeneráló torna
vezeti: Szabados Tímea
Március 14., Vajúdástámogatás
vezeti: Mészáros Eszter dúla
Március 21., A szülés folyamata:
vezeti: Hámori Andrea szülésznő

Házassági évfordulók
2018-ban kötöttek házasságot:
Január 19.	Ábrahám Andrea – Dori László
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Január 12.	Bajusz Ildikó – Jelenek János
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Január 15.	Sponga Erika – Balogh István Richárd
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Január 9.
Precsinszki Andrea – Feldman László
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Január 13.	Bozsik Mária – Ungvári József Péter
Január 21.	Kaposvári Ágnes – Valentyik Sándor

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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Március 28., Szülés, fájdalomcsillapítás, császármetszés nőgyógyász vezetésével
Április 4., Szoptatás, hozzátáplálás
előadó: Farkasné Dallos Edina védőnő
Április 11., Csecsemőgondozás
vezeti: Kucsera Andrásné védőnő
Április 18., Gyermekbetegségek, védőoltások, gyermek elsősegély
vezeti : dr. Katona Edit gyerekorvos
Április 25., Nők egymás között, szexuális
élet a szülés után
vezeti: Séllei Györgyi szexológus
Április 27., Meglepetésajándék a résztvevőknek
Kismamafotózás Braun Ági fotós által

városunk legidősebb
lakói
Dr. Mikó Miklósné
(Okolicsányi Veronika Ottilia)
Takács Sándorné (Deli Margit)
Péli Lászlóné (Szegedi Mária)
Tar Béla
Fekete Józsefné (Major Julianna)
Tóth Istvánné (Kajdácsi Erzsébet)
Simári Mihályné (Galacz Julianna)
Pap Teréz
Majeczki Miklósné (Kancsár Anna)

1928. 01. 04.
1928. 01. 13.
1928. 01. 16.
1928. 01. 17.
1928. 01. 29.
1927. 01. 08.
1927. 01. 19.
1925. 01. 22.
1925. 01. 28.

90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
90 éves
91 éves
91 éves
93 éves
93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap

D

sében. Róluk, a bajba jutott családokról
– napi gondjaink közepette – gyakran
megfeledkezünk.
A Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap
immár 9 éve szociális szolgáltatásaival
nyújt segítséget az ilyen szörnyű veszteséget megélt családoknak. Az alapba érkezett anyagi felajánlásokból – az Ad-Hoc
Bizottság döntése alapján – sikerült csökkenteni több család pénzügyi terhét,
támogatást nyújthattunk otthont mentő
programokban, felnőttképzésekhez és
tanulói vizsgákhoz, tehetséges gyerekek
továbbtanulásának támogatásában, gyerekgyógytorna, gyógypedagógiai fejlesztések biztosításában, házfelújítási munkálatokban. Rendszeresen szervezünk közös
programokat, gyászfeldolgozási terápiát,
kirándulásokat, gyermekek részére ingyenes táborozási lehetőségeket, hogy ezáltal
is segítséget nyújthassunk számukra, hogy

közös összefogással újra építsék életüket.
Dabas város lakói, vállalkozói rendszeresen
támogatják a város vezetése által szervezett jótékonysági és közösségi programokat. Ezáltal is hálásan köszönjük!
A Gondoskodás Évében tisztelettel kérjük Önöket, amennyiben tudnak olyan
gyermekről, aki támasz nélkül maradt a
családjával, jelezzék felénk!
Kérjük, amennyiben módjukban áll,
Önök is járuljanak hozzá a rászoruló családok erkölcsi és anyagi megsegítéséhez,
amelyet a Gróf Vay Péter Szolidaritási Alap
számlaszámára: 64400082-3000605671200071 várunk.
„Minden csak por és hamu…minden törékeny ábránd, és a gondoskodás híján, amely sosem tart örökké,
nyomtalanul elenyészik.”
(Gordon Dahlquist)
J. A.

Fotók | Mráz Lídia

abas Város Önkormányzatát a
2009-es évben bekövetkezett
számtalan családi tragédia arra ösztönözte, hogy a helyi vállalkozókkal összefogásban egyedülálló módon létrehozza a Gróf
Vay Péter Szolidaritási Alapot, annak
érdekében,hogy a nagy hirtelenséggel
elárvult, támasz nélkül maradt családokon
segítsen.
Rohanó életünkben természetes, hogy
munka, iskola, óvoda után a család minden
tagját meleg otthon, terített asztal várja.
Mindez egy tragédia következtében egy
szempillanat alatt megváltozhat a család
számára, mindennapi küzdelemmé válhat a
megélhetés, az élelem beszerzése, a fűtés,
a ruházkodás, a gyermekek iskoláztatása.
Településünkön az elmúlt években 56
gyermek maradt félárván, árván. 26 édesanya, 4 édesapa és 1 nagymama maradt
egyedül kiskorú gyermekei, unokái nevelé-

Megújult

a Dabasi Közétkeztetési Konyha

J

anuárban régi helyén, de megújult környezetben kezdte el működését váro
sunk közétkeztetési konyhája. A mintegy
171 millió forintos fejlesztés eredményeként a korábbi ezerötszázról kétezer adagra nőtt a konyha főzőkapacitása. A beruházás során megtörtént a főző-, raktározó
és előkészítő helyiségek teljes felújítása, új,

korszerű szellőző és párátlanító rendszert
alakítottak ki az épületben. Az előírásoknak megfelelően egy olyan elkülönített
konyhahelyiséget is létrehoztak, amely az
ételallergiások étkeztetését biztosítja.
A felújítás a kiszolgálóhelyiségekben is 21.
századi körülményeket teremtett. A beruházás során új eszközökkel is gazdagodott

a konyha, amely a kapacitásbővüléshez és
a minőségjavuláshoz is hozzájárult.
A beruházás eredményeként, a szakemberek elmondása szerint, városunk
közössége az ország egyik legjobban felszerelt, legmagasabb minőségű közétkeztetési konyhájával rendelkezik.
–szerk–.
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
február havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – 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

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:
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: március 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
Az AGÓRA csoport bemutatkozó kiállítása
A kiállítás megtekinthető: február 23-ig

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | E-mail: 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

Jegyek korlátozott számban
kaphatók a helyszínen
1500 Ft-os egységáron.
Az elôadás két idôpontban is
megtekinthetô:

Minden könyv Erdélyről!
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11.00 óra
17.00 óra
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Halász Móricz-kúria
február havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | hétvégén: rendezvény szerint |
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné
TEXTILDÍSZÍTÖK KÖRE
február 19. (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 újra kezdőt szeretettel várunk!
BABA-MAMA KLUB
Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozást vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Csütörtök 16.00–18.00 óráig
Vezeti: dr. Botta Ilona

MI MÉG OLVASUNK
Február 22-én (csütörtök) 18.00–20.00 óráig.
Vezeti: Bakkai Éva
Jókai Mór: Sárga rózsa című kisregényéről beszélgetünk
SZINJÁTSZÓKÖR
Szerda 18.00–20.00-ig
Vezeti: Farkas Pál

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!

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

Átrium-hírek
A farsang a felhőtlen ünneplés időszaka, mely kortól függetlenül mindenkit vidámságra ösztönöz.
Nem volt ez másként az Átrium Idősek Otthonában sem,
ahol a lakók és dolgozók közösen, ki jelmezben, ki mosollyal az
arcán élte át a mulatság vidám perceit. A hangulathoz hozzájárult Borbély Ferenc, akinek muzsikájára egyesek táncra perdültek, mások a ritmust tapsolva tették színessé a mulatságot.
Az ünnep elengedhetetlen része volt a dolgozók által készített farsangi fánk, melyet mindenki jóízűen fogyasztott. Itt szeretném megköszönni Borbély Ferenc felajánlását és a dolgozók

áldozatos munkáját, mellyel széppé tették lakóink farsangját.
Tibay László
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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. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa
17.00–18.30 Mamorett-csoport tánc
próba
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)
12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr Erika, a
6. számú új háziorvosi körzet orvosa
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

Februári rendezvényeink:
Február 24. (szombat) 14.00 órától: a
Bátki János Nyugdíjasklub összejövetele,
helyszín a Művelődési Ház
A délután folyamán megemlékezés Bátki
Jánosról a Közösségi Ház udvarán
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.

Dabasi-szőlősi jeles évfordulók 2018-ban
95 évvel ezelőtt, 1923-ban készült el a település harangja
„Alsódabasi-szőllőtelep 1923” felirattal, Szlezák László harangöntő
műhelyében
75 éve, 1943-ban szentelték pappá Vácon Bisztrai László egykori
plébánosunkat, Dabas díszpolgárát, a szőlősi templom építtetőjét.
70 éve, 1948-ban döntött Alsódabas község képviselő-testülete a
Gyón–Alsódabas–szőllő bekötőút építéséről.

