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Szabad sajtó

Kelj föl rab-ágyad kôpárnáiról,
Beteg, megzsibbadt gondolat!
Kiálts fel érzés! mely nyögél
Elfojtott, vérzô szív alatt.
Oh, jôjetek ki, láncra vert rabok,
Lássátok a boldog, dicsô napot,
S a honra, mely soká tûrt veletek,
Derût, vigaszt és áldást hozzatok.

rendezvényeink

A „Város Nappalijának” első vendégei:

Bizalom, Összefogás, Önzetlenség

Február 26-án megnyitott a „Város Nappalija”. A kezdeményezés, hogy létrehozzunk
egy otthonos, ámde a családi fészek keretein túlmutató közösségi teret Dabason, már
hónapok óta foglalkoztatott minket. Azért hívtuk életre, hogy újszerû találkozási
lehetôséget teremtsünk a város sokszínû közösségének. A Szalay–Róth-kúriaként
is ismert épület 1825 elôtt épült, de a korábbi tulajdonos gondos odafigyelésének hála, kitûnô állapotban van. Sajátos elrendezésének köszönhetôen most két
funkciót lát el: a „Város Nappalija” mellett kétcsoportos családi napközi is otthonra lelt benne.
Szeretnénk köszönetet mondani elsősorban
Dabas Város Önkormányzatának, hogy kez
deményezésünket felkarolta és támogatta a
helyszín biztosításával. Kovács Dóra enteriőr
tervezőnek, aki életre keltette a kezdetben üres
tereket. Kmetyó Krisztinának és Lászlónak a
bútorok rendbehozataláért, szerelési munká
latokért. Földi-Szilvási Katának a marketing
és kommunikáció területén végzett munkájá
ért. Adorján Lizának a rengeteg tárgyi ado
mányért, és a szervezési munkálatokért.
Lajáné Vovcsok Vladának kiemelkedő varró
női munkájáért, és a tárgyi adományokért.
Solymosi Lindának a szép párnákért, és a tár
gyi adományokért. Nagy Bélának a szőnye
gért, amit Szentesről juttatott el hozzánk!
Jakab Barnának a megnyitóhoz nyújtott segít
ségéért, és hogy támogatta a helyben sült pogá
csa-ötletünket. Némethné Szabó Máriának és
Mráz Józsefné Anna néninek a megnyitón
elfogyasztott pogácsa elkészítéséért és helyben
sütéséért. Juhász Györgyinek a finom pogácsa
receptjéért. Erős Krisztinának a tárgyi ado
mányokért és a megnyitó megszervezéséhez
nyújtott segítségéért. Fördős-Nagy Andreának
az előkészítő munkálatokban nyújtott segítsé
géért és tárgyi adományaiért. Gogolák
Marcsinak a gyönyörű virágokért. Varró
Erikának és a TOP Fitness versenyzőinek,
Harmincz Lilinek, Répás Vandának és
Radnai Rékának a megnyitón nyújtott felszol

gálói segítségükért. Bence Györgynek és csa
ládjának a pianínóért. Nagy Vilmosnak a
bútorok szállításáért. Nyíri Margónak és csa
ládjának tárgyi adományokért és önkéntes
munkájáért. Bence Szabolcsnak az informati
kai támogatásért. Bordás Máténak és dr.
Gémesi Gézának polcok, bútorok szereléséért
és szállításáért. Balázs Adriennek, Bartos
Erzsébetnek, Gálné Kecskés Krisztinának,
Gáspár Szabinának, Katona Erzsébetnek,
Krászné Magdinak, Laczkó Erikának,
Maricza Adriennek, Szabados Katának és
Bordás Bélának a sok-sok tárgyi adományért,
amely nélkül a „Város Nappalija” nem jöhetett
volna létre.

Fotók: Horváth Bence Erika

A „Város Nappalija” a város lakóit hivatott
szolgálni elsősorban, illetve azokat, akik hozzánk vendégként érkeznek. Otthont adhat
kisebb baráti, családi vagy munkahelyi találkozóknak. Üzleti megbeszéléseknek, kulturális jellegű előadásoknak. Szeretnénk, ha felfedeznének minket oktatási intézményeink
vezetői, pedagógusok, mert a Levendulaház és
kertje családi napok kitűnő helyszíneként is
szolgálhat. Gondoltunk a kisgyermekes családokra is, akik eltölthetnek nálunk néhány
önfeledt órát. Jó idő esetén a kert is rendelkezésükre áll. Jó hír, hogy hamarosan benépesül
az elkerített udvar nyuszikkal, tyúkokkal,
akiket lehet majd etetni, gondozni.
Szeretettel várunk tehát mindenkit, aki
egyetért célkitűzéseinkkel. A Levendulaház,
ezen belül a „Város Nappalija” adományokból tartja fenn magát, ezért arra kérjük vendégeinket, hogy lehetőségeikhez mérten
támogassanak minket az előtérben elhelyezett adománygyűjtő dobozon keresztül, vagy
nagyobb összeg esetén vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Aktuális programjainkról és a nyitvatartásról facebook oldalunkon (Levendulaház Dabas) tájékozódhatnak.
A „Város Nappalija” tehát nyitva áll! Az
első vendégek már meg is érkeztek: a Bizalom,
az Összefogás és az Önzetlenség! Jöjjenek el
Önök is, és érezzék otthon magukat!
Zórád Tünde, Bence Erika és Gémesi Andrea
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Jótékonysági est
id. Szlama László gyógyulásáért,
amelynek az OBO Aréna adott otthont február 12-én

Szlama Ildikó citeracsoportja

Sajnos nem tudom megfogalmazni azt az
érzést, amikor Gönczi Gábor műsorvezető
arra kérte a közönséget, hogy sikítással, tapssal köszöntsük Lacit, vagy amikor Birinyi
József és Széles András népzenészek közreműködésével több, mint 800 ember énekelte
együtt a Tavaszi szél vizet áraszt című dalt.
Ezek a pillanatok teljes egészében körülírták
azt a hangulatot, amit megálmodtunk, amit
el szerettünk volna érni.
Természetesen ez az este nem csak
az érzelmi megnyilvánulásokról szólt.
A kemény és valós anyagi hozzájárulásokról
is, amit talán a mai világban a legnehezebb
elérni. Manapság nagyon nehéz rávenni az
embereket, hogy olyan dolgokra adjanak ki
pénzt, amit nem a saját életükre tudnak fordítani. Ám itt is megdöbbenés ért bennünket.
Az eredeti tervet felülírva, a rendezvény rek-

A Török testvérek és ifj. Szlama László

A Dabasi Táncszínház podukciójából

Hornyák Viktória
verset mond

Együtt a Szlama testvérek

A Tilinkó táncbemutatója

lámjának megjelenése napján, már annyi
érdeklődő és támogató jelentkezett, hogy egy
nap leforgása alatt át kellett szerveznünk a
rendezvényt a Kossuth Művelődési Központ
ból az OBO Aránéba. Szerencsénkre az
OBO Aréna vezetősége gyors segítségének
köszönhetően, át tudtuk helyezni, és már
„nyugodt” szívvel vártuk a napot, hogy vajon
hány embert sikerül mozgósítani. Majd 800
ember vett részt az eseményen, és még ennél
több adakozó volt, akik adományukkal sok
terhet levettek a család válláról. A rendezvény
napjáig több mint 2 millió forint gyűlt össze a
belépőjegyekkel, támogatójegyekkel és utalásokkal együtt.
Teljes szívből szeretném megköszönni Laci
és családja nevében a támogatásukat, ami valóban nagy segítséget jelent. Emellett természetesen köszönetet szeretnék mondani a szerve-

Fotók: Karlik Dóra

Különös érzés volt egy ilyen rendezvény
szervezését megkezdeni, lebonyolítani,
mert az embert nem a munka és feladat
vezérli, hanem csupán egy cél, ami egy
munkatársról, egy barátról szól. Egy
nagyon érzékeny, mégis annál valósabb
témához kellett egy estét kikerekítenünk,
amelynek meg kellett adni a kellő méltóságot és komolyságot, mégis olyan energiákat mozgat meg, ami által egy ember
gyógyulásához járulhatunk hozzá. És azt
hiszem, ez sikerült. Különleges dolog történt február 12-én. A dalok egy emberért
csendültek fel, a lábak egy emberért perdültek táncra, a szavak egy emberért szóltak. A taps és a talpak dobogása csak azért
szóltak, hogy szeretettel és energiával töltsük fel Laci szívét és ezzel még inkább a
gyógyulás irányába segítsük.

