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Kapui Ágota:

Március idusán
Kibomló selymek a létben
lelkünknek márciusán
hitünk az Úr tenyerében
kikelet szép idusán
kokárdát tűzköd a hajnal
összeforrt szívünk fölé
tavaszi kedv-diadallal
térdelünk Isten elé
csordultig tölt meg az élet
nedvével minden kupát
lobogók szállnak a széllel
hetedhét határon át
2018. március 15.

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
az

1848-49-es forradalom és szabadságharc
171. évfordulójának alkalmából
megrendezendő városi ünnepségünkre,
március 15-én, pénteken
A rendezvény a 30 éve kialakult hagyományos
útvonal szerint valósul meg, a résztvevők
a Kossuth-családhoz kötődő emlékhelyeket
végigjárva érkeznek a központi ünnepség
helyszínére.

Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
9.00 Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
(Kossuth László utca 19.)

– a „Tegyük jobbá a világot ezernyi csodával” című
óvodás rajzkiállítás megnyitója, díjkiosztás
– indulót dobolnak a Dabasi Dobos Óvodások
– koszorúzás Kossuth László emléktáblájánál
Átvonulás a református templomkertbe
a Kovács Sámuel Tüzércsapat felvezetésével.
9.45 Az alsódabasi református templom kertje

10.15 Kossuth Lajos Általános Iskola, rövid műsor
10.45 Központi ünnepség a Szent István téren:
– Himnusz
– ünnepi műsor
Kovács Nóri a Motiva zenekar énekese és
a Táncsics Mihály Gimnázium diákjai, Diószegi
Hunor és Kovács Ádám közreműködésével
– ünnepi beszédet mond dr. Zlinszky János
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense
– a Dabas Környezetvédelméért Télessy István-díj
és a Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím
átadása
– a díjazottakat Kőszegi Zoltán polgármester
köszönti
– koszorúzás a Kossuth-szobornál
(egy közös koszorú elhelyezése)
– díszlövés
– Szózat
– egy Kossuth-nóta eléneklése
A műsorban közreműködik a Dabasi Dalkör,
a Bazsalicska Citerazenekar, a Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör, a Kossuth Lajos Általános
Iskola kórusa, a Dabasi Dobos Óvodások, a Magyar
Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Bázisparancsnoksága Táborfalva és

(Ravasz László utca 1.)

– Szilágyi János tiszteletes köszöntője
– a Deo Volente Kórus előadása
– a nemzeti színű szalag felkötése
a szabadság fájára
– a Kossuth-koszorú megtekintése
Átvonulás a Szent István térre a központi ünnepség
helyszínére a Kossuth Lajos Általános Iskola érintésével

a Kovács Sámuel Tüzércsapat

(Rossz idő esetén a központi rendezvényt a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium aulájában tartjuk, a
Kossuth Ház és a Szent István tér közötti vonulás
elmarad)
Koszorúzási szándékát kérjük, jelezze
a 06-29/561-261, 561-211-es telefonszámon vagy
a nemeskuriadabas@gmail.com e-mail címen.

Kedves Szülök!
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívom Önöket és gyermeküket
a 2018. második félévében született csecsemők részére április 13-án, szombaton 10.00 órakor,
a gimnázium sportcsarnokában (2370 Dabas, Sportcsarnok utca 1.) megrendezendő Újszülöttek köszöntésére.
Az ünnepséget követően együtt kisétálunk
a Parragh-tóhoz, ahol a gyermekek születésének örömére és emlékére facsemetéket ültetünk.
A faültetéshez kérjük, hozzanak magukkal kerti szerszámokat és öltözzenek kényelmesen!
Kőszegi Zoltán polgármester
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Minden érintett családot szeretettel várunk!

2019. március

rendezvények, események

Az egykori szőlősi igAzgAtórA emlékeztek

F

ebruárban ünnepelte a szőlősi Bátki János Nyugdíjasklub
fennállásának 17. évfordulóját. Ezen az alkalmon hagyományosan leróják tiszteletüket a névadó, Bátki János emléktáblájánál.
Idén is rövid verses műsorral és koszorúzással tisztelegtek az igazgató emléke előtt. Feldman László képviselő az ünnepségen elmondta,
hogy a településrész egyre jobban kirajzolódó központjában annak
múltja, az ősök emlékezete, a jelent és a jövőt szolgáló intézmények
egyaránt megtalálhatóak. Utalt arra, hogy az iskolát, amelynek Bátki
János több mint másfél évtizedig volt igazgatója, egy olyan időszakban hozták létre, amikor a maihoz hasonlóan szép számban gyarapodott Dabasi-szőlők lakossága.

A műsorban fellépett Galambos Dorka és Diána, valamint Farkasné
Rácz Erzsébet, a klubvezető helyettese.
szerk.

Jó ütemben halad a szőlősi egészségház építése. A fejlesztést a
Pest megyei településeknek biztosított kompenzációs alap pályázati támogatásából és saját forrásból finanszíroz önkormányzatunk. Az intézményben felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőt,
valamint védőnői tanácsadót alakítanak ki. Lapzártánk idején a
födém kiépítése zajlott. Az építkezés várhatóan ez év augusztusára fejeződik be.
Szerk.

PESTMEGYE

Bérelhető A városnéző kisvonAt!
A városi kisvonat megrendelések és bérlések alkalmával,
az egyeztetett program alapján közlekedik.
Különféle célokra vehető igénybe, mint például: esküvőre, iskolai,
céges rendezvényekre, csapatépítő tréningekre, ballagásokra,
fesztiválokra, családi programokra városnézésre stb.
Bérlések alkalmával a bérleti díj: 7875 Ft+Áfa/óra (br. 10 000 Ft)
A bérlés időtartamának meghatározásához a jármű garázsból való
kiállásától, a garázsba történő visszaérkezéséig eltelt időt kell
figyelembe venni.
Megrendelhető a +36 20 370 7803-as telefonszámon.
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Négy nő, négy történet. A Nemzetközi Nőnap kapcsán arra
gondoltunk, ezen a szűk két oldalon bemutatjuk, mennyi nő végez
ilyen vagy olyan módon kiemelkedő munkát szűkebb környezetünkben. A teljesség igénye nélkül jöjjenek a hölgyek, akik Szabó
Erika MásKép című műsorában meséltek mindennapjaikról.

Nők · nők · nők
– Maricza adrien –

– dr. radvánszki ida –

A tanárnő a Táncsics Mihály
Gimnázium tanulói körében fogalommá vált. A térségben generációk köszönhetik neki angoltudásukat.
– Nagyon zsúfoltak a
napjaim. Még mindig tanítok, főleg felnőt teket.
Sokan azért jönnek hozzám, mert úgy érzik, valami
kimaradt az életükből. Egyikük már 20 éve jár hozzám beszélgetni… Én beszélgetéspárti tanár vagyok, sokat beszéltetem a diákokat. Mellesleg én is sokat beszélek.
Angol-magyar szakos bölcsészként végeztem Kolozsváron.
Sosem vettem figyelembe az éppen divatos tanítási módszereket. Mindig magyar–román nyelvű iskolákban tanítottam, ahol
román osztályokat kaptam. Amikor Magyarországra kerültem, a
legnehezebb az volt, hogy a mindennapi iskolai magyar nyelvet
nem tudtam.
1990 áprilisában, az első szabad választások napján érkeztünk
Magyarországra. Erdélyben ekkor nagy volt a káosz. Olyan támadások értek minket a magyarságunkért korábban, hogy el sem
hittük. Egyszerűen megbolondultak ott az emberek. Bezártuk a
lakásunkat, felültünk a vonatra, és eljöttünk két bőrönddel,
három gyermekkel. Dabasra egy régi barátunk által kerültünk. Az
év szeptemberében már magyart tanítottam a gimnáziumban.
Van egy generáció, amelyik egyáltalán nem beszél semmilyen
nyelvet. Mi egy nyelviskolát üzemeltettünk. Azok a gyerekek
most 20 évesek. Hihetetlen könnyen nyelvvizsgáztak. A kulcsszó
talán a játékosság. Én sokat mozgattam a gyerekeket. Engedélyt
is kértem arra, hogy drámapedagógiát alkalmazzak. Az az osztályom, akikkel ezt végigcsináltam, ötödikes korukban végig tudtak
csinálni egy darabot. Ez csodálatos volt…

Keze alatt sokan gyógyultak a városban.
Szakértelme, a hivatása
iránti elkötelezettsége példaértékű – pedig csupán a
„véletlen” műve az, hogy
körzeti orvos lett.
– Az egyetem befejezése után „kényszerpálya”
volt számomra a körzeti
orvosi praxis. A férjem állatorvos, a Tiszántúlon kapott állást
olyan feltétellel, ha engem is visz magával. Akarva-akaratlan,
mennem kellett. Szerettem volna szakvizsgát szerezni, féltem
attól, hogy kikerüljek a körzetbe. Nógrád megyei vagyok, a férjem Pest megyei, így idegen volt Szolnok megye. Deák doktor és
a felesége hívott engem Dabasra. Ő ugyanis a szülőfalumban,
Tereskén rendelt nyolc évig, onnan került Dabasra. 1976. április
1-jén kezdtem itt dolgozni. Nagyon nagy volt a hozzám tartozó
körzet. 28 éves voltam, több mint 3000 ember tartozott hozzám
a gyerekektől a felnőttekig.
Többet kellett akkoriban bizonyítani, úgy érzem. Nagyon bensőséges kapcsolat alakult ki köztem és a betegeim között, amely
40 éven át tartott. Az empátia tanulható dolog. Ember vagyok,
voltak türelmetlenebb időszakaim is. Ezt mindig igyekeztem korrigálni.
Érdekes, hogy az ember aktuális lelkiállapotától függ, mennyire viselik meg a dolgok. Nem szabad engedni, hogy mindig
nagyon megviseljenek a dolgok. Abban tönkre lehet menni.
Ugyanakkor rengeteg sikerélmény van. Az ember itt szinte már
másnap kap visszajelzést. Nem bízhattam el magam.
Tudatosan készültem a nyugdíjazásomra. Nagyon elfáradtam
a 40 év alatt. A magam döntése volt a nyugdíjazásom, ezért
nem viselt meg annyira. Nem számítottam arra, ha elmegyek,
ilyen szeretettel érdeklődnek majd utánam.

nyelvtanár
– adás: március 7. –

háziorvos
– adás: április 4. –

2019. március

– roicsik LászLóné –

a Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesület elnöke
– adás: április 25. –

Editke a 25 éve fennálló klub
elnöke, motorja, szíve és
lelke.
– Én 42 évesen vakultam
m eg. Telj esen ép, látó
közegben nőttem fel, kertészmérnöki, majd pedagógusi diplomát szereztem,
ezután a tatár szentgyörgyi
általános iskolában tanítottam. Egy retinaleválás következtében veszítettem el a látásomat.
Engem nagyon foglalkoztat, hogy „kinek a jobb”: aki kezdetektől
nem lát, vagy mi, akik menet közben vakultunk meg… Mindkét
társaság azt mondja, hogy neki jobb… Aki nemlátónak született,
annak azért jó, mert neki van egy képe a például virágzó rétről.
Sosem látta, de mégis van egy maga által alkotott képe róla.
Ezért meg szoktam kérdezni az ilyen sorstársaimat, hogy ha
lenne egy tündér, akitől hármat kívánhatnának, a látás képessége hányadik lenne a listán? Nagyon meglepő, de körülbelül az
ötödik. Félnek attól, hogy ha hirtelen látnának, csalódás érné
őket: mi van, ha nem olyan szép a világ, amilyennek elképzelték?
Az egyik szememen van még 5 százaléknyi látásmaradványom. És hogyan lehet elviselni látóként a diagnózist? Nehezen,
talán sehogy. Nekem a családom adta mindig az erőt. A gyermekeim, a férjem úgy álltak mellém, hogy elfogadták ezt az állapotot: nézzük meg, mit tudunk kihozni ebből. Minden nap próbálkoztam egy kicsivel többet teljesíteni. A főzés például érdekes
volt. Először azt sem tudtam, hogyan fogjak hozzá. igen, maradt
pici héj a zöldségen, igen, olykor nem sikerült száz százalékosra a
mosogatás. De engem a közeli és távolabbi rokonaim, barátaim
sosem hoztak kellemetlen helyzetbe emiatt!