Nemes-kúria

65 évvel ezelőtt, 1953-ban lett a dabasi-szőlősi Állami Általános
Iskola igazgatója Bátki János kántortanító.
20 évvel ezelőtt, 1998-ban szentelte fel Pásztor Győző kanonok
a szőlősi Szent Őrzőangyalok templomot.
10 éve, 2008-ban avattuk fel Bátki János igazgató emléktábláját a
Szőlősi Közösségi Ház falán.

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

Programok:
– február 12., 26. (hétfő) 10.00-12.00 óráig: Baba-mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– február 17. (szombat) 17.00 órától: Táncház élőzenével,
minden korosztálynak
– február 22. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig: kézműves foglalkozás
Vezető: Kajliné Ludányi Margit
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.
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Megújult kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők
a kúria dísztermében
minden kedden 12:30 – 16:00 óráig
valamint páros héten,
pénteken délután 13:00-16:00 óra között,
ettől eltérő időpontban telefonos egyeztetést követően,
hétvégén is.
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Találkozás Petőfivel

S

oha életemben nem gondoltam
volna, hogy találkozni fogok életem
legnagyobb példaképével.
Minden azon a bizonyos napon történt,
amikor jelentkeztem a Pilvax kávéházba
pincérnőnek. Elég nehéz volt bejutnom,
mivel én nő vagyok és engem inkább a
családnál, képzelnek el. Na, de megkaptam az állást.
Azon a bizonyos napon minden ugyanúgy történt, mint minden másik napon.
Igen minden, csak abban a dologban
különbözött, hogy most nemcsak kiszolgáltam a vendéget, hanem beszélgettem
is vele. Korán reggel keltem, mint mindig.
Nyolcra mentem, mint mindig. Sorban
kiszolgáltam minden ifjat, mint mindig.
Éppen beszélgettem az egyik munkatársammal, amikor megpillantottam őt.
Igen, Petőfi Sándort. A lélegzetem is elállt,
amikor tudatosult bennem, hogy ki kell
szolgálnom. Megszeppenve sétáltam az
asztalához. Makogva felvettem a rendelé-

sét és fordultam is volna vissza, de megszólított. Fogalmam se volt, hogy honnan
tudja a nevem, de aztán eszembe jutott,
hogy rajtam van a névkár t yám.
Visszafordultam, és kíváncsian fürkésztem. „Két kockacukorral szeretem” mondta, én pedig zavartan lesütöttem a szemem. Azt hittem, mást akar mondani, de
ez butaság. Nem is ismer. Csalódottan ballagtam vissza a pulthoz, elkészítettem a
kávét és mentem is vissza.
Láttam, hogy ír valamit. Nem akartam
udvariatlannak tűnni, ezért inkább leraktam elé a kávét. Mosolyogva elkapta a
tekintetem. „Köszönöm”, vette fel a kávéját és beleszürcsölt. „Szívesen” válaszoltam és indultam vissza, de megtorpantam. „Nagyon-nagyon csodálom Önt”
kezdtem bele. „Amikor még elemi iskolába jártam, olvastam az egyik versét.
Nekem nagyon tetszett és nagy hatással
volt rám. Sok verset is írtam, vagyis költöttem Ön miatt, de persze nem olyan jókat,

mint a magáé…” hadartam, és hadartam,
ameddig egy köhintés félbe nem szakította. Nem, nem Petőfi volt beteg, hanem a
főnököm tornyosult mögém. Hebegtem
egy bocsánatfélét és visszamentem a
pulthoz. Kiszolgáltam a várakozókat, és
épp egy pillanatra visszafordultam, de már
nem volt ott.
Szomorúan ballagtam haza. A tudat,
hogy találkoztam vele, az jó volt, de arra,
hogy mindent elmondjak, már nem jutott
elég idő. Habár egy egész nap se lenne rá
elég. Megráztam a fejem, és inkább mosolyogtam, mert Petőfi Sándorral találkoztam, és beszélgettem is vele. Na, jó, csak
beszéltem hozzá, de akkor is ő az én legnagyobb példaképem. Mosolyogva
lehunytam a szemem és hanyatt vágódtam az ágyamon. Ezer gondolattal és egy
mosolygó Petőfivel a fejemben aludtam el.
Mursits Bernadett
(Szent János Katolikus Általános
Iskola, 7. oszt.)

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.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat
Bábjáték a legkisebbeknek!

Február 14., 10–11 óráig A hét kicsi bocs
meg a róka című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
Február 28., 10–11 óráig
Okoska botocska című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére!

|

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

Vezeti : Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10–11 óráig
Belépő: 700 Ft
Kommunikációs tréning
Február 21., 17.00 órai kezdettel
„Hogyan mondjam, hogy megértse,
hogy hallgassam, hogy megértsem?”
(első rész)
Vezeti: dr. Jurácsik Tímea Gordon-tréner
Előzetes bejelentkezés szükséges,
a 06-70/337-0830-as telefonszámon.
A program ingyenes!!!!
Február 28., 17.00 órai kezdettel
„Hogyan mondjam, hogy megértse,

hogy hallgassam, hogy megértsem?” (második rész)
Vezeti: dr. Jurácsik Tímea Gordon-tréner
Előzetes bejelentkezés szükséges a
06-70/337-0830-as telefonszámon.
A program ingyenes!
Gyászfeldolgozási, családés párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.
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„Hívogat
az iskola…”
Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!
A Gyóni Géza Általános Iskola ebben a
tanévben is szeretettel várja a leendő
első osztályos gyerekeket előkészítő
foglalkozásokra.
Célunk, hogy a nagycsoportos ovisok
megismerkedjenek az iskolai eszközökkel, szokásokkal.
Próbálják ki azt, hogy milyen iskolásnak
lenni!
A foglalkozások időpontjai:
február 20.
február 27.
március 6.
március 13.
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola –
Dabas-Gyón, Szőlő utca 2.
Minden foglalkozás 16 óra 30 perctől
17 óráig tart.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat
a 29/367-391-es telefonszámon. (A foglalkozások ingyenesek.)
Játsszunk iskolásat, hogy a mi iskolánk
legyen a te iskolád!

Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk veletek, hogy a
Dabas és Környéke Mentőor vosiMentőtiszti Kocsi Közhasznú Nonprofit
Kft. KIEMELT SZPONZORI SZERZŐDÉST
kötött
a PIZZA STRIKE Pizzériával,
amely februártól; minden címre kiszállított pizza árából 100 Ft-tal támogatja a
mentőtiszti kocsi fenntartását!
Ez a társadalmi szerepvállalás példa
értékű, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a
jövőbeni terveink megvalósítására is,
a mentőtiszti kocsi fenntartása mellett!
Terveink között szerepel:
Meghatározott ünnepnapokon MEG
ERŐSÍT ETT szolgálat teljesítése, ezáltal
többletkapacitás biztosítása a környékbeli emberek egészségügyi biztonsága
érdekében.
Ez azt jelentené, hogy bizonyos
ünnep-/munkaszüneti napokon plusz 1
db KIEMELT MENTŐGÉPKOCSIT (KIM)
helyeznénk szolgálatba.
A KIM kocsin szintén kiváló szakemberek teljesítenének szolgálatot, akik
megfelelő szakellátás után, amennyiben
indokolt, még a beteg kórházba szállítását is elvégzik!

A PIZZA STRIKE nagylelkű felajánlását ezúton is köszönjük!
Ne feledjétek! Februártól minden kiszállított pizza árából 100
forinttal ti is hozzájárulhattok az
életmentéshez!
Továbbá GYŰJTÉST RENDEZTÜNK
GYŰJTŐDOBOZAINKBAN, amiből a
GYERMEKELLÁTÁSHOZ nélkülözhetetlen
eszközöket fogunk vásárolni (gyerek
rögzítők, kanülök, pulzoxyméterek stb.).
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN az üzleteknek,
hogy hozzájárultak a dobozok kihelyezéséhez és támogatóinknak a felajánlásokat!

Dabas és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete
Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 58.
Iroda címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b.
(Polgármesteri Hivatal, földszint)
Telefonszám: 29/561-208; 06-70/773-40-72
E-mail cím: infodatle@gmail.com
Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014
Kérjük, támogassa adója 1%-ának felajánlásával a
Dabas és térségében élő vak és gyengénlátó emberek
életminőségének javítását, érdekeik védelmét és a
részükre nyújtott szolgáltatásaink működését és fejlesztését!
Főbb tevékenységeink:
– mindennapi tevékenységek tanítása rehabilitációs intézmény segítségével (önellátás, tájékozódás, közlekedés)
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–tanácsadás (rehabilitációs, jogi, életvezetési, mentálhigiénés, pszichikai)
– ügyintézési, adminisztrációs segítségnyújtás (a kliens otthonában és otthonán kívül)
–információszolgáltatás a látássérültek számára igénybe
vehető juttatásokról, szolgáltatásokról (pályázat, munkalehetőség, át- és továbbképzés)
– segédeszközök beszerzése, betanítása
– az integráció megvalósításának elősegítése az oktatási
intézményekben, a másság elfogadásának jegyében
– helyi szintű sorstársi közösségi élet megszervezése
– a látássérült emberek jogainak és érdekeinek képviselete,
érvényesülésüknek elősegítése, a helyzetükből adódó nehézségek leküzdése, illetve enyhítése
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!