Birinyi József, Széles András
és Szlama László citeratriója

ző Kossuth Művelődési Központ nevében is a
fellépőknek, hogy fantasztikus produkcióikkal kápráztattak el bennünket, és a rendezvény támogatóinak, akik nélkül nem, vagy nem
így jöhetett volna létre ez a csodás est.
Köszönjük: Rádió Dabas, Dabas Város
Önkormányzata, Dabasi Újság, Dabasi Intézmény
fenntartó Iroda, Karlik Dóra, Erős Krisztina, Zsírosné
Mráz Mária, Fekete Gyula, OBO Aréna, Vízer
Mihály– RGB Print.
Kucsera Helga
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15.

Dabasi sikerek

a pándi cukrászversenyen

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
március 15-én, kedden,

az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
168. évfordulóján
megrendezendő városi ünnepségünkre
és egy közös koszorúzásra

program:

Kőszegi Zoltán
polgármester

10.00 Ó
 vodás rajzkiállítás és díjátadó az Önzetlenség éve
jegyében
A díjakat átadja Kőszegi Zoltán polgármester
Helyszín: a Kossuth Ház Galéria és Kerekes László
Alkotóház (Kossuth László u. 19.)
15.00 Koszorúzás a Kossuth-szobornál
Helyszín: Szent István tér
15.15 Ünnepi megemlékezés
Helyszín: a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
– Polgármesteri köszöntő
– Pánczél Károly országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
– Ünnepi műsor – közreműködik Bera Márk,
Mész Adrienn és Pásztor Sára
– A Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím átadása
A koszorúzáson egy közös koszorút helyezünk el.
Szándékát jelezze a 561-282, 561-261-es telefonszámokon
vagy a kapui.agota@dabas.hu email címen.
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Pándon idén február 27-én ismét megrendezték a nagy
múlttal és hagyományokkal rendelkező Kárpátmedencei Grillázs, Karamell, Mézeskalács-készítők
versenyét, immár a nyolcadikat. A rendezvénynek a
Művelődési Ház adott otthont, ahol közel 90 versenyző indult határon innen és túlról a kategóriák
babérjaiért.
Dabast két versenyző képviselte a rangos megmérettetésen, és mindketten olyan helyezést értek el, amellyel bebizonyították, hogy a helyi amatőr és profi cukrászat magas színvonalú és
méltán elismert a környéken. Több kategóriában indulhattak a versenyzők, így Józsáné Erős Edina, a Jávor Cukrászda munkatársa,
karamell artisztika (díszítés) kategóriában nyűgözte le az ismert szakemberekből álló zsűrit, akik a pályaművet arany fokozattal jutalmazták. Edina gyesen lévő kismama, aki öt év kihagyás után nevezett
ismét be egy versenyre, nevét és munkáit a Dabasi Újság régebbi számaiból is ismerhetik az olvasók, hiszen nem ez az első országos sikere.
Mézeskalács kategóriában szintén született egy dabasi siker.
Kajliné Ludányi Margit, több intézményünk, így a Miloszerni
Vendégház népi hagyományőrző kézműves és gasztronómiai foglalkozásainak vezetője, mézeskalács-kategóriában harmadik díjat
nyert. Margit komolyan készült a versenyre, több tésztamasszát
kísérletezett ki, hogy formatartó legyen, majd egy levegőn nehezen
puhuló tésztarecept segítette őt ehhez a győzelemhez.
Versenyzőinknek szívből gratulálunk a rangos elismerésekhez, és
reméljük, hogy a lajosmizsei grillázsmajálison, május 8-án ismét jó
híreket hallhatunk felőlük.
Kapui Á.
Fotók: Barta Csilla
és Erdélyi Zsolt
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Dabasi Talentumok 2016-ban is
Kedves dabasi tehetségeink, kedves felkészítő tanárok!

Szeptember 17–26. között ismét megtartjuk önkormányzati
rendezvényünket, a Dabasi Napokat.
Ebben a változatos programokat kínáló bő egy hétben kerül sor
az idei Dabasi Talentumokra is, amelyre szeretettel várunk minden tehetséges dabasi diákot. Előttetek a második félév időszaka
és az egész nyár a felkészülésre, tanáraitoknak még több idejük
marad a felkészítésetekre, a szakmai irányításra.

A verseny struktúrájában és helyszínében jelentős módosítások
várhatóak, de ez a rész még kidolgozás alatt áll. A jelentkezési
lapokat májusra készítjük el, és a jelentkezés módjáról időben
értesítünk mindenkit.
Jó készülődést, szorgalmas gyakorlást kívánunk nektek!
a szervezők

Túrázunk

az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium (Dabas) túracsapatával
Tavaly iskolánk 25. jubileumi évében megalakítottuk a Fürkész
Természetvédő Túracsapatot (FTT).
Lelkes tanárok és diákok fogtak össze, hogy kulturális programokkal színesített hegyi- és vízitúrákon vegyenek részt.
Túráink során már megcsodáltuk a téli Börzsönyt, kenukkal szeltük a vizet a Velencei-tavon, álltunk a pákozdi Ingókövek szikláin, és
jókat beszélgettünk az esti tűz mellett.
Amikor éppen nem túrázunk, akkor túraszakkör keretében bővíthetjük ismereteinket nemzeti parkjainkról, emlékhelyeinkről, védett
állat- és növényfajainkról.
Legutóbbi túránk alkalmával Pécset kerestük fel és ellátogattunk
a mohácsi busójárásra. A kiránduláson részt vett a magyar kultúrával
ekkor még csak ismerkedő, Columbiából érkezett gyakornokunk is.

Szeretnénk, ha diákjaink körében egyre népszerűbbé válnának
ezek a túrák, hiszen a kihívások, a mozgás öröme, az együtt átélt
élmények igazi közösséget teremtenek.
Szóládi Erika és Marschall Zoltán pedagógusok

Gobelin-kiállítás nyílt

a Halász Móricz-kúriában

Fotók: Mráz Diána Lejla

Március 1-jén, a Halász Móricz-kúria munkatársainak szervezésében megnyílt a második gobelin- kiállítás, ahol dabasi
hölgyek munkái népesítették be az épület galériáját. Az alkotók: Kosztolányi Éva, Kovács Lászlóné, Méhes Józsefné,
Valentyik Sándorné, Péli Lászlóné, Péteryné Anna, Jelenik
Mária, id. Karlik Lászlóné munkái voltak. Az első gobelinkiállítást 2015 nyarán rendezték meg, amelynek kiállítói
Kajliné Ludányi Margit, Kmetyó Julianna, Méhes József,
Kárpáti Lászlóné, Takács Ilona, Serfelné Balogh Zsuzsanna,
Mész Adrienn és édesanyja, Mészné Árvai Katalin voltak.
Már a harmadik tárlatnak is megvannak a kiállítói, így összesen közel 20-25 dabasi hölgy és úr mutatja be alkotásait. A
Halász Móricz-kúria munkatársai által feltérképezett dabasi
gobelinezők együttes kiállítására 2017-ben a Kossuth Házgaléria kiállítótermeiben kerül majd sor.
A megnyitó különleges színfoltja Jurácsik Andrea tavaszköszöntő műsora volt, amely A virágok anyja című mese adaptációjából készült.
A szervezők szeretettel várják a további dabasi gobelinkészítőket, akiket még nem sikerült megtalálniuk.
–szerk.–
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Dabas Város Önkormányzata,
a Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár és a
Dabasi Fotóklub Egyesület, a Magyar
Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetsége védnökségével meghirdeti az

„5. Házunk – Hazánk 2016”
címû fotópályázatot

1. A pályázaton részt vehet valamennyi hazai, ill. a Kárpátmedencében élô magyar fotós. A pályázat témája kötetlen. Célja: Magyarország és a Kárpát-medence természeti és épített értékeinek, lakóinak, hagyományainak és
a hagyományok ôrzésének mûvészi módon való bemutatása.
2. Két kategóriában, A: színes; B: fekete-fehér, egy szerzôtôl
kategóriánként maximum 4 db papírkép küldhetô be.
Sorozatot nem fogadunk el. A képek mérete lehetôleg
30540 cm-es vagy 40530 cm-es legyen, ettôl való eltérés lehetséges, de csak a rövidebb oldal esetében. Más
pályázatokon díjazásban részesített képeket és a megadott méretektôl eltérô, illetve felragasztott, paszpartuzott
vagy kasírozott, keretezett képeket nem fogadunk el.
Minden kép hátoldalán olvashatóan szerepeljen:
– a szerzô neve, postacíme,
– az alkotás címe, a kép sorszáma
A képek szállítás közbeni sérüléseiért felelôsséget nem
vállalunk! A kiállításra elfogadott képeket a rendezôk a
pályázat propagandájában, katalógusában és a kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díjmentesen felhasználhatják, a szerzô nevének feltüntetésével.
3. Minden elfogadott képet kiállítunk és közlünk a digitális
katalógusban. A digitális katalógus letölthetô a
dabasfoto.hu-ról.
Kérünk minden pályázót, hogy az e-mail címüket írják fel
a nevezési lapra!
A képeket 13518 cm-es méretben 72 dpi felbontásban,
digitális formában is kérjük a hazunk.hazank@gmail.
com e-mail címre elküldeni, illetve postai feladás esetén
a papírképekkel együtt cd-n feladni szíveskedjenek.
A nevezést csak akkor tudjuk elfogadni, ha a pályázatra
beküldött képeket digitális formában is megkapjuk.
Ellenkezô esetben a nevezés nem érvényes.
4. A nevezési díj 3000 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon (Kossuth Kulturális Központ és Könyvtár, 2370

