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MEGHÍVÓ

MÁRCIUS 15.
Ezúton szeretném meghívni Önt,
családját és barátait
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc kitörésének évfordulóján
megrendezendő ünnepségünkre
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:
9.00	Kiállításmegnyitó –„Tavaszt hoz a szívem
hozzád, apró kezem, pici szívem szebbé
formál.”
– dabasi óvodások rajzkiállítása a Kapcsolatok Évében
Helyszín: Kossuth Ház Galéria és Kerekes László
Alkotóház (Kossuth László u. 19.)

10.30	Központi ünnepség

Helyszín: Szent István tér
(Rossz idő esetén a Táncsics Mihály Gimnázium aulája)
Program:
– a Múzsák Művészeti Iskola rézfúvósainak nyitánya
– vers Brabanti Kristóf előadásában (Táncsics M. G. 11. A oszt.)
– polgármesteri köszöntő
– a Tilinkó Néptánccsoport műsora
(koreográfus: Farkas Gábor)
– Murányi László, Dabas város díszpolgára – ünnepi beszéd
– díjátadás – Dabas Díszpolgára cím és Dabas
Környezetvédelméért Télessy István-díj
– vers Kmetyó László előadásában (Táncsics M. G. 10. E oszt.)
– koszorúzás (egy közös koszorú elhelyezése)
Koszorúzási szándék bejelentése:
email: kapuiagota@gmail.com, balintkata1@gmail.com
telefon: 06-29/561-230, 06-29/561-282

MEGHÍVÓ
Ezúton szeretném meghívni Önt, családját és barátait
Murányi László, Dabas díszpolgára,
ismert médiaszemélyiség

Lássuk, olvassuk újra…

című rendszerváltás-kori újságcikk gyűjteményének bemutatójára,
amely a sajtószabadság napjára jelent meg
Dabas Város Önkormányzatának kiadásában
A kiadvány fővédnöke:
Kövér László, az Országgyűlés elnöke
A beszélgetést vezeti:
Pásztor Gergely történész,
a gimnázium igazgatója
Helyszín: a Táncsics Mihály Gimnázium
Metelka-terme (Szent István tér 2.)
Időpont: 2017. március 14., kedd, 17.00 óra
Kőszegi Zoltán polgármester

2

Évfordulók
❑ 70 éve, 1947. március 14-én került a
kormányba honvédelmi miniszterként Dinnyés Lajos, alsódabasi kisgazda politikus.
E pozícióját 1947. szeptember 24-ig
töltötte be.
❑ 95 éve, 1922. március 18-án özvegy
Halász Zsigmondné kezdeményezésére a gyóni és dabasi hölgyek
kenyérrel, pogácsával, sültekkel és
borral vendégelték meg a Keleti
pályaudvarra befutó hadifogolyvonat 300 megtörten, kimerülten
hazaérkező utasát.
A honvédelmi miniszter néhány
nappal később nyilatkozatban mondott köszönetet a honleányok gesztusáért.
V. F.

2017. március 								
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nem csak a 20 éveseké a világ
15 éves a Bátki János Nyugdíjasklub
egalakulása 15. évfordulója
alkalmából tartott ünnepséget a dabasi-szőlősi Bátki János
Nyugdíjasklub február 26-án. Az eseményre zsúfolásig megtelt a „Kultúr
ház”, a klub tagsága mellett három
dabasi és a kakucsi nyugdíjasklub is
képviselte magát. A 15 év fényképeiből összeállított meglepetés kiállítás
várta az érkezőket.
A rendezvény kezdetén a Szőlősi
Közösségi Ház gyermekcsoportjának
szavalói és a dabasi citerazenekar adott
ünnepi műsort. Ezt követően a népes
gyülekezet átvonult az óvoda épületéhez, ahol további irodalmi és zenei
összeállítás keretében tisztelegtek Bátki
János emléke előtt, majd megkoszorúzták emléktábláját.
A Közösségi Házba visszatérve Kovács
Istvánné klubvezető felidézett több
emlékezetes eseményt az elmúlt másfél
évtizedből, beszélt a térségben egyedülállónak számító torna- és mamorett
csoportról, amely több megmérettetésen, szép eredményeket elérve öregbítette a településrész és a város nevét. A
meghívott vendégek is verssel, énekkel
örvendeztették meg az ünnepelteket,
majd kölcsönösen megajándékozták
egymást. Az önkormányzat nevében
Kő sze g i Zol t á n pol g á rm e s te rrel ,

Fotók | Karlik Dóra

M

Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármesterrel együtt köszöntöttük a születésnapját ünneplő közösséget. A délután
egyik legmeghatóbb pillanata a klub
eltávozott tagjaiért való közös imádság
volt.
Természetesen nem maradhatott el
az estig tartó önfeledt hangulatú farsangi mulatozás sem, ahol mindenki
megtapasztalhatta a közismert sláger
refrénjének igazságát, hogy nem csak a
20 éveseké a világ.
Feldman László

A klub névadója,
Bátki János 1946tól
alsódabasi
református kán
tortanító, majd
1953–1969
között a Dabasiszőlősi Általános Iskola igazgatója volt. A nyugdíjasklub megalakulásakor vette fel a településrészen nagy tiszteletnek örvendő
igazgató nevét. Az önkormányzat
2008-ban az iskola alapításának
100., Bátki János igazgatóvá válásának 55. évfordulóján emléktáblát állíttatott a településrész
központjában.
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Kapui Ágota

Új generációs végtagrögzítés
dabasi kútfőből
Molnár Miklós, a kecskeméti Adites Kft. igazgatója, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium volt
diákja nemrégiben olyan újítással állt elő, amely kíváncsivá tette az országos sajtót, és napokig
minden médium az ő felfedezésétől volt hangos. Az a könnyű, organikus műanyagszerkezet,
amely kiválthatja a töréseken alkalmazott gipszet, korszerűsítheti az orvostudomány eme
területét a páciensek nagy örömére. Beszélgetésünk is e téma köré szerveződött.
› K .Á.: Mi köze egy informatikus
végzettségű cégvezetőnek az
orvostudományhoz? Hogyan pattant ki a fejedből a műanyag törésrögzítő szerkezet ötlete?
› M. M.: Tudom, hogy kissé klisészerű a
válasz, de attól még igaz: az informatikának manapság már mindenhez köze van! 2014-ben szenvedtem
motorbalesetet, amely során a bal
kézfejem kézközépcsontjai eltörtek.
Sajnos az ambulancián, ahol elláttak,
nem vettek észre egy elmozdult
törést, emiatt később műtétre volt
szükség. Ez sajnos kitolta a felépülési
intervallumot; a szokásos 4–5 hét
helyett két hónapig hordtam a gipszet. Persze én is ugyanazokkal a kellemetlenségekkel szembesültem,
mint bárki, aki már törte el kezét/
lábát, vagy egyéb trauma miatt azt
gipsszel rögzíteni kényszerült.
Elkezdtem hát utánajárni, hogyan
lehetne higiénikusabb és kényelmesebb megoldást találni a végtag rögzítésére. Az ötletet, hogy más anyagokkal próbálkozzak, egy luffából
készült rögzítésről szóló cikk adta.
Ekkor tértem vissza ismét a 3D
nyomtatáshoz, mint lehetséges
gyártástechnológiához, amivel már
főiskolás éveim alatt találkoztam.
Egy hasonló rögzítőről szóló értekezést találtam az intern eten, de az
ötlet akkor még gyerekcipőben járt,
ezért döntöttem el, hogy kifejlesz-
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tek/tökéletesítek egy eljárást, amivel
anatóm iailag tökéletes rögzítést –
biológiailag lebomló műanyagból –
automatizáltan tudunk előállítani.
› K. Á.: Van már neve ennek a szerkezetnek? Hogyan tudtad elfogadtatni az orvostársadalommal ezt az újítást? Nem tartottak laikusnak a kérdésben?
› M. M.: Nevet nem adtam a rögzítésnek, ugyanis nem a rögzítést, hanem
az eljárást szeretném kifejleszteni,
pontosabban egy lehetséges módszertant, amit alkalmazva hasonló
rögzítések készülhetnének el a
betegre perszonalizáltan, automatikusan, akár emberi beavatkozás nélkül. Laikusként sem számítottam
pozitív fogadtatásra vagy elismerésre. Tudtam, hogy klinikailag validált
eredmények hiányában az egészségügyben dolgozó szakemberek jellemzően szkepszissel fogadják az
efféle újításokat, de kellemesen csalódtam. A megkeresett traumatológusok többsége üdvözölte a kezdeményezést és persze az eljárás klinikai tesztelését sürgette. Itt tartunk
most…
› K. Á.: Ki állt mögéd, ki támogatott,
hogy megvalósulhasson a terved?
› M. M.: Kezelőorvosom bátorított,
hogy folytassam a munkát, amikor
már gyógyultan megmutattam neki
a bal kézfejemre készült darabot.
Támogatót nem találtam, és GINOP

kutatás-fejlesztési pályázaton sem
nyert a cég forrást, de többen is
érdeklődtek a projekt iránt. Jelenleg
egy neves egyetemmel egyeztetek a
megvalósítási lehetőségekről és a
módszer klinikai tesztelését tervezem.
› K. Á.: Mi is pontosan ez a szerkezet,
és miért bizonyulhat jobbnak a jól
bevált gipsznél? Milyen jövőt
jósolsz a találmányodnak?
› M . M . : E z e g y „te r m é s ze te s
műanyag” térháló, ami a végtag
90%-át szabadon hagyja. Számos
előnye van a hagyományos gipszes
vagy műanyagrögzítésekkel szemben. Vízálló, könnyű (a kezemre
készült darab csupán 50 g-ot nyomott), ugyanakkor masszív és tartós
is, a bőr szabadon levegőzik és a lyukakon keresztül későbbi invazív
beavatkozások is végezhetők a rög-

2017. március 											
zítés levétele nélkül. További érdekesség, hogy lehetővé válnak olyan
alternatív kezelési lehetőségek, mint
például az EMS (elektromos izom
stimuláció), vagy a helyi ultrahangos
stimuláció, ami a rehabilitációs időszakot képes lerövidíteni (egyes
tanulmányok szerint átlagosan közel
40%-kal). Alkalmazásuk az idősebb
korosztálynál különösen fontos
lenne, hiszen ők azok, akik a leginkább ki vannak téve a csontritkulás
kockázatainak, és csak lassan épülnek fel törésekből. Meglátásom szerint a 21. században már „illene” a
betegek komfortigényeinek megfelelő, ilyen alternatív kezeléseket is
lehetővé tevő rögzítéseket rendszeresíteni az ambuláns betegellátásban. Rajtunk, fejlesztőkön és persze
az orvostársadalmon áll, hogy ez az
elméleti módszer mikor válik hétköznapi gyakorlattá. A projekt rendkívül összetett, ugyanis hardveres és
szoftveres fejlesztést is tartalmaz, én
mindenesetre bízom abban, hogy
nem kell már sokáig várnunk a bárki
számára elérhető új generációs végtagrögzítőkre.
› K. Á.: Ha már belekóstoltál a találmányok világába, vannak-e további
terveid e téren, kedvet kaptál-e
arra, hogy más felfedezéseiddel is
megkönnyítsd az emberek életét?
› M. M.: A látens kereslet feltérképezése mindig is foglalkoztatott akár
üzleti aspektusból, akár az innováció
oldaláról megközelítve. Korábban is
voltak már ötleteim, viszont nem
mertem belevágni a fejlesztésekbe,
vagy addig „kotlottam” rajtuk, míg
végül mások – máshol – máshogyan
megvalósították ezeket. A kérdésre
válaszolva: igen, a továbbiakban is
szeretnék hasznos dolgokkal, innovatív ötletek megvalósításával foglalkozni és most végre neki is futok
egy ilyen projektnek.
› K. Á.: Kívánom, hogy következő
projekted is sikeres legyen!

portré

ELSŐ MAGYAR MÉZBOR MANUFAKTÚRA KFT.