Az OTTHON HANGjA

– Mundrusz anett –

Prima Primissima Díjas népművészet kategóriában
– adás: május 2. –

2018-ban Prima Primissima
Díjat kapott népművészet
kategóriában. Anett kékfestéssel hódította meg a
divatipart.
– E k kora elism eré s t
idáig nem kaptam.
Szerencsére van egy feltörekvő irányvonal a divatban, amely beemeli a népviseletet a mindennapokba. Egyre többen be merik vállalni a
kékfestő ruhát, nem csak a néptáncosok. Az UNESCO világörökség listájára is felkerült a kékfestés, aminek nagyon örülök.
Sokan azt gondolják, hogy kék anyagra nyomnak fehér mintát,
pedig pont fordítva: a fehér anyagot megmintázzák, és utána,
a tojásfestéshez hasonló módon készül a végleges minta.
Sajnos a legtöbb tervezőt a matyó és a kalocsai minta ihleti.
Rengeteg olyan tájegységünk van, amit ki lehet aknázni ebből a
szempontból. A szüleimmel kicsi korom óta jártam a népművészeti rendezvényeket, így nagyon sok mindent megismertem.
Már gyerekként terveztem ruhákat. Apu fénymásolta hozzá a
manöken lányokat…
A Bugyi Tájház vezetését nagyon fiatalon, 23 évesen kaptam
meg. Rémületes volt, de visszagondolva, sikeres időszaka volt
az életemnek. Folyamatos nyüzsgést hagytam magam után.
Úgy érzem, több fiatalt is sikerült a népművészet irányába
terelni.

A Nemzet közi No"nap alkalmából
a Dabasi Újság szerkeszto"sége nevében szeretettel köszönt jük
hölgy olvasóinkat !
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Legyen péLda az éLeted!

dabasi Újság

SzüléSre FelkéSzítő tanFolyam
Hagyományainkhoz híven ismét kezdetét veszi Szülésre Felkészítő Tanfolyamunk, ahol a
várandós mamákat és párjaikat látjuk el elméleti és gyakorlati információkkal, ezzel biztosítva
a sikeres és élménygazdag babavárást, szülést. Az előadássorozat 12 részből áll, bármelyiknél
be lehet kapcsolódni, előzetes bejelentkezés szükséges, a részvétel ingyenes.
Az utolsó 2 alkalommal Thomas Gordon féle kommunikációs tréninggel zárunk, melyet nem
csak kismamáknak ajánlunk!
Helyszín: Levendulaház közösségi Színtér- és Értéktár, 2370 Dabas, Lakos Doktor utca 27.
Bejelentkezés: 06-29/561-263 (8.00–16.00 óráig )

ProgrAmok:
1. március 13., 17.30 – szülés előtti és utáni
szexuális élet
előadó: Séllei Györgyi, szexológus
2. március 20., 17.30 – Várandósság
hátfájás nélkül
előadó: gyógytornász
3. március 27., 17.30 – Vajúdástámogatás
vezeti: Mészáros Eszter, dúla
4. április 3., 17.30 – A szülés folyamata
vezeti: Fülöpné Sipos Éva, szülésznő
5. április 10., 17.30 – Szülés, fájdalomcsillapítás, császármetszés
vezeti: nőgyógyász

6. április 17., 17.30 – Szoptatás
előadó: Szőnyi Dóra
7. április 24., 17.30 – Hozzátáplálás,
a csecsemő sírása…
előadó: Farkasné Dallos Edina
8. április 24.,17.30 – Csecsemőgondozás
vezeti: Kucsera Andrásné, védőnő
9. május 8., 17.30 – Gyermekbetegségek,
védőoltások, gyermek elsősegély
vezeti: dr. Katona Edit, gyerekorvos
10. május 15., 17.30 – A csecsemők mozgásfejlődése
vezeti: Hűse Krisztina, gyógypedagógus

11. május 22., 17.30 – Kommunikációs
Tréning nem csak kismamáknak
vezeti: dr. Jurácsik Tímea, Life coach,
Gordon tréner
12. május 29., 17.30 – Kommunikációs tréning, nem csak kismamáknak
vezeti: dr. Jurácsik Tímea, Life coach,
Gordon tréner
13. május 24–25. – Meglepetés
a résztvevőknek: Kismamafotózás!

városunk legifjABB lAkói
Baba
Kósa Panka
Kozma Milán
Csikós Aisah Bahar
Fabók zalán
Rapcsák Máté
Gáspár László áron
zsíros Gréta
Krammerstödter
Trixi Roxána
Bennárik Gergő
Szabó ákos
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Született
2019. 01. 01.
2019. 01. 21
2019. 01. 24.
2019. 01. 28.
2019. 01. 31.
2019. 02. 02.
2019. 02. 04.

Anya
Gecser Lilla
Horváth Beáta
Bangó Edit
Méhes Andrea
László Tímea
Lala Viola Júlianna
Dévai Edit

2019. 02. 05.
2019. 02. 07.
2019. 02. 11.

Kivágó Henriett Beáta
Szabó Mónika
Kleineisel Bettina

Baba
Született
Anya
Lakos Levente
2019. 02. 11.
zelovits Erika
Gergelyfi Janka
2019. 02. 12.
Pataki Tímea
Tomori Győző
2019. 02. 16.
Kamper Olívia
A gyermekek születésének örömére minden hónap második vasárnapján 16.00 órakor megszólal a főtéren a Kapisztrán–Hunyadi
Emléktorony harangja. A harangszó előtt a Rádió Dabas munkatársai köszöntik városunk legifjabb lakóit.
Adatközlési hiba esetén kérem, hogy bizalommal hívják
a 06-29/561-263-as telefonszámot.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

2019. március

HIVATALI SZÓCSŐ

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓK
2019 februárjában kötöttek házasságot
Február 8.
Harmincz László–Csepella Kitti Rita
Február 23. Hárosi Gábor–Aradi Eszter
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot
Február 7.
Major Gábor–Markó Enikő
Medve Zsolt–Zsiros Ágnes
Február 27. Forczek Zoltán–Gácsi Anikó

30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Február 3.
Maris Norbert–Bennárik Julianna
Sziráki Pál–Kosztolányi Erzsébet
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Február 3.
Buzás Pál–Szabó Judit
Február 9.
Mráz Balázs–Janicsák Mária
Február 16. Balogh István–Péli Julianna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Gáspár Istvánné (Sponga Margit)
Balog Jánosné (Bozsik Margit)
Mónos Ferencné (Timár Julianna)
Zloch Mihály
Suhajda Istvánné (Bálint Erzsébet)
Kátai Ferenc

1929. 03. 04. 90 éves
1929. 03. 28. 90 éves
1928. 03. 02. 91 éves
1928. 03. 07. 91 éves
1928. 03. 11.
91 éves
1928. 03. 22. 91 éves

Gogolák Mihály
Hajdu Istvánné (Surman Ilona)
Sági Józsefné (Juhász Mária)
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Váradi Györgyné (Szabó Mária)

1928. 03. 22.
1927. 03. 14.
1927. 03. 27.
1925. 03. 20.
1925. 03. 25.

91 éves
92 éves
92 éves
94 éves
94 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2019. évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
2019. március 18.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési
határideje: 2019. március 18.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje: 2019. március 18.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó első félévi részletének befizetési határideje:
2019. március 18.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2018. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: 2019. április 1.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a 6440009910980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-10980305-00000000 számú
Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az értesítéshez mellékelt csekket a Magyar Posta Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.

Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás stb.),
illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás
esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adóhatóságát kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó: 561-245, II.em/213. szoba
Építményadó, Talajterh. díj, Adópótlék, Adóbírság: 561-265,
II.em/213. szoba
Gépjárműadó, Kommunális adó: 561-243, II.em/212. szoba
Az Adóhatóság munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
– adocsoport@dabas.hu – gépjárműadó, kommunális adó
– epitmeny@dabas.hu – építményadó, iparűzési adó,
talajterhelési díj, adóbírság, adópótlék
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Adóhatóság

A MEZŐŐRÖK ELÉRHETŐSÉGEI:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 | Czene József: 06-70/332-1456 | Józsa Zoltán: 06-70/452-0869 |
Nagy Krisztián: 06-70/330-7668
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Dabasi Újság

felHÍvás az ebTarTás szabálYaira
A településen az utóbbi időben jelentős
gondot okoznak a közterületen kóborló
ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet
jelent, hanem többször az ebek gazdái
nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a
tartás helyét ne hagyhassa el. Az ebek azonosításánál további gondot jelent, hogy
mind a mai napig előfordul, hogy az ebek
nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva.
A fent leírtak miatt indokoltnak tartom,
hogy az ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az
alábbiak szerint felhívjam:
Az ebtartó köteles gondoskodni
az állat megfelelő és biztonságos
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.
Felhívom minden állattartó figyelmét,
hogy kutyáját kóborolni se közterületen,
se más ingatlanán nem hagyhatja, a kutyát
megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésve-

szély megakadályozásáról.
Az állattartó köteles továbbá minden
három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal
beoltatni. Köteles a tar tott ebeket
„Ebösszeíró adatlapon” bejelenteni.
A 4 hónaposnál idősebb ebet csak
transzponderrel megjelölve lehet tartani.
A 4 hónaposnál idősebb transzponderrel
nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató
állatorvos köteles jelentést tenni a járási
állategészségügyi hatóság felé!
Amennyiben az ebtulajdonosok felszólításra nem tesznek eleget a bejelentési,
oltási vagy chipezési kötelezettségnek,
úgy a jegyzőnek lehetősége van a bírság
kiszabására a járási állategészségügyi
hatóság értesítése mellett.
Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének
megakadályozásáról nem gondoskodik,
állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság
kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó

szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a felügyelete alatt álló kutyát a
település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja, póráz nélkül elengedi,
szabálysértést követ el. A köz- és
magánterületeken felügyelet nélkül kóborló
– esetleg még védőoltással sem rendelkező
– ebek veszélyt jelentenek mind az emberek, mind az állatok egészségre, illetve a
köz- és közlekedés biztonságára.
Embertársaink egészségének és testi
épségének megóvása, valamint a fenti
jogkövetkezmények elkerülése érdekében
ezúton is felszólítok minden érintettet,
hogy ebét a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való
ellátásáról gondoskodjon.
A település nyugalma érdekében segítő
közreműködésüket köszönöm.
Vonnák Zsolt
közterület-felügyelő

TájékozTaTás a TalajTerHelési dÍjról
A 2018. évről a talajterhelési díj
bevallások beküldési és megfizetési
határideje: 2019. április 1.
A környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Ktd tv.)
alapján a talajterhelési díjra vonatkozó szabályok 2004. július 1-jétől léptek életbe. A
törvény alapján a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki
helyi vízgazdálkodási hatósági engedély
alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz és a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, azaz városunk belterületén mindenkit, aki nincs rákötve a csatornahálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehető-
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ség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell
megállapítania, bevallania és önadózás
keretében megfizetnie a tárgyévet követő
év április 1-jéig.
A DAKÖV Kf t. szolgáltatja azon
fogyasz tók adatait, akiknek vízfogyasztása
volt, de a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
A DAKÖV Kft. által megadott vízfogyasztás alapján az Adóhatóság küldi meg
a bevallási nyomtatványt, ebben a DAKÖV
Kft. által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a kitöltési segédletet is mellékeljük.
A segédlet alapján a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot és a fizetendő díjat a
fogyasztónak ki kell számítania és a díjat

meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával
egyidejűleg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat,
hogy – a hatályos jogszabályok alapján –
ameddig a közcsatornára való rákötés nem
valósul meg, addig talajterhelési díj fizetési
kötelezettség terheli őket. Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak bevallási nyomtatványt és kitöltési
útmutatót, de kellett volna, kérjük jelentkezzenek az Adóhatóságnál. Nagyon
lényeges, hogy a bevallási nyomtatványon
közölt elfogyasztott víz mennyiségét a saját
számláik alapján ellenőrizzék, amennyiben
eltérés mutatkozik, a DAKÖV Kft-nél rendezzék. Az Adóhatóság a DAKÖV Kft. által
szolgáltatott lista alapján dolgozik.
Adóhatóság