2018. február 								
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Építsünk történelmet!

A

Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium 2017-ben a Nemzeti
Tehetség Program pályázatán sikeresen vett részt és nyert
1, 6 millió forintot, aminek teljes összegét a program szerint Lego
vásárlására költhet. Az NTP-TFJ-17 számon nyertes pályázatunk
programcíme: „Építsünk történelmet!”
Már önmagában a cím is beszédes, hiszen építésről esik benne
szó a hangsúly tehát a játékos, fejlesztő jellegű munkán van.
Célunk a történelemtanítás reformja oly módon, hogy támaszkodjunk a gyerekek kreativitására és találékonyságára, a tevékenykedtetéssel a szellemi passzivitásra kárhoztató virtuális világ
helyett a logikus gondolkodás készségét fejlesztő valós térbeli
világot hozzunk létre.
Mindannyian tudjuk, hogy fontos a mai, gyors világban, a virtuális, neten szerzett tudás, mégis azt valljuk, hogy a gyereknek
meg kell adnunk a gyerekségük és a játék örömét, miközben
észre sem veszik, hogy tanulnak. A szakkör alatt – reményeink
szerint – készségszinten elsajátítják a prezentáció és a meggyőzés tudományát, logikai ismereteket kapnak, és megtanulnak
együtt dolgozni, közös stratégiát kidolgozni.
A program során szakköri keretekben dolgozunk, ahol felépítjük az ókori Rómát, a görög poliszokat, megtervezzük, hogy nézhetett ki egy diadalkapu, vagy lejátsszuk a görög-perzsa háborút

Lego katonákkal, egy általunk megálmodott terepasztalon.
A megrendelt legók megérkeztek, és ha pályázó az óriásdobozok kibontása közben csak figyeli a gyerekek arcát, és könnyezik
egy picit, az csak a véletlen műve.
Az ötödikes és hatodikos gimnazisták birtokba vették a játékokat, és reméljük, a három dimenzióban lejátszott történelmi játékokkal élvezetesebb és hatékonyabb lesz a tanulás!
Péntekné Hegedűs Rita,
projektkoordinátor

A Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola hírei

S

zlovák középfokú nyelvvizsgát szerzett Bozsik Henrietta, a Dabasi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8. osztályos tanulója.
2017 novemberében 8. osztályos
tanulónk, Bozsik Henrietta az ELTE Origó
Nyelvi Centrum által szervezett vizsgán
sikeres B2-es (középfokú), komplex (írás-

beli és szóbeli) nyelvvizsgát szerzett.
Henriettát Szarvasra, a nyelvvizsga helyszínére szülei, valamint felkészítő tanára
Kosztolányi Judit kísérte el.
Különdíjban részesült Harsányi Levente,
a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
diákja
2018. január 20-án a kecskeméti
Hírős Agora Ifjúsági Otthon Diákgalé
riájáb an kiállítás nyílt a Kondor Béla
Művészeti Tagozat által meghirdetett
„Állatok farsangja” című pályázatára
beküldött 64 pályaműből.
A pályázatra iskolánkból kilenc heted i ke s d i á k p á l yá z ot t (K i r i p ó c z k i
Krisztina, Major Péter Zsolt, Mártha
Márk, Meiter t Z sófia, Prigyeni
Rebeka, Tokai Dóra, Tóth Dávid, Turányi
László Ferenc), közülük a legjobb eredményt Harsányi Levente érte el, aki a

zsűri különdíjában részesült. Leventét a
díjátadóra édesanyja, iskolánk igazgatónője, Tokné Járomi Ilona, valamint felkészítő tanára, Képíró Ágnes kísérte el.
Levente pályaműve intézményünk honlapján is megtekinthető.
Gratulálunk tanulóinknak és további
sikeres alkotómunkát kívánunk nekik!
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Testületi Hírek
Tájékoztató a Képviselő-testület
október-december havi ülésének
főbb döntéseiről
Rendeletek:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő – testülete módosította 2017.
évi költségvetéséről, a vásárokról és a piacokról és Dabas Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló rendeleteit.
Elfogadta az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a Dabas város vásárterének és a környező közterület parkolási rendjéről szóló
rendeleteket
E jogszabályok a honlapon olvashatók.
Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzata a Villamos
energia beszerzése tárgyú közbeszerzési
eljárás 1. részajánlat: Általános felhasználású villamos energia vonatkozásában az eljárás nyertesének az E2 Hungary Zrt.-t, míg a
Villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 2. részajánlat: Közvilágítási
célú villamos energia az eljárás nyertesének
a DÉMÁSZ Zrt.-t nevezte meg.
Pályázatok:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be
„Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című (PM _
ÓVODAFEJLESZTES_2017) felhívásra.
A pályázat megnevezése: „DabasGyón, Lurkó Tagóvoda kiváltása, új óvoda
épület létesítése”
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a
lejárt önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentés, valamint az Érd
és Térsége Regionális Hulladékgazdálko
dási Önkormányzati Társulás módosított
Társulási Megállapodása.
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Támogatások:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete 3 100 000 Ft működési támogatást biztosított a Top Fitness
Sportegyesületnek, 2 500 000 Ft-ot a
Dabasi Sportcsarnok Nonprofit Kft.-nek.
A testület a Táncsics Alapítvány kárpátaljai, munkácsi utazását 150 000 Ft-tal,
a Bálint András Alapítványt 300 000 Ft-tal,
a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítványt
a XXII. Csángó Bál költségeire 20 000 Ft-tal,
míg az Országos Mentőszolgálatot 20 000
Ft-tal támogatta.
Egyebek:
D a b a s Vá r o s Ö n ko r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete a Dabasi Vásárral kapcsolatos feladatokat 2018. január 1-jétől az
NHSZ Dabas Kft. feladatkörébe adta át.
A testületi ülésen elfogadásra került
Dabasi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek etikai kódexe, valamint döntöttek a
Dabas 7333/9 hrsz-ú kivett út Lindmayer
közre való elnevezéséről is.
Dabas Város Önkormány zatának
Képvisel ő -testülete a Pest M eg yei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által a
2017/2018. tanévre meghatározott általános iskolai körzethatárokat változtatás nélkül elfogadta a 2018/2019. tanévre vonatkozóan.
A testület egyetér tet t a Monori
Tankerületi Központ 2018–2022 közötti
időszakra vonatkozó fejlesztési tervével
abban az esetben, ha a Monori Tankerületi
Központ Dabasra vonatkozóan a 20182022 közötti időszakra az alábbi fejlesztéseket megvalósítja:
– Épüljön egy – a járási iskolák igényeit
kielégítő – tanuszoda
– Létesüljön a Dabason található művészeti iskolák megfelelőbb elhelyezésére
szolgáló építmény
– Fejlesszék a tankerülethez tartozó dabasi
iskolák hiányzó sport infrastruktúráját.
Az Önkormányzat Dinnyés és Zlinszky
utcák felújítása tárgyú szerződés megvalósítására, a Dinnyés Lajos utcában a Zlinszky
útkereszteződés előtti növényzettel betele-