A

dabasiaknak talán már nem kell bemutatni a Homoki Családi Méhészetet,
hiszen 1991 óta kínáljuk mézeinket a környékbeli mézkedvelőknek. Régen
volt már az első pergetés. Akkoriban az emberek nagy része csak az akác és a
vegyes virágmézet ismerte. Azóta vásárlóinknak nagyon sok új fajtamézet kínáltunk már, így ki-ki megtalálhatta a maga kedvencét. Évről évre igyekeztünk valami érdekes különlegességgel is meglepni a hozzánk látogatókat. A mézversenyeken is elismert, magas minőségi követelményeknek megfelelő mézeink hozzájárulnak a test egészségének megóvásához. Új termékünk, a BEEBOR mézbor pedig
a lélek egészségét hivatott megőrizni.
A mézbor jövedéki termék. Előállításának, forgalmazásának minden mozzanatát
törvények szabályozzák. Azért, hogy mások is élvezhessék a közel két évtized alatt
kikísérletezett receptünk alapján készült italunkat, feleségemmel a méhészet alapjaira építve – elérhető uniós és egyéb támogatások nélkül – saját erőből létrehoztuk manufaktúránkat. Az erre a célra készült épületben a kistételes borkészítés a
mai kor követelményeinek megfelelő borászati gépek és berendezések segítségével történik. A receptúra és a technológia a régi céhek kézműves termékét idézik.
Mindezekért borászatunkra, mint kis ékkövünkre tekintünk.

Az összetartozás itala
Évszázados hagyomány éled újjá a BEEBOR mézborban. Ez nem szőlőbor
mézzel. Nem használunk fel hozzá semmilyen permetezett növényt. Alkoholtartalmát válogatott fajtamézeink borászati technológia szerinti erjesztésével nyeri, miközben megőrzi a méz ásványi anyag és nyomelem gazdagságát.
Nagyon finom, ünnepi „beszélgetős” ital. Javasoljuk fogyasztás előtt 4–5
°C-ra lehűteni, így a meghitt pillanatok időt engednek arra, hogy a pohár által felmelegített mézbor kibontakozhasson. Különleges élményt jelent,
ahogy szánkban a mézből fakadó édességet felváltják az érlelés során létrejött nagyon összetett, hosszan lecsengő kellemes ízek.
Olyan dabasi különlegesség ez, mely erősíti a szeretetet, ápolja a barátságot, egymásra hangolja a lelkeket és kifejezheti nagyrabecsülésünket.
Egyedi ajándék lehet, ami nem jön szembe minden kirakatban. A logóval
jelölt parafa dugóval lezárt, sorszámozott palackok messzire vihetik Dabas
és a Homokhátság hírnevét.
Mindenkinek szeretettel ajánljuk, aki az ünnepi pillanatokat az összetartozás italával szeretné teljessé tenni. A
tisztelt érdeklődők további információkat a www.
mézbor-beebor.hu honlapon
olvashatnak.
Homoki Iván
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Tanzániától a csatamezőkig

2007 márciusában hivatalosan is elkezdődött a Nemzetközi Sarki Év. Az Európai Unió tagállamai megegyezetek abban, hogy átlagosan 20%-kal csökkentik a káros szén-dioxid kibocsátásukat. Portugáliában működni kezdett a világ akkori legnagyobb naperőműve. Ebben az évben
rendezték Dabason a nagyszabású Nők a nőkért című jótékonysági hastáncestet, valamint a
sportcsarnok színpadán köszönthettük a Kispál és Borz, továbbá a Republic együtteseket.
2017 márciusában is kiemelt figyelmet kap a 93.4-en a Nemzetközi Nőnap, amelynek kapcsán
egy valóban erős nőt mutatunk be olvasóinknak… ugyanakkor március az egyik legfontosabb
nemzeti ünnepünk hava is, amely elképzelhetetlen Dabason ágyúszó, és honvédtüzérek nélkül…
Kollár Ágnes életében elérkezett az a pillanat, amikor úgy érezte, el kell hagynia
az addig járt útját és másik ösvényre kell lépnie. Tíz évig érlelte magában a „nagy
utazás” gondolatát, majd rátalált a Tanzania Volunteers nevű szervezetre, akik
önkéntes munkát szerveznek az afrikai országba. Ismerjék meg most Önök is a
Kilimanjaro és a Serengeti világát…
– Hogyan működik az önkéntesség a
gyakorlatban?
– Sok pénzt kell összegyűjteni, hiszen
az önkénteskedés azt is jelenti, hogy az
összes felmerülő költségedet magadnak
kell fedezned. Tulajdonképpen az összes
vizsgálat, oltás, stb. és a befizetett
összeg jóval nagyobb, mint az önkéntesek ott-tartózkodásának anyagi vonzata
– de voltaképpen ez megy a civil szerve-
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zetnek, aki az igazi munkát végzi és szervezi.
Már majdnem lemondtam erről az
egészről, amikor egy hónap múlva megkaptam a válaszlevelet.
– Mit szólt a családod, hiszen ez
nem veszélytelen vállalkozás?
– Egyedül Áron fiam tudott mindenről,
a többieknek csak akkor szóltam, amikor
megérkezett a visszaigazolás, hogy mehe-

tek. Áron teljes mértékben támogatott,
míg a férjem csak a veszélyt látta. Féltett…
– Mi volt a munkád?
– Tudtam, hogy ez a szervezet, amelynek az égisze alatt dolgozom, egészségüggyel, oktatással és víztisztítással foglalkozik. Nem dobtak azonnal a mélyvízbe,
hanem egy hétig tanulhattunk, tájékozódhattunk, mielőtt a célállomásunkhoz, egy
faluba vittek. Itt egy kis egészségügyi köz-

Az otthon hangja

pont épült. Az orvosi rendelőt, gyógyszertárat, sterilizáló helyiséget és szülőszobát
magába foglaló objektumhoz építettünk
esővízgyűjtőt és két latrinát.
– Milyen állapotok fogadtak? Látunk
filmeket, mégis nehezen tudjuk elképzelni ezt. Más, ha az ember ott van…
– Ezt nem tudjuk elképzelni. Ez a kis falu
egy ezerfős település, a semmi közepén,
amelyet csak motorkerékpárral vagy
négykerékmeghajtású gépkocsival lehet
megközelíteni. A faluban nincs áram,
néhány ház rendelkezik napkollektorral.

Folyóvíz sincs sehol; a faluban egyetlen kút
van, így mindenki onnan hordja a vizet.
– Mit hoztál haza magaddal Afrikából?
– Ami először beugrik, azok az emberek. Nyitottak, kíváncsiak, kedvesek,
ráadásul mindentől meg akartak menteni,
vigyáztak rám.
Nagyon más az életritmusuk. Az európai
embernek nehéz lelassulni ehhez az ütemhez. Ha akarnál sem tudnál sietni sehová,
hiszen nincs mivel. Ezt megtapasztalni fantasztikus volt. Ezt hoztam haza magammal…

– Visszamennél? Visszavágysz?!
– Hmm…igen…visszamennék, akár
holnap is…
A QR-kódokat leolvasva
a teljes adást meghallgathatja archívumunkból.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához közeledve Dabas
életéhez hozzátartoznak a tüzérek és az ágyú, amely csalhatatlan jele a nemzeti
ünnepnek. A Hangosportréban Szabó Erika vendége volt Papst József, a Dabasi
Hagyományőrző Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány elnöke…
– Szeretném, ha mesélne a gyermekkoráról, hogyan telt, hol telt, milyen
élmények érték.
– Cegléden születtem, de később Vas
megyébe költözött a családom, így a gyermekkoromat ott töltöttem. Az iskoláimat
Vas megyében kezdtem, Egyház as
rádócon. Innen jön lényegében a katonaság.
– Említette a katonaságot. Volt
olyan a családban, akitől ezt látta?
– A nagyapám hivatásos katona volt az
1900-as éve elején. Az I. világháború után
meghalt. A családfán visszamenve több
hivatásos katonát is találunk.
– Hogyan vezetett az út Vas
megyéből Dabasig?

– Pusztavacsra kerültem katonának.
Még legényemberként sok dabasival találkoztam ott, és a szálak egyre sűrűbbre
fonódtak körülöttem és egyre többet tartózkodtam Dabason. Gyálon ismertem
meg a feleségemet, majd 1986 októberében Dabasra költöztem.
– Hogyan fogalmazódott meg
Önben, hogy a katonaélet szépségeit
átadja?
– Ebben van hazaszeretet, magyarság,
némi virtus, és az, hogy eltörölték a sorkötelezettséget. A fiatalság nem sokat tud a
honvédségről. A mai fiatalok sok esetben
még a nadrágjukat sem tudják összehajtani, mert arra ott az édesanyjuk.
– Megalapították a városi tüzércsapatot. Mit csinálnak?
– Nemcsak Dabason és a térségben,
hanem szerte az országban részt veszünk
emlékcsaták lejátszásában. Csapatunk felszereléssel is rendelkezik, így a középkortól kezdve bármilyen csatajelenet rekonstruálásában részt tudunk venni. Ezekben a
csatákban kevés szerepet kap a fantázia,
korhűen igyekszünk mindent visszaadni.
Például az 1848 korabeli hadviselés leírta,
mikor mi történt, akkor is, ha vesztesen