2019. március
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TájékozTaTó

a Képviselő-testület február–március havi üléseinek főbb döntéseiről
rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről, az államháztartáson
kívüli források átadásáról, átvételéről és a
2019. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről és a Köztisztviselők Napjáról
szóló rendeletet.
Módosította a Dabasi Család- és Gyermek jóléti Szolgálat és Központnál igénybe
vehető szociális szolgáltatásokról és azok
térítési díjáról szóló rendeletét.
E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.
közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dabas város zöldterületeinek karbantartása – 2019. tárgyú közbeszerzési eljárást a Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása Dabas, Sári, Besnyő
településrészeken esetén eredményesnek
nyilvánította, s az eljárás nyertesének Sikari
Orbán egyéni vállalkozót, Dabas város zöldterületeinek karbantartása, tisztántartása
Dabas-Gyón, Dabas-Szőlő településrészeken
Halász Attila egyéni vállalkozót választotta.
Beszámolók:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta a Dabasi Sportcsarnok
Kft., a Pantheon Kft., a Daköv Kft., a Kognitív
Hungary Kft. és az Otthonteremtő Kft. 2019.
évi üzleti tervét.
Elfogadta a Dabasi Városi Polgárőr Egyesület és a Dabas-Szőlősi Polgárőr Egyesület
2018. évi munkájáról készített szakmai
beszámolót, valamint a 4 Szirom Családi Bölcsődehálózat módosított Szervezeti és
Működési Szabályzatát, szakmai programjait, házirendjét és éves beszámolóját.

támogatások:
A testület 220 000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási
Alapítványának.
egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, figyelemmel a nevelési–oktatási intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltakra az Ön kor mány zat fenntartásában
működő óvodákban a 2019/2020. nevelési
évre történő jelentkezés időpontjául
a gyóni városrészben és a Dabas-szőlősi
városrészben
2019. április 24. 8.00–16.00 óra között
2019. április 25. 8.00–16.00 óra között
2019. április 26. 8.00–16.00 óra között
jelöli ki.
Az óvodai jelentkezés helye: Dabasi
Egyesített Óvoda – 2373 Dabas, Benedek
Elek u. 2.
a dabasi és a sári városrészben
2019. május 06. 8.00–16.00 óra között
2019. május 07. 8.00–16.00 óra között
2019. május 08. 8.00–16.00 óra között
jelölte ki.
Az óvodai jelentkezés helye: Dabas-Sári
Óvoda – 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Egyesített Óvoda – 2370 Dabas,
Szt. István út 34.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020-as nevelési év
nyári időszakában a fenntartásában működő óvodák számára a takarítási, felújítási

munkák, illetve a tanévkezdési felkészüléshez szükséges feladatok elvégzésére a
következő zárva tartást engedélyezte:
Dabasi Egyesített Óvoda (minden épület)
és a Dabas-Sári Óvoda (mindkét épület), a
DIK Központi Konyha 2019. augusztus 12–
augusztus 16. között zárva tart.
A Dabasi Egyesített Óvodák gyóni és
szőlősi épületei augusztus 5–augusztus 9-ig
zárva tartanak. Az ügyeletet a Dabasi
Egyesített Óvodák Bóbita Óvodája biztosítja.
A Dabasi Egyesített Óvoda Bóbita Óvoda
épületei augusztus 19–augusztus 23-ig
zárva tart. Az ügyeletet a Gyóni Óvoda
(Mesevár Óvoda) biztosítja.
A Dabas-Sári Óvoda Szivárvány Óvodája
augusztus 5–augusztus 9. között zárva tart.
Az ügyeletet a Napsugár Óvoda biztosítja.
A Dabas-Sári Óvoda Napsugár Óvodája
2019. augusztus 21.–augusztus 23. zárva
tart. Az ügyeletet a Szivárvány Óvoda biztosítja.
Dabas Város Önkormányzatának Képvi selő-testülete a Dabas 944 hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában álló kivett közterületet Tabáni köznek nevezte el.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei igazgatóságán az 5-ös számú főút Inárcsi úti elágazásában közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítását, szalagkorlát kihelyezését, valamint lámpás csomópont kialakítását, illetve
hosszú távon körforgalom megépítését.
Dabas városa csatlakozott a Kisvárosok
Szövetségéhez.
A testület döntött a Dabas Város Díszpolgára és a Dabas Város Környezet védelméért
„Télessy István”-díjjal kapcsolatban is.
Jegyző

PolGárőrsÉGek elÉrHetősÉGei:

közterület-felüGyelők elÉrHetősÉGei

Dabas Városi Polgárőr Egyesület::
06-70/396-2864
Dabas-szőlősi Polgárőr Egyesület:
06-70/291-8665 vagy 06-29/368-207

Vonnák Zsolt, közterület-felügyelő:
06-70/334-8022 (munkaidőben hívható)
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
(délutáni órákban hívható)
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
március 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 vat ar t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –20 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–20 óráig | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 17.00–18.00 óráig
Szakmai vezető: Pataki Evelin
Kezdő néptánccsoport: hétfő, 16.00–17.00 óráig
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő 16.30–17.30 óráig,
péntek 17.30–18.30 óráig
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő 17.30–19.00 óráig,
péntek 18.30–20.00 óráig
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor

Citeraoktatás:
Szalmaszálak kezdő és haladó citeracsoportok:
péntek, 16.00–20.00 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: április 6. szombat, 16.00 óra
VSN HIP-HOP tánciskola: minden péntek 16.00–20.00 óráig
Gyóni Géza irodalmi kör: március 25. hétfő, 18.00 óra
Om Chanting jóga: március 20., április 3., szerda 18.00 óra

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:
„Tegyük jobbá a világot ezernyi csodával”
– a dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása.
Kiállításmegnyitó és díjátadás: március 15., péntek
9.00 órakor a városi ünnepség keretein belül.

Szervező: Gyóni Mesevár Óvoda
Kiállítás megtekinthető: március 15.–április 12.

CSOPORT FOGLALKOZÁS:
Dabasi Fotóklub: március 25., hétfő 18.00 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz László u. 2.
Szakmai vezető: Illy Noémi | Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com |
H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu | Nyitvatartás: Hétfő: 9–17 | Kedd: 9–17 | Szerda: 13–17 | Csütörtök: 9–17 |
Péntek: 9–17 | Szombat: 9–12 | Vasárnap: Zárva

Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központban!
További információk:
www.kmkdabas.hu; www.facebook.com/kmkdabas/
Kossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas, Szt. István út 58.

2019. március
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XXIX. DABASI KISTÉRSÉGI
vers-, mese-, prózamondó találkozó

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ez évben
29. alkalommal rendezzük meg
a Dabasi kistérségi vers-, mese-, prózamondó találkozót.
A találkozó helye:
Kossuth Művelődési Központ, Dabas, Szent István u. 58.
A találkozó időpontja:
2019. április 13. (szombat) 9.00 óra – regisztráció
10.00 óra – megnyitó
Jelentkezési határidő: 2019. április 5. péntek
Jelentkezni a a www.kmkdabas.hu oldalról letölthető
jelentkezési lapon lehet.
Jelentkezni csak személyesen vagy email-en keresztül a
szervezes@kmkdabas.hu e-mail címen lehet.
Az email „Tárgy” címe: Dabasi kistérségi vers-, mese-, prózamondó.
Az email-en beérkező jelentkezéseket 2-3 napon belül
visszaigazoljuk, amennyiben nem érkezik Önöknek visszajelzés, kérjük, jelezzék felénk, mert ebben az esetben
jelentkezésük nem érvényes!
Az előzetes adminisztráció miatt, a helyszínen nincs lehetőség regisztrációra!
Kategóriák:
alsó tagozatos kategória (1–2., 3–4. osztály)
felső tagozatos kategória (5–6. osztály)
A 7–8. osztályosoknak és középiskolásoknak a májusban
megrendezésre kerülő
IV. Gyóni Géza városi és országos vers- és prózamondó találkozóra van lehetőségük jelentkezni.

Tisztelt Ügyfelünk!

Részvételi feltételek:
· Nevezni magyar szerző versével, vagy prózájával,
mesével lehet.
· A maximális műsoridő 3-4 perc, hosszabb előadás esetén az előadást a zsűri figyelmen kívül hagyja.
· Kötelező vers és nevezési díj nincs.
A zsűri tagjai:
Bakkai Éva magyar szakos pedagógus, Beséné Lakatos
Éva magyar szakos pedagógus;
Balogh Ferenc előadóművész, rádiós műsorvezető,
Ordasi Brigitta rádiós műsorvezető,
(a további zsűritagok közreműködése egyeztetés alatt)
A zsűri értékelése ideje alatt a szünetben a résztvevőknek
szendvicset és ásványvizet biztosítunk.
Díjak (kategóriánként):
I. díj 5000 Ft értékű könyvutalvány
II. díj 4000 Ft értékű könyvutalvány
III. díj 3000 Ft értékű könyvutalvány
Kimagasló teljesítmény esetén a zsűri az egyes kategóriákban több díjat is kiadhat, vagy díjakat vonhat össze.
Minden résztvevő emléklapot kap, a díjazottak oklevelet.
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Tel/fax: 29/360-237
szervezes@kmkdabas.hu

www.kmkdabas.hu

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5  29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5  29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér)
14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5  63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5  126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178  126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210  297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20%
kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel
a nyomdai munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük! A hirdetéseket a dabasujsaghirdetes@gmail.com e-mail címre várjuk.
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-211, 06-29/561-212, feldman.laszlo@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: a Polgármesteri Kabinetiroda
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DABASI ÚJSÁG

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…” DABAS-SÁRIBAN

F

ebruár 11-én a Napsugár, valamint
18-án a Szivárvány óvodában különös dolog történt! Hogy micsoda? Álarcok
mögé bújt apróságok közeledtek a csoportok felé! „Hát persze, Farsang van!” Hát,
láss csodát! Ahogy telt-múlt az idő, folyamatosan lépték át az óvoda kapuját a deli
vitézek, a szépséges hercegnők, a jóságos
tündérek és boszorkányok, a bátor katonák és tűzoltók… Miután mindenki megérkezett, bemutatkoztak a maskarába bújt
gyermekek és óvónénik. Megtudhattuk,
hogy kik rejtőzködnek a jelmezek mögött.
Tréfás versekkel, vidám dalokkal és táncokkal készültünk erre a napra, melyeket eljátszottunk a vendégek nagy örömére.

Ezt követően elkezdődött a farsangi
mulatság! Együtt repkedett a kis pillangó a
katicabogárral, közösen járt táncot a menyasszony a kalózzal, vidáman mókázott a
bohóc a cicával, együtt ropták a talpalávalót az unikornisok a királylányokkal.
A napot Puszedli bohóc műsora zárta,
aki bűvészkedésével és színes fényjátékával
kápráztatta el a gyermekeket!
A hétfői mulatságra kényelmesen felkészülhettek a családok a hétvégén. Együtt
készíthették el a gyermekek szüleikkel a jelmezeket és süthették meg a finom süteményeket. A farsangi fánk sem maradt el,
hiszen a kis jelmezesek szülei és nagyszülei
gondoskodtak arról, hogy igazi báli hangu-

lat legyen az óvodában. Ezúton is köszönjük nekik! Reméljük sikerült a telet elkergetnünk és hamarosan megérkezik a várva
várt tavasz!
Farkas Ágnes és Kecskésné Vadkerti Mária
Dabas-Sári Szlovák Nemzetiségi Óvoda
óvodapedagógusai

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Munkatársak: Feldman Lászlóné és Farkasné Rácz Erzsébet
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
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 rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
– Április 12. (péntek) 16.00 órától
HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES DÉLUTÁN
a Közösségi Házban.
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges
rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az intézményben vagy a fenti
elérhetőségeken érdeklődhetnek.