pített kiemelt elválasztó sáv kiépítése érdekében bruttó 2 886 244 Ft többletforrást
biztosított az általános tartalék terhére.
A 33/ 2010. (VII. 29.) – Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló
rendelet hatálya alá tartozó helyi védelem
alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója
érdekében a tulajdonosok a végzett munkák költségeinek fedezésére pályázatott
nyújthattak be. A Képviselő-testület a
támogatást elnyert pályázókkal szembeni
–113/2017.(V. 23.) számú ÖK. határozatban
szereplő – elszámolási határidőt 2017.
december 31-ről 2018. május 31-re módosítja.
Dabas Város Önkormány z atának
Képviselő-testülete a könyvtár 6 órás takarítói létszámkeretének átcsoportosítását a
Kossuth Művelődési Központhoz és teljes
állású takarító felvételét 2018. január 1.–
2018. december 31. között engedélyezte.
Jóváhagyta továbbá, hogy a Kossuth
Művelődési Központ az üres kulturális álláshelyét 2018. január 1. napjától a jelenleg
kulturális közfoglalkoztatás keretében
alkalmazott közmunkással töltse fel.
A testület hozzájárult a 2370 Dabas,
Sportcsarnok utca 1. szám alatti, dabasi
2256/32 hrsz.-ú „C” típusú tornaterem tanórán kívüli használatba adásához az alábbi
feltételek mellett:
– amennyiben a tornatermet rövid időre,
pár órára szeretnék használatba venni,
úgy a használati díj mértéke 9 000
Ft+áfa/ óra,
– amennyiben hosszabb időre, több napot
érint a használat, úgy 7 000 Ft+áfa/óra,
– egy napra történő bérbeadás esetén
12 000 Ft+áfa/óra használati díj határozható meg.
Felhatalmazza Pásztor Gergely igazgatót
a használatbavételi szerződések megkötésére és azok aláírására, valamint a készpénzfizetési számlák kiállítására.
A Képviselő-testület a 2018. évet
Dabason a „Gondoskodás” évének nyilvánította és helyi díjakkal kapcsolatban is
döntött.
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A kéményseprői szolgáltatás lakossági igényléséről
IDŐPONTR A LEHET HÍVNI A KÉMÉNYSEPRŐKET
A CSALÁDI HÁZAKHOZ!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2018. január elsejétől a családi házban ( egylakásos ingatlanban) élők a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A szolgáltatás igénylése ezekben az esetekben nem kötelező, de a biztonság érdekében javasolt.
Figyelem!
Az ingyenes kéményseprő-ipari sormunka igénylése időpontfoglalással történik, amelyre interneten, telefonon vagy személyesen van lehetőség.
Fontos tudnivalók:
A gyors és egyszerű ügyintézés érdekében korszerű internetes
felületen is lehet időpontot foglalni kéményseprésre!
Interneten: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken

E-mailben: levelét a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.
gov.hu címre küldve.
Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül: a 1818-as hívószám
tárcsázása után a 9-es majd az 1-es nyomógombot megnyomva, a jelentkező ügyintézőnél.
Személyesen: ügyfélfogadási időben várja a Pest megyei ellátási csoport, Törökbálinton a Raktárvárosi út 1. szám alatt.
A kéményseprők munkája továbbra is ingyenes!
Ezeken a felületeken az egylakásos ingatlan (zömmel családi
házak) tulajdonosa egyeztethet időpontot az ingyenes kéményseprői sormunka elvégzésére.
A kéményseprő-ipari szolgáltatás a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen
keresztül nem intézhető! Kérjük, megkereséseiket kizárólag a
fenti elérhetőségeken tegyék meg!
BM OKF GEK Pest Megyei Kéményseprő Ellátási Csoport

Felhívás rajzpályázatra
Közeledik nemzeti ünnepünk, az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója.
Évek óta óvodás gyermekeink rajzpályázattal, rajzkiállítással kapcsolódnak a városi ünnepséghez március 15-én.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése alapján

2018. a GONDOSKODÁS ÉVE.

Az idén intézményünk ennek szellemében hirdeti meg a
város óvodásai számára az ünnepi kiállításhoz kapcsolódó
rajzpályázatot.
Óvodáinkban sok közös élmény, tevékenység és együttlét biztosításával az erkölcsi tulajdonságok megalapozása fontos feladatunk.

Kedves Óvó nénik! Kedves Gyerekek!
Figyeljünk egymásra, vegyük észre akiről, amiről gondoskodnunk kell, aki vagy ami gondoskodásra szorul, aki
vagy ami több figyelmet érdemel. Tegyük ezt egyénileg,
vagy akár egy kis óvodás közösségként. Törődjünk az

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:

06-20/570-5439
06-70/334-8022
06-70/396-2866

élő természeti környezettel (állatokkal, növényekkel),
valamint a minket körülvevő épített környezetünkre való
odafigyelés is fontos.
Tegyetek sok jót magatok körül a gondoskodás jegyében, valamint az Óvó néni által elmondott mesék, versek
alapján változatos eszközöket használva vessétek papírra, hogy mit is mond számotokra a gondoskodás, a
másokra való odafigyelés, a törődés, a segítségnyújtás.
Példa legyen számotokra Fazekas Anna által megírt
történet az Öreg néne őzikéjéről.
Munkáitokat legkésőbb március 5-ig (hétfő) készítsétek
el, majd a Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóházban
kiállítjuk az ünnep tiszteletére.
A díjazottak a városi ünnepségen vehetik át jutalmukat.
Alkotásaitokat köszönettel és tisztelettel várja a Dabas-Sári
Óvoda kollektívája. Munkáitokat az óvoda, csoport és az alkotó
megnevezésével lássátok el az alkotás jobb alsó sarkán.
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván:
Czene József:
Józsa Zoltán:

06-70/332-1455
06-70/332-1456
06-70/452-0869
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség

dabasi református Gyülekezet

– A nagyböt 14-én hamvazószerdával kezdődik. Ez szigorú böjti
nap, melyen 18–60 éves korig 3 5 veszünk magunkhoz szilárd
ételt, ezek közül legfeljebb egyszer lakunk jól. Húst 14 éves kor
felett ezen a napon, és nagyböjt péntekein nem fogyasztunk (a
kivételeket ld. a szórólapunkon). Hamvazószerdán (és azt követő
szombaton és vasárnap is) a 17 órai szentmise során a hamvazás
szentelményében részesülhet minden katolikus, azok is, akik valamilyen okból nem áldozhatnak. Ettől a naptól minden szentmiséhez kapcsolódóan félóra gyóntatást tartunk hétfőnként és szerdánként a szentmisék után (18.15-ig), szombatonként a szentmisék előtt (16.30-tól). Péntekenként 16.15-től közösen imádkozzuk
a keresztutat, 17 órától szentmise, utána 1 órás csendes szentségimádás, alatta lehetőség a szentgyónásra. Szentgyónásunkat
ne halasszuk a bűnbánati időszak végére, hanem végezzük el
mihamarabb, hogy tiszta lélekkel készülhessünk az év legnagyobb ünnepére, Krisztus Urunk feltámadására.
– Nagyböjt 1. vasárnapjától az utolsóig, azaz virágvasárnapig gyűjtjük a tartós élelmiszereket a rászorulók részére mindkét templomunkban.
– 18-án a szőlősi szentmisét 8.30-tól a 10 éven belül februárban
elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk fel. Aznap a gyóni szentmisében tartjuk havi kereszteléseinket.
– 24-én a szombat esti szentmise után, kb. 18 órától a kéthavonta
szokásos gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásra várunk mindenkit.
– Március 4-én 10.30-tól Gyónon gitáros gyerekmisét tartunk.
– Akik májusnál korábban adják be SZJA bevallásukat, kérjük, ne
feledkezzenek meg a 2 51% átirányításáról. Az egyházi 1%-ot
Magyar Katolikus Egyházunk javára kérjük felajánlani (technikai
szám: 0011), a civil 1%-ot pedig pl. a sári katolikus iskola Szt.
János Alapítványa javára (adószám: 18662508-1-13). Az állam
számítási rendszerében a nulla forintos rendelkezések is sokat
jelentenek! Előre is köszönjük.

–vasárnaponként 10.00 istentisztelet a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 9.00 konfirmációi előkészítő tanfolyam a haladó
csoport számára a gyülekezeti házban
– vasárnaponként 11.00 konfirmációi előkészítő tanfolyam a kezdő
csoport számára a gyülekezeti házban
– szerdánként 17.00 bibliaóra a gyülekezeti házban
–Február 25-én szombaton, 15.00-tól februári teadélutánt tartunk
a gyülekezeti házban, melynek programja: áhítat, műsor, kötetlen beszélgetés, tombola.
– Süteményt, tombolanyeremény-felajánlásokat szívesen fogadunk. Tombolafelajánlásokat az Adománygyűjtő Központunkba
lehet bevinni szerdánként 12.00–16.00-ig, szombatonként
9.00–12.00-ig, valamint a Lelkészi Hivatalba keddenként 15.0018.00-ig, csütörtökönként 9.00–12.00-ig.
Töltsünk együtt egy kellemes délutánt! Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János református lelkipásztor és a gyülekezet.