Dabas, Szent István u. 58. címre) vagy átutalással
(Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Dabas
64400099-10918070. Helyszíni nevezés esetén a díj a
képek leadásakor is befizethetô.
5. Pályázati naptár: Postai feladás esetén a feladási
határidô: 2016. július 1., péntek. Postacím: Kossuth Ház
Galéria és Kerekes László Alkotóház, 2370 Dabas
Kossuth László utca 19. Személyes leadás esetén: július
4–8. között, nyitvatartási idô alatt a Galéria munkatársai veszik át a képeket.
A képek zsûrizésének idôpontja: 2016. július 16., (szombat) 9.00 óra.
A zsûrizés nem nyilvános, azon a pályázók nem vehetnek részt.
A zsûri tagjai: Horváth Imre, EFIAP, E-MAFOSZ/b; Papp
Elek, EFIAP/p, MFIAP, E-MAFOSZ; Laki Zoltán, EFIAP
Pótzsûritag: Bese Zoltán, EFIAP/s
A zsûrizés jegyzôkönyvét a MAFOSZ soros körlevelében,
Dabas város honlapján, a www.dabas.hu–n, a Kossuth
Mûvelôdési Központ honlapján, a www.kmkdabas.hu-n,
és a Dabasi Fotóklub Egyesület honlapján, a www.
dabasfoto.hu-n tesszük közzé. A kiállítás megnyitása
2016. szeptember 17-én szombaton, 10.00 órakor lesz a
Kossuth Ház Galéria és Kerekes László alkotóházban.
A kiállítás megtekinthetô szeptember 17.– október 14.
között. Hétfô és péntek 13.00–17.00, kedd–csütörtök
9.00–17.00 óráig, hétvégén elôre egyeztetett idôpontban
(telefon: +36-29/362-545, +36-30/534-1138).
A kiállított képek a kiállítás befejezése után október
25–28. között nyitvatartási idôben, az el nem fogadott
képek a kiállítás megnyitásakor személyesen átvehetôk
a galériában.
További információk a fentiekben jelzett telefon
számokon és címen kaphatók.
6. Díjazás I., II. és III. helyezés, továbbá a MAFOSZ különdíja; a Dabasi Fotóklub Egyesület különdíja; Dabas
Város Önkormányzatának különdíja; a Dabas Televízió
különdíja; Garajszki József képzômûvész különdíja; a
Halász Móricz-kúria különdíja; Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester különdíja; a Rádió Dabas különdíja;
Varga László népi fafaragó mûvész különdíja.
Eredményes fotózást és sikeres pályázatot kívánnak
a 5. Házunk–Hazánk fotópályázat kiírói!

Kö n y va já n l ó
A felnőtt részleg ajánlata

A gyermekrészleg ajánlata

Payne, Holly Lynn -A damaszkuszi rózsa
Egy fiatal lány és egy idős tanító történetét
meséli el Holly Lynn Payne első, magyar nyelven is olvasható regénye, amely a tizenharmadik
századi Anatóliában játszódik.

Kinney, Jeff-Egy ropi naplója, Pechszéria
A magyar gyermekek körében is népszerű Ropi
naplója (Diary of a wimpy kid) tovább folytatódik.
A bájosan idétlen kamaszhumorra fogékony olvasók bizonyára jól szórakoznak a vicces sztorikon.
Forrás: www.kello.hu
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
Március havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd–szerda: 8.00–20.00 óráig • csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–23.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK
Húsvéti szöszmölde

Pitypang gyermek citeracsoport:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
április 2., szombat 16.00 óra
Tilinkó gyereknéptánc:
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig,
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc:
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria

Húsvéti kézműves programmal várunk minden érdeklődőt, ahol
szakember segítségével húsvéti, tavaszváró ajándékokat, díszeket
készíthetnek.
Időpont: 2016. március 18. péntek 18.00
Helyszín: Klubterem
A belépés díjtalan!

2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig

Dr. Csernus Imre interaktív előadása

Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

A szingliségről és a párkapcsolatokról. Boldogságról
és boldogtalanságról
Március 24. (csütörtök) 19.00
Kapunyitás: 18.30, kezdés: 19.00 órakor
Belépőjegy ára elővételben: 2700 Ft
az előadás napján, a helyszínen: 3000 Ft

XXVI. Dabas Térségi vers-, meseés prózamondó találkozó
Április 9. szombat, 10.00 óra
A találkozót a térség településein élő általános- és középiskolás
diákok számára hirdetjük meg.
Jelentkezési határidő: április 1.
Bővebb információ: szervezes@kmkdabas.hu, telefon: 29/360-237

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Felnőtt aerobik:
kedd, péntek 18.45-től, oktató: Tóth Andrea
Forgatós néptánc:
péntek, 19.00–21.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Kéknefelejcs Citeracsoport:
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport:
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport:
péntek, 18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Óvodás balett:
szerda 17.00 órától, oktató Tóth Andrea
Pilinke Énekegyüttes:
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála

RENDEZVÉNYEK
A dabasi óvodások rajzpályázatának
kiállítása
Kiállítás megnyitó és a díjátadás:
Március 15. kedd, 10.00 órakor
a városi ünnepség keretein belül.
Szervező: Napsugár Óvoda (Dabas-Sári)
Kiállítás időpontja: március 15.–április 22.

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
D’ART Dabasi kistérségi alkotókör:
április 2. (szombat), 10.00–18.00 óra, Tárgyábrázolás III.
vezető: Fiók László
március 18. (péntek), 16.00–19.00 óra, Nosztalgiavetítés
– foglalkozásokról, táborokról, kirándulásokról
előadó: Tot János

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR

(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy könyvtárunk a téli
nyitvatartás szerint működik:

hétfő–péntek: 9.00–17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
www.dabasikonyvtar.hu
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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
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig
hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné,
Kajliné Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
SZÍNJÁTSZÓKÖR
Szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
JÓGA – Csütörtökönként 18.00–19.30 óráig
Jógafoglalkozások a testi, szellemi, lelki egészség megőrzéséért.
vezeti: Botta Ilona jógamester
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Mi még olvasunk kör
Március 31-én, 18.00 órától Mikszáth Kálmán A jó palócok c.
novelláskötetéről beszélgetünk.
HORGOLÓKLUB
Március 7. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Március 21. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOL KÖR – tanár Juhászné Balog Petra
– Szerda 10.00–11.00 óráig
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
– Szerda: 11.00–12.00 – Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a
vizsgafelkészülésen? Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsgafelkészítő kurzusunkhoz.
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már
megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét, és
elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és
a vizsgatechnika fejlesztésére, vizsgatippekre van szükségük.
DALKÖR
Kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA–MAMA KLUB – Szerda 16.00–18.00 óráig
A foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
A HYDE zenekar próbái –szombatonként

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: Halász M-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Március 18.:
Húsvéti készülôdés
8 Dabas 2016. március

A SÁRI Zarándokház
Kulturális Központ
márciusi programjai

2371 Dabas, Mánteleki u 8., telefon: 06-70/396-2860
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitvatartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné
Rendszeres programok:

Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig
Kisborovenka Gyermek Néptánccsoport
csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(táncoktató: Szilágyi Katalin)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök, 20.00–22.00 óráig
(táncoktató: Korom Zsolt)
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Kyokushin karate
kedd, csütörtök 18.30–19.30 (Bábel Csaba)
Pilates, aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
hétfő, szerda, péntek, 18.30–19.30
Aerobik (Ráczné Walter Annamária)
kedd, csütörtök, 19.30–20.30

Kyselica / Téltemetés
Időpont: március 13. (vasárnap), 13.30
Gyülekezés helyszíne: Sári Szlovák Udvar
(Tájház és Rétesház), 2371 Dabas, Mánteleki u. 3/D