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR

www.facebook.com/nemeskuria
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
PROGRAMOK:
– március 6., 20., április 3. (szerda) 10.00–12.00 óráig:
Baba–mama klub
Vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– március 22. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
kézműves foglalkozás
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A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

2019. március

Mindennapi életünk

LevenduLA-Ház – közösségi színtér és értéktár
2 3 7 0 D a b a s , L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat (Bábjáték a legkisebbeknek )
– március 20., 10.30 órától A falánk tyúkocska című bábjáték
– április 3., 10.30 órától A csökönyös
kiselefánt című bábjáték
11.00 órától Baba–mama klub
Vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
– Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére!
Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00 –11.00 óráig
Belépő: 700 Ft
Anya–Lánya, Anya/Apa–fia
programok:
– március 23., 30., április 6. (szombat)
13.00–15.00 óráig Anya–Lánya program
– március 23., 30., április 6. (szombat)
16.00–18.00 óráig Anya–Fia / Apa–Fia
program
A programokra előzetes jelentkezés szükséges. Tel.: 06 29/561-263
A programokon való részvétel ingyenes!

|

|

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

– március 23., 18.00–20.00 óráig
Nők egymás közt
Séllei Györgyi szexológus vezetésével
Csokoládé és borkóstolás.
A programra előzetes jelentkezés szükséges. Tel.: 0629/561-263
A programon való részvétel ingyenes.
– március 30., 18.00-20.00 óráig
Belépés csak férfiaknak!
Séllei Györgyi szexológus vezetésével
Csokoládé és borkóstolás.
A programokra előzetes jelentkezés szükséges. Tel.: 0629/561-263
A programon való részvétel ingyenes.
– április 6., 18.00–20.00 óráig Segítség
pedagógusoknak – A gyerekek
szexuális fejlődése
Séllei Györgyi szexológus vezetésével
Csokoládé és borkóstolás.
A programokra előzetes jelentkezés szükséges. Tel.: 0629/561-263
A programon való részvétel ingyenes.
Német nyelvtanfolyam
– minden hétfőn és csütörtökön
18.00–19.30 óráig
német haladó

– szombat 10.00–12.00 óráig iskolás
német csoport
Rácz Tamás: 06-20/598-30-09
Terápiás tanácsadás
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus terápiás tanácsadása kedd délutánonként
Bejelentkezés: 06-30/267-39-60
Közérzet javító masszázs
gyógy masszőri végzettséggel
–minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70- 604-0710 Markó
Tündénél
Közérzetjavító masszázs
gyógymasszőri végzettséggel
– minden héten hétfőn és kedden
Bejelentkezés: 06-70/ 604-0710 Markó
Tündénél
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.

AnyA–LányA és AnyA/ApA–FiA progrAmok

A

gyerekek otthon, saját szüleiket látva találkoznak először
a konkrét férfi–női viszonnyal és intimitással. Ahogy
növekszenek, ők maguk is többet kérdezhetnek, és a szülőnek
ehhez alkalmazkodva kell a kérdéseiket koruknak megfelelő
nyelven megválaszolnia. Szemérmességből kikerülni a választ
talán könnyebbnek tűnhet, de jobb lenne, ha mi magunk elégíthetnénk ki a kíváncsiságukat.
Mindannyian tudjuk, milyen nehéz feladat ez, hiszen mi
magunk se kaptunk ehhez megfelelő segítséget a szüleinktől.
Egy profi szakember segítségével szeretnénk megkönnyíteni a

kiskamasz gyerekek felvilágosítását, ezért kétféle programot hirdetünk meg.
Szeretettel várunk minden édesanyát lányaikkal vagy fiaikkal,
illetve az édesapákat fiaikkal.
8–14 éves korig várjuk a gyermekeket és édesanyáikat, édesapáikat. A programok egymásra épülnek, ezért mind a három
alkalommal fontos az azokon való részvétel.
A programokat Séllei Györgyi szexológus vezeti.
Tegyük meg együtt az első lépéseket a felvilágosítás útján!
Jurácsik Andrea
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dabasi Újság

sári zarándokHáz és kÖzÖsségi szÍnTér

2371 Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/455-9550 | E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő–péntek | hétvégén: rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

toVáBBi ProGrAMok:
töriesték sáriban – Dr. Szabó József János hadtörténész
történelmi előadásai. (A programok ingyenesen látogathatók)
– március 11. (hétfő), 18.00 óra – Téma: vitéz igmándyHegyessy Géza, az antifasiszta ellenálló

– március 25. (hétfő), 18.00 – Téma: kitörési kísérlet,
Budapest, 1945. január 12–13.
– április 8. (hétfő), 18.00 – Téma: A magyar megszálló hadosztályok története

tücsökszabi Babamóka
45 perc dalolás, höcögés, mondókázás, lovacskázás, ringatás,
nevetés 0–3 éves korig gitárral, hegedűvel, tündérdobbal,
anyával, Szabival és egy manóval. A foglalkozást Cseke
Szabolcs zenepedagógus, hangterapeuta vezeti.
időpontok: minden szerdán (március 13., 20., 27.) 10.00 óra
részvételi díj: 1200 ft

Minden csemetét és anyukáját nagy szeretettel várjuk!

felHÍvás a Dabasi Kistérség Műkedvelő Alkotóinak

7. kéPző- és iParMűvészeTi kiállÍTására!

Pályamunkát küldhet be a Dabasi járás településein és Ócsán élő, 15 év feletti műkedvelő alkotó. A tárlatra beküldhető az elmúlt
három évben készült, maximum 5 alkotás.
A beadás ideje: 2019. július 15–18-ig,
naponta 13.00–17.00 óra között.
A beadás helye: Kossuth Ház Galé ria,
Dabas, Kossuth László u. 19.
A kiállításra szánt műveket, keretezve, illetve a grafikákat paszpartuzva, 70550 cm
vagy 100 570 cm-es méretben kérjük
beküldeni.
A nevezési lap letölthető a Kossuth
Művelődési Központ honlapjáról:

www.kmkdabas.hu
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Az alábbi adatokat kell feltüntetni
a művek hátoldalán:
– az alkotó neve, címe, telefonszáma
és e-mail címe
– a mű címe
– mérete és technikája
– készítés éve
Csatolni kötelező továbbá (adathordozón)
az alkotó rövid (max. 900 karakter) életrajzát és fényképét.
A beküldött művek zsűrizésére július
23-án kerül sor.
A zsűri tagjai: Janzer Frigyes szobrászművész és Prokai Gábor képzőművészeti lektor. (egyeztetés alatt a harmadik zsűritag)
A zsűrizés napján délután 15.00 órai kezdettel szakmai konzultációra kerül sor a
zsűritagok részvételével, ahová a szervezők
várják az érdeklődő alkotókat.

A zsűrizés eredménye megtekinthető a
döntést követően a Kossuth Művelődési
Központ honlapján (www.kmkdabas.hu).
A kiállítás megnyitására 2019. szeptember
14-én, szombat 11.00 órakor kerül sor.
Egy Európai Uniós pályázat támogatásával
szeptember 14. és december 7. között
művészetpedagógiai foglalkozásokat tartunk, elsősorban dabasi diákok részére.
Ezért a kiállítás december 7-ig látogatható,
a munkák december 9. és 13. között vihetők el, a Kossuth Ház Galéria nyitvatartási
idejében.
Részletes felvilágosítás telefonon:
Dágány Józsefné, +36-29/362-545,
illetve +36-30/534-11-38.
E-mail: galeria@kmkdabas.hu.

2019. március
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
március havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva
Az épületben egész évben látogatható a Halász–Szánthó Emlékszoba és a 198 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történetét bemutató tárlat. A felújított, helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető
családi, munkahelyi rendezvényekre.
Újonnan induló programjainkra szeretettel várjuk a látogatók jelentkezését:
ESPERANTÓ és OROSZOZFMWPLUBUÆTsTOLLÁSZKODÓKoUPMMGPSHBUÖL WFSTGBSBHÖLLØSFsTEXTILFESTÉS

HÉTFŐ

SZERDA

PÉNTEK

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
március 25.
Városunk díszpolgára, dr. Bodó
Ágnes főorvos asszony ismerteti és
bemutatja a madeira-hímzés
fortélyait.

10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra nyelvtanár minden kezdőt
és újrakezdőt szeretettel vár!

17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
Ötletekkel készül Gomoláné Sinkó
Zsuzsanna, Gubicza Jánosné, Viola Éva
március 29.

16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
18.00–20.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

CSÜTÖRTÖK
9.00 –15.00 óráig
ORIMAMI
– papír varázslat nagymamáknak!
március 21.
Foglalkozásokat vezeti Pálinkásné Balázs
Tünde és Hornyák Annamária

„A madeira lényege, hogy az alapanyagba
szúrt, körbeférceléssel előhúzott lyukat
apró, szoros laposöltéssel körbe varrjuk.
Tulajdonképpen egy laposöltés-technika,
amely igen sok nép, így a magyarság
művészetében is megtalálható. A csipkeszerű hatást azzal érik el, hogy finom kelmékre, cérnával hímeznek.A lyuk hímzést
magas szinten művelték Madeira szigetén,
innen származik neve.”
(forrás: Wikipédia)

KEDD
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

15.00–18.00 óráig
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Húsvéti dekoráció
március 21.
Készítsünk megfelelő dekorációt az ünnepi ráhangolódáshoz a lakásba, házba.
Kajliné Ludányi Margittal
16.00–18.00 óráig
PILINKE GYERMEK NÉPDALKÖR
PRÓBÁI
Solymosi Borbála szakmai vezető

SZOMBAT
14.00 –19.00 óráig
– az alkotóműhelyeket vezeti Viola Éva
ÉLMÉNYFESTŐK
Csak festegetek és más semmi!
március 23, április 13.
15.00 órától
Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
klubvezető: Szabó Jánosné
március 23, április 13.

VASÁRNAP
16.00 órától
JÁTSZÓHÁZ
Szervusz kedves barátom
családi szabadidős program
Solymosi Borbálával
március 24.

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ

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

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria

18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
Dragomán György: A fehér király
(hangoskönyv)

Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető, valamint
hagyományőrző programjaival és
játékaival várja a látogatókat!
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DABASI ÚJSÁG

A dabasi

SZAKMAI OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS BEMUTATÁSA V.

A

Dabasi Újság októberi számában elindult sorozatban utolsóként a szolgáltató munkaközösség mutatkozik be, amelyhez
a jelenleg oktatott szakmák közül az építészet és az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba besoroltak tartoznak.
Az építészet szakmacsoporthoz tartozó szakmák közül a kőműves rendelkezik a legnagyobb hagyománnyal intézményünkben.
Iskolánknak nagyon jól felszerelt kőműves tanműhelye van, amelyben bemutathatjuk diákjainknak a legmodernebb gépeket és
berendezéseket. Ezenkívül fontosnak tartjuk azt is, hogy a leendő
szakemberek naprakész tudással rendelkezzenek, megismerkedhessenek a legújabb építőipari anyagokkal és technológiákkal, ezért
szívesen adunk helyet neves cégek bemutatóinak is.
Kőműves tanulóink szakmai gyakorlatuk keretében sok munkát
végeztek az iskola otthonosabbá tétele érdekében, például a sportpálya melletti részen ülőkéket és asztalokat készítettek betonból, a
folyosókon padokat alakítottak ki. Továbbá résztvettek a város szépítésében is, többek között a Halász Boldizsár Városi Könyvtár és a
Nemes-kúria felújításán dolgoztak. Az építészet szakmacsoporthoz
tartozik még a Szakképzési Hídprogram keretében oktatott építményzsaluzat- és fémállványszerelő szakképzés, amely az ács részszakképesítése.
A munkaközösséghez tartozik még a villanyszerelő oktatás,
amely nappali és esti tagozaton folyik. Villanyszerelő diákjaink részt

vettek a számítógépes termeink és a vendéglátóipari tanműhelyek
elektromos hálózatának kialakításában, bármilyen elektromos meghibásodás esetén besegítenek a karbantartásba. Az iskola által szervezett Szakmák Éjszakáján és nyílt napokon színvonalas bemutatókkal népszerűsítik szakmáinkat.
Diákjaink rendszeresen részt vesznek a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen, ahol az előző években többen olyan jó eredményt értek
el, hogy mentesültek az írásbeli vizsga letétele alól. Reméljük, ez az
idei évben is így lesz.
Balázs Judit munkaközösség-vezető és Stégner Péter igazgató
Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

TISZTELT ADÓZÓK!
Kérjük, hogy adójuk 1%-ának
felajánlásávaltámogassák a Dabas
és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány
által működtetett révfülöpi tábor
fejlesztését.