élték meg az adott csatát. Ezeket a bécsi
levéltárból elhozták, lefordították magyarra, mi pedig áttanulmányoztuk. Így próbáljuk mindegyik csatát átadni.
– A Dabasi Táncsics Mihály Gimná
ziumban karbantartóként dolgozik,
így könnyebb fiatalokat találnia?
– Igen, figyelem a kicsiket. Termetre és
hozzáállásra való tekintettel válogatok
közülük. Nagyon nehezen lehet őket megfűzni, százból talán ketten akadnak. Pedig a
civil életben is hasznos tudásra tehetnek
szert: tudniuk kell például főzni. Sajnos,
varrni és cipőt tisztítani még így sem tudnak sokan rendesen, pedig mindig megkövetelem, hogy mindenki tegye rendbe a
bakancsát.
– Minek kellett megfelelniük anno
a tüzéreknek?
– Egy tüzérnek írástudónak kellett lennie.
Egy gyalogosnak nem. A gyalogosnak elöl
kellett négy fogának lennie, hogy a patront
fel tudja szakítani a fogaival. Továbbá a
tüzérnek értenie kellett a matematikához,
borzasztóan jól kellett számolnia.
– Meddig lehet ezt csinálni?
– Ezt addig lehet csinálni,
amíg le nem teszem a lantot…
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KolOzs megyei gazdák
szakmai útja

M

ásodik alkalommal érkeztek
városunkba tanulmányútra az
erdélyi Kolozs megyéből gazdák, az
Aranyosszéki Gazdák Egyesülete szerv ez é s é b e n , a F ö l d m ű v e l é s ü g y i
Minisztérium támogatásával. A feb
ruár közepén megvalósított kétnapos
programon 14 település 25 gazdája
vett részt.
A tanulmányút első napján négy, a
dabasi közétkeztetésbe beszállító vállalkozással ismerkedtek meg.
Látogatást tettek a Bognár és Társa
2001 Kft. tészta üzemében, a D-Meat
Kft. vágóhídján és állattartó telepén, a
Vogtland Kft. pékségében, a Dabas
Tej Kft. tejfeldolgozó üzemében. Ezt
követően bemutattuk az önkormányzat szociális kertprogramját, valamint

Baróti
kirándulás

tapasztalatcserével

A

z „Európa a polgárokért program” (Europe for Citizens
Programme) 2017-re kiírt és elnyert
uniós támogatás segítségével, az idei
évben is megszervezzük Dabas és
Barót szakembereinek találkozóit.
Három egymást követő héten, három
különböző összetételű csoport utazhat testvérvárosunkba tapasztalatcserére. Az első héten iskolai pedagógusok, a másodikon óvodapedagógusok,
a harmadikon pedig egészségügyi és
szociális dolgozók vesznek részt.
A résztvevők a kirándulások mellett
igyekeznek a program kiírásának
megfelelően, európai válaszokat találni a helyi problémákra.
Szandhofer János
alpolgármester
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a Zlinszky-kúria mellett létesített
őshonos gyümölcsösben, mint fajtabankban rejlő lehetőségeket.
Hazautazásuk előtt az Újvári virágkertészetben, valamint az európai hírű
Lakto Kft. tehenészeti telepén tettek
látgatást. A szakmai utat a városközpontban tett sétával, valamint a nagy
erdélyi író, Wass Albert szobránál tett
főhajtással zárták.
Feldman

Defibrillátor

a mentőorvosi kocsi eszközparkjában
A dabasi mentőorvosi kocsi eddig több mint 735 esetben segített a bajba jutott
embereken. Sajnos idén még nem gyűjthetjük az 1%-ot, ezért, kérjük, adomá
nyaival segítse munkánkat!
A TAIHO Kft. és a Hu-BA Kft. jóvoltából eszközparkunkat bővítettük egy
Hellige EKG-Defibrillátor készülékkel. A készülék bővíthető, a többi perifériát
(pacemaker, AED pad, stb) az Arany Kígyó Patika nagylelkű felajánlásából és a
gyűjtődobozokban lévő lakossági felajánlásokból vásároljuk meg. Hálásan
köszönjük a támogatásokat!
ELSŐSEGÉLYTÁBORT SZERVEZÜNK NYÁRON! Minden résztvevő gyermeket
megtanítunk hatásosan újraéleszteni (bls), és az alapszintű elsősegélynyújtásra!
Részletek a honlapunkon: www.dabasmok.hu!
ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK
Érdeklődni lehet a www.dabasmok.
hu honlapon vagy a 06-30/857-9000
mobilszámon. A betegszállítás költségtérítéses, a befolyt összegből a mentőorvosi kocsit támogatja.
KÖSZÖNJÜK!
K&H Bank:
10402128-50526766-85851006

2017. március 									
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Kedves Olvasó!
Ez az esztendő, reményeink szerint, megújulást hoz emberi kapcsolatainkban, a világhoz való
viszonyulásunkban és múlthoz-jövőhöz való kötődésünkben. Ahhoz, hogy elrontott kapcsola
taink újra jól működhessenek, arra van szükség, hogy magunkba nézzünk, meglássuk a hibát
cselekedeteinkben, szavainkban, világlátásunkban, és tudatosan törekedjünk a változásra.
Először magunknak kell megadnunk az esélyt, hogy megváltozzunk, jó emberré váljunk, olyanná, akit a megértés, megbocsátás, elengedés és a szeretet vezérel. Ez nemcsak agyonkoptatott,
üres frázis, hanem egyéni fejlődésünk következő lépcsőfoka, találkozás vágyott lényünkkel, igazi
önmagunkkal. A Dabasi Újság új rovatában többet foglalkozunk majd ezzel a témával. Ide sorolunk mindent, ami család, barátság, kötődés, közösségi kapcsolat, határon innen és túl.
Anyakönyvi híreink egy része szintén ebben a rovatban kap helyet, mert a házasság, az évforduKapui Ágota
lók, a születés legfontosabb kötődéseink eseménysora.				

Házassági évfordulók városunk l egi fjabb
lakói
2017 februárjában kötöttek házasságot
Február 11.	Harmati Katalin Beáta–Jakab Attila
Február 18.
Csányi Mónika–Rapcsák Nándor
Február 27.	Siklósi Ilona–Németh Béla
10 éve (2007-ben) kötöttek házasságot:
Március 2.	Strobán Erika–Kiss Péter
Március 31.	Sziráki Nikolett–Józsa Sándor
20 éve (1997-ben) kötöttek házasságot:
Március 28.	Liszenciás Brigitta–Ludányi János
	Ludányi Margit–Kajli Zoltán Gábor
25 éve (1992-ben) kötöttek házasságot:
Március 28.	Szurgent Judit–Szuhányi Péter
	Zsidi Tünde–Dóri Csaba
30 éve (1987-ben) kötöttek házasságot:
Március 14.	Balog Mária–Sipos Miklós
40 éve (1977-ben) kötöttek házasságot:
Március 12.	Drozdik Erzsébet–Simon Attila
Március 19.	Kocsir Erzsébet–Marton Sándor
50 éve (1967-ben) kötöttek házasságot:
Március 25.	Szaller Júlia–Kisjuhász János
	Kinál Anna Mária–Krajczár Endre Imre
Március 30.	Mráz Terézia–Zsemján Ferenc
60 éve (1957-ben) kötöttek házasságot:
Március 30.	Kiss Mária Terézia–Talabér János

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Baba
Anya
Urbán Iván 	Kántor Lili
Zalánfi Dávid	Pál Éva
Suhajda Maja Szófia	Papp Enikő
Szecskó Zoltán	Balázs Boglárka
Steckl Kristóf	Kovácsik Dóra
Moldován Liliána	Garajszki Ildikó
Moldován Mihály	Garajszki Ildikó
Bújdosó Boglárka Eszter	Nagy Nelli
Pető Adél	Elekes Beáta
Szabados Júlia
Fehér Katalin
Fehér Ádám	Váradi Mária
Zsitva Zalán	Mráz Zsuzsanna
Molnár Lilla	Lakos Ramóna
Merczel Milán	Beri Ildikó
Kosztolányi Milla	Sponga Mária
Lukács Gellért Kálmán	Bereczki Orsolya

Született
2016. 12. 29.
2017. 01. 10.
2017. 01. 24.
2017. 01. 24.
2017. 01. 31.
2017. 02. 02.
2017. 02. 02.
2017. 02. 04.
2017. 02. 08.
2017. 02. 08.
2017. 02. 11.
2017. 02. 15.
2017. 02. 17.
2017. 02. 22.
2017. 02. 22.
2017. 02. 26.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

városunk legidősebb
lakói
Hajdu Istvánné (Surman Ilona)
Sági Józsefné (Juhász Mária)
Tomasek Erzsébet
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Ványai Sándor
Varga Péterné (Strupka Katalin)

1927. 03. 14.
1927. 03. 27.
1925. 03. 13.
1925. 03. 20.
1924. 03. 24.
1924. 03. 29.

90 éves
90 éves
92 éves
92 éves
93 éves
93 éves
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KOSSUTH KULTURÁLIS 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
Nyitvatartás: hétfő: 8–20 óráig | kedd: 8–16 óráig | szerda:8–22 óráig | csütörtök: 8–16 óráig
péntek: 8–21 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
Százhangú orgona
– A Kárpát-medence népzenéje 2. rész
Előadó: Ifj. Szlama László népzenész
Téma: Moldva, a legkeletibb magyar élő
népzene.
Időpont: március 10. péntek, 18.00
Százhangú orgona
– A Kárpát-medence népzenéje 3. rész
Előadó: Navratil Andrea népzenész
Téma: Jeles napok, ünnepek és szokások a néphagyományban.
Időpont: március 31. péntek, 18.00
Az előadásokra a belépés ingyenes!

CSOPORTOK, KLUBOK
FOGLALKOZÁSAI:
Néptánc
Óvodás néptánccsoport:
hétfő, 17–18 óráig
Kisiskolás néptánccsoport:
hétfő és szerda, 16–17 óráig
Tilinkó néptánccsoport:
hétfő és szerda, 17–18.30 óráig
Forgatós néptánccsoport:
szerda 19–22 óráig
Citera
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
Egyéb foglalkozások
Orchidea népdalkör:
szerda, 17–19 óráig
Pilinke Énekegyüttes:
péntek 17–18 óráig
Maminbaba – hordozós latin fitnesz:
kedd, 10–11 óráig
Ringató foglalkozás:
péntek, 10–10.30-ig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete:
április 1., szombat, 15.30 órakor

Kossuth Ház G aléria és Kerekes L á szló Alkotóh áz | 2 370 Dabas, Kossuth L ászló 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:
H ét fő, péntek: 13 –17 órái g | Kedd – c sü tör tök: 9 –17 órái g | H ét vé g én el őre eg yez tetet t i d őpontb an
RENDEZVÉNYEK:

CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAI:

A dabasi óvodások rajzkiállítása
Kiállításmegnyitó és a díjátadás:
március 15., szerda, 9.00-kor a városi ünnepség keretein belül.