A SZÕLÕSI KÖZÖSSÉGI HÁZ
programjai

Hétfő:	 9.00–13.00
14.30–15.00
Kedd:
17.00–18.30
Szerda: 9.00–10.30

Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Mamorett-csoport, táncpróba
Baba-mama klub (Kovács Krisztina körzeti
védőnő) – páratlan heteken
10.00–11.00 Egészségügyi tanácsadás (Kovács
Krisztina körzeti védőnő) – páros heteken
11.00–12.00 Orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub egészségmegőrző torna
Péntek: 17.00–18.30 Gyermek-és ifjúsági kézműves szakkör
(Feldman Lászlóné)
Vasárnap: 17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a március 13-án (vasárnap) 15.00
órától tartandó szőlősi katolikus teadélutánra, a Művelődési Házba.
Március 25-én, pénteken 16.00 órától szeretettel várjuk az érdeklődőket a hagyományos húsvétváró kézműves délutánra, a Közösségi
Házba.
A szőlősi Tájház látogatásával, az intézményben tartandó családi
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es számon
érdeklődhetnek.
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Helyesíró és szépíró verseny
Február 24-én a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolából
négy diák indult a helyes- és szépíró versenyen, amelyet a
Tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rendezett.
A tankerület majdnem minden iskolájából érkeztek ide diákok.
Már jó tapasztalatokkal rendelkeztünk, hiszen az előző tanévben
is részt vettünk ezen a versenyen. A hetedikesek és mi, nyolcadikosok tollbamondást írtunk. A szöveg nem okozott gondot számunkra. Egyikünk sem hibázott benne.
A szünetben, amíg írásainkat javították, kézműveskedhettünk.
Szendvicsekkel és teával kínáltak minket.
Eredményhirdetéskor az első és második helyezettként hangzott el a nevünk. Az ötödikesek is jól helytálltak, de helyezést sajnos nem értek el. Felkészítő tanáraink és mi is nagyon örültünk az
eredményünknek, dr. Gogolák Gáborné és Bukodi Jánosné büszke
volt ránk.
Írta: Danyis Dorka és Kecskés Karina

„A segítség kézzel fogható
– segíts, hogy segíthessünk!”
A mentőorvosi kocsival eddig 280 esetfeladatot láttunk el, ezek
65%-ában orvosi beavatkozásra volt szükség, 18%-ban pedig
közvetlen életveszélyt hárítottunk el. Néhány esetet szeretnék

A Rákóczi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma
nevében hálás köszönetet mondok
mindazoknak, akik adójuk
1%-át szervezetünk számára ajánlották fel.
A befolyt összeget az oktatási feltételek
javítására, technikai eszközök beszerzésére
fordítjuk.

Kérjük, támogassák iskolánkat
2016-ban is!
Önöknek nem kerül semmibe,
nekünk nagy segítség.

Rákóczi Iskoláért Alapítvány
Adószám: 18677076-1-13
Számlaszám: 64400013-10100761
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

1%

Kérjük, támogassa adója
-ának
felajánlásával a Dabas és térségében élő
vak és gyengénlátó emberek
életminőségének javítását,
érdekeinek védelmét és részükre
nyújtott szolgáltatásaink működését
és fejlesztését!
Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014

Köszönjük segítségét!

kiemelni a közelmúltból:
– Január végén sikeres újraélesztésben vettünk részt.
– Januárban még a csúszós utak is adtak munkát nekünk és a bajtársaknak. Több ízben vonultunk közlekedési balesetekhez,
valamint üzemi balesetekhez, mint pl. áramütés.
– Februárban volt egy füstmérgezéses esetünk is, amely azért
tanulságos, mert égő étolajra vizet öntöttek, amitől az berobbant és még nagyobb tüzet okozott.
– Kétszer is vonultunk várandós anyukához, aki ki volt száradva.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nagyon fontos a megfelelő folyadékbevitel még a téli hónapokban is.
– Egy vesebeteg 15 éves kislányon is segíteni tudtunk, akinek
súlyos vesegörcse volt.
– Sokszor vonulunk STROKE-os betegekhez, illetve szívbetegekhez is.
Nagyon köszönjük a támogatóknak és a dabasi OMSZ mentődolgozóinak is az együttműködést!
ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁS
Költségtérítéses ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST is vállalunk. A betegszállítással kapcsolatosan érdeklődjön a www.
dabasmok.hu honlapon vagy a 06-30/857-9000 mobilszámon.
TOVÁBBRA IS SZÁMÍTUNK AZ ÖNÖK NAGYLELKŰ
TÁMOGATÁSÁRA!
Támogatóink nélkül ez a kocsi nem üzemelhetne, és nem tudnánk ennyi emberen segíteni!
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
Bővebb információ: www.dabasmok.hu

Otthon végezhető ajándék- és
dísztárgyak csomagolása, stb.
06-90/603-905; (http://audiopress.iwk.hu 635 Ft/min
0612228397, 06204963980)
2016. március
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Új néven mûködik a
családsegítô szolgálat
Január 1-jétől a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítő
szolgálatai új névvel és újabb feladatokkal működik, mint Dabasi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ.
Intézményünk társulás keretében látja el feladatait az alábbi
önkormányzati településeken: Dabas város, Inárcs nagyközség,
Kakucs község, Újhartyán város, Újlengyel község, Pusztavacs község.
Továbbra is biztosítjuk az alapellátások körében a szociális
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, mely szolgáltatásokért térítési
díjat kell fizetni.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, közösségi pszichiátriai
ellátást Dabas város területén biztosítjuk, mely szolgáltatások
közül az utóbbi térítésmentes.
Család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtunk az ellátási
területen élő szociális/mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetekbe került családok, egyének életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése
érdekében. Feladatunk a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, családban való nevelésének elősegítése.
Szakmai hitvallásunk szellemében mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy a gyermekek lehetőség szerint, a saját családjukban nőhessenek fel.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat mellett a Család-és
Gyermekjóléti Központ a Dabasi járás illetékességi területére kiterjedően a hatósági ügyekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, illetve a speciális szolgáltatásokat biztosítja.
Speciális szolgáltatásaink:
– jogi tanácsadás
– pszichológiai tanácsadás
– gyógypedagógiai tanácsadás
– családkonzultáció, párkonzultáció
– mediáció
– kapcsolatügyelet

„Erkelesek”

az Óbudai Társaskörben

Teltházas, vastapssal jutalmazott koncertet adtak január 20-án
az Óbudai Társaskör kamaratermében az „Erkel” zeneiskola
hegedű tanszakának növendékei, tanárnőjük Csernovszkyné
Vincze Zsuzsa vezetésével. A tavalyi első nagy sikerű hangversenyük után az idén már a Zenebarátok Klubjának szervezője
hívta őket újra a sorozatba.
Hegedűseink közül az előadáson fellépett: Pásztor Bendegúz,
Surman Lili, Pásztor Csenge, Márai Kata Piroska, valamint
Pesti Lili Réka.
Saját komponálású darabokat játszott Csernovszky Márk, –
Zsuzsa néni zeneszerzés szakos fia – aki szólóban és édesanyja
kamarapartnereként is remekelt.
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Milyen helyzetekben érdemes hozzánk fordulni?
• a gyermek testi, lelki egészségével összefüggő problémák esetén
• ha a gyermek viselkedésének, magatartásának megváltoztatásához nem állnak rendelkezésre az alkalmas nevelési ismeretek és
készségek
• sürgős segítséget igénylő krízis esetén (pl.: betegség, haláleset,
lakhatási krízis)
• családon belüli erőszak esetén
• különböző intézmények közötti együttműködési nehézségek,
konfliktusok esetén
• a család kapcsolati problémái (szülők között, szülő-gyermek között,
gyermekek között, a család és a tágabb család között) esetén
• ha a család anyagi ellehetetlenülése a gyermekekről való gondoskodást fenyegeti
• ha hatósági intézkedésre, gyermekotthoni elhelyezésre van szükség
• a gyermek jogait sértő bánásmód esetén
Kapcsolatfelvétel módja:
• a segítséget igénylők önként keresik fel személyesen vagy telefonon intézményünket
• a gyermekkel, családdal kapcsolatban álló intézmények jelzése
vagy azok javaslata alapján
• egyes hatóságok (rendőrség, pártfogó felügyelet, gyámhivatal,
jegyzői gyámhatóság) jelzése, felkérése alapján
• a gyermek súlyos veszélyeztetettségét jelző állampolgári bejelentés
alapján
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől–csütörtökig:
08.00–16.30 óráig
pénteken:
08.00–12.00 óráig
Elérhetőségeink:
Név: Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ
Cím: 2373 Dabas, Áchim utca 6.
Tel.: 06-29/367-236, 06-29/567-090
E-mail: segitoszolgalat@gmail.com
Készenléti szolgálat keretében nyitvatartási időn túl krízishelyzetekben történő azonnali segítséget, tanácsadást, tájékoztatást
nyújtunk a 06-70/337-6337-es telefonszámon.
Juhászné Janicsák Éva intézményvezető