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
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református egyházközségeink

Gyóni Református Egyházközség
– Február 14–16-ig, esténként 18 óra, böjti evangelizáció a gyülekezeti házban; Igét hirdet: Pintér Gyula kunszentmiklósi ref. lelkipásztor
– Február 18., vasárnap 10 óra, böjt 1. vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
– Február 23., péntek 18 óra, bibliatanulmányozás + imaközösség
(Márk evangéliuma tanulmányozása)
– Február 25., vasárnap 10 óra, böjt 2. vasárnapi istentisztelet
15 óra szeretetvendégség + tombola; meghívott vendég:
Szodorai Zoltán és felesége
– Március 4., vasárnap 10 óra, BIBLIAVASÁRNAP istentisztelet
15 óra szeretetvendégség + tombola; meghívott vendég: Pártai
Lucia meteorológus
ÁLLANDÓ ALKALMAK
– Vasárnap: 9 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály
10 óra: felnőtt istentisztelet, 10 óra gyermek istentisztelet
	15 óra: Filmklub (márciustól, hónap utolsó vasárnap) egy választott film megtekintése
– Hétfő,10 óra: Zárdakert Idősek Otthona, 11 óra: Átrium Idősek
Otthona (minden hónap 2. hétfő) – úrvacsoraosztás
– Szerda, 15 óra: gyülekezeti bibliaóra (márciustól 18 órakor)
16 óra: konfirmáció-előkészítő, 18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)
– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség (havonta
egyszer) Márk evangéliuma tanulmányozása

2018. február 										

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Gyerekeknek: február 18-án 10 órakor gyermekistentisztelet a
gyülekezeti házban, Berki Viktória vezetésével
– Gyermekeknek és fiataloknak: február 18-án, 16 órakor gyerekek szeretetvendégsége a gyülekezeti házban. Játék, beszélgetés, vetélkedő, tombola
– Konfirmációs órák: péntek, 16 óra
– Házaspároknak: február 18, vasárnap, 10 óra, házaspárok
istentisztelete. Az istentiszteletre ellátogató házaspárok áldást
és virágot kapnak.
– Új presbitérium beiktatása: febr. 25., 10 óra, istentisztelet
keretében
– Énekelni vágyóknak: kórus pénteken, 17 órakor
– Színészkedni vágyóknak: péntek, 18 órakor színjátszókör, kortól függetlenül, Szeltner Klára vezetésével

hit–vallás

– Asszonyok részére: asszonykör, febr. 15., csütörtök, 17.00 óra.
– Női világ-imanap: márc. 2., péntek, 18.00 óra, istentisztelet,
gyülekezeti ház
– Idősotthonokban istentisztelet: febr. 17., péntek, 9.30
Zárdakert, 10.30 Átrium
Anne Morawski nyugdíjas evangélikus lelkész, önkéntes
angol órái:
szerdán 18 órakor kezdő angol
csütörtökön 17 órakor haladó angol
pénteken 14 órakor ovis angol
pénteken 15 órakor iskolás angol
Egyéni órák igény szerint.
Az alkalmak ingyenesen látogathatók.
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Szegedi Istvánné (Balogh Terézia) 1937. 10. 23.
2017. 11. 08.
Gugyerás Lászlóné
(Juhász Julianna)
1941. 10. 06.
2017. 12. 11.
Madarász Andrásné
(Szabados Erzsébet)
1949. 09. 26.
2017. 12. 20.
Molnár Anikó
1976. 03. 19.
2017. 12. 24.
Prauda József
1959. 01. 18.
2017. 12. 27.
Szabó Julianna (Ivan Julianna) 1928. 02. 21.
2017. 12. 28.
Safranyik József
1934. 09. 01.
2017. 12. 28.
Tóth Pál
1931. 06. 18.
2017. 12. 29.
Czabula József
1939. 03. 22.
2017. 12. 30.
Rakó József
1932. 10. 09.
2018. 01. 03.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak, akik Gebura Mihályné Kollár
Anna végső búcsúztatásán részt vettek, és nyugvóhelyét virágokkal borították.
A gyászoló család

Név
Magyar József
Nagyapáti Istvánné
(Medgyesi Mária)
Balogh Sándor
Gebura Mihályné (Kollár Anna)
Bognár Gáborné (Durai Mária)
Garajszki László
Márton István
Bálint Benjáminné
(Gogolák Julianna)

Születési idô Halálozás idôp.
1958. 02. 15.
2018. 01. 05.
1930. 12. 13.
1934. 02. 21.
1931. 07. 09.
1943. 04. 08.
1948. 06. 21.
1928. 04. 02.

2018. 01. 14.
2018. 01. 19.
2018. 01. 20.
2018. 01. 21.
2018. 01. 21.
2018. 01. 25.

1926. 11. 26.

2018. 01. 26.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Garajszki László temetésén részt vettek, osztoztak a család fájdalmában.

a Garajszki és a Majer család tagjai

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 e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
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Gondolatok nagyböjt idején

A

megtérésnek van egy olyanformája, amit így mondunk: Tartsatok
bűnbánatot! Mert elveszítettünk sok mindent abból az értékből, abból az eszményből, amit Jézus közénk hozott. Ezért
kell bűnbánatot tartanunk, és visszatérni
az atyai házba. Ez a nagyböjtnek mindig
vissza-visszatérő feladata és programja.
Az ember olyan, hogy a mindennapokkal
hűségben, buzgóságban, elkötelezettségben kopik. Isteni kegyelem, isteni segítség
kell hozzá, hogy újra meg újra vissza tudjon térni Istenhez, vissza tudjon térni a hit,
a szeretet eleven megéléséhez.
Akadjon mindig alkalom nagyböjt idején, ami 40 nap, hogy a készületünk igényesebb legyen, mint az év más napjain

HA NEM TESZEK
SEMMIT SEM…
Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyermek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölet a fény,
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Túrmezei Erzsébet
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összeszedettséggel tegyük azt, ami a
keresztény élethez hozzátartozik. Csináld,
amit csinálsz!- mondja egy latin közmondás. Ha imádkozunk, akkor próbáljunk
meg összeszedettebbek lenni. Ha jót cselek szünk, nagyobb odafigyeléssel,
nagyobb lélekkel tegyük azt! A munkánkat nagyobb lelkiismeretességgel végezzük! Jézus szava most is időszerű, nekünk
szól. Most nem Galileában, hanem itt,
mert itt van most is számunkra Ő, amikor
azt mondja: „Térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa!”

szokott. Ha nem is vállalunk újabb feladatokat, de nagyobb lélekkel, nagyobb

Bábel Balázs: Mindig úton vagyunkNagyböjti szentmise Hajóson 2015,
részlet.

9. városi keresztút Dabason
március 16-án, pénteken 13.00 órától,
a családokért

Program:
12.15 – Indulás a sári templomtól kisvonattal
12.30 – Indulás a felsődabasi templomtól busszal
A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi és az indulási helyszínre, Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos keresztúti ájtatosság 13.00 órakor indul Dabasiszőlőkből, a keresztutat a kisvonat kíséri. Az esemény végén a résztvevőket busszal
hazaszállítjuk. A keresztút teljes hossza több mint 15 km, ezért kérjük, megfelelő,
kényelmes cipőben érkezzenek!

Útvonal:
1. s táció: Dabasi-szőlők,
Szent Őrzőangyalok Templom
2. s táció: Öreg országúti kereszt
3. s táció: Zárdakert Idősek Otthona, kápolna
4. s táció: Egyház utcai Mária-kegyhely
5. stáció: Dabas-Gyón,
Szent Péter Templom
6. stáció: Alsódabas,
Magyarok Nagyasszonya Templom
7. stáció: felsődabasi temető, kereszt
8. stáció: József Attila úti kereszt

9. stáció: Vásártér úti kereszt
10. s táció: Felsődabas,
Szentháromság Templom
11. stáció: Felsődabas–Sári,
határkereszt
12. stáció: Sári, kálvária
13. s táció: Sári,
Mária Mennybemenetele Templom
14. s táció: Szent János Katolikus Általános
Iskola, kápolna

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!

2018. február										

kultúra

A 70 éve halott gróf Vay Péterre emlékezünk

L

ászló Fülöp Elek (1869-1937) festőművész kora legismertebb portréfestői közé tartozott. Rendkívül sikeres
pályát futott be, divatossá vált, az uralkodóházak elhalmozták megrendeléseikkel,
kézről kézre adták őt, így Európa és az
Egyesült Államok számos kiemelkedő közéleti személyiségének arcképét festhette
meg. Neve Dabason sem ismeretlen,
hiszen a párizsi Szalon tárlatán 1907-ben
bemutatott gróf Vay Péter portré, mely
még Ady Endre figyelmét is felkeltette,
köztudottan az ő munkája.
Fehér Ildikó művészettörténész, egyetemi docens 2016-ban végzett olaszországi kutatásának köszönhetően a közelmúltban arra is fény derült, hogy László Fülöp
még két másik kevésbé ismert, és időközben teljesen feledésbe merült festményén
is megörökítette a világutazó misszioná
rius gróf alakját. A műalkotások a firenzei
Palaz zo Pit ti Modern Művészeti
Gyűjtemény képállományában rejtőzköd-

Gróf Vay Péter (Gyón, 1864. szeptember
26. – Assisi, 1948. február 28.) elfeledett portréi a firenzei múzeumban

tek. Az első portré még 1906 szeptemberében készült, és a Párizsban bemutatott
alkotás tanulmányának, előzményének
tekinthető. Megkockáztatható az a megállapítás, hogy Ady Endre tetszését ez a

A kommuni s ta dik tatúr ák
áldozatainak emléknapja
A magyar Országgyűlés 2000. június 13-án foglalta rendeletbe, hogy minden év február 25-dik napján meg kell
emlékezni a kommunizmus áldozatairól.