Adószám: 18664658-1-13.
Tisztelettel: Szandhofer János
kuratóriumi elnök

TISZTELT ADÓZÓK!
Kérem, hogy adójuk 1%-nak felajánlásával támogassák
a Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány
tevékenységeit, amellyel a gyóni Mesevár és Lurkó,
valamint a Szőlőkert Óvoda működését segítjük, környezetét fejlesztjük.

Adószám: 18210888-1-13
Köszönettel:
Feldman László kuratóriumi elnök
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HIT–VALLÁS

HEGYI GÁBOR EMLÉKÉRE
A közelmúltban hunyt el Hegyi Gábor, a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
egykori testnevelő tanára, a dabasi kézilabdacsapat alapítója, aki
a nagyközségi tanács, majd a városi önkormányzat sportügyi előadója is volt.
Emléke előtt tisztelegve Kuli Imre, egykori tanítványa és csapattársa,
a dabasi kézilabdások nevében, március 2-án elmondott beszédéből
közlünk részleteket.

A

rra a Hegyi Gabira emlékezzünk, aki sportoló volt, erős volt,
edzett volt, fitt volt, mindig cselekvésre kész, aki nem tudta
elképzelni, hogy bármit ne lenne képes megvalósítani, lehetett egy
nehéz tornagyakorlat a nyújtón, vagy betonozás a garázskapu felhajtójánál. Tanítványait is mindig ebben a szellemben nevelte. Ő volt az a
testnevelő tanár, aki nem csak értette, tudta, hogy hogyan kell valamit megcsinálni, hanem bármikor képes volt megmutatni is. Nem
okozott számára gondot egy tornaelem, vagy egy bonyolultabb
atlétikai mozgássor bemutatása. (…)
Táborfalván járt általános iskolába, ahol korán kitűnt tehetségével,
szorgalmával, jó tanulmányi eredményeivel. Nagyon jól tanult, magától értetődő volt, hogy a dabasi gimnáziumban folytassa tanulmányait, itt indult el sportolói pályafutása.
Azt, hogy testnevelő lett, szorgalmán és tehetségén kívül tanárának is köszönhette. Gabi remek atléta volt, sorra nyerte a korosztályos atlétikai versenyeket, mégis a kézilabdát választotta, erről az
útról többet le sem tért.
A gimnáziumban ismerkedett meg feleségével, Zsuzsával, akivel
egy osztályba jártak, és sorsukat egy életen keresztül összekötötte a
közös szerelem, a testnevelés tanítása és a sport szeretete.
Mi, volt kézilabdások - azt hiszem, mindannyiunk nevében állíthatom - rengeteget tanulhattunk és tanultunk is tőle. Előbb játékostársak voltunk, majd játékos edzője volt a dabasi csapatnak, végül edzője. Azt gondolom, játszani sokkal jobban szeretett. Őt is a győzelmek

éltették és a férfias küzdelem. Gyakran hangzott el szájából meccs
közben: „Gyerekek! Kezdjünk el védekezni, hogy végre érezzék, hogy
itt vagyunk!” Egy-egy nagy mérkőzés, egy sziszifuszi küzdelem után,
csak ennyit mondott: „Na fiúk, ez jó munka volt!” Szerette a férfias
megmérkőzéssel kiharcolt győzelmeket, elsősorban magát a játékot,
a játék élményét szerette szenvedéllyel, és ezt a hitvallást adta át
gyermekeinek és nekünk, fiatalabb csapattársainak is. (…)
Az ellenfelek körében is óriási tisztelet övezte. Bárhová is mentünk
játszani, bármilyen mérkőzésünk volt, „HegyiGabit” ismerték és
nagyon gyakran megkülönböztetett figyelemmel védekeztek ellene.
Gabi ahogy a pályán, az életben is mindig nagyon céltudatos határozott volt, markáns, egyenes, karakteres véleménye volt, amelyhez
következetesen ragaszkodott. Nem volt megalkuvó.
A kézilabda mérkőzéseket 60 percig játsszák, a játékvezető belefúj
sípjába és véget vet a mérkőzésnek. Sokszor hallottuk tőle, „az utolsó sípszóig kell küzdeni”.
2019. február 22-én véget ért egy nagyon kemény mérkőzés.
A mérkőzésről szóló tudósítások egy férfias, tisztességes, becsületes
küzdelemről fognak beszámolni.
Ne feledjük, hogy ez a fájdalmas megemlékezés, nem csak búcsú,
hanem köszönet is. Belső csöndünkben adjunk hálát mindazért, ami
rá emlékeztet, amit neki köszönhetünk!
Gabi! Köszönjük, hogy ismerhettünk, hogy köztünk éltél, nekünk,
értünk dolgoztál! Isten veled! Nyugodj békében!

10. VÁROSI KERESZTÚT DABASON

Április 5-én, pénteken 13.00 órától, 8%2Ï7Á+8):ˍ/ /)6)7>8Ï8.%
az üldözött keresztényekért, a keresztény értékek védelméért
Program: 12.15 Indulás a Sári Templom tól busszal. 12.30
Indulás a Felsődabasi templomtól kisvonattal
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!
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Dabasi Újság

egYHázaink HÍrei
kAtolikUs eGyHázközsÉGeiNk
GyóNi kAtolikUs eGyHázközsÉG

F

miserendünk:
– hétfő, kedd, péntek, szombat 17.00 óra
– vasárnap: Szőlők 9.00 óra, Gyón 11.00 óra
– Nagyböjt péntekjein 16.15 órától keresztúti ájtatosságot végzünk
a gyóni templomban
17.00 órától a szőlősi templomban
– Minden hétfőn 17.30-tól bibliaóra.
– Minden hónap 2. vasárnapján 16.00 órakor filmklub a közösségi
teremben.
– Minden hónap első vasárnapján gitáros gyermekmise.
– A hónap utolsó vasárnapján, március 31-én, a szőlősi szentmisében megemlékezünk a 10 éven belül márciusban elhunyt szeretteinkről.
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetősége:
Telefon: 06-29/367-513

– április 2., kedd 17.00: női lelki és imaórák a gyülekezeti házban
– április 3., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– április 10., kedd 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
Gyülekezeti kirándulást szervezünk Egerbe június 1-jén, szombaton. Programterv: Bazilika, Egri Református Templom,
Palócmúzeum, Minaret megtekintése. Ebéd a Szépasszonyvölgyben, majd a vár megtekintése. A részvétel díja 9000 Ft,
amely tartalmazza az utazás és az ebéd díját. Jelentkezési
határidő május 19., előleg: 4500 Ft (visszalépés esetén nem
jár vissza)
Nyári gyermek és ifjúsági hittantábort szervezünk Sarudra
(Tisza-tó). Ár: 23 000 Ft. Tartalmazza: az utazás, a szállás, a napi
háromszori étkezés, a strandbelépők, a múzeumbelépők, a
motorcsónaktúra és a kerékpárhasználat díját. Jelentkezési
határidő: május 10., 10 000 Ft előleggel. A második részlet
befizetési határideje: június 10. Szülők is jelentkezhetnek
kísérőnek.
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957

AlsóDABAsi kAtolikUs eGyHázközsÉG
miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise
– csütörtök 17.00-kor igeliturgia
– péntek 17.00-kor szentmise
– szombat 17.00-kor előesti szentmise
Nagyböjt péntekjein (március 15., 22., 29., április 5., 12., 19.)
a szentmise előtt fél órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
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
AlkAlmAk:
– minden vasárnap 10.00: istentisztelet a gyülekezeti házban
– március 13., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 20., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 27., szerda 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban
– március 29-én, pénteken 17.00 órától a gyülekezeti házban
Valentyik Ferenc testvérünk könyvének bemutatására kerül
sor, amelyet Fagyott könnycseppek címmel írt Gyóni Géza
halálának 100. évfordulójára. A könyvet bemutatja Juhász
Sándor testvérünk. Az est végén ajándéksorsolásra kerül sor.

18

GyóNi reforMátUs eGyHázközsÉG
ÁllAndÓ AlkAlmAink
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció előkészítő a 7. osztálynak
10.00 óra: felnőtt istentisztelet
10.00 óra: gyermek istentisztelet
11.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)
– hétfő 10.00 óra: istentisztelet a Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra: istentisztelet az Átrium Idősek Otthonában
– szerda 16.00 óra: gyülekezeti bibliaóra
– csütörtök 17.30 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (kéthetente)
– péntek 16.00 óra: konfirmáció-előkészítő a 6. osztálynak
AlkAlmAk:
– március 17., vasárnap 10.00 óra: böjt 2. vasárnapi istentisztelet a
gyülekezeti házban (helyettesítő szolgálat)
– március 22., péntek 18.00 óra: Bibliatanulmányozás és imaközösség (Márk evangéliuma tanulmányozása)
– március 24., vasárnap 10.00 óra: böjt 3. vasárnapi istentisztelet a
gyülekezeti házban, úrvacsoraosztás
– március 31., vasárnap 10.00 óra: böjt 4. vasárnapi istentisztelet a
templomban
A Gyülekezeti alkalmainkra szeretettel hívunk és várunk Mindenkit!
Hivatali idő hétfőn: 15.00 –18.00 óráig
szerdán: 9.00–12.00 óráig
Elérhetőségek: 06-29/953-404, 06-20/521-5834