A koncert vége felé nagy sikert aratott még Kókai Rezső
Verbunkos rapszódia című műve Pásztor Bendegúz tolmácsolásában.
Az est minden szereplőjének magas szintű és érzékeny zongorakísérője volt dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota, aki
zárószámként dr. Weinperné Kovács Ildikóval – zeneiskolánk
volt, kitűnő zongoratanárnőjével – négykezes előadásban szólaltatta meg Hacsaturján: Keringőjét, amivel végképp kiérdemelték
a közönség vastapsát.
Csernovszkyné Vincze Zsuzsa hegedűművész tanárnőnek gratulálunk és köszönjük ezt az élményt. Úgy gondolom, zeneiskolánknak ezzel újabb hagyományos koncertsorozata teremtődött
meg, ezúttal Dabas határain kívül is.
Joó Tibor
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a február
4-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A Képviselő-testület első napirendi pontként megalkotta a 2016. évi
költségvetését, majd módosította a 2015. évit.
– A z Intézményfenntartó Központ részére egyszeri beruházói jogkört
engedélyezett az alábbiak szerint: – projektorpótlás a Gyóni Géza
Általános Iskolába, valamint melegen tartó pult a Táncsics Mihály
Gimnáziumba.
– A Képviselő-testület elfogadta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
közszolgáltatási szerződést és helyi rendeletet.
– Dabas-Sári városrészben a közművelődési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága érdekében Sári Zarándok és Kulturális Központ
néven, valamint Dabasi-Szőlősi Közösségi Ház néven közösségi színterek biztosítását rendelte el, valamint módosította kulturális rendeletét.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt
határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról készült jelentést, a 2016. évi munkatervét, az önkormányzat új Közbeszerzési
Szabályzatát és a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata Társulásáról szóló
megállapodás módosítását.
– Döntött arról, hogy a dabasi 179/1 hrsz.-ú magánutat Andrássy köznek nevezi el.
– A Képviselő-testület ezt követően további ingatlankérdésekben döntött.
– Dabas város területén a Helyi Választási Bizottság (HVB) új tagjának
Tamás Rolandot választotta meg a HVI vezetőjének indítványára.
– A Képviselő-testület elrendelte a Dabas 0185/24 és a 0420/20 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonban álló területeken a befásodásból származó
fa kitermelését, a terület rendbetételét szociális tűzifa felhalmozása,
és az értékesíthető fa értékesítése céljából.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 25-én tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– A Képviselő-testület módosította 2015. évi költségvetését, SZMSZ-ét,
a kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletét.
– Rendeletet fogadott el a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és
Központnál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési
díjáról szóló 24/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletet módosításáról.

– E zt követően a Képviselő-testület módosította a közösségi színterek
igénybe vételéért fizetendő bérleti díjakat. Dabas városban működő,
városrészi közművelődési színtereken a 2016. évben a 30 éves és az
afeletti osztálytalálkozók megrendezéséhez ingyenesen biztosítja a
helyszínt, ha a város intézményeibe jártak.
– A testület az önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a
2016/2017. nevelési évre történő beíratkozás időpontjául április 25.,
8.00–16.00 óra között, április 26., 8.00–16.00 óra között és április
27., 8.00–16.00 óra közötti időpontokat jelöli ki.
– Elfogadta a Dabas-Sári Óvoda alapító okiratának módosítását, valamit
a Dabas-Gyón Polgárőr Egyesület, a Dabas Városi Polgárőr Egyesület
és a Dabasi-Szőlősi Polgárőr Egyesület 2015. évi munkájáról készült
beszámolót.
– A Képviselő-testület elfogadta Dabas város jegyzőjének a Dabasi
Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról készült beszámolóját és
Dabas város polgármesterének a 2015. évben az átruházott hatáskörben végzett munkájáról készült beszámolóját és a hivatal nyári igazgatási szünetét.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
dabasi 7362 hrsz.-ú út elnevezését Tölgyfa közre.
– E zt követően a Képviselő-testület ingatlanügyekben döntött.
– Döntött arról is, hogy a testület pályázatot nyújt be a Gombay-Dinnyés
kúria külső homlokzat felújítására.
– Pest Megyei Romák Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Alapítvány
részére támogatást nyújtott.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértését fejezi ki abban, hogy elfogadhatatlan az 5202 jelű, megyei
fenntartású (Kossuth Lajos, Szent István, Fő, Szent János,
Tabáni út) műszaki állapota, méltatlan a város járásközponti
szerepéhez és közvetlenül veszélyezteti a közlekedők és az út
mentén élő közel ezer család épségét. Kéri az út teljeskörű helyreállítását. Felkérte a polgármestert a szükséges tárgyalások
szaktárcával való lebonyolítására.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult az
önkormányzati tulajdonú Mánteleki-tó megnevezésű ingatlan haszonbérbe adásához 2016. 01. 1-jétől 5 év időtartamra, valamint hozzájárul az ingatlan területén a 23 ha nagyságú horgászatra alkalmas tó
önkormányzatot illető halgazdálkodási jogának haszonbérbe adásához a Malév-Dabas Horgász Egyesület részére.
– D abas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülésen
kitüntetést adományozott.

Irodahelyiség kiadó!
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
(2370 Dabas, Szent István tér 1/B) épületének
földszinti részében 42,41 m² irodahelyiség és
hozzá kapcsolódó szociális helyiség kiadó.
Az irodahelyiség a gimnázium felől
közvetlenül, bejárattal megközelíthető.
Érdeklődni a hivatalban vagy
a 29/561-250 telefonszámon lehet.
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Folytatódik a házszámrendezés

Adózók figyelmébe!

Dabas-Gyón városrész esetében az alábbi utcák lakói számíthatnak értesítésre házszámváltozás miatt:

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 2016. évre
fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határ
ideje: 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 2015. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088

Liszt Ferenc utca, Dob utca, Lakos János utca, Báró köz, Áchim
utca, Avar utca, Alig utca, D. Szabó Károly utca, Benedek Elek
utca, Tatárszentgyörgyi út, Gödör utca, Sziráki Pál utca, Móricz
kert utca, Hold utca, Batsányi köz, Mester utca, Vágóhíd utca,
Géza fejedelem útja, Csaba királyfi útja, Bajcsy-Zsilinszky köz,
Andrássy köz, Peszéri utca, Malom utca, Kálvin utca, Kölcsey
Ferenc utca, Luther utca, Gróf Vay Sándor utca, Óvoda utca,
Martinovics utca, Kórház utca
A házszámrendezések továbbra is folytatódnak. Aki nem kap
értesítést, annak nem változott a házszáma.
Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás miatt keressék fel 30 napon belül (a határidő túllépése esetén lakcímét igazoló okmánya érvénytelen lesz) az Okmányirodát
(Dabas, Szent János út 120–122.) az új lakcímkártyák kiadása
céljából, mellyel sok további kellemetlenségtől kímélik meg
magukat.
Egy lakásban élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az
Okmányirodában a család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem rendelkezik személyi igazolván�nyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy
vigye magával a Polgármesteri Hivataltól kapott hatósági bizonyítványt is (a gyorsabb intézkedés miatt).
Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a lakcímkártyák/forgalmi engedélyek cseréjére (illetékmentes)

Hétfő
7.00–17.00
Kedd, csütörtök 8.00–18.00
Szerda
8.00–20.00
Péntek
8.00–16.00
Időpontegyeztetés miatt érdeklődni és időpontot foglalni a
következő telefonszámon lehet: 06-29/564-211
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet, biztosítót stb. az
Okmányirodától kapott új lakcímkártyával és a Polgármesteri
Hivatal által kiadott lakcímigazolással keresse fel!
Dabas város jegyzőjének kérésére Dabason az NHSZ OKÖT
Nonprofit Kft. és a Daköv Kft. átírja az érintett ingatlanok
esetében a lakcímváltozást, így őket nem kell felkeresni. Kérem
azonban, hogy az Okmányiroda felkeresése mellett a lakcímváltozást az egyéb közművek (áram, gáz, telefon, kábel tv) felé haladéktalanul jelezni szíveskedjék.
Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 vagy a
29/561-220 telefonszámán kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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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 adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési kön�nyítés 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
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
40 éve (1976-ban) kötöttek házasságot:
március 20.
Faragó István Zsolt–Obornyák Eszter
március 27.
Somodi János–Juhász Gizella
30 éve (1986-ban) kötöttek házasságot:
március 7.
Hornyák Sándor–Nagy Ildikó
10 éve (2006-ban) kötöttek házasságot:
március 3.
Székely Szilárd–Gogolák Ildikó
március 4.
Kovács Nicolaie Ioan–Lovistyek Mária
Baráth László–Árvai Ilona
2016 februárjában kötöttek házasságot:
február 5.
Fabók János–Szabó Nikolett
Garajszki Gábor–Szabó Katalin
február 13.
Jámbor József–Unyi Erzsébet
február 26.
Borsodi Ferenc–Fajth Edina

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Újszülöttek
Gyermek neve
Kucsák Nimród
Kovács Zalán Zoltán
Bánhegyi Noel
Nagy-Molnár Barnabás
Dágány Dominik
Balog Csanád
Dragomirescu Annabella
Seibin Roland
Balog Botond
Sikari Orbán

Anyuka neve
Tyukodi Kinga
Szecskó Anett
Bartucz Vanda
Molnár Katalin Ildikó
Hencz Izabella
Talapka Petra
Rézműves Zita Anikó
Durai Melitta
Antal Szabina
Danyis Dorottya

Születési idô
2016. 01. 21.
2016. 01. 27
2016. 01. 30
2016. 01. 31
2016. 02. 02
2016. 02. 03
2016. 02. 15
2016. 02. 17.
2016. 02. 22.
2016. 02. 25.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Varga Péterné Strupka Katalin
Ványai Sándor

Születési idô	Életkor
1924. 03. 29.
92 éves
1924. 03. 24.
92 éves

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Tisztelt Lakosok!