K

elet-Közép-Európában és az egész
világon az igazságtalan és diktatórikus világrend 100 milliós nagyságban
szedte áldozatait. A meghurcoltak, bebörtönzöttek, megkínzottak és kivégzettek
száma pontosan nem, csak hozzávetőlegesen becsülhető meg, de áldozatnak
tekinthető az is, akit megfigyeltek, megfenyegettek, ellehetetlenítettek, beszerveztek, hogy akarata ellenére társairól, közösségéről, családjáról jelentsen. A lelki terror
épp oly megnyomorító tényező volt, mint
a testi kínzás. A stigmák, a megbélyeg-

zettség megvetést és kiközösítést vont
maga után, a teljes bizalom hiánya uralkodott a ritkuló levegőben, a politikai nyomás prése alatt.
„A jövendő nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és
biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek” – írta Milan Kundera cseh író.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja ébren tartja a kollektív tudatban az
emberiség ellen elkövetett bűnöket, és
figyelmeztet arra, hogy a feledés a megismétlődés melegágya.
K.Á.

változat valószínűleg jobban elnyerte
volna, hiszen tudósításában a végül bemutatott művet túlságosan beállítottnak
minősítette. A másik portré dátuma 1935.
szeptember 10., azaz 71 évesen örökíti
gróf Vay Pétert. Különleges értékkel, jelentőséggel bír Vay Péter életműve tisztelőinek és kutatóinak körében, hiszen jelenlegi ismereteink szerint ez a gróf utolsó képi
ábrázolása.
A két portré az alkotás időszakában
nem keltette fel a korabeli sajtó figyelmét,
így a kutatás gyakorlatilag új információkat tárt fel. Miután a kutatóprogram
behatároltan, az olaszországi jelentősebb
közgyűjtemények magyar vonatkozású
műtárgyainak katalogizálására és művészettörténeti feldolgozására terjedt ki,
nem zárható annak lehetősége, hogy
Nyugat Európa más országainak múzeumai is rejthetnek még gróf Vay Péterrel
kapcsolatos műalkotást.
Valentyik Ferenc

Nagy László:

Varjú-koszorú
Sortüzek döreje szédít,

–szerk–

szív szakad és vakolat,
gyász-szalagok közt az Édes
már megint sírvafakadt.
Fél a fű, a vézna füst is
ijedten legöndörül,
félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül
Fekete bársony-koloncok
örvényét veti az ég,
varjú-koszorú fölöttem,
rajtam hideg veríték.
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Dabasi Halász Kázmér
(*1909 †1971) kálváriája
A Kommunizmus Áldoz atainak Emléknapja 17 éve része a
magyar közéletnek. Az egykori áldozatok számára ennek ellenére még ma is csak becslések léteznek, hiszen nemcsak a
kivégzés által elhunytak tartoznak ebbe a körbe, hanem mindenki, akit üldöztek, börtönbe zártak, vallattak, kínoztak és
megbélyegeztek.

A

z 1950-es években, a gyűlölt ÁVH
és a rettegett fekete autó korában, politikai leszámolások részeként futószalagon gyártották a koncepciós pereket.
A koholt vádak alapján indított büntetőeljárások során, jogsértő módon, megalapozatlanul, a vádlottak bűnössége nélkül
hoztak elmarasztaló ítéleteket. Általános
gyakorlat volt, hogy a kihallgató tisztek
pszichikai és fizikai terrorral kényszerítették
ki a beismerő vallomásokat.
A folyamat számos ártatlanul meghurcolt helyi kárvallottja közül dabasi Halász
Kázmér alakja ma már kevéssé ismert
városunk helytörténetében, pedig közvetlenségének köszönhetően „Kazó” (ahogyan általában számon tartották) annak
idején kifejezetten népszerű volt nemcsak
Gyónon és Alsódabason, de a járás más
településein is. Budapesten született 1909.
január 3-án. Édesapja dabasi Halász Móric
dr. (*1879 †1938) földbirtokos, 1922 és
1931 között országgyűlési képviselő, majd
magyar királyi mezőgazdasági főtanácsos
volt, édesanyja pedig dabasi Halász Sarolta
(*1882 †1961), akik 1905. március 11-én,
Alsódabason kötöt tek házasságot.
A másodszülött fiú gazdászként tervezte
jövőjét, okleveles gazda képesítését 1936ban, Debrecenben, a Magyar Királyi
Gazdasági Akadémián szerezte. Mező
gazdasági gyakorlatát Bánkúton, a híres
búzanemesítő kutatóintézetben végezte.
1938-ban a Földművelésügyi Minisztérium
gazdasági felügyelőként alkalmazta, az
ország különböző megyéibe történő
vezényléssel.
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Kunágotán ugyancsak 1938-ban családot alapított Ráth Erzsébettel, házasságából két leánygyermek, Erzsébet (1939) és
Judit (1941) született. 1944 őszén katonai
szolgálatra vonult, 1945-ben München

közelében amerikai fogságba esett.
Hazajutva ismét minisztériumi állást
kapott, azonban 1949-ben, mindössze 40
évesen B-listára került, nyugdíjazták, de
nyugdíjat csak a betöltött 45. életéve után
kaphatott volna. Az 1945. évi földreform
során az édesapjától örökölt 109 kataszteri hold földterületét elvették, így teljesen
jövedelem nélkül maradt. Családjának
eltartása miatt nagyvállalatoknál helyez-

kedett el (Komló, Diósgyőr, Hejőcsaba,
Sztálinváros). A mai Dunaújváros TEFU vállalatánál anyagkönyvelőként dolgozott,
amikor 1952. március 5-én letartóztatták,
s egyidejűleg szállásán házkutatást tartottak. Egy vendéglői asztaltársaságban nyugatról hazatért csendőr ismerőseiről
beszélt, melynek ürügyével, azt alaposan
felnagyítva 10 év börtönre, teljes vagyonelkobzásra és 10 év közügyektől való eltiltásra ítélték. Ügye megjárta a Legfelsőbb
Bíróságot is, ahol cselekményét a demokratikus államrend megdöntésére irányuló
szövetkezés bűntettének minősítették.
Miután a kihallgatások során politikai élű
viccek mesélésének beismerésére is rávették, ezt még az izgatás bűntette is tetézte.
A teljes képhez az is hozzátartozik, amit a
jegyzőkönyvekben nem rögzítettek: a
kihallgatások időszakában az egyik fegyőrnő (!) kiverte a fogait.
Halász Kázmérnak külön problémát
okoztak a katonaöccsére, Halász Miklósra
(*1914 †1980) irányuló kérdések, akit, mint
az utóbb ismertté vált, az ÁVH Recskre
hurcolt. Tudta, hogy nehéz helyzetét ez
tovább rontja, ezért következetesen azt
vallotta, hogy még nem tért haza a
Szovjetunióból, de saját információi alapján az ÁVH ezt cáfolta. Az ügyész egy
másik sztálinvárosi koncepciós perhez
kívánta kapcsolni a cselekményt, melynek
során Kőszegi László főkönyvelőt Rákosi
és más, a városba 1952. március 9-én látogató kormánytagok elleni merénylet előkészítésének vádjával kötél általi halálra
ítélték, s 1952. június 10-én kivégezték.
Halász Kázmér kirendelt védőügyvédje
azonban sikerrel érvelt az alaptalan kezdeményezés ellen, de a büntetés enyhítését
nem tudta elérni. A börtönévek Mária
nosztrához, a várpalotai szénbányákhoz
és Váchoz kötődnek, ahol családtagjai
csak rendkívül megalázó körülmények
között látogathatták. A szénbányászat a

2018. február										
maga köztudott ártalmaival aláásta egészségi állapotát. 1956 nyarán 3 évi próbaidővel feltételesen szabadlábra helyezték. A
legteljesebb nyomorban, albérletben élt
Budapesten, lányai gondozták, felesége
időközben elvált tőle, de a válás dacára,
amikor a korábbi családi kapcsolat kiderült, őt is azonnal elbocsátották munkahelyéről. Lányaira nehéz évtizedek vártak,
nélkülözéssel, megélhetési és iskolázási
lehetőségeik teljes beszűkülésével.
Ruházkodását a korábbi alsódabasi
miniszterelnök, Dinnyés Lajos oldotta
meg, akivel nagyon jól ismerték egymást,
és miután hasonló alkatúak voltak, így az
ő levett ruháit hordta. Ismerősök segítségével előbb az Állatértékesítő Vállalatnál,
majd a Bicskei Állami Gazdaságnál helyezkedett el, utóbbi helyen állattenyésztő brigádvezetőként foglalkoztatták. Mindkét
vállalatnál maximálisan elégedettek voltak
munkájával. 1967 szeptemberében egész-

ségi állapota véglegesen megromlott,
ezért leszázalékolták, minimális, megélhetésre elégtelen összeggel. Kedvezőbb
nyugdíjazása, a törölt évek beszámítása
érdekében 1969-ben kegyelmi kérvényt
nyújtott be, de a hatalom nem engedett a
szorításból.
Halálának napjáig, 1971. november
22-ig nyomorgott, és rendőrségi megfigyelése is addig tartott a 14-F-788. számú
dosszié záró iratának tanúsága szerint. A
fővárosban temették el, hamvait a rendszerváltást követően az alsódabasi református temető családi sírboltjába helyezték át. Hozzátartozói az elmarasztaló ítélet
semmissé tételét ugyan el tudták érni, de
ennél teljesebb körű jogi és erkölcsi rehabilitációt reméltek. Dabasi Halász Kázmér
megnyomorított életútja, tönkretett családi élete a XX. század kommunista diktatúráinak örök vádirata.
V. F.

kultúra

FŐZŐCSKE
MÁSKÉPP
Főzzön velem

ismét glutén-, tej-, cukormentes
és IR-barát ételeket
2018. március 10-én,
szombaton 9 órától 13 óráig,
a Halász Móricz-kúria pincéjében!
Terítéken lesz a brownie, magvas zsömle, többféle rétes és egy egytálétel. Az étlapváltozás jogát
fenntartjuk a jelentkezők igényeire való tekintettel. Részvételi díj 2.500 Ft/fő, helyszínen fizetendő.
Szükséges eszközök: 2 ételhordó, kötény.