2019. március

HIT–VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
– Baba–mama kör: minden hónap első keddje (április 2.) 9.30 óra,
Balázs-Szabó Júlia vezetésével.
– Gyermek istentisztelet: március 24. és 31. vasárnapokon,
10.00 órakor
– Konfirmációi órák: péntek, 16.00 óra
– Férfikör: minden hónap első hétfő (április 1.), 18.00 óra, Varsányi
Ferenc lelkész (Dunaharaszti) vezetésével
– Asszonykör: április 8. hétfő, 16.30 órakor
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Nyugdíjas kör: március.17., vasárnap, 15.00 óra
– Istentiszteletek idősotthonokban: március 26., hétfő, 10.00 órakor a Zárdakert Otthonban, 11.00 órakor az Átrium Otthonban.
English Corner project:
Gyülekezetünk vendége 2019.
március 4-től május végéig Kay P.
Johnson, amerikai nyugdíjas lelkész és angoltanár, Rio Ranchoból, Új Mexikóból, aki minden korosztálynak szívesen segít az angol
nyelv tanításában (óvodás kortól
kezdődően). Aki szeretne angolul tanulni, gyakorolni,
segítséget kapni a házi feladatokhoz, érettségihez vagy
nyelvvizsgához, kérjük, hogy a 06-20/824-2019-es számon egyeztessen időpontot. A foglalkozások ingyenesek.
– Nyári napközis gyerektábor: július 1–5-ig. A tábor közösségépítő játéktábor, angol nyelvtanulási lehetőséggel. A tábor vendége 4 tizenéves fiatal és tanár-vezetőjük Új Mexikóból, akik a
tábor ideje alatt angol nyelvű gitáros énekeket tanítanak, valamint
játékos angol foglalkozásokat is vezetnek. Jelentkezés: a hittanórákon vagy az irodai időben.
– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig vagy gyülekezetünk számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
– Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket
az alábbi facebook-oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Szabó József
1964. 02. 07.
2018. 11. 15.
Simon Józsefné
(Kondákor Irma)
1933. 01. 08.
2018. 12. 24.
Szágos Gábor
1959. 07. 02.
2019. 01. 04.
Szaller Sándor
1936. 03. 23.
2019. 01. 08.
Kuzsdra Ferencné
(Takács Margit)
1935. 07. 09.
2019. 01. 08.
Janicsák Balázs
1950. 09. 01.
2019. 01. 10.
Nagy Jánosné (Mráz Terézia) 1939. 12. 04.
2019. 01. 14.
Murányi Józsefné
(Gergely Jolán)
1935. 06. 16.
2019. 01. 15.
Kovács Györgyné
(Drozgyik Etelka)
1932. 09. 23.
2019. 01. 20.
Barna János
1943. 07. 15.
2019. 01. 23.
Kovács Zoltán
1940. 05. 20.
2019. 01. 27.
Kiss Ferencné (Prigyeni Katalin) 1929. 11. 25
2019. 01. 28.
Gogolák Jenő
1971. 08. 02
2019. 02. 06.
Kancsár László
1934. 12. 11
2019. 02. 06.
Kránicz Ferenc
1946. 08. 26.
2019. 02. 06.
Kmetyó István
1948. 02. 12
2019. 02. 07.
Deák Sándorné
(Galu Erzsébet)
1933. 08. 21
2019. 02. 07.
Szabó Sándorné
(Kovács Rozália)
1925. 10. 23.
2019. 02. 07.
Lakos József
1933. 10. 10
2019. 02. 08.
Mráz Istvánné
(Gogolák Terézia)
1939. 02. 15
2019. 02. 10.
Malecz Benedekné
(Talapka Erzsébet)
1937. 09. 16
2019. 02. 10.
Gáspár Gyuláné (Oláh Jolán) 1947. 07. 06.
2019. 02. 13.
Simon Istvánné (Márkus Éva) 1942. 04. 02.
2019. 02. 13.
Kovács Lajos
1957. 09. 30.
2019. 02. 14.
Finna Viktor Raduné
(Szabó Mária Zsuzsánna)
1941. 12. 17.
2019. 02. 15.
Hegyi Gábor
1954. 01. 05.
2019. 02. 22.
Gogolák Józseef
1951. 07. 24.
2019. 02. 24.
Kopasz Gáborr
1958. 03. 02.
2019. 02. 25.

Oszto
ozunk a családok gyászában.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunkat, Gogolák Józsefet
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
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30 ÉVE VÁROS DABAS
AS

30

évvel ezelőtt, 1989. március 1-jén kapta meg Dabas
abas a
városi rangot. A várossá válás évfordulója alkalmából
lmából
Juhász Sándor szerkesztésében egy különleges válogatáskötetet
kötetet
jelentet meg önkormányzatunk Végig az akácosban címmel.
ímmel.
Az egykori Fehérakác híradóban megjelent cikkeket nyolc fejezetben tematikusan rendszerezve tárja az olvasóközönség elé a szerr
kesztő. Összegzi azokat az eseményeket, eredményeket, amelyek a 80-as évek elejétől kezdve
ve
Dabas várossá nyilvánításáig történtek. A vaskos
os
gyűjtemény a benne található sok fényképpel
el
remélhetőleg sok kedves emléket idéz majd fell
az olvasókban.
A kötet várható megjelenése 2019 áprilisa.
F. L.

AZ ÉN HAZÁM
Végig megyek a városon át,
beszél hozzám minden faág.
Beszélnek a házak, a virágok,
beszélnek az állatok.
A madarak is nekem énekelnek,
énekükkel engem köszöntenek.
A nap melegével rám mosolyog,
nekem ragyognak a csillagok.
Nekem világít a sötétben a hold is,
engem köszönt az éj és a nappal is.
A lágy szellő is engem simogat,
imádom a városomat.
Szeretem a hazámat,
benne miden jót és rosszat.
Itt élek én, itt születtem,
itt fejezem be az életem.
Dabas 2019. január 13.
Janicsák Pálné

A vers Dr. Mráz István
tábornok úr ajánlásával
jutott el szerkesztőségünkbe.

József Attila

TAVASZ VA
V N!
GYÖNYÖRŰ!
Tavasz vaan, tavasz van, gyönyörű taavasz,
A vén Duuna karcsú gőzösökre gondo
dol,
Tavasz vaan! Hallod-e? Nézd, hogy kaarikázik
Mezei szagokkal
sza
a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!
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DICSŐSÉG A FORRADALOM HŐSEINEK

K

özeledik március idusa, az 1848-as magyar forradalom
évfordulója. 2019-ben immáron a 171. évfordulója lesz
az 1848. március 15-i forradalmi eseményeknek. Ilyenkor büszkeséggel és elismeréssel gondolunk a nagy elődökre, akik ma is példát mutatnak mindannyiunknak. Példát hazaszeretetből, tenni akarásból és kitartásból. Dicsőség a forradalom hőseinek! Amikor a
nemzetiszínű kokárdát a szívünk fölé tűzzük, kifejezzük a 48-as
eszmékkel való egyetértésünket, azonosulásunkat.
Röviden érdemes felidézni a történelmi eseményeket.
A XIX. század első fele a magyar reformkor küzdelmes
évtizedeit jelenti. A magyar nemesség, különösen a
középbirtokos réteg, rádöbbent arra, hogy a saját és
az ország érdekei egyaránt a politikai, társadalmi és
gazdasági viszonyok modernizálását kívánják. 1825-től kezdetüket vették a reformkori országgyűlések.
k.
A kor nagyjai – Széchenyi István, Wesselényi Miklós,
lós,
Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, valamint
int a
reformkor többi kiemelkedő személyisége – a támadást
dást
az elavult feudális formák ellen indították. A gazdasáságot szerették volna lendületbe hozni, s ezért törekedtek az ősiség megváltoztatására vagy eltörlésére, a
jobbágyfelszabadításra (önkéntes vagy kötelező örökváltság), az ipari termelés beindítására, a közlekedés fejlesztésére. Ez
az a periódus, amikor elérték az államnyelvben a magyar nyelv
hivatalos használatát, amikor Magyarországon végbement a
nemzetté válás.
1847 novemberében Pozsonyban ismét összeült országgyűlés. A
résztvevők még nem tudták, hogy ez lesz az utolsó rendi országgyűlés. A szokott menetrend szerint indult a munka, az alsótáblán
Kossuthék viszonylag radikálisabb reformokat szorgalmaztak, de a
felsőtábla visszautasította, vagy vitatta ezeket.
1848 első hónapjaiban forradalmi mozgalmak indultak Euró pában, s ezek hatással lettek a Habsburg Birodalomra is. Kossuth
Lajos Pozsonyban egy felirati javaslatot terjesztett be, amelyet az
alsótábla lelkesen elfogadott.
A feliratot V. Ferdinánd uralkodónak szánták, amelyben a közteherviselés kimondását, a kárpótlás melletti jobbágyfelszabadítást,
a nép politikai jogokkal való felruházását, s a reformok biztosítékaként felelős magyar parlamenti kormány kinevezését követelték.
A főrendi tábla késlekedett a döntéssel.
Eközben Pest-Budán, amely ekkorra az ország egyik politikai
központjává vált, a nemesi és a polgári értelmiség elitje, az Ellenzéki
Kör és a fiatal értelmiség Pilvax kávéházhoz kötődő csoportja
Kossuth támogatására tömegdemonstrációt szervezett.
A történéseket felgyorsította a március 13-i bécsi forradalom.
A döntő események március 15-én két helyszínen, Pozsonyban és
Pest-Budán zajlottak. Pozsonyban a főrendi tábla is elfogadta

Kossuth felirati javaslatát, amelyet az országgyűlés küldöttsége vitt
március15-én Bécsbe, az uralkodóhoz.
Pest-Budán pedig március 15-én a márciusi ifjak a Pilvaxból indulva maguk mellé állították az egyetemi ifjúságot és néptömegeket.
A Landerer és Heckenast Nyomdában cenzori jóváhagyás nélkül
kinyomtatták a „Nemzeti dal”-t és a „12 pont”-ot. A Pilvax fiataljai
Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Vajda János, Irinyi József,
Bulyovszkí Gyula, Degré Alajos, Vidats János és mások vezetésével a
nap délutánján a Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak, majd Pest város közgyűlésére mentek, ahol a
tanácsurakkal is elfogadtatták a „12 pontot”. Most
már Nyáry Pál, Klauzál Gábor és más ellenzékiek is a
tömegmozgalom mellé álltak. Forradalmi választmányt alakítottak, amely a tömeg élén a Várba, a
Helytartótanácshoz vonult, az pedig engedett: hozzájárult a cenzúra eltörléséhez, a nemzetőrség növeléséhez, a bebörtönzött Táncsics szabadon bocsátásához.
sé
Az 1848-as forradalom tehát Pozsonyban és PestBudán is győzött. A következő napokban radikális
küldöttség utazott Pozsonyba az országgyűlés
támogatására.
1848 április elején megalakult a gróf Batthyány Lajos
miniszterelnök által vezetett első felelős magyar kormány.
Kik is voltak a tagjai? Ha felidézzük a nevüket, láthatjuk, hogy az
akkori magyarság legnagyobbjai voltak. A kormány elnöke gróf
Batthyány Lajos, belügyminiszter Szemere Bertalan, pénzügyminiszter Kossuth Lajos, közlekedés-és közmunkaügyi miniszter gróf
Széchenyi István, földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter
Klauzál Gábor, vallás és közoktatásügyi miniszter báró Eötvös
József, igazságügyi miniszter Deák Ferenc, hadügyminiszter
Mészáros Lázár, külügyminiszter és a király személye körüli miniszter herceg Esterházy Pál.
V. Ferdinánd király 1848. április 11-én szentesítette és aláírta a
forradalom törvényeit, az ún. áprilisi törvényeket. Ezzel véget ért az
utolsó pozsonyi rendi országgyűlés, amely törvényhozási úton
lerakta a polgári Magyarország alapjait. Az áprilisi törvényekkel
végérvényesen megszűnt a feudalizmus, s törvényes lehetőség
teremtődött egy új típusú fejlődés számára. Alkotmányos monarchia jött létre, s mélyreható társadalmi átalakulás kezdődött.
Dicsőség a forradalom hőseinek! Az 1848 tavaszán megvalósult
eredmények több évtizedes társadalmi reformkísérletekre –
reformkorra – nyúlnak vissza, amelynek betetőzése volt a márciusi
forradalom és az áprilisi törvények. A kor nagyjai, a forradalom
hősei Magyarországot a fejlett Európához emelték. Külön csodálatra méltó, hogy mindezt törvényesen és vérontás nélkül tették.
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára
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KOSSUTH APÁNK EMLÉKEZETE

A

halálának 125. évfordulóján

magyarság nemzettudatában
különleges hely Kossuth Lajosé.
Isten második fia, a „Magyarok Mózese”,
Kossuth Apánk, turini szent öreg – sorjáznak a „Kossuth-jelenség” dicséretei. Varázsa halálakor látványosan megmutatkozott. Tüdőgyulladásban, veseelégtelenségben lebetegedve, végrendelet nélkül, a 92.
életévében hunyt el Torinóban 1894. március 20-án este 10 óra 55 perckor, azaz
éppen 125 éve. Az itthoni lapok betegségéről folyamatosan tudósítottak, így időben tudatosult, hogy a nemzet nagy
halottját hazai földben kell méltón eltemetni. Az uralkodó, Ferenc József a hazaszállításhoz hozzájárult, de állami gyászról, költségről, a kormány, a hadsereg tagjainak
temetésen való részvételéről, állami épületek gyászlobogózásáról szó sem lehetett.
Wekerle Sándor miniszterelnököt a főváros
segítette ki szorult helyzetéből: „Budapest
székesfőváros Kossuth Lajost, mint díszpolgárát és a nemzet halottját saját költségén
kívánja eltemettetni”. Torinóban 28-án
búcsúztak el nevezetes polgáruktól, Kossuth koporsóját háromszázezren kísérték a
protestánsok templomába, a pályaudvaron 8 szónoklat hangzott el. A koszorúktól
ékes halottas vonat este indult útjára, de az
osztrák határnál le kellett szedni a díszeket.
A vonat éjszaka, megállás nélkül haladt a
monarchia osztrák oldalán. A koszorúk
magyar földön visszakerültek a szerelvényre, mely Csáktornyára 30-án reggel fél hétkor futott be, és ezután megrendítő volt a
fogadtatása. Gyászolók ezrei álltak, térdepeltek a vasút mentén, beszédeket mondtak, Kossuth-nótákat énekeltek az állomásokon. A vonat Kelenföldön át délután