Az ún. „unokázós csalás” cselekményekkel kapcsolatosan általánosságban elmondható, hogy az elkövetők jellemzően az esti,
éjszakai – akár késői - órákban telefonon idős személyeket hívnak fel, unokájuknak adják ki magukat és előadnak egy olyan
történetet, melynek lényege az, hogy az „unoka” bajba került,
ezért azonnal szüksége van készpénzre. A legtöbb valótlan történet arról szól, hogy az unoka összetört egy gépjárművet, amit
ki kell fizetnie, vagy éppen zsarolják valamivel, ezért van szüksége pénzre. Az „unoka” nem szólítja nevén a nagymamát, csak
annyit mond, hogy „Mama”.
Ilyen jellegű telefonhívásoknál legjobban teszik, ha megkérdezik az „unoka” nevét, mondja meg, illetve megkérdezik azt is,
hogy kit hívott név szerint. Tekintettel arra, hogy csalásról van
szó, nem fog tudni konkrét neveket mondani, ebből lehet sejteni,
hogy csalásról van szó.

Név
Kollár Lajosné Böcsödi Etelka
Tomasek Erzsébet
Homola Istvánné Guttyán Mária

Születési idô	Életkor
1925. 03. 20.
91 éves
1925. 03. 13.
91 éves
1926. 03. 01.
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Földi Dániel
Holecz Istvánné (Babik Margit)
Buzás Sándorné (Török Rozália)
Bozsik Balázsné (Csoma Etelka)
Vizer Józsefné (Katona Mária)
Csókó Lajos
Fekete Jánosné (Pichler Éva)
Gombár Miklós
Zsitva Jánosné (Ladányi Erzsébet)
Pánczél Jánosné (Unatényi Jolán)
Vaszkó Edit
Varga Imre
Buncsák Gáborné (Garajszki Erzsébet)
Veszteg Pálné (Dori Rozália)
Tarsoly Ferecné (Bezsenyi Etelka)
Pazsitka István

1995. 03. 30.
1957. 06. 02.
1929. 10. 02.
1950. 07. 19.
1927. 12. 16.
1938. 04. 08.
1938. 11. 20.
1938. 06. 28.
1930. 11. 09.
1927. 08. 20.
1952. 07. 18.
1929. 07. 13.
1928. 11. 01.
1919. 12. 19.
1927. 08. 28.
1921. 12. 07.

2015. 12. 23.
2016. 01. 08.
2016. 01. 21.
2016. 01. 25.
2016. 01. 28.
2016. 01. 29.
2016. 01. 29.
2016. 02. 01.
2016. 02. 02.
2016. 02. 14.
2016. 02. 15.
2016. 02. 18.
2016. 02. 18.
2016. 02. 20.
2016. 02. 21.
2016. 02. 23.

Osztozunk a családok gyászában.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Kovács Pál temetésén részt vettek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki drága
halottunk, id. Bálint Balázs temetésére eljött, sírjára virágot,
koszorút helyezett, fájdalmunkban osztozott.

A Bálint család

Jellemző még, hogy az „unoka” azt kérdezi, hogy mennyi
pénze van otthon a mamának. Erre a kérdésre javasolt minden
esetben azt válaszolni, hogy nincs otthon pénz, akkor is, ha van
otthon készpénzük!
Az ilyen esetek jellemzője még az is, hogy az „unoka” egy
barátját küldi majd a pénzért, nem ő jön érte személyesen.
Ragaszkodni kell hozzá, hogy csak és kizárólag az unokájának
személyesen adja oda a pénzt, másnak nem. Ennek ellen fog állni
a „telefonáló unoka”, hiszen nem ő a valódi unoka.
Fentiekben részletezett, ilyen jellegű telefonhívások esetén
semmilyen körülmények között ne adjon ki készpénzt a kezükből anélkül, hogy előtte nem hívták fel telefonon unokájukat,
illetve bármely családtagot! Mielőtt bárkinek pénzt ad, győződjön meg bármely családtag megkérdezésével arról, hogy a valódi
unokának kell a pénz, melyet egy telefonhívással vagy a család
személyes felkeresésével megtehet.
Krizsán Anikó c. r. fhdgy
Dabasi Rendőrkapitányság, Bűnügyi Osztály
2016. március
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A talajterhelési díjról
A 2015. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és megfizetési határideje: 2016. 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, 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 lehetőség
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év már
cius 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, melyben 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.
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.
Gazdasági Iroda
Adócsoport

Dabason zárult be

a LEADER tematikus tanulmányút és műhelymunka

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Fejlesztési
Stratégia 2014–2020 tervezése során a Tervezést Koordináló Csoport
javaslatára tematikus fórumokat tartott január 21.–márc ius 10.
között. A tematikus fórumok a gazdaságfejlesztés, turisztika, közösség- és településfejlesztés témakörei mentén szervezett megbeszélések, melyek két részből álltak. Az első a szervezett tanulmányút a
működési területünkön lévő települések jó gyakorlatainak megismerése érdekében, a megvalósult projektek bemutatása, a második egy
beszélgetés az adott téma mentén a fejlesztési elképzelések megismerése, valamint a pályázati lehetőségek kidolgozása érdekében. A találkozóknak, fórumoknak több település is helyet biztosított az alábbi
projektek keretében. Ráckevén a turisztikai fejlesztések, Táborfalván
a közösségfejlesztés (Művelődési Ház és Közpark felújítása, Ifjúsági
park felújítása, Gyökereink emlékudvar), Apajon a gazdaságfejlesztés
(napelem és napkollektor beruházás), Újhartyánon a gazdaságfejlesztés (Bagolyfészek Ifjúsági szállás, Német nemzetiségi tájház, ipari
park), Kakucson a turisztika fejlesztés (Deák Udvarház turisztikai
szálláshely fejlesztés), Szigetújfalun a település és közösségfejlesztés
(Nemzetiségi tánc-csoport támogatása – Szüreti felvonulás rendezvény és eszközbeszerzés) tárgykörében értekeztek az érdekeltek.
A workshop-sorozat záró állomása március 3-án Dabas volt, ahol a
LEADER forrásból megvalósult Közösségi–történelmi terek és
emlékhelyek projektek kerültek bemutatásra a térség 26 települését
képviselő vendégeknek, akik önkormányzatokat, vállalkozásokat,
civil szervezeteket képviseltek. A találkozó keretében a jelenlévők
megtekintették a Kerekes László Alkotóház – Galéria Alapítványt, a
dabasi református egyházközség Adománygyűjtő Központ és
Közösségi Házát és a Dabasi Érték- és Levéltár – Fiatal
Műemlékvédők Egyesülete épületét.
A találkozó keretében fotókkal mutattuk be további fejlesztési terveinket, valamint a szintén LEADER fejlesztésből megvalósult
TRAFIK KÖR székhelyét, irodáját, az újonnan megnyílt VÁROSI
NAPPALIT és családi napközit. A dabasi tanulmányút házigazdája
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester volt. Sajnos a következő
LEADER fejlesztési időszakban településünk csak a város külterületére eső fejlesztésekkel, projektekkel nyújthat be pályázati forrásokra
igényt. 				
Szerk.