Kerekes László Alkotókör:
március 24. péntek, 17:00
Fotóklub Egyesület:
minden hónap első hétfőjén 18:00 órától

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) | Tel: 29/ 360-529
E -mail: dabasikony v tar @gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu
N y i t v a t a r t á s : h é t f ő – p é n t e k : 0 9 . 0 0 –1 7. 0 0

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
„Apróságok”
– diafilmek vetítése kicsiknek a hónap első szombatján
Időpont: 9–11 óráig
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III. Gyóni Géza Országos Vers- és Prózamondó Találkozó
Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár

„Az élet szeretője” címmel
meghirdeti a III. Gyóni Géza Országos Vers- és Prózamondó Találkozót
nem hivatásos versmondók részére
Nevezési kategóriák:

A zsűri tagjai: Papp János színművész (elnök); Wiegmann
Alfréd, a Magyar Versmondók Egyesülete versszínházi alelnöke; Murányi László, az MTV volt főmunkatársa, előadóművész; Papp Dániel színművész, drámapedagógus; Kapui
Ágota irodalom szakos pedagógus, költő; Ordasi Brigitta
rádiós műsorszerkesztő.

– általános iskola 7–8. osztály
– középiskola
– felnőttek (18–60 év)
– szépkorúak (60 év felett)

Nevezés: a résztvevők egy Gyóni Géza-verssel és egy
Gyóni Géza-kortárs magyar költő versével, vagy prózájával
jelentkezhetnek.
A verseny alatt mindkét vers elmondására sor kerülhet.

A találkozó időpontja: 2017. április 22.
(szombat) 10 óra
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szt. István u. 58.

Nevezési határidő: 2017. március 31.
Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet, amely
letölthető a www.kmkdabas.hu honlapról.
A nevezési lapot a következő címre kérjük küldeni:
– postán: Kossuth Művelődési Központ, 2370 Dabas,
Szt. István u. 58.
– e -mailben: szervezes@kmkdabas.hu
Az e-mail „Tárgy” címe: III. Gyóni Géza versmondó.
A jelentkezőket 5 napon belül értesítjük a jelentkezés
beérkezéséről. Amennyiben nem kap visszajelzést, kérjük a
félreértések elkerülése érdekében jelezze telefonon.

A találkozó tervezett menete (a résztvevők számától függően változhat):
9 órától
regisztráció
10–12 óráig két csoportban a Gyóni Géza-vers elmondása
12–14 óráig	ebéd, kisvonatos városnézés, a Gyóni Gézaemlékhelyek megtekintése, a zsűri döntése a
továbbjutó versenyzőkről
14–17 óráig	a döntőbe jutott versenyzők az összevont
zsűri előtt elmondják a szabadon választott
verset
17–18 óráig uzsonna
Kb. 18.30 óra eredményhirdetés
A versenyzőknek (igény szerint) 2017. április 21-én
(pénteken) kollégiumi elszállásolást és vacsorát díjmentesen
biztosítunk. A résztvevők számára a találkozó napján ebédet és uzsonnát biztosítunk.
Bővebb információ kérhető a Kossuth Művelődési
Központban, tel.: 06 29/360-237, +36 30/383-2738
A rendezvény támogatója:

Díjak: kategóriánként az első három helyezett
10 000–8000–6000 Ft értékű könyvcsomagot kap.

Átrium-hír

A

karácsonyi ünnepkört követően
és a nagyböjti szent időszakot
megelőzően, farsang időszakában a
mulatságé a főszerep, melyet fiatal és
idős egyaránt örömmel ünnepel. A hos�-

szú tél és a sok borongós nap most feledésbe merül, mert a telet elűzi a maskarába bújt vidámság. Ilyenkor az Átrium
Idősek Otthona lakói és dolgozói jelmezbe bújva együtt énekelnek, táncolnak és
fogyasztják el az ünnep elengedhetetlen finomságát, a farsangi fánkot. Tibay
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Gitároktatás mesterfokon
Mi a hangszertanulás célja, előnye? Milyen technikai nehézségekkel, problémákkal szembesül a tanár és
diák a hangszertanulás folyamán? Hogyan orvosolhatjuk ezeket a problémákat? Milyen lehetőségek,
utak állnak egy dabasi tehetséges gyerek előtt, aki előadóművészi pályára készül? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaptunk választ a Múzsák Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében Pavlovits Dávid zeneszerző, a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti karának gitártanára által tartott mesterkurzuson.

J

oggal örülhettünk, amikor a művész
elvállalta felkérésünket, hogy iskolánkba látogasson, mert napjaink egyik
legnagyobb gitárművésze és legjobb
gitártanára taníthatta diákjainkat.
Számos szólókoncertet adott Európa
szerte, valamint Amerikában a New
York-i Carnegie Hallban. 2009-ben egy
szerencsétlen baleset folytán megsérült jobb kezén a hüvelykujja. Ennek
következtében a gitárt megfordítva,
bal kéz pengetéssel újrakezdte a gitártanulást. Napi 5-8 óra gyakorlás eredményeként ma ismét koncerteket tart.
Az iskolánkban tartott mesterkurzuson négy tanuló, Latyák Domonkos,
Ferenci Balázs, Jurászik Bence, Ferenci
Botond képviselte a dabasi, illetve két
tanuló, Diószegi Hunor, Tóth Emma, a
hernádi gitár tanszakot. A gyerekek
örültek, hogy részesei lehettek ennek a
történetnek. A nap végén egy szakmai

beszélgetés keretében Dávid elégedettségét és örömét fejezte ki, hogy itt
Dabason ilyen komoly gitáros kultúra
kezd kibontakozni. Hogy diákjaink
mennyit tanultak, az majd kiderül az
áprilisban megrendezésre kerülő II.
Klasszikus Gitárversenyen.

Farkas-Barabás Szabolcs kollégámmal együtt szeretnénk megköszönni az
iskola vezetőségének ötleteink, elkép
zelés eink támogatását. Reméljük,
mindez a gyerekek, valamint a dabasi
kulturális élet javára válik majd.
Sófalvi Szabolcs László
a Múzsák AMI gitártanára

Siker az országos rajzpályázatokon

V

arga Szilvia, a Dabas-Sári Szent
János Katolikus Általános Iskola
8. osztályos tanulója két országos rajzpályázaton is sikert ért el.
Az Európai Parlament által meghirdetett „Értékeink Európában – ami
összeköti Európát” című rajzpályázaton 3. helyezést ért el, munkája bekerült a naptárukba.
A N emzetközi Gyerm ekm entő
Szolgálat országos rajzpályázatán,
melynek címe: „Együtt egy jobb
internetért” a Biztonságos Internet
Nap 2017 keretében a díjátadáson
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II. helyezést ért el, jutalmul egy táblagépet
kapott.
Gratulálunk Sziszinek!
Dr. Kissné Jankovics Rozália
rajztanár

2017. március 								

Nemes-kúria

Mindennapi életünk

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

Programok:
– március 11. (szombat) 14.00–16.00 óráig: A felsődabasi
Karitász csoport „Őrangyal-programja”
– március 17. (péntek) 15.00–18.00 óráig: Babakészítés
– március 22. (szerda) 18.00 óra: Erdélyi Zsolt előadása északkoreai útjáról
– március 23. (csütörtök) 15.00–18.00 óráig: húsvéti készülődés: pompom állatkák, húsvéti süti készítés
Az inárcsi Zrumeczky Dezső Művelődési Ház és Könyvtár
idén is megszervezi a Tájházak kerékpárnyeregből elnevezésű családi túráját. Az esemény az országos tájházak napja
programsorozathoz kapcsolódóan április 22-én, szombaton
kerül megrendezésre. Idén Dabas még egy állomással, a
Nemes-kúriával csatlakozik a túrához. A részletekről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Az aktuális kiállítások megtekinthetőek: kedd, csütörtök:
8.30–12.00 óráig.
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők illetve céges rendezvények szervezésére. Ezzel kap-

csolatban telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában,
előre egyeztetett időpontban.
***

Észak-Korea: az utolsó vörös herceg birodalma
Március 22-én (szerdán) 18 órakor Erdélyi Zsolt tart előadást észak-koreai utazásáról és élményeiről.
Az előadás több megközelítésben tárja elénk a rejtélyes
országot:
– Hogyan lehet bejutni, illetve milyen feltételekkel lehet
bent tartózkodni?
– Mit lehet tudni a Kim dinasztia 70 éves uralkodásáról?
– Propaganda & személyi kultusz testközelből
– Hogyan viszonyulnak egy magyarhoz kint Koreában?
– A nyugati sajtó és a koreai propaganda viszonya
– Végül, de nem utolsósorban: mennyire veszélyes és szörnyű hely Korea?
Info: 06-30/846-6646

Régészeti előadás

Rácz Tibor Ákos régész előadása
a felsődabasi Nemes-kúriában

F

ebruár 16-án A középkori Dabas
temploma és temetője az ásatások tükrében és a további kutatások
várható eredményei címmel Rácz
Tibor Ákos régész előadására került
sor a felsődabasi Nemes-kúriában. Ez
alkalomból megtelt a kúria díszterme,
sokan voltak kíváncsiak a témára.
A rendezvény elején Kosztolányi
Gyula, a körzet képviselője köszöntötte
a megjelenteket, akik ezt követően egy
Mádi Ferenc-verset hallgathattak meg.

Ezután Rácz Tibor Ákos képekkel
illusztrált beszámolója következett a
pusztatemplomi ásatásokról, az ott
talált leletekről, valamint az idénre
tervezett kutatásokról is.
Előadása végén Ronga József, az
Áldos Egyesület elnöke szólt néhány
szót a feltárásról és az ide tervezett
emlékhelyről. Dabas Város Önkor
mányzata mind az ásatások folytatását, mind az emlékhely létrehozását
anyagilag is támogatja.