3 óra 18 perckor ért a Nyugati pályaudvarra, a fővárosban végeláthatatlan tömeg
fogadta Kossuthot, és kísérte búcsúztatása
minden mozzanatát. A Nemzeti Múzeum
előcsarnokában ravatalozták fel, felesége,
leánya Genovából átszállított hamvait másnap ünnepélyesen, katolikus szertartás szerint temették el. Április elsején a múzeumi
ravatalnál róhatták le kegyeletüket a gyászolók. „Kossuth temetésén mindenki ott
volt, aki Magyarországon egy körömfeketényit is számított” – emlékezett Krúdy
Gyula. A gyászszertartás kezdetén 10 órakor a Budai Dalárda elénekelte a Himnuszt,
a gyászbeszédet Sárkány Sámuel evangélikus püspök tartotta, a nemzet nevében
Jókai Mór búcsúzott, majd Gerlóczy Károly
alpolgármester szólt. A Szózat eléneklése
után a gyászmenet háromnegyed egykor
ért a Kerepesi úti temetőbe, a koszorúkat
18 kocsi vitte. A temetőben Sárkány
Sámuel imája után 5 szónoklat hangzott el,
és két óra harminc perckor sírba bocsátották a koporsót. Kossuth emlékére április
3-án, a Deák téri evangélikus templomban
tartottak gyászistentiszteletet. A szervezők
figyelme arra is kiterjedt, hogy sírhalmára
történelmi nevezetességű helyekről, 48-as
csataterekről kerüljön néhány marék föld.
Így az alsódabasi református temetőben
nyugvó édesapja sírjáról is vittek egy
doboznyi földet, továbbá a ravatalra tujaág
és sírvirág is került innen. A Kossuthra
emlékező terjedelmesebb írások szerzői
rendszerint kitértek arra, hogy Kossuth
László Alsódabason nyugszik. Vay Sándor/
Sarolta a Vasárnapi Újság hasábjain három
cikket publikált (Kossuth, mint fia nevelője;
Kossuth Angliában; Kossuth két gyásza).

Halottak napján pedig a két Kossuth fiú,
Ferenc és Lajos Tódor nagyapjuk sírját is
meglátogatták Alsódabason. Nagynénjük,
Ruttkayné Kossuth Lujza otthonosan
kalauzolta őket, hiszen már többször járt itt
és jó kapcsolatot tartott a dabasi Halászokkal.
Valentyik Ferenc

József Attila:

Esik eső magyar földre…
Ad notam:
„Kossuth Lajos azt üzente…”

Esik eső magyar földre
Kossuthnak is hull a könnye,
Hull a könnye keserűen,
Kossuth Apánk sír a mennyben,
Magyar népén, árvaságán,
Elveszett honán.
Szétszaggatott édes honunk
Kebeléről síró jajunk
Kossuth szívét hasogatja:
Hejh, nem vigad a magyarja!
Magas mennyből magyar földre
Hull Kossuth könnye.
Ha majd egyszer Kossuth lejön –
Átrohanunk vízen, tűzön!
A Magyarhon ismét szép lesz,
Méltó Kossuth véreihez,
Csak ne csüggedj édes Hazánk:
Jön Kossuth Apánk!
1922. okt. 22.
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Bábel Antónia: Pelem,

elem szorgos kis segítőjévé vált
Grétának, a póknak. Gondosan
ellátta a háztartást, és elrendezte a rengeteg kelmét a kis szoba melletti hatalmas
kamrában, ahol végeláthatatlan sorokban
követték egymást a plafonig érő rakások.
Ebből aztán csoda sok virág készül majd!
De Pelem még mindig nem tudta, hogyan
fogja felébreszteni a tündéreket. A tavasz
viszont egyre közeledett. Gréta egy szép
napon kijelentette, hogy befejezte a szövést, azonban még maradt egy kevés
fonala.
– Nincs több hely a kamrában. A kelme
készen áll. Most pedig próbáljuk meg
orvosolni a problémádat.
– Igazán? Hogyan tudnál rajtam segíteni? – örvendezett Pelem.
– Amiért ilyen kitartóan és gondosan
elláttad az itthoni feladatokat, míg én
szőttem, a maradék fonalból szárnyat
fogok készíteni a hátadra. De ahhoz, hogy
repülni is tudj vele, hozzá kell fonnom
egyetlen szálat a selyemhernyó fonalából.
Nem messze van egy tó, a közepén pedig
egy kicsi sziget, azon áll egy barlang.
Abban lakik Szilki, a hernyó. Az ő fonalából készülnek a réten nyíló selyemfű virágai. Ha sietsz, talán tud adni egy szárnyra
valót, hátha neki is maradt még egy kevés.
Pelem megköszönte Gréta jó tanácsát,
magához vett egy kis útravalót, és elindult
a tó felé. Odakint már erőlködött a nap,
de még elkélt a pók által készített, jó
meleg mellény.
A tó felé közeledve, egy kopasz kis
bokor aljában riadtan ugrabugráló vörösbegyre lett figyelmes.
– Jaj, a lábam! Csip-csirip!
Pelem odaszaladt, hogy segítsen.
Akkor látta, hogy a vörösbegy lába belegabalyodott egy eldobott kötéldarabba.
– Mi történt? Hadd szabadítsalak ki!
– Rátekeredett a lábamra ez a kötél,

A kis tündér 2. rész

miközben reggelit kerestem magamnak,
és most nem ereszt!
– Maradj nyugton! Majd én leszedem a
lábadról, de sietnem kell, mert a tó közepére tartok a selyemhernyóhoz.
– Te is reggeli után kutatsz? – lelkesedett fel a vörösbegy. – A selyemhernyó
nagyon kifinomult ízlésre vall! Több is van?
– Nem megenni akarom a hernyót,
hanem szükségem van a fonalára ahhoz,
hogy repülni tudjak – válaszolta a kis tündér. – Fel kell ébresztenem a virágtündéreket, de ehhez repülnöm kell, hiszen egy
magas fa lombkoronájában alszanak.
– Mi lenne, ha én felvinnélek oda a
hátamon, te pedig megmutatnád, hol
lakik a selyemhernyó?
Pelem elképedve nézte a madarat.
– Hogyan is tehetném? Hiszen te arra
kérsz, hogy áruljam el azt, aki segíteni fog
rajtam, azért, hogy aztán megehesd!
Akkor nem lesz több selyemfű a réten!
Milyen önző állat vagy te! Pedig én jót tettem veled!
Azzal Pelem otthagyta a vörösbegyet,
aki abban a pillanatban el is repült. A kis
tündér sietve útnak indult. Éppen a
barackfánál haladt el, amelynek a rügyéből kipottyant. A fa így szólt:
– Szervusz, Pelem! Hallottam az előbb,
hová igyekszel. Szeretném jóvátenni, amit
ellened elkövettem. Hiú voltam és csökönyös, nem hallgattam rád, csak magamra
gondoltam, ezért most nem tudsz repülni. Nézd csak, ott van egy letört ágam.
Vidd magaddal a tóig, tedd vízre, és el fog
úszni veled a selyemhernyó barlangjáig!
Járj szerencsével!
Pelem megköszönte a fa kedvességét,
és maga után kezdte húzni az ágat, amely
a tavon át könnyedén elvitte a túlpartra. A
barlang közvetlenül a víz mellett állt. Nem
is volt nehéz megtalálni a selyemhernyót.
Éppen a fonalait rendezgette. Amint

megtudta, Pelem mi járatban van, azonnal adott egy kis köteggel, amit egy botra
tekert.
– Hogyne adnék! Hiszen mindjárt itt a
tavasz, fel kell ébresztened a virágtündéreket, hogy színekkel tarkítsák a természetet!
A kis tündér azonnal visszaindult Grétá hoz, de Szilki lelkére kötötte, hogy
vigyázzon egy bizonyos vörösbeggyel. A
pók azonnal megszőtte Pelem hátára a
szárnyat, aki boldogan próbálgatta, mozgatta, csapkodott vele, amíg a magasba
nem emelte őt. Aztán kiröppent a pók
odújából, fel a magasba, hogy felkeresse
és felébressze a virágtündéreket.

Illusztráció | Gosztonyi Csenge Tímea

kedves gyerekek!
A szerencsés nyertes Gosztonyi
Csenge Tímea, nyereményét a
Polgármesteri Kabinetirodán veheti át.
A jövő havi számban újra játszunk!
Előző számunkban tévesen jelentettük meg a nyertesek nevét. Elnézést
kérünk a hibáért Illés Istvántól és
Illés Gábortól!
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A

Top Fitness Sportegyesület a tavalyi, kiemelkedően sikeres
szezon után a 2019-es évet is nagyon eredményesen
kezdte. Az évad első megmérettetése egy nemzetközi verseny, a
Vienna International Dance Open táncbajnokság volt, amelyre a
Ritmuscsapatok versenyek szervezőitől kaptunk meghívást.
A csapat február 2-án remek hangulatban utazott Bécsbe, ahol
egy kis városnézésre is volt lehetőség. A jókedv másnapra is megmaradt, így a lányok felszabadultan versenyeztek és Akrobatikus
tánc kategóriában nagyon szép eredményeket értek el.
Egyéni helyezések:
1. Gecser Enikő, 2. Kész Fruzsina, Bretus Lara, 3. Forgács Adél,
5. Fehérvári Fanni, 6. Bábel Csenge, 7. Rizmajer Boglárka, 8. Králik
zsófia, Kövesdi Hédi, 9. Bárány Blanka, Janicsák Fanni, Nagy Hédi,
Venicz Hanna
Csoportos helyezések:
1. Trollok csapat (Bábel Csenge–Kész Fruzsina–Forgács
Adél–Králik Zsófia)

Jól kezdik az évet

F

1. Macskajaj duó (Janicsák Fanni-Fehérvári Fanni)
2. Indiai duó (Venicz Hanna-Bretus Lara)
2. Sing Swing csapat (Rizmajer Boglárka–Venicz Hanna–Nagy
Hédi–Kucsák Alíz–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–Bárány Blanka–
Bretus Lara)
Február 24-én a Top Fitness SE hat versenyzője – Kövesdi Hédi,
Bretus Lara, Kucsák Alíz, Rizmajer Boglárka, Janicsák Fanni és Nagy
Hédi – az OBO Arénában lépett fel. A lányok az FC Dabas U 11-es
téli teremtornáján szerepeltek, és nagy sikerrel mutatták be egyéni gyakorlataikat a mérkőzések szüneteiben.
R. L.

A dABAsi kArAtésok

ebruár 2-án Szarvas városa adott otthont az év első hazai
Kyokushin karate országos bajnokságának, amelyre összesítve 405 nevezés érkezett. A bajnokságot gyermek korosztálytól
egészen masters és legend kategóriáig rendezték, formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban.
A Harcosokat 12 fő képviselte, az alábbi eredmények születtek:
Formagyakorlatban Fritz Károly a szenior kategóriában
4. helyen végzett.
Knock down szabályrendszerű küzdelemben, gyerek I. –30 kgban Horváth Tamás és Szabó Zsombor most az első 8 között
végzett.
Gyerek II. –40 kg-ban Farkas György III., Garamszegi Zente
II. helyet szerzett meg.