Értesítjük önöket, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt. az
Újhartyán gázátadó állomáson karbantartási munkálatokat fog
végezni ezért a gázszolgáltatást szüneteltetik 2016. 05. 10-én,
08.00–14.00 óra között, az érintett felhasználási helyeken:
DABAS – Szent István tér 1., Táncsics Mihály utca 2.,
Kossuth László utca 1., Bartók Béla út 30., Rákóczi utca 1.,
Szőlő utca 2., Iskola utca 1.
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében kérjük, hogy a gázmérő előtti főelzárót szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves
megértésüket kérjük!
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Fotó: Kecskeméti Norbert

Gázellátás szüneteltetése
karbantartás miatt
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A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• 11-én, pénteken 16.00 órától a keresztutat a
hitoktatónk és hittanosaink vezetésével imádkozzuk. Aznap, és másnap, szombaton nem
tartunk szentmisét. A 13-i gyóni szentmisénken t ar tjuk e havi keresz teléseinket.
Ugyanaznap 15.00 órától a Szőlőkben: jótékonysági teadélután.
• Nagyböjti lelkigyakorlatunk idei témája: a
felnőtt lelkiismeretvizsgálat. Szempontokat
kapunk az Irgalmasság Jubileumi Évében a
komoly és mély szentgyónásra való felkészüléshez. A lelkigyakorlat 2. alkalma: 16-án
17.00 órától, utána gyóntatás 18.30-ig.
• 18-án, pénteken 17.00 órától szentmise,
utána gyóntatás 18.15-ig. Ugyanaznap 17.00
órától közösen imádkozzuk a keresztutat
Szőlőkben.
• 19-én, szombaton 16.30-tól gyóntatás,
17.00 órától szentmise.
• 20-án, virágvasárnap a 8.30-as kezdetű
szentmisét a Szőlőkben a 10 éven belül már
ciusban elhunytjainkért ajánljuk fel. A nagyhét első napján mindkét szentmisénken barkás körmenetet tartunk és passiót éneklünk.
• 21-én, nagyhétfőn 16.30-tól gyóntatás,
17.00 órától szentmise.
• 23-án, nagyszerdán 17.00 órától a lelkigyakorlat 3. alkalma, utána gyóntatás.
• 24-én, nagycsütörtökön 10.00 órától
krizmaszentelési szentmise a váci székesegyházban (olajok megszentelése, papi ígéretek megújítása), Gyónon 18.00 órától az
Utolsó Vacsora szentmiséje, utána 1 órás
virrasztás Jézussal a Getszemáni kertben.
• 25-e, nagypéntek szigorú böjti nap (részleteket ld. a szórólapon). Ezen a napon
Anyaszentegyházunk nem mutat be szentmisét. Közösen imádkozzuk a keresztutat
17.00 órától, majd 18.00 órától szertartás.
• 26-án, nagyszombaton szintén nem mutatunk be szentmisét. 8.00–12.00 óráig a
szentsírt felváltva „őrizzük”, ezalatt bármikor
be lehet jönni imádkozni.
• A feltámadási vigília szentmisét aznap
20.00 órakor kezdjük. Húsvét az egyházi
évünk legnagyobb ünnepe, ez pedig az év
leggyönyörűbb szertartása (végén feltámadási körmenet, eső esetén is). Ne feledjük,
hogy az óráinkat másnapra virradóra kell
átállítanunk a nyári időszámításra. Onnantól
az esti szentmiséink 18.00 órától kezdődnek.
• 27-én, húsvétvasárnap ünnepi szentmise a

Szőlőkben 8.30-tól, Gyónon 10.30-tól.
• 28-án, húsvéthétfőn 9.00 órakor kezdjük a
gyóni szentmisét.
• Április 2-án, szombaton 18.00 órától szentmise, utána kb. 19.15-től kezdjük a szokásos
2 havi gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat.
• Április 3-án, vasárnap a 10.30-as gyóni
szentmise gitáros gyerekmise lesz.
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét tartunk, diákmisét általában a hónap 1.
és 3. vasárnapján 11.00-kor. Így legközelebb
diákmisék március 20-án, valamint április
3-án lesznek.
• Csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia;
• Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
• Nagyböjt péntekjein, tehát február 12-től
március 25-ig bezárólag betöltött 14 éves
kortól tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától! Ezeken a napokon a szentmise előtt fél
órával keresztutat végzünk.
A nagyheti szertartások időpontjai:
• Március 24. nagycsütörtök, 17.00 szentmise
az Utolsó Vacsora emlékére,
• március 25. nagypéntek, 16.15 Keresztút,
17.00 „csonka mise”,
• március 26. nagyszombat, 17.00 húsvét
vigíliája, jó idő esetén feltámadási körmenettel,
• március 27. húsvétvasárnap, 9.30 ünnepi
szentmise,
• március 28-a húsvéthétfő, 19.00 húsvét
másnapi szentmise.
Ne feledjük, hogy húsvétvasárnap hajnalban
lesz a tavaszi óraátállítás: 2.00-ról 3.00-ra kell
állítani az órát!
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor
téli időszakban a gyülekezeti házban, március
20-tól a templomban
• Bibliaóra húsvétig minden szerdán 17.00 órai
kezdettel a gyülekezeti házban
• Kóruspróbáink helyszíne változatlan, azon-

ban az időpont megváltozott: keddenként
18.00–19:30 között a hernádi általános iskola ebédlőjében várjuk szeretettel az énekelni
szerető leendő és régi kórustagjainkat
Alkalmaink
Ünnepi istentiszteletek:
• Nagycsütörtök 17.00 óra
• Nagypéntek 10.00 óra
• Nagyszombat 17.00 óra
• Húsvét vasárnap 10.00 óra
• Húsvét hétfő 10.00 óra
• Április 16. vasárnap 15.00 órai kezdettel a
gyülekezeti házban tartjuk a tavaszi szeretetvendégséget.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és
vár a Református Gyülekezet!
Csontos József lelkipásztor
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 13., vasárnap 10.00 óra: böjt 5.
vasárnapi istentisztelet a gyülekezeti házban
15.00 óra: szeretetvendégség
vendégelőadó: Valentyik Ferenc
• Március 20., vasárnap 10.00 óra: virágvasárnapi ünnepi istentisztelet a templomban
14.00 órától családi vasárnap és húsvéti
gyermekdélután
• Március 24., 18.00 óra nagycsütörtöki istentisztelet a templomban
• Március 25., 10.00 óra nagypénteki istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
• Március 27., hajnali 5.00 óra: hajnali virrasztás feltámadás ünnepén a gyülekezeti házban
10.00 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet a
templomban úrvacsoraosztással
15.00 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet
Tatárszentgyörgyön, úrvacsorosztással
• Március 28., 10.00 óra: húsvét hétfői ünnepi
istentisztelet a templomban, úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 9.00 órakor konfirmációelőkészítő a 7. osztály számára
– 10.00 óra – istentisztelet a gyülekezeti
házban (március 20-tól a templomban)
– 10.00 óra – gyermekistentisztelet
• minden hónap 4. hétfőjén
– 9.30 óra – úrvacsorai istentisztelet a
Zárdakert Idősek Otthonában,
– 11.00 óra – úrvacsorai istentisztelet az
Átrium Idősek Otthonában
• kedd: 16.00 óra – felnőtt konfirmációelőkészítő
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• szerda:
– 15.00 óra – gyülekezeti hittanóra (vegyes
korosztály)
– 18.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
– 17.00 óra – konfirmáció-előkészítő
a 6. osztályosok számára
• péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás, imaközösség, minden hónap 2. péntekén
Minden kedves testvérünknek kívánunk
áldott feltámadás ünnepet!
Szeretettel várunk minden kedves testvérünket az alkalmainkra!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére
Kistemplom foglalkozás az istentisztelet ideje
alatt
• Istentisztelet úrvacsoraosztással:
április 3-án, 10.00 órakor, valamint az ünnepi
istentiszteleteken.
• Konfirmációs óra: csütörtök 15.30 óra
• Kóruspróba: péntek, 17.00 óra
• Baba-mama kör: márc. 21. hétfő, 10.00 óra,
gyülekezeti ház

Böjti estek:
• márc. 10. csütörtök, 17.00 óra – Kis János
evangélikus lelkész, Kecskemét
• márc. 17., csütörtök, 17.00 óra – Hulej Enikő
evangélikus lelkész, Kecskemét
Ünnepi istentiszteleteink:
• márc. 20. virágvasárnap: 10.00 óra
• márc. 24. nagycsütörtök: 18.00 (úrvacsora)
• márc. 25. nagypéntek: 10.00
• márc. 27. húsvétvasárnap: 10.00 (úrvacsora)
• márc. 28. húsvéthétfő: 10.00 (úrvacsora)
A nyári gyermektáborunk tervezett időpontja: július 11–15.
• Irodai ügyintézés:
egyházfenntartói járulék és adományok
befizetése: szerdánként, 16.00–18.00
Az egyházfenntartói járulék: 3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló esetében. Dolgozó
esetében: 6000 Ft.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi Facebook oldalon: Gyóni Evangélikus
Gyülekezet
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019

Meghívó Városi Keresztútra
az Irgalmasság Jubileumi Éve jegyében
Szeretettel hívnak és várnak minden keresztény testvért
a 2016. március 18-án, pénteken tartandó
VII. Városi Keresztúti Ájtatosságra a szervezők

Program:
12.45 Indulás a sári templomtól kisvonattal
13.00 Indulás a Felsődabasi templomtól busszal
A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi és az indulási helyszínre,
Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos keresztúti ájtatosság 13.30 órakor indul Dabasiszőlőkből, a keresztutat a kisvonat kíséri. Az esemény végén a résztvevőket busszal hazaszállítjuk.