A rendezvény végén a jelenlévők
kérdéseket tehettek fel az előadóknak, valamint megtekinthették az előadáshoz kapcsolódóan kiállított képeket.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik eljöttek a rendezvényre.
Takács Lászlóné
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Halász Móricz-kúria
március 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: Krigel Viktória | Kovács Ferencné | Kajliné Ludányi Margit
Ügyeskezek – Ügyeskedek
Felnőtt kreatív-hobby programok minden hónap első
hetének péntekén 16.30 órától
április 14.; május 5.; június 2.
FOTÓKÖR
Március 21., (kedd) 18.00 órától
SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Szerda, 18.00–20.00 óráig
JÓGA
Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
PILINKE NÉPi ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök, 16.00–18.00 óráig
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Március 30., 18.00 órától

HORGOLÓKLUB
Március 13. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Március 20. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
INGYENES ANGOL KÖR
Szerda, 10.00–11.00 óráig
DALKÖR
Kedd, 18.00–19.30 óráig
BABA–MAMA KLUB
Szerda, 16.00–18.00 óráig

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
Dabas-Gyón, Luther u. 26. | információ: Halász Móricz-kúria

Március 17.
textilkopogtató koszorú készítés

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

Dabas, Mánteleki u. 8. | tel.: 06-70/396-2860 | e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com | gogolakmariann@gmail.com |
Nyitvatar tás: hétfő –péntek | hétvégén rendez vény szerint | Munkatársak: G ogolák Mariann | Virág Istvánné
Bazsalicska Citeracsoport
– hétfő, 16.00–17.30 óráig
Gyermeknéptánc
– szombat: 13.00–15.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– szerda 17.30–19.00 óráig

Ringató foglalkozás gyermekek
és szüleik részére
– csütörtökönként 10.00–10.30
Farkas-Barabás Réka, +36-70/312-1776

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.
Hétfő:
13.30: Orvosi rendelés – dr. Nagy Izabella
Kedd:
17.00–18.30: Mamorett-csoport
táncpróba
19.00–20.00: Alakformáló torna
Berényi Mónikával
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Szerda:
11.00–12.00: orvosi rendelés
kisgyermekes családoknak
(dr. Berze Éva)
17.00–18.30: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)
Csütörtök:
9.00–11.00: Védőnői tanácsadás
–Farkasné Dallos Edina

10.00–12.00: Baba-mama klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
Péntek:
17.00–18.30: Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00: Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

2017. március 									

Hivatali szócső

TESTÜLETI HÍREK
Tájékoztató a Képviselő-testület január–február havi üléseinek főbb döntéseiről
Pályázatok
Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatási kérelmet nyújtott be az
„Önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erőgép beszerzése”;
„Belterületi utak felújítása Dabason”; „Dabas,
Gombay-Dinnyés kúria festés restaurálása”;
„Dabasi Ősi Halász-kúria kéményfelújítása”;
„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című
felhívásra.
Rendeletek
A Képviselő-testület módosította Helyi építési
szabályzatát, elfogadta 2017. évi költségvetését, módosította a 2016-os költségvetési
rendeletet, és megalkotta a bölcsődei térítési
díjakról szóló rendeletét.
A testület az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló rendelettervezetet megvizsgálta és annak véleményezésre történő megküldését határozta el

az érintettek és a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet részére.
Egyebek
A február 9-i ülésen a döntéshozók az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban
a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezés
időpontjául az április 24–25–26-án a 8.00–
16.00 óra közötti időszakot jelölték ki.
Az óvodai jelentkezés helye:
Dabas-Sári Óvoda
– 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Dabasi Bóbita Óvoda
– 2370 Dabas, Szt. István út 34.
Dabas-Gyóni Óvoda
– 2370 Dabas, Benedek Elek u.
D a b a s Vá r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k
Képviselő-testülete hozzájárult a MalévDabas Horgász Egyesület 2016. év második
félévi ingatlan bérleti díjának elengedéséhez,
azzal a feltétellel, hogy azt az egyesület halasításra fordítja.

Beszámolók
A Képviselő- testülete elfogadta a 2017. évi
testületi munkatervet, valamint a Dabas
Városi Polgárőr Egyesület, a Dabas-szőlősi
Polgárőr Egyesület és az Önkormányzat
Bizottságainak 2016. évi munkájáról készült
beszámolóját. Továbbá engedélyezte a Dabas
név felvételét és használatát a www.
dabasimami.hu weboldalnak és a „Dabasfon”
üzlet számára a fantázianév felvételét.
A döntéshozók Dabas 0818 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg köznek,
a Dabas 0173/1 hrsz.-ú, önkormányzat tulajdonában álló utcát Öreg dűlőnek nevezték el.
A testület úgy döntött, hogy a települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatait önkormányzati társulás
útján kívánja biztosítani, ezért az Érd Megyei
Jogú Város székhellyel létrehozandó, Érd és
Térsége Regionális Hulladékg azdálkodási
Önkormányzati Társulással megállapodást köt
és alapító tagként részt vesz benne.

A talajterhelési díjról
A 2015. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és megfizetési határideje: március 31.
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.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve
mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.
A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fogyasztók 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, melybe a
DAKÖV Kft. által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a
kitöltési segédletet, melyben a díjfizetés alapjául szolgáló
díjalapot és a fizetendő díjat ki kell számítania és a díjat
meg kell fizetnie a bevallás benyújtásával egyidejűleg.
A hatályos jogszabályok alapján – ameddig a közcsa
tornára 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.
Gazdasági Iroda
Adócsoport
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A 2017. évi költségvetés
2017 a Kapcsolatok éve városunkban, ami meghatározza idei költségvetésünket. Kiemelt
figyelmet fordítunk közösségeinkre és nemzetközi kapcsolatainkra, melyekre külön
forrást biztosítunk.
Az önkormányzat ebben az esztendőben 3 339 867 588 Ft-ból gazdálkodik.
A képviselő-testület 2017-ben az
alábbi feladatok ellátását tekinti
elsődlegesnek:
Település-üzemeltetési és fejlesztési feladatainkon belül biztosítjuk a köztemetők
működtetését és fejlesztését. 2015. második
félévétől az önkormányzat közvetlenül
működteti a temetőket, ami 2017-ben 24 millió forintba kerül. Idén elkészíttetjük a sári
temető új ravatalozójának tervét, a dabasi
temetőben új kegyoszlopokat állíttatunk fel,
a Szőlő utcai apácatemetőt kegyeleti parkká
alakítjuk, a dabasi-szőlősi ravatalozó felújítását befejezzük, illetve ahol szükséges, urnafalat készíttetünk.
Az önkormányzat kezelésében közel 100
km belterületi burkolt út, 15 km kerékpárút,
37 km gyalogút és járda van, amelyek fenntartását végezzük. Útfelújításra idén 100
millió forintot fordítunk. Biztosítjuk a közparkok, közterületek kialakítását és fenntartását, ezek a feladatok megközelítőleg 49
millió forintba kerülnek. Idén a szőlősi központ zöldterület-fejlesztésére 1,5 millió forintot tervezünk költeni.
2017-ben elkezdődik a gyóni városrészközpont fejlesztése megközelítőleg 100 millió
forintból.
Az egészségügyi alapellátást – háziorvosi,
gyermekorvosi, védőnői, ügyeleti feladatokat – közösen biztosítjuk a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelővel, a háziorvosokkal és
védőnőkkel.
Négy városrészben, hat telephellyel,
három óvodát működtetünk; kiváló szakemberekkel és szakmai feltételek mellett biztosítjuk, hogy gyermekeink a legjobb nevelésben részesülhessenek.
A Kossuth Kulturális Központ mellett minden városrészben kulturális és közösségi
színteret működtetünk. A kulturális örökség
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helyi védelme fontos szerepet kap idei költségvetésünkben, a helyi védettségű épületek
tulajdonosainak pályázatot írunk ki.
A szociális rendszeren belül, Települési
támogatás néven létezik egy alap, amely tartalmazza a rendkívüli élethelyzetbe kerültek
segítését, méltányos ápolási díjat, közgyógy
ellátást, köztemetést, lakhatási támogatást.
Mindezekre összesen megközelítőleg 62 millió forintot fordítunk. Biztosítjuk a hulladékszállítási díjmentességet és 50%-os kedvezményt a 70 éven felülieknek és az egyedülállóknak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek részesülnek,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban előírt jövedelmet. A kedvezményben részesülőknek a tankönyv, valamint az étkezési ellátás ingyenes.
Az önkormányzat az idősek szociális ellátását és a családsegítést a Társult Önkor
mányzatok „Együtt” Segítős zolgálatát
működtető társuláson belül oldja meg. (24
órás jelzőrendszeres figyelő szolgálat, étkeztetés és házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai ellátás, gyermekjóléti szolgálat.)
Idéntől az önkormányzat működteti a
Luther utcai és a Levendula-házban lévő családi bölcsődéket.
Működtetjük a Városi Konyhát és idén
megkezdjük a konyha teljes körű felújítását, melyre 40 millió forintot hazai
pályázati forrásból biztosítunk, 110 millió forintot pedig rendkívüli állami támogatásból.
Folytatjuk a kamerás térfigyelő rendszer
kiépítését a minél nagyobb biztonság elérése
érdekében.
Kiemelt figyelmet fordítunk a versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására. 2017-ben befe-

jezzük a Sári Utánpótlás-központot és
megkezdjük a fedett labdarúgócsarnok
építését.
Az önkormányzat önként vállalt
feladatai
Elsődleges feladatunk a legégetőbb belvíz-elvezetési problémák kezelése,
amelyre 121 millió forintot különítettünk
el, szintén rendkívüli állami támogatásból.
Továbbra is vállaljuk a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézet működtetését. Az
intézmény a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő finanszírozásából és saját bevételből működik, a régió teljes megelégedésére.
Fontos számunkra a szabadidősport feltételeinek megteremtése, így 2017-ben
Dabasi-szőlőkben is létesítünk egy műfüves
pályát.
Az ünnepi megemlékezéseket és állandó
programokat továbbra is megrendezzük.
Szervezzük a honosításokat, az évfordulós
alkalmakat, működtetjük a városi kisvonatot,
köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat.
Idén is tervezünk keretet a Dabasi Napok és a
városrészi napok rendezvényeire. Továbbra is
támogatjuk kiadványok megjelentetését.
Megjelentetjük a Dabasi Újságot, támogatjuk
a Rádió Dabast, a Dabas Televízió működését. A városi honlapot bővített-naprakész
tartalommal töltjük meg. Tervezzük a továbbiakban is az önkormányzat által alapított
díjak átadását is.
Köszönet a város lakosságának, hogy
együttgondolkodással segíti az önkormányzatot a gazdálkodásban és a feladatok megoldásában, és köszönet a
vállalkozásoknak, hogy munkájukkal,
eredményeikkel gazdagítják a település
vagyonát.

2017. március 									

tisztelt Adózók!
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2014. szeptember 01-jétől
változás történt az önkormányzathoz befizetendő adók
befizetési rendjében. Az értesítéshez mellékelt csekket
a MAGYAR POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz 2017.
évre fizetendő:
Gépjárműadó
első félévi részletének befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000

Helyi iparűzési adóelőleg
első félévi részletének befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója
első félévi részletének befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója
első félévi részletének befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2016. évi talajterhelési díjbevallás
benyújtásának és befizetésének határideje: március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-1098030500000000 számú adóbírság számlára kell megfizetni.

Hivatali szócső

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 Adócsoportját
kereshetik személyesen vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-265
II. em/213.
Építményadó, Talajterh. díj, Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213.
Gépjárműadó, Kommunális adó 561-243
II. em/212.
Az Adócsoport 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!
Gazdasági Iroda
Adócsoport

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, 06-29/561-261, kapuiagota@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

GYERMEKSZÁLLÍTÓ KERÉKPÁR-UTÁNFUTÓ BÉRELHETŐ!
Ha csak ki szeretné próbálni, 1-1 napos kiránduláshoz lenne szüksége rá, Dabas Város Önkormányzata
gyermekszállító kerékpár-utánfutó bérlési lehetőséget kínál. Érdeklődni lehet Dabas Város Önkormányzatánál
a 29/561-260-as telefonszámon.
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	Rigóné dr. Roicsik Renáta | Dabas város jegyzője

|

Pokornyik Lilla | ifjúsági polgármester

GYIÖK-választás
Április 7-én hetedik alkalommal kerül sor a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagjainak megválasztására. A GYIÖK munkáját tekintve 12 éves múltra tekint vissza, az első ifjúsági önkormányzat 2005-ben alakult meg. Ez a szervezet azért jött létre, hogy minden tekintetben az ifjúságot szolgálja, legyen szó szórakozásról, diákéletről, kultúráról.