Gyerek II. –35 kg-ban Szokonya Gergő II. helyen végzett.
Gyerek II. –40kg-ban Szokonya Kata II. helyezett lett.
Gyerek II. –30kg-ban Bene László bajnoki címet szerzett.
Serdülőknél Ócsai Dominik III. helyre állhatott a dobogón.
Junior –75kg-ban Ormai Márton az V. helyen végzett a
nagyon tapasztalt mezőnyben.
Felnőtt Masters kategóriában, nehézsúlyban Szabados József
IV. helyezett lett, míg én a III. helyen végeztem. Emellett megkaptam a küzdelmeim után a Legtechnikásabb versenyző díját.
Február 16-án, Tatán rendezték meg a Kyokushin Karate Knock
Down Magyar Bajnokságot, ez a verseny válogató is volt az idei
litvániai Európa-bajnokságra.
A Harcosokat Tóth Csenge képviselte +65 kg-ban, bajnoki
címet szerezve, amellyel kvalifikáltatta magát az áprilisi
Shinkyokushin Karate Európa-bajnokságra.
Szabó Tünde Sportért felelős államtitkár átadta a verseny után
a Magyar Karate Szakszövetség elismerését. A karate sportágban
végzett kiemelkedő munkásságért 2018-ban, a Harcosok Klubja
edzőjének, Sensei ábrahám Editnek és tanítványának, Sempai
Tóth Csengének.
Köszönet a karatékáknak, további sok sikert kívánok!
OSU! HAJrÁ HArCoSok! HAJrÁ DABAS!
Peszeki Attila
karate edző
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Jól kezdődött a tavaszi szezon! A

dABAsi kézilABdA
történetének legnAgyoBB sikerét értük el!

N

égy mérkőzést játszottunk februárban, amelyből három
mérkőzésen győztesként hagytuk el a pályát. Jól kezdtek a
pontvadászat legmagasabb hazai osztályában szereplő kézilabdásaink. Február 3-án a Vecsés csapatát győztük le nagy arányban,
majd február 9-én egy nagyon szoros mérkőzésen egy gólos
vereséget szenvedtünk a Gyöngyös csapata ellen.
Február 15-én a Ferencváros csapatát fogadtuk a Magyar Kupa
negyeddöntőjében. A mérkőzés tétje óriási volt, hiszen a győztes
csapat juthatott be a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Ez a tét
szerencsére nem befolyásolta a játékosok teljesítményét, akik csapatként küzdve, az egész mérkőzést uralva, nagyon magabiztosan játszottak, és megérdemelten győztek három góllal. Így
Dabas kézilabdás történetének legnagyobb sikereként bejutottunk a Magyar Kupa négyes döntőjébe, amelyet majd április 6–7én rendeznek Debrecenben.
Február 23-án igazi rangadót játszottunk az OBO Arénában,
ahol az őszi egygólos vereségért szerettünk volna visszavágni a
Komlónak. A végig szoros mérkőzést végül a Dabas bírta jobban
és sikerült két góllal megvernünk a Komló csapatát. A bajnokságban továbbra is őrizzük a középmezőnyt jelentő 9. helyezést.
Márciusban nagyon fontos mérkőzéseket fogunk játszani, amelyek nagyban befolyásolják a bajnokság végső kimenetelét, ezért
most is számítunk kitartó szurkolásotokra! HAJRÁ DABAS!
Eredmények:
Február 3. Dabas–Vecsés
33:19
Február 9. HE-DO B. Braun Gyöngyös–Dabasi KC VSE 28:27
Február 15. Dabasi KC VSE–Ferencvárosi TC
26:23
Február 23. Dabasi KC VSE–Sport36-Komló
30:28
Március 2. Dabasi KC VSE–Ceglédi KKSE
30:25
NBI-es felnőtt csapatunk mellett elkezdődnek az NBII-es női
csapatunk, valamint az utánpótláscsapataink bajnoki mérkőzési is.
A klubbal kapcsolatos további híreket a csapat weboldalán,
Facebook oldalán és Instagram oldalán olvashatnak.
márciusi mérkőzéseink:
Március 9. szombat 18:00
Csurgói KK–Dabasi KC VSE
Március 16. szombat 18:00 Dabasi KC VSE–CYEB Budakalász
Március 20. szerda 18:00
Balatonfüredi KSE–Dabasi KC VSE
Március 30. szombat 18:00
Dabasi KC VSE–DVTK-Eger
Web: www.DabasHandball.hu
Facebook: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
Instagram: https://www.instagram.com/dabashandball/
Kovács Péter
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SZUPERSEBESSÉGGEL ÉRKEZIK AZ ÖN
OTTHONÁBA IS A SZUPERGYORS INTERNET
Hívja most a +36-70/500-1866 számot!
Garantáltan 100%-os lefedettség
az ország bármely pontján
kábelek és adótornyok nélkül.
Nem fordulhat elő, hogy Önnél
pont nem működik.

NESS

SPEEDFIT

További információk
és megrendelés:

30 Mbps sávszélesség a domborzattól
és az időjárástól függetlenül.

szip.vannet.hu

Telepítés rövid határidővel.

+36-70/500-1866

Részletﬁzetési lehetőség a telepítési
díjból.

info@vannet.hu

TAKE TEN

*A Szupergyors Internet Csomag esetében a havi 30 GB adatforgalmi szint átlépése után a 30 Mbps
letöltési és 6 Mbps feltöltési sebesség 1/1 Mbps-re csökken.
Hajnali 1 és 6 óra között nincs adatforgalom-számlálás, az ekkori használat
nem számít a kvótába.

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Alsónémedi, Dabas, Hernád, Újhartyán településekre
rész- vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással, akár alkalmi
foglalkoztatásban,
levelek kézbesítésére

KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők,
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Kosztolányi Andrea - tel: (30)772-4174
Email: Kosztolanyi.Andrea@posta.hu
Cím: 2370 Dabas Bartók Béla út 54/a
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési
tájékoztató menüpontjában.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.
hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában
felmerülő másik pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat
a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre
kerülhet az aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. Hozzájárulását a jelentkező
bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.
hu e-mail-címen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

www.posta.hu
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2371 Dabas, Pálya u. 1.
+36 70 709 8196 • www.infraspeedstudio.hu

Izületi betegségekre
Bőrbetegségekre
Immunerősítésre
Ízületi betegségekre ❆ Bőrbetegségekre ❆ Immunerősítésre
❆ Sportolóknak ❆ Fogyni vágyóknak
Sportolóknak
DaBason csaK nálunK – Fc DaBas
Fogyni vágyóknak

Ez a hagyományos szauna ellentettje, ugyanis a szervezetet nagyon rövid időre (1–3 percre) -120 °C és -170 °C közötti
hőmérsékletnek teszi ki. A hőmérséklet mintegy 30 másodperc alatt csökken -20 °C-ról akár -170 °C-ra, majd az elért
hőmérséklet a kívánt időtartamig változatlan marad. Egy terápia időtartama 60–180 másodperc. A teljes kúra 10–20
vagy még több alkalomból áll.
Az első alkalom most
A nagyon alacsony hőmérsékletértékek ellenére csak
a testünk
nem fagy meg, mivel a krioszauna fülkéjében a levegő
2000Ft!
rendkívül száraz.
Arról van szó, hogy a beteget szélsőséges (-120 °C és -170 °C közötti) hőmérsékleti hatásnak teszik ki, 1–3 perces időtartamra. Ennek következtében az alany hormonális és biokémiai változásokon esik át, és ezáltal jelentős mértékben növekszik a
fájdalomcsillapítás iránti fogékonysága és ugyanakkor erőteljes pszichés serkentő hatás is kialakul.
Jelentkezzen
beéshozzánk
és próbálja
ki Önvalamint
is! a
Egyetlen kezelés után megszűnhet a fáradtságérzés, a fáradt és túlterhelt
izmok ellazulnak
fokozódik a bőr
és a nyálkahártyák,
Csoportos
jelentkezés
esetén min.5fő
egyéni időpont
is kérhető.
belső szervek vérkeringése. Ezen kívül megfigyelhető az ödémák csökkenése
is, a páciens
gyulladáscsökkentő
hormonjainak
fokozott
termelődése
következtében.

Jelentkezzen be hozzánk és próbálja ki Ön is!

Időpont

első alkalom
Hétfő Az
és szerda:
8.00-10.00
most csak
Kedd és csütörtök:
18.00-20.00

Bejelentkezés hétköznap 10–18 óráig a következő telefonszámokon:
2000 Ft!
Bejelentkezés: hétköznap 10 és 18 óra között az alábbi telefonszámokon:
+36-20/210-6480 ❆ +36-20/506-8207

+36/20-210-6480
+36/20-506-8207

Helyszín: Fc Dabas sportközpont, 2371 Dabas-sári, Tabáni út hrsz: 950/1
Időpont: hétfő, szerda: 8.00–10.00 ❆ kedd, csütörtök: 18.00–20.00

Helyszín: Fc Dabas Sportközpont,

Bővebb információ Facebook-oldalunkon: Krioszauna
Dabas Tabáni út hrsz:950/1
2371 Dabas-Sári,

Árjegyzék: 1alkalom 4.000 ft
5 alkalom 18.000 ft
10 alkalom 32.000 ft

Bővebb információ facebook oldalunkon: Krioszauna Dabas

lja ki Ön is!

őpont is kérhető.

0
0

elefonszámokon:

ék: 1alkalom 4.000 ft
5 alkalom 18.000 ft
10 alkalom 32.000 ft
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NEKEM VANNAK
A LEGJOBB ÜGYFELEIM.
NEKIK MEG A LEGJOBB
AUTÓIK.
Újházi István, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk minden autót,
amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt is, hogy mit árulunk.
Nem csoda, hogy háromféle garanciát is vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy ügyfeleink elégedettsége
sem véletlen vagy esetleges, hiszen valóban azt kapják, amit venni
akartak. Ha szeretne Ön is biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező használt autót a Das WeltAuto kínálatából!

KERESSEN MINKET!
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8148, www.porschem5.hu
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TUDJA, MI AZ A VEZÉRMŰTENGELY
SZIMERING?

NEM IS KELL.
ŠKODA RELAX BÉRLETI PROGRAM. BIZTOSÍTÁSI KÖLTSÉGEKKEL
A FIX HAVI DÍJBAN, AKÁR 0 FORINT KEZDŐ BEFIZETÉSSEL.
Üljön új autóba egy ﬁx havi díjért, ami tartalmazza a
kötelező biztosítást, egy szervizcsomagot, a CASCO-t,
a forgalomba helyezés díját és egy balesetbiztosítást.
Keresse ŠKODA Privát Bérleti Program szakértőinket
személyre szabott ajánlatokért.

MÁR AKÁR HAVI

69 990 FT-TÓL

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

A 69 990 Ft-os havi bérleti díj a ŠKODA FABIA Ambition 1.0 MPI/75LE modellre vonatkozik 36 hónapos futamidő és 10 000 km-es éves futásteljesítmény esetén. A bérleti díj tartalmazza az autó használatának
díját, valamint a kötelező biztosítást, a szerviz csomagot, a teljes körű Porsche CASCO-t, az Uniqa baleset-biztosítást és a forgalomba helyezés díját, továbbá egy MOL üzemanyag feltöltő-kártyát. A 0% vagy 0 Ft
önerő bonitásvizsgálat függvénye. A részletekről és ﬁnanszírozásról érdeklődjön az akcióban részt vevő márkakereskedéseinkben. A privát bérlet akcióban részt vevő márkakereskedések listája elérhető a relax.
skoda.hu oldalon. Az akció 2018. 03. 01-től 2019. 03. 31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. A ŠKODA FABIA kombinált átlagfogyasztása: 4,6-4,9 l/100km, CO2-kibocsátása: 106-111 g/km. A megadott értékek a WLTP
menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak,
hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl.
környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” (WLTP) alapján történik, amely egy új,
reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09.01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb
vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű, kérjen
ajánlatot szakértőinktől. Az út- és parkolási díjak a Bérlőt terhelik. A biztosítások szerződési feltételeit megismerheti honlapunkon.
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