Érdeklődni
a 06-70/665-8481-es számon.

Január 27. –

A holokauszt
1945

-ben ezen a napon
szabadult fel
Auschwitz–Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor, melynek emlékére az ENSZ Közgyűlése 2005-ben január
27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Az egyhangúlag elfogadott határozat hangsúlyozta, hogy a tagállamok kötelessége megemlékezni a közel
hatmillió, többségében zsidósága miatt
üldözött és meggyilkolt áldozatról, és
oktatási programokat indítani annak elősegítésére, hogy az ehhez hasonló népirtás többé ne ismétlődhessék meg. Hiába
telt el több mint 70 év, még mindig nehéz
megérteni, hogyan történhetett meg a
holokauszt. Sokat tanultunk a múltból, de
nem eleget. Fontos hangsúlyozni az oktatás szerepét. Városunk önkormányzata
szintén oktatási programot indított a

nemzetközi emléknapja
2014-es esztendőben. Az előadásoknak a
Tusák–Bragyova Emlékház ad otthon, ahol
az eddigi években több rabbi és alapítvány
közreműködése által közelebbről és személyesen ismerkedhettek meg a dabasi
diákok azokról az eseményekről, melyek
több mint 70 évvel ezelőtt történtek a térségben, városunkban. A holokauszt borzalmain túl, kézzel fogható tapasztalatokat
szerezhettek a diákok, látogatók a háború
utáni újrakezdés nehézségeiről, és arról az
emberfeletti teljesítményről, kitartásról,
ami Izrael Állam létrejöttét jellemzi. Az ilyen
alkalmak l eh etőséget biz tosít anak
mindannyiunknak arra, hogy emlékezzünk
és emlékeztessünk. Megismerjük különböző népek kultúráját, hagyományait és azokat a közös pontokat, melyek nem szétválasztanak, hanem összekötnek minket.
Erdélyi Zsolt

Adója 1%-ának
felajánlása

1%

Kedves egykori Táborozók,
Szülők, Vállalkozók!

1%

Kérjük, hogy adójuk 1%-át
a Dabas és Környéke Üdülőtábor
Közalapítvány
részére ajánlják fel!

Adószám: 18664658-2-13.

1%

Tisztelettel: Szandhofer János
kuratóriumi elnök
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Bábel Antónia:

B

MANDI

orzékról akartam mesélni nektek,
de egy csodálatos esemény arra
sarkall, hogy Medve Móricék háza tájáról
szóljon ez a történet. Tudjátok, hogy
Medvepapa mennyire várta a téli szunyókálást! Azonban képzeljétek el, hogy mégsem tudott aludni. Illetve csak nagyon
keveset. Alig szendergett egy hónapot,
amikor azon kapta magát, hogy folyton a
plafont bámulja. Betakarta a bocsokat, tett
a tűzre, nyalogatott egy kis mézet csak az
íze kedvéért, kikukkantott az ablakon, de
valahogy nem volt már kedve visszafeküdni. Nem is értette, hiszen milyen medve az,
aki korábban kel, mint a kakukkja? Bizony,
rögtön a kakukkos órára nézett, de látta,
hogy még egy teljes hónap van tavaszig!
Most aztán mit tegyen? Törte a fejét.
Amikor a békésen szuszogó felesége
mozgó pocakjára tévedt a tekintete, megértette, mi keltette ki ilyen korán az ágyból.
Hiszen ő nemsokára újra apa lesz! Igen,
rengeteg dolga van még addig. Meg kell
javítania az elromlott gyerekjátékokat, elő
kell vennie a régi bölcsőt, le kell ragasztania
az éles sarkokat a medvelakban, fát akart
behordani, hogy ne Medvemamának kelljen és még sorolhatnám. A sok teendő
közül a bölcső megkeresését tartotta a legfontosabbnak.
Tudjátok, milyen kicsi egy medvebaba?
Olyan iciri-piciri, hogy még ti is ringathatnátok. Nincs akkora sem, mint egy teli felnőtt
zokni. Így hát a bölcső sem volt valami
nagy, ami Medvepapa emlékei szerint
csakis a fészerben lehetett. De mi lesz, ha
odakint meglátják az állatok az árnyékát?

Eltökélte, hogy olyan gyorsan fog átrohanni a medvelak melletti épületbe, hogy az
á r n yé k a s e m tu d j a m a j d kö ve t n i.
Legnagyobb szerencséjére épp egy felhő
kúszott a nap elé, így tényleg láthatatlan
maradt az árnyéka.
Gyorsan becsapta a fészer ajtaját, és
kutatni kezdett. Meg is lett a kis bölcső. A
fejtámlájába vésve ott állt az írás: „Öcsi és
Borcsa”. Hmmm... ők megnőttek, nekik
már nem kell. Még jó, hogy a nevük mellett
van még hely az új jövevényének is.
Medvepapa szépen megtisztította a bölcsőt, elszöszmötölt egy darabig, aztán körbenézett.
– Talán a hintalovat is bevihetném –
dörmögte, de végül is inkább ott hagyta.
A fészerajtóból ugyanolyan elszánt rohanásban igyekezett befelé, mint ahogyan
kifelé tartott.
– Jó reggelt, szomszéd! – kiáltotta hirtelen valaki egy közeli faágról. Egy álmos
mókus észrevette őt.
– Nincs árnyékom, nincs tavasz! Viszlát!
– kiáltotta vissza Medvepapa, s eltűnt az
ajtó mögött.
– Ha nincs árnyék, hát nincs árnyék
bámult maga elé a mókus, aztán ő is jobbnak látta visszabújni az odújába.
Odabent valaki már várta Medve
Móricot. Medvemama mellett ott ficánkolt
az ágyban egy c supasz kis jószág.
Megszületett, amíg az apukája a bölcsőjét
tisztogatta. Medvemama tisztára nyalta a
kis pofácskáját, aztán bebugyolálta egy
kendővel, és maga mellé fektette.
Medvepapa letérdelt melléjük, úgy
nézte őket a legnagyobb
ámulattal.
– De gyönyörű! – suttogta. – Olyan, mintha összegyúrták volna Borcsát és
Öcsit...
– Mi legyen a neve? – kérdezte Medvemama.
– Természetesen valami
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rövid, hogy ráférjen a bölcsőre. Lehetne
mondjuk utánam Móric.
– Jó ötlet, csak az a baj, hogy kislány.
– Akkor legyen utánad Mandi.
Medvemamának tetszett a javaslat.
– Isten hozott, kicsi Mandi!
– Remek! – buzgólkodott az ifjú apa. –
Máris belevésem a bölcsőbe.
Akármilyen óvatosan is tette ez t
Medvepapa, Öcsi és Borcsa is felébredtek.
Örömük határtalan volt, amikor meghallották a jó hírt.
– De hol van a kistestvérünk? – kérdezte
Öcsi.
Medvemama óvatosan a kezébe fogta
Mandit, hogy megmutassa.
– Ilyen kicsike... – hökkentek meg a
bocsok. Akkor még nem is lehet vele játszani.
– Ti is ilyen kicsik voltatok, amikor megszülettetek.
– Én biztosan nem – rázta a fejét Öcsi.
– Ugye, Mama, rám hasonlít? – ugrabugrált Borcsa.
– Rád is, Öcsire is. A nózija Öcsié, a
fülecskéje pedig pont olyan gyűrött, mint a
tiéd volt.
Mandi nyöszörögni kezdett.
– Mi a baja, Mama? – hajolt közelebb
Öcsi.
– Éhes, drágám.
– Ehet mézet, hogy hamar megnőjön?
kérdezte Öcsi.
– Nem, azt még nem.
– De biztosan hamar meg fog nőni,
igaz, mama? – erősködött a bocs.
– I g ye ke z n i fo g – m o s o l yg ot t
Medvemama.
– Egy valami biztosan biztos, Mama –
mondta Borcsa. – Hogy nagyon fogjuk
szeretni.
Ez történt hát Medvéék otthonában.
Talán nem sértődnek meg Borzék, hogy
megosztottam veletek. Legközelebb majd
róluk mesélek.