I

dén új önkormányzat kerül megalakításra, így minden 15–22 év
közötti fiatalnak lehetősége nyílik
arra, hogy bebizonyítsa: helye van a
GYIÖK tagjai közt!
Ha 15 –22 év közti, Dabason élő,
dabasi oktatási intézményben tanuló
diák vagy, iskolai képviselőként indulhatsz a választásokon, és az iskolatár
said szavazhatnak rád. Ha viszont
dabasi lakcímmel rendelkező 15–22 év
közti fiatal vagy, aki más intézményben
tanul vagy már dolgozik, városi képviselőként próbálhatod ki magad.
Az első lépés a GYIÖK tagság felé,
sok ajánlószelvényt gyűjts össze, majd

március 20-án leadd az ajánlóíveket.
Március 27-től kampányolásra is lehetőség nyílik, hogy minél többen szavazzanak rád! A kampányra szórólapokat,
plakátokat készíthetsz, beszélhetsz a
Dabas Rádióban. A cél, hogy minél több
szavazót toborozz magad köré, hiszen a
szavazólapra minden választási körzetből az első 8 legtöbb ajánlást szerzett
induló kerül fel.
Április 3-án a jelöltek listájának közzétételére kerül sor, majd április 7-én
lezajlik a választás. A végleges eredmény április 14-re várható.
A már újonnan megválasztott gyermek- és ifjúsági önkormányzati képvi-

Hulladékszállítási díj
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017 áprilisától a hulladékszállítási díj kiszámlázását nem a dabasi NHSZ
Nonprofit Kft., hanem az NHKV Zrt. végzi. Ezzel kapcsolatos panaszaikkal, kérdéseikkel, kérjük, forduljanak az NHKV Zrt.-hez.

selők május 5-én vehetnek részt az alakuló ülésen.
Újdonság, hogy az iskolai jelöltek
közül iskolánként 4, a városi képviselőjelöltek közül 3 jelölt kerülhet a GYIÖK
körébe, így legfeljebb 15 tagú lesz az
önkormányzat.
A Gyermek- és Ifjúsági Önkormány
zat választásáról szóló eljárási szabályokat, melyeket a testület 9/2015. (IV.
10) számú rendeletével módosított,
idén azzal javasoljuk módosítani, hogy
a mandátum 3 évre szóljon.
Legyél GYIÖK tag és mutasd meg,
hogy te mit tudsz tenni kortársaidért!
Bővebb információ: 06-29/561-201, 212

Kéményseprő-ipari
sormunka
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Dabas város területén
augusztus 1-jétől október 15-ig végzi a törvény által előírt

Hulladékszállítási díjjal/számlázással kapcsolatban az
alábbi elérhetőségeken kérhető információ:

NHKV
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
Új telephely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf. 15.
Telefon: 06-1/999-6464
e-mail: info@nhkv.hu , www.nhkv.hu
Sajnos személyes ügyfélszolgálatot nem üzemeltetnek,
így csak telefonon vagy emailben lehet információt kérni.
Megértésüket köszönjük.
Rigóné
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kéményseprő-ipari sormunkát a magánháztartások körében. A kéményseprés magáningatlanok esetében kötelező
és ingyenes.
További információ:
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu
Rigóné dr. Roicsik Renáta
Csomagolókat, gépkezelőket keresünk 2 műszakos (12 órás)
munkarendbe Prologis ipari parkba valamint raktárosokat
2 műszakos munkarendbe Alsónémedi raktárba.
Ingyenes céges busszal a bejárás Dabas irányából megoldott. Felvételi interjú 2017.
március 22. szerda, 13.00 óra, Dabas, Kossuth Művelődési Központ, Szt. István u. 58.

Érdeklődni lehet: 06 70 342 1653

2017. március 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink
Gyóni Katolikus Egyházközség

F

Nagyböjtben minden esti szentmiséhez kapcsolódóan
félórás gyónási lehetőség van (hétfő, szerda, péntek,
szombat).
– Minden pénteken 14 éves kor felett hústilalom. Szőlőkben
17 órától keresztút imádság. Gyónon 16 órától keresztút,
17 órától szentmise, utána 1 órás csendes szentségimádás
(alatta gyónási lehetőség).
– Mindkét templomunkban virágvasárnapig gyűjtjük a tartós
élelmiszereket a rászorulók számára.
– Felnőtt katekumenjeink skrutíniuma március 26-án és április
2-án 10.30-tól kezdődik (figyeljünk aznap a hajnali óraállításra!).
– 19-én 08.30-tól a szőlősi szentmisét a 10 éven belül márciusban elhunytjainkért ajánljuk fel.
– 19-én 16 órától jótékonysági teadélután
– 27-étől az esti szentmiséink 18 órától kezdődnek.
– 29-étől 3 egymás utáni szerdán (29., 5., 12.) 18 órától nagyböjti lelkigyakorlat, utána 19.30-ig gyóntatás.
– Az áprilisi gitáros gyerekmisét kivételesen március 26-án tartjuk.
– Április 2-án a katekumenek skrutíniuma
– Április 9-én, virágvasárnap: barkás körmenettel és passióval
kezdődik a nagyhét.

– előadást tart: VALENTYIK FERENC
– Március 26., vasárnap 14 óra: húsvéti családi délután a gyülekezeti házban
– Április 2., vasárnap 10 óra: istentisztelet a templomban
15 óra: szeretetvendégség és tombola a gyülekezeti házban
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 9 óra: konfirmáció-előkészítő konfirmandusok részére
– 10 óra: felnőtt istentisztelet (március 19-től a templomban)
– 10 óra: gyermek istentisztelet
– hétfő 10 óra: Zárdakert Idősek Otthona
11 óra: Átrium Idősek Otthona (minden hónap 4. hétfő)
szerda 15 óra: gyülekezeti bibliaóra
– csütörtök 16 óra: konfirmáció előkészítő, 6. osztály
19 óra: bibliatanulmányozás és imaközösség
– szombat 9 óra: felnőtt konfirmáció

dabasi református Gyülekezet

Alsódabasi Katolikus Egyházközség

Állandó gyülekezeti alkalmaink
– Istentisztelet vasárnap délelőtt 10 órakor, téli időszakban a
gyülekezeti házban (Kossuth László u. 2.)
– Bibliaóra minden szerdán 17 órai kezdettel a gyülekezeti
házban (Kossuth László u. 2.)
– Kóruspróba a hernádi Általános Iskola ebédlőjében keddenként 18.00–19.30 között
Alkalmaink
– Március 26-án vasárnap 15 órai kezdettel tavaszi szeretetvendégség a gyülekezeti házban

Miserendünk: – vasárnap 9.30;
– csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise,
nagypéntekig minden pénteken a szentmise előtt fél
órával keresztúti ájtatosságot végzünk.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

A Dabasi Református Gyülekezet meghívja Önt és
kedves családját a Reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre és az azt követő emlékműavatásra a Dabasi Református Templomba.
Az ünnepség április 23-án, vasárnap 10 órakor kezdődik.
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatus-egyhazkozseg

református egyházközségeink

Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Gyóni református Gyülekezet

Alkalmaink:
– Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet.
– Április 2-án, vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet - úrvacsora vételi lehetőséggel.
– Istentiszteletek idősotthonokban: március 13-án, hétfőn, 10.00 órakor a Zárdakert Otthonban, 11.00 órakor az
Átrium Otthonban.
– Konfirmációi órák: hétfő, 15.00 óra.

– Március 12., vasárnap 10 óra: böjt 2. vasárnapi istentisztelet
a gyülekezeti házban – úrvacsoraosztás
– Március 19., vasárnap 10 óra: böjt 3. vasárnapi istentisztelet
a templomban
–16 óra: ünnepi istentisztelet a Reformáció 500. évfordulója emlékére a templomban – ünnepi köszöntőt mond:
Kőszegi Zoltán polgármester
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– Kórus: hétfő, 17.00 óra.
– Baba-mama kör: márc. 20., április 3., 10.00 óra
– Gyermek-istentisztelet: április 9. vasárnap, 10.00 óra,
lelki vezető: Berki Viktória vallástanár
– Barátság háza: március 18-án, 16.00 órára szeretettel hívjuk a 6–12 éves gyermekeket játékdélutánra.
– Ökumenikus furulyakör: szombat délelőttönként,
vezető: Szénási Boglárka
– Böjti estek: márc. 30., csüt. 17.00 és ápr.6. csüt. 17.00
– Térségi közös istentisztelet: március 19., vasárnap, 16.00
óra, Gyóni Református Templom, a térségi kórus szolgálatával.
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebookoldalon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

forrás | www.pestmegye.hu

|

fotó : Katona László

A HIT PAJZSA
I

dén a Parma fidei – a Hit pajzsa díjat Pásztor Győző kanonok, dabas-sári plébános vehette át február 25-én, szombaton, a Megyeházán. A rendezvényen Szabó István, Pest
Megye Közgyűlésének elnöke mondott ünnepi beszédet, az
elismerést Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök és
Bolberitz Pál egyetemi tanár, a díj első kitüntetettje adta át.
Az elismeréssel járó vörösréz pajzs Madarassy István ötvösművész munkája.
A Hit pajzsa díjat
Hor váth Béla kisgazda
országgyűlési képviselő és
Gyurkovics Tibor író alapítot ta 20 02-ben. Azóta
minden évben a kommunizmu s áldozatainak
emléknapján adják át az
elismerést egy olyan egyházi személyiségeknek, aki
a diktatúra éveiben is hű
maradt a hithez.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk, Bartuszek György temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Végső Búcsú
Név
Maczkó Józsefné
(Bábel Zsuzsánna)
Farkas Elemérné
(Juhász Ilona)
Szuhányi Pálné
(Bernula Juliánna)
Molnár Pál
Horváth Ferenc Györgyné
(Farkas Kornélia)
Bartuszek György
Oravec Jánosné
(Kocsis Mária)
Kozma Gyuláné
(Lengyel Irén)
Horváth Istvánné
(Bata Mária)
Ricsli János
Kovács István
Bukovszki Benő
Erényiné Karlik Erzsébet
Busi Istvánné
(Kállai Eszter Margit)
Szeltner Árpádné
(Imre Rózsa)
Szvatek Ferencné
(Baranyi Éva)
Baji Józsefné
(Méhész Ilona)
Precsinszki Jánosné
(Kaldenekker Mária)
Marth Jánosné
(Hajdú Katalin)
Vitéz Lajosné
(Varga Rebeka)
Csinos Sándorné
(Zsiros Rozália)
Farkas Mihályné
(Gogolák Erzsébet)
Bálint István

Születési idô

Halálozás idôp.

1938. 02. 05.

2016. 12. 28.

1922. 05. 08.

2016. 12. 30.

1938. 03. 27.

2016. 12. 30.

1937. 08. 30.

2017. 01. 05.

1950. 02. 14.

2017. 01. 06.

1948. 06. 23.

2017. 01. 12.

1948. 01. 18.

2017. 01. 13.

1924. 11. 10.

2017. 01. 14.

1938.10. 21.

2017. 01.27.

1929. 12. 14.
1966. 07. 14.
1938. 08. 23.
1931. 05. 31.

2017. 01. 28.
2017. 01. 28.
2017. 01. 29.
2017. 01. 30.

1924. 05. 09.

2017. 01. 31.

1938. 11. 30.

2017. 02. 03.

1940. 10. 22.

2017. 02. 05.

1935. 01. 11.

2017. 02. 06.

1930. 03.18.

2017. 02. 07.

1937. 12. 12.

2017. 02. 10.

1927. 08. 16.

2017. 02. 11.

1938. 05. 18.

2017. 02. 12.

1919. 08. 03.

2017. 02. 15.

1939. 08. 04.

2017. 02. 18.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk, Kovács István temetési emlékező szentmiséjén részt vettek és osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család
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8. városi keresztút Dabason
2017. március 24-én, pénteken 14.00 órától
A jó papokért és a hivatásokért

hit–vallás

Kedves dabasi
polgárok!
A Hit Gyülekezetének dabasi közössé-

Program:

ge tizenhárom éve munkálkodik a

13.15 Indulás a sári templomtól kisvonattal
13.30 Indulás a felsődabasi templomtól busszal

városban. A gyülekezet a karizmatikus
– pünkösdi, a megújuló Egyház része,

A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi és az indulási
helyszínre, Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos keresztúti ájtatosság 14.00 órakor
indul Dabasi-szőlőkből, 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!

a magyar törvényalkotás által elis-

Útvonal:

mert, történelmi kategóriába sorolt
közösség. Hitéletének alapja a teljes
Szentírás, azaz a Biblia.
Valljuk, hogy „A teljes Írás Istentől
ihletett”, hisszük, hogy az Ószövetség

1. s táció: Dabasi-szőlők,
Szent Őrzőangyalok Templom
2. s táció: Öreg országúti kereszt

9. stáció: Vásártér úti kereszt
10. s táció: Felsődabas,
Szentháromság Templom

„Krisztusra vezérlő mester.” Hisszük,

3. s táció: Zárdakert Idősek Otthona,
kápolna
4. s táció: Egyház utcai Mária-kegyhely
5. s táció: Dabas-Gyón,
Szent Péter Templom
6. s táció: Alsódabas,
Magyarok Nagyasszonya Templom
7. s táció: felsődabasi temető kereszt

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

és feltámadásában tökéletesen betel-

8. s táció: József Attila úti kereszt

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!

hogy az Engesztelő áldozat, a megváltás Jézus Krisztusban, az Ő halálában
jesedett.
Hiszünk a Szentháromság valóságában. Valljuk, hogy a Szentlélek (eredetiben Szent Szellem) pünkösdkor
eljött, hogy vezesse az Egyházat az Új
és örök Szövetségben.
Közösségünkben az emberek életében a Krisztusban való hit, nagy és

TAVASZ

komoly, pozitív változásokat hoz létre.

Megrezzen a föld-arc, hűs szellő leng, remeg,
friss forrás előtör, iramló vízerek,
hópázsitfoltoknak tünedező rongya,
bunda foszladozgat, élő nedvbe vonva.

hol, drog, dohányzás, függőségek)

Rézsút sütsz még, Napunk, ám egyre délcegedsz,
jöjj, áldott sugarunk, űzz csillogó jeget,
fald fel, míg fénylesz benne, örökléted,
add át az elemeknek, sarjadj, élet!

gyógyultak meg.

Többen káros szenvedélyekből (alko-

Kedves téltemető, búvó csodatevő,
bújj hát vígan elő, tavaszba nevető!
Rügy pattan az ágon, méhraj zsong virágon,
éberré lett álom, öröm, lengsz világon.
Madárnép csicsereg, tollász melegedve,
többé nem didereg, csipogni-dermedve,
szarvasfalka szalad, riad már a vadkan,
minden éled, szabad, virul száz alakban.
Lélegzik az őshegy, szellő fésüli dús koronáját,
csókot suttog a Nap, megy terelni rajzó pille-nyáját,
alkonyi páracsend, rezzen a lég, csoda villan,
béke a kint s bent, tiszta nagy ég, hol az itt: van.

szabadultak meg. Házasságok álltak
helyre, többen súlyos betegségekből
Istentiszteleteink tartalma és formája a korai Egyházéval megegyezőek.
Gyülekezetünk minden jó szándékú
istenkeresőt személyválogatás nélkül
befogad és vár.
Címünk :
Dabas-Gyón, Kossuth Lajos utca 48.
Istentiszteleteink vasárnap délután
14.30-kor kezdődnek.
Városunk polgáraira Isten gazdag
áldását kívánjuk.
Haraszti Ferenc lelkész

Füleki Gábor
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Kétszáz éve született

Arany János
A

magyar Parnasszus örök fényű
csillaga, a honi irodalom legkiemelkedőbb epikus költője Nagy
szalontán, tüdőbajjal sújtott, református családban született, 1817. március
2-án. Hajlott korú szülei minden tőlük
telhetőt megadtak kései sarjuknak, aki
érzékeny, félénk, visszahúzódó gyermekké vált. Sokat olvasott, a falujában
csodagyereknek számított. Iskoláit
Nagyszalontán kezdte és már 14 éves
korában segédtanítói állást töltött be.
Kivételes képességeinek köszönhetően, a szegény családi háttér dacára,
felnőtt korára olyan nagy és sokoldalú
műveltségre tett szert, hogy a latin,
görög, német, angol és francia irodalom remekműveit eredetiben olvasta és
jelentős fordítói tevékenységet végzett.
1840-ben nagyszalontai aljegyzői státusza biztosította a családalapítás lehetőségét. Feleségül vette Ercsey Juliannát,
házasságukból két gyermek született:

1841-ben Juliska, három évvel később
László. 1844-ben egykori debreceni
diáktársa, Szilágyi István ösztönzésére
görög, majd angol (Shakespeare) drámák fordításába kezdett. 1845 júliusa
végén hozzá fogott Az elveszett alkotmány című vígeposz megírásához,
mellyel elnyerte a Kisfaludy Társaság
pályadíját. Az igazi sikert, az országos
ismertséget és Petőfi barátságát azonban az újabb pályadíjnyertes munka, az
1846 nyarán írt Toldi című elbeszélő
költemény hozta meg számára. Az
1848-as forradalomban rövid ideig
nemzetőrként vett részt, majd belügyminisztériumi fogalmazó lett Pesten és
Debrecenben. A bukás után bujdosnia
kellett. Elveszítette állását, szolgálati
lakását, anyagilag összeomlott. 1851ben néhány hónapig Geszten, a Tisza
családnál nevelősködött, majd október
közepétől tanár lett a nagykőrösi református gimnáziumban. Oktatóként

ugyanolyan lelkiismeretes volt, mint
korábban hivatalnokként. 1860-ban felkérték a Kisfaludy Társaság igazgatói
tisztségének betöltésére, Pestre költözött, és bekapcsolódott az irodalmi élet
szervezésébe. 1865-ben elfogadta az
Akadémia jelölését a megüresedett titkári posztra, majd 1870-ben főtitkár
lett. 1877-ben, hatvanévesen megvált a
főtitkári széktől, visszavonult. A hivatali
nyűgöktől megszabadulva írta szinte
ti to k b a n , c s a k m a g á n a k s z á nva
az Őszikék-versciklus költeményeit.
1879-ben befejezte a Toldi-trilógia
középső részét, a Toldi szerelmét.
Budapesten, 1882. október 22-én halt
meg, László fiával közös síremléke a
Kerepesi-temetőben található.

Él-e még az isten
Él-e még az Isten... magyarok Istene?
Vagy haragra gerjedt népének ellene,
És elhagyta végkép,
Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda
Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba
Régi kedves népét?

Él-e még az Isten, - az erős, hatalmas,
Aki elleninken adott diadalmat
Száz-meg-száz csatákon?
Aki ujjainkat kardhoz egyengette,
Nevünket dicsővé, félelmessé tette
Széles e világon?

Él-e még az Isten - az az Isten él-e,
Ki e dús Kanaán országba vezérle
Mint Izráelt hajdan,
Hozván őseinket füstnek fellegében,
Égre felpirosló tűz-oszlop képében,
Véres viadalban?

Él-e még az Isten, ki erős karjával
Megtartott, megőrzött ezer éven által
Egész mostanáig?
Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni,
Töröknek, tatárnak martalékul esni
Árpád unokáit?

Él még, él az Isten... magyarok Istene!
Elfordítva sincsen még e népről szeme,
S az még, aki régen:
Harcra hát, magyar nép! Isten a vezéred:
Diadalmat szerez a te hulló véred
Minden ellenségen.
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Arany János

Nemzetőr-dal
Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!
Nem is adtam a lelkemet bérbe;
Négy garajcár úgyse sokat érne;
Van nekem még öt-hat garajcárom...
Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.
Fölnyergelem szürke paripámat;
Fegyveremre senki se tart számot,
Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!
Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

kultúra

Arany János,

a „szalontai nótárius”

A

rany János életútja nagykőrösi
évtizedével közvetlenül kötődik
Pest megyéhez és onnan helytörténetünk irányába ágazó szálakat is találunk. A „csizmában járó olimpuszi
lény” volt ugyanis az irodalomtanára
Ágai Adolfnak (1836–1916), ő bátorította első írásainak publikálására.
Az egykoron Alsódabason gyerekeskedő, hálás tanítvány több elbeszélésében is megörökítette mentora
emlékét. A magyar kultúrtörténet
k i a pa d h a t a tl a n kú t forrá s a , Vay
Sándor/Sarolta (1859–1918) két történetébe gyűjtötte „a ballada
Shakespeare-jeként” tisztelt költőóriással kapcsolatos adomákat. A nagykőrösi időszakról 1908-ban írt, amikor
az alföldi mezővárosban gyűjtést kezdeményeztek Stróbl Alajos ismert

szobrának állítására, melyet végül
1910-ben avattak a főtéren.
A „szalontai nótáriust” állította példaként Gyóni Géza elé édesapja, Áchim
Mihály 1905-ben, amikor a „tékozló
fiú” teológiai tanulmányait félbehagyva hazakényszerült. Így lett jegyzőgyakornok Przemysl későbbi hőséből, bár
tudjuk jól, hogy a főváros pezsgő irodalmi élete végül elcsábította Gyóni
Gézát, s a közigazgatási tanfolyamok
sikertelenül, vizsga nélkül záródtak. Az
előzmények ismeretében még inkább
becsülendő, hogy krasznojarszki fogságában, halála előt t mindössze
néhány hónappal, számon tartott költeménnyel emlékezett meg a nagy
előd születésének centenáriumáról
(Aranyról emlékezem (1817–1917).
V. F.