2018. február											
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edves Gyerekek! Marci kétéves. Ildikó három évvel idősebb. Tamás két évvel fiatalabb Ildikónál. Eszter kétszer
annyi idős, mint Tamás. Gergő pedig éppen félúton van Marci és
Eszter között. Hány gyertya kell Gergő tortájára?
Beküldési határidő: február 26., a kapuiagota@gmail.hu e-mailcímre.
Marci

?

Gergő

Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
a megadott napon 8-14 óra között
Hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Kedd
Dabas: Sportcsarnok
Szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
Csütörtök Dabasi-szőlők: buszforduló
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakosásgi ügyfelünk
(melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.
A Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központban az ingyenesen lerakható évi 400 kg mennyiség 2018. január 1-jétől megszűnt.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék, a gally, a
faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek…

Lakossági lomtalanítás
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az évi rendszeres közterületi lomtalanítást az idén már nem szervezzük meg. 2018-tól az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) 2.4.1. bekezdés i)
pontja alapján a lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
1. A szolgáltatás 2018. február 1-jétől indul.
2. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
3. Ha Ön a rendszere közszolgáltatásban szerepel és igénybe kívánja
venni ezt a háztartását évente egyszer megillető szolgáltatásunkat,
akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal telefonon
(+36-29/560-290) félfogadási időben;
e-mailben (ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu),
levélben (2370 Dabas, Szent István út 133.) és jelezze ezt az igényét.
4. Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni. Megkérdezik,
hogy mely időpont lenne Önnek alkalmas és rögzítik elérhetőségeit.
5. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel az Ön igényeit és
a mi lehetőségeinket.
6. V isszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek
e-mail-ben.
7. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti szállításra az ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet ki lomot!
8. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja előtt és
a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe
rakodják az Ön jelenlétében.
9. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi előírásoknak megfelelően.
Egy háztartásból egy naptári évben 2 köbméter lomot szállítunk el.
Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek, mert igényeiket
csak ütemezve tudjuk kielégíteni!
A házhoz menő lomtalanítás során NEM adható át, illetve NEM
vesszük át: • elektronikai hulladék • gumiabroncs hulladék • veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok) • ipari tevékenységből származó hulladék • zöld hulladék • építési és bontási hulladék
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DÍJESŐ A SPORTGÁLÁN,
ELINDULT A TAVASZI SZEZON

Nagyon fontos díjakat kapott klubunk a Sportgálán, elismerve ezzel a csapat és a szakmai stáb egész éves munkáját.

A

z Év Csapata Dabason az NB I-be
feljutott Dabas VSE KC, az Év Edzője
Tomori Győző, a felnőtt csapatunk edzője,
az Év Utánpótláscsapata az ifi csapatunk
lett, amely tavaly az NB I/B-s nyugati csoport junior bajnokságában 100%-os teljesítménnyel végzett a csoportja élén.
Kézilabda sportágban is megválasztották a
legjobbjainkat, felnőtt férfi korosztályban
Pocsai Rajmund, nőiben Bocskai Boglárka,
férfi utánpótlásban Podoba János, nőiben
pedig Talapka Csenge kapta az elismerést.
Külön elismerésként a Pest Megyei
Kézilabda Szövetség az év utánpótláscsapatának választotta az ifi csapatunkat!
Gratulálunk, szép volt fiúk!
December 9-én ahhoz a szegedi csapathoz látogattunk, akik fontos pontokat hullajtottak a bajnokságban, ezért ellenünk
nem engedhettek meg újabb botlást.
Összeszedetten, végig vezetve megérdemelten tartották otthon a két pontot.
Szeged–Dabas 39 : 21
Majdnem egy héttel később a Komlót
fogadtuk hazai pályán és bíztunk benne,
hogy itthon tartjuk a két pontot, hiszen az
első NB1-es meccsünkön idegenben
legyőztük őket. Az első félidőben még
vezettünk is, azonban a második játékrész
elején 10 percig nem dobtunk gólt, cserébe

26

kaptunk hatot, így hiába volt nálunk kiváló
a kapusteljesítmény, kikaptunk. Dabas–
Komló 19 : 23
2 017-b en az u tolsó b ajn ok inkat
Balatonfüreden játszottuk, akik esélyeshez
méltóan a mérkőzés elejétől kezdve
magukhoz ragadták a kezdeményezést és
végig dominálva, magabiztosan győztek.
Balatonfüred–Dabas 33 : 23
Február 4-én lejátszottuk 2018 első bajnoki meccsét a Cegléd ellen. Óriási izgalmakat hozó, küzdelmes mérkőzés volt,
kiváló kapusteljesítményekkel mindkét
oldalon, amelynek a végén örülhettünk az
egy pontnak. Dabas–Cegléd 24 : 24
Jelenleg a 14 csapatos bajnokság 8.
helyén vagyunk és bízunk benne, hogy
tavasszal megszerezzük azokat a győzelmeket, amelyekkel biztossá tehetjük a
helyünket a középmezőnyben.
Hermann László

Fotók | Negyelszki Erika

Következő mérkőzéseink, kiemelve a hazai találkozók:
Február 17.
Február 24.
Február 27.
Március 3.

18.00
18.00
18.30
18.00

Dabas–Ferencváros
Dabas–Tatabánya
Orosháza–Dabas
Ligakupa negyeddöntő
Dabas–Orosháza Ligakupa negyeddöntő visszavágó

Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebook-oldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek
jegy- és bérletinformációink is.

2018. február										
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A DABAS SPARKS HÍREI

E

ddigi leghosszabb bajnokságára készül a Dabas Sparks
amerikai futball csapata, amely már március 17-én megkezdődik a csapat számára.
A közel három hónapos alapszakasz során, hat mérkőzés kerül
megrendezésre, de a fiúk nem titkolt szándéka, hogy minimum a
tavalyelőttihez hasonló szezont fussanak, így a rájátszásba jutás
már-már alapkövetelmény. Ehhez pedig minden adott. Ugyan
fontos távozók akadnak, de egyúttal fiatal és tehetséges érkezőkből sincs hiány, így a keret mélységére nem lehet panasz. Junior
bajnoksággyőztesek és junior válogatott kerettagok is erősítik a
csapatot, a rutinos és sokat látott törzsgárda mellett.
A felkészülés már javában zajlik, a bajnokság kezdése előtt még
egy hétvégi edzőtáborra is sor kerül, hogy még jobban összecsiszolódjon, aminek össze kell. A sorsolásra nem lehet panasz, illetve a Divízió kettes bajnokságban idén bevezetett szabályváltozta-

tásoknak hála, még kiegyensúlyozottabb szezonnak nézhetünk
elébe.
Március 17-én a Boda Troopers vendégeként kezdi meg a hos�szú menetelést a Sparks, majd ellátogat Tatabányára, a Mustangs
csapatához a második fordulóban. A hazai közönségnek egészen
április 29-ig kell várnia, hogy a helyszínen tudjon szurkolni a
Szikráknak. Akkor a Jászberény Wolverines csapatával csapnak
össze, mely mérkőzés igen pikánsnak ígérkezik, hiszen tavaly
maratoni, több hosszabbítással megspékelt mérkőzésen sikerült
diadalmaskodniuk a dabasiaknak. A továbbiakban a Rebels
Oldboys otthonában játszanak május 13-án, majd 27-én itthon
fogadják a Miskolc Steelers második számú csapatát. Végül az
Eger Heroes fogadásával zárul az alapszakasz, június 10-én.
Biztassuk őket minél többen, mert elkél és kijár.
Tóbi Ádám

GOMBASZEDŐ MUNKA
ÓCSA KÜLTERÜLETÉN

Ajánlatunk:
- munkaidőkeret szerinti
munkarend pihenőidőkkel:
heti 5 nap munka, 2 nap
szabad, kezdés reggel 7 óra
- teljesítmény alapú bérezési
rendszer
- béren kívüli juttatások
(Erzsébet-utalvány)
- munkaruha
- európai színvonalú munkavégzési feltételek

CÉGES BUSZJÁRAT
ÜLLŐRŐL ÉS ÓCSÁRÓL
TELEPHELYÜNKIG!
Munkavégzés helye: 2364
Ócsa külterület, 0175/9. hrsz.
Jelentkezés: Gombaszedő
munkakör megnevezésével
e-mail (karrier@biofungi.hu)
vagy telefonon (+36 30 756
8460)
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