(1848. április.)

Gyóni Géza:

Aranyról emlékezem
(1817–1917)
Milyen csöpp volt, amire vágyott:
„Egy kis független nyugalom”, –
S a vámpírlelkű uzsorások
Azt sem adták meg, csak a sírhalom.

Pedig éhes volt, ó de éhes
Ama „független nyugalomra”,
Melyben méltó dalt nagy szívéhez
Még olyan sokat dalolhatott volna.

Nyűtt asztalnál szőtte-szőtte
Végszámra a legenda-selymet, –
S koldus-magának kimenőre
Egy köpenyegre alig-alig tellett.

Fáradt testét, kopott kabátját,
Mikor feltűnt a szögleten,
Vámpir-Krőzusok megcsodálták
S azt mondták: mily nagy s mily igénytelen.

Dámák és főurak sora
Ült nála királyi ebédhez, –
S tőle nem kérdezték soha:
Hogy éhes-e és vajjon mire éhes?

Azt mondták: – Ó mily szerény;
Bár volna sok ily nagyunk,
Ki tűri, hogy nagy szellemén
Mi tornyos arany-garmadát rakunk.

– Bár volna sok ilyen kebel,
Ki sose kér, csak ád, csak ád;
És ajkán még panasz se kel,
Mikor kiszívjuk szívét és agyát…
(Krasznojarszk 1917. III. 30.)
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Bábel Antónia: Az elkésett tavasz

M

edvéné asszonyság jó korán kelt, hogy mielőbb nekiláthasson a tavaszi nagytakarításnak. Kötényt
kötött, előkereste vadkacsatollból készült porolóját, és éppen
kitárta volna a mackólak ablakán a spalettákat, amikor észrevette, hogy medveapó még mélyen alszik. A faliórára pillantott, amelyen az évszakmutató már javában a tavaszon állt.
– Móric! Ébresztő! Hasadra süt a nap! Tavasz van!
Medveapó átfordult a másik oldalára, és nagyot mordult:
– Hogyisne! Majd akkor lesz tavasz, ha én felkelek. Én pedig
addig ki nem kelek ebből a jó meleg ágyból, amíg a kakukk
nem szól.
Medvéné odaszaladt az órához, és óvatosan megkocogtatta a kakukk ajtaját, mire a kakukk sápadtan és betegen kidugta rajta a fejét.
– Nem tudok kakukkolni. Fáj a torkom, teljesen berekedtem. Talán egy kis méz jót tenne.
– Ó, jaj, mi lesz most?
Medvéné kikukkantott a résnyire nyitott ablakon, és látta,
hogy a mackólak előtt már gyülekeznek a fagyoskodó állatok. Előkereste a mézes csuprokat, de jól emlékezett, hogy
lefekvés előtt befalták mind az utolsó cseppig.
Óvatosan kisurrant az ajtón, hogy elmondja az állatoknak,
mi történt. Odakint javában téli hideg volt, pedig már minden
állat és növény a tavaszt várta.
– Valahonnan szereznünk kell néhány csepp mézet a
kakukknak, hogy végre tavasz legyen! – csiripelte Rigó és
Rigóné.
– Nekem maradt még egy makk-kupaknyi otthon – ajánlkozott Mókus Marci.
– Mindenki szaladjon haza és hozza el a megmaradt mézét!
– javasolta Nyúlné asszonyság.
– Addig én készítek egy jó erős kakukkfűteát! – mondta
Medvéné.
Kisidő múltán visszatértek az állatok. Mókus Marci elhozta
a mézét a makk-kupakban, Nyúlné egy lopótök alján hozott
egy keveset, Vaddisznó Valter pedig egy fa korsóban nyújtott
át pár cseppet.
Összeöntötték, és Medvéné belekeverte a kakukkfűteába,
amit sietve vitt is a kakukknak.
– Idd meg ezt a teát, az erdei állatok hordták össze a benne
lévő mézet.
A kakukk lassan elkortyolta a jó meleg teát, azzal vissza is
bújt az órába.
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Odakint az állatok türelmetlenül várták, hogy Medve Móric
végre előbújjon.
– Jobban vagy már? – érdeklődött Medvéné.
A kakukk kidugta a fejét, és megpróbált énekelni, de csak
krákogott és köhögött.
– Hogy lesz ebből tavasz? – aggódott Medvéné. Ekkor
gondolt egyet, kiment az állatokhoz, és jó közel hívta őket
magához, aztán visszabújt Medve Móric mellé az ágyba.
– Mi ez a hangzavar? – ült fel kisvártatva medveapó az
ágyban. – Csiripelnek a madarak, zeng az erdő!
– Úgy látszik, nélküled is eljött a tavasz.
– Nélkülem? – háborgott Medve Móric, azzal odacammogott az ajtóhoz, és kilépett a mackólak elé, hogy lássa, mi történt.
Amikor a Nap meglátta, örömmel köszöntötte:
– Már azt hittem, sosem bújsz elő, Móric. Attól féltem, idén
elmarad a tavasz – szólt, s azonnal melegíteni kezdte a Földet,
ahol már látszott is a medve árnyéka.
– Szóval előcsaltatok engem! – morgott medveapó, de
ekkor odabent megszólalt a kakukk.
– Na, jól van, hát legyen végre tavasz, ha már a kakukk is
énekel! De valaki hozzon nekem is egy kis mézet!
Az állatok hahotázni kezdtek, mire a kíváncsi hóvirágok
elődugták a fejüket, a barkán pedig kipattantak a rügyek, és
a hosszú, hideg tél után végérvényesen eljött a tavasz.
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Top Fitness SE
évkezdet

A

z év első két hónapja az alapozás, felkészülés időszaka a Top Fitness SE-nél. Az edzéseken ilyenkor legfontosabb az erősítés, lazítás, elemek gyakorlása, de szükség szerint új versenygyakorlatok is készülnek.
A tavasz beköszöntével válik hangsúlyossá a koreográ
fiák begyakorlása, pontosítása, tökéletesítése, hogy a március végén induló versenyszezonra már minden sportoló
a lehető legjobb formában legyen.

Kedves Gyerekek!
A tavasz virágait összekeverte a szél.
Ha kitaláljátok, hogy a szavak melyik
virágot rejtik, és helyesen beírjátok a
négyzetekbe, akkor a színes négyzetek betűit összeolvasva egy közmondást kaptok eredményül.
Ha március 31-ig elkülditek a helyes
megfejtést, könyvnyereményt sorsolunk ki közöttetek. Leveleteket várjuk
a kapuiagota@gmail.com email címre.
Ne feledjétek megírni a lakcímeteket,
hogy a könyvet eljuttathassuk hozzátok.
A feladványt készítette: Bábel Antónia
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FC Dabas szezonkezdet
Óriási harc vár az FC Dabasra az NB III-as tagság megőrzéséért
Minden egyes pontért, pontokért a szó nemes értelmében
meg kell harcolnia az FC Dabas SE NB III-as gárdájának.
Ennek tükrében nem kezdték jól a szezont Zsolnaiék, hiszen
vereséget szenvedtek a szintén bennmaradásért harcoló
Dunaharaszti csapatától, és a Hómezővásárhely ellen hazai
pályán is csak egy pontot szereztek. A téli átigazolási szezonban a keret is megerősödött, az alábbi játékosok érkeztek az FC-hez.
Játékos neve
Honnan igazolt
1. Alex Teixeira Dos Reis
Hódmezővásárhelyi FC
2. Csordás Simon
FC Ajka
3. Erős Ronald
BKV Előre SC
4. Filyó Gábor
Ausztria
5. Kiss Viktor
Spanyolország
6. Ladányi Tibor
Újbuda FC
7. Makrai László
Ceglédi VSE
8. Sós Márkó
Dabas-Gyón FC

A felkészülés a terveknek megfelelően zajlott, az új játékosok beilleszkedésével várhatóan a csapatjáték is javul, és
sikerül az NB III-as tagságot megőrizni. Ennek érdekében
bizony nagy szükség lesz a szurkolók támogatására, biztatására! Hajrá DABAS!!!
B. F.

KÉZILABDA
A 2016–2017-es szezon tavaszi folytatását NB I/B-s felnőtt és
junior csapatunk is a tabella éléről várta. Felnőtt együttesünk három, juniorjaink két mérkőzést játszottak februárban.
Csapatok
ETO SZESE Győr–Dabas VSE KC
Telekom Veszprém U 23–Dabas VSE KC
Dabas VSE KC – Balatonfüredi KSE U23

junior
27 : 34
27 : 28
–

felnőtt
20 : 25
21 : 24
26 : 29

Bár legutóbbi mérkőzését felnőtt csapatunk elvesztette, de
továbbra is 5 pontos előnnyel vezetik az NB I/B nyugati csoportját. Juniorjaink 4 pont előnnyel állnak az első helyen.
Nagy örömünkre szolgál, hogy idei első hazai mérkőzésünkre nagyon sokan kilátogattak. Következő alkalommal március 12-én, vasárnap szurkolhatnak a csapatoknak az OBO
Arénában, ahol a Veszprémi KKFT Felsőörs együttes eit
fogadjuk. Minden szurkolót szeretettel várunk!
Megyei női csapatunk tovább menetel. Idén három mérkőzést játszottak, és mindháromszor győztesen hagyták el
a pályát, ezzel átvették a vezetést a csoport élén.
Dabas VSE KC–Hatvani KSZSE		
27 : 18
Sárkányok KSE–Dabas VSE KC		
22 : 36
Dabas VSE KC –Aranyszarvas SE		
45 : 25
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Megyei férfi csapatunk idén már öt mérkőzésen van túl.
A tabellát vezető Budai Farkasok ellen ugyan nem sikerült a
győzelmet megszerezni, de a többi mérkőzésen remekül
helyt álltak és a harmadik helyről várják a folytatást.
Dunavarsányi TE–Dabas VSE KC		
24 : 37
Újhartyáni VSE–Dabas VSE KC		
20 : 42
Dabas VSE KC–Csömör KSK		
24 : 18
Bugyi SE–Dabas VSE KC		
32 : 35
Dabas VSE KC–Budai Farkasok NKFT		
29 : 34
Utánpótláscsapataink eredményeit és a mérkőzések heti
beszámolóit megtalálják megújult honlapunkon a www.
dabashandball.hu címen.
HAJRÁ DABAS! #EgyuttAzAranyert
Békés Anita

2017. március 											

hirdetések

27

28