Útvonal:
1.	stáció Dabasi-szőlők,
Szent Őrzőangyalok templom
2. stáció Öreg országúti kereszt
3.	stáció Zárdakert Idősek Otthona
kápolna
4. stáció Egyház utcai Mária-kegyhely
5.	stáció Dabas-Gyón, Szent Péter
templom
6.	stáció Alsódabas,
Magyarok Nagyasszonya templom
7. stáció Felsődabasi temető kereszt
8. stáció József Attila úti kereszt
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9. stáció Vásártér úti kereszt
10.	stáció Felsődabasi Szentháromság
Templom
11.	stáció Felsődabas–Sári,
határkereszt
12. stáció Sári kálvária
13.	stáció Sári, Mária
Mennybemenetele Templom
14.	stáció Szent János Katolikus
Általános Iskola, kápolna

Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!

„Kelj föl te álmos,
támadj föl holtodból…”
Húsvét ünneplése éppen ezt a reményt
erősíti bennünk, mert a teológiai műszóval mondott: Myszterium Paschale, még
pontosabban Krisztus halála és feltámadása, mellyel halálunkat halálával megtörte és az életet föltámadásával újjászerezte, a lelki halálból is fel tud támasztani. Nekünk, keresztényeknek az a föladatunk, hogy erről tanúskodjunk családunkban, környezetünkben és népünkben. Ez az egyetlen útja, hogy jobbá
legyen körülöttünk a világ. Az erkölcsi
megújulás, amely nélkül nem tud talpra
állni országunk, csak úgy lehetséges,
hogy szilárd talajra kerül a meggyőződésünk, hogy van értelme a jónak, és a jó a
földi életen is túlmutat. Ezért szükséges
a Krisztus föltámadásába és a magunk
föltámadásába vetett hit. Ahogyan az
efezusi híveknek írta szent Pál: „Ne
vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, inkább leplezzétek le őket,
amit ugyanis titokban tesznek, azt még
kimondani is szégyen, minden, ami világosságra jut, kiderül. Ezért mondják:
Kelj föl te álmos, támadj föl holtodból, és
Krisztus rád rag yog. (Ef 5,11-14)
Részlet Bábel Balázs, Kalocsa-kecskeméti
érsek húsvétvasárnapi szentbeszédéből
(Elhangzott 2010. április 4-én a kalocsai
székesegyházban)
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Szép Ernő: Jézus Krisztus
Emberek istene,
Istennek embere,
Te lehajlott fejű,
Megszegezett kezű,
Leszegezett lábú,
Lecsukódott szemű,
Te megfagyott ajkú,
Te kihasadt szívű,
Te örökre vérző,
Útszél elhagyottja,
Mezítelen testű,
Hófehér szemérmes.
Tavasszal lombtalan,
Nyáron napon égő,
Te ősszel megázó,
Te télen megfázó,
Szélben takaratlan,
Viharban búvatlan.
Te nappal életlen,
Éjszaka fekvetlen.
Özvegyek karója,
Leülő koldusnak
Támasztó párnája,
Minden úttalannak
Útmutató fája.
Gyermekek rokona,
Véneknek pajtása,
Vándoroknak botja,
Bohóknak tutora,
Pásztorok vezére,
Juhok gyapjújából
Tövist válogató,
Szamár hosszú hátát
Végig símogató.
Jajnak trombitája,
Sóhajnak vonója,
Némának ekhója,

Könnyeknek kendője,
Éhes vendéglője,
Te kenyér bor és hal.
Bénának fürdõje,
Esettnek mentõje,
Vakoknak gyertyája,

Elhunyt Kovács Pál
(1928. március 6.– 2016. február 2.)
a dabasi-szôlôsi egyháztanács egykori világi elnöke

Poklosok barátja,
Halálnak doktora,
Mindenki testvére,
Egyetlen magános.
Te másról beszélõ,
Te tengerre lépõ,
Te egekre nézõ.
A kínoknak grófja,
Hercegek hercege,
Királyok királya,
Szegények szegénye,
Harmincz ezüst érõ,
Harminczhárom éves.
Te felhõbe szálló,
Te mennyekben járó,
Tejúton sétáló,
Fényességben álló,
Szivárványra dûlõ,
Te angyalt tanító,
Te bárányt vezetõ,
Galambnak gazdája,
Kelet majorosa,
Nyugat bíborosa,
Csillagok csillaga,
Örök trónörökös,
Örökös boldogság.

Michelangelo Buonarroti: Pietà

Az elmúlt időszakban több olyan, a szívünkhöz közel álló, a 20-as
években született idős embertől búcsúztunk, akinek az élete példaértékű és követendő mintaként állt előttünk. Ilyen volt a dabasiszőlősieknek Kovács Pali bácsi, aki korosztályának egyik utolsó
tagja, az egyik legidősebb szőlősi volt.
Nemzedékek óta itt élő családok leszármazottja, aki élete 88 évének jelentős részét szülőfalujában élte le. A zenére való fogékonysága már fiatalkorában megnyilvánult. Sokat mesélt István bátyjáról,
aki a második világháborúban esett el, iránta való tisztelete és testvéri szeretete indította a zenei önképzés útjára. Nyomában járó
öccsei szinte valamennyien zenészek lettek. Tehetségét nemcsak a
zenekarokban kamatoztatta, hanem rendszeresen játszott a templomban, segítette a kántorokat, kísérte a körmeneteket. Édesapja
halálát követően az ő helyét vette át az egyháztanácsban, évtizedeken keresztül volt az akkor még ún. Egyházközségi Képviselő
testület, később Egyháztanács, mai nevén Egyházközségi Tanács
világi elnöke. Egyházi szervező munkájával és nagylelkű adományaival is nagyban hozzájárult az új templom megépítéséhez. Szép
énekhangjával segített az idős Bisztrai László atyának a temetéseken is, mert ő szinte valamennyi falubeli, rokon, közelebbi-távolabbi
hozzátartozó temetésén részt vett, lerótta kegyeletét.
Ahogy idősödött, egyre kevésbé tudott részt venni az egyházközség, a falu és a város életében, de még betegen is figyelemmel
kísérte azt. Szeretettel fogadta a fiatalabbak érdeklődését, mesélt a
ma már történelminek számító időkről, megosztott családi történeteket, helybeli anekdotákat történelemkönyvszerű pontossággal.
Szívesen adta át élettapasztalatait, és bölcsességével, szeretetével
irányítgatta, segítette a fiatalabb nemzedéket.
Néhány évvel ezelőtt ünnepelték feleségével együtt a szőlősi
templomban 60. házassági évfordulójukat, sőt részt vett 2013-ban
azon a Nagy-Precsinszki családi találkozón, amelyen nagyszüleinek
leszármazottai közül mintegy 120-an voltak jelen.
A gyóni és a szőlősi egyházközség, és a templomba járó hívek
nevében hálát adunk az Istennek Pali bácsiért, az ő önzetlen egyházépítő szolgálatáért, egész életéért. Tisztelettel és megbecsüléssel
őrizzük emlékét.
Feldman László
2016. március
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„TALPRA MAGYAR, HÍ A HAZA!
ITT AZ IDô, MOST VAGY SOHA !”
Ki ne ismerné Petőfi Sándor Nemzeti dal
című, tettekre sarkalló költeményének bevezető sorait? Sőt, a legtöbbünk folytatni is
tudja: „ Rabok legyünk, vagy szabadok? / Ez
a kérdés, válasszatok!”
Petőfi igen szemléletesen fejezi ki ebben a
versében korának nagy, eldöntésre váró kérdéseit. Ezekkel ma is azonosulni tudunk:
szabadság, függetlenség, önálló cselekvés,
demokrácia, testvériség, összefogás, együttcselekvés a nemzet javára!
1848. március 15. időben egyre távolabb
kerül tőlünk, de mégis bennünk él. Immár
168 éve, hogy 1848-ban győzött a forradalom! És azóta érezzük a miénknek, azóta jelképezi számunkra a nemzeti összefogást,
azóta tudunk emlékezni a dicső napokra, az
elért eredményekre.
Mint mindig, az idén, 2016-ban is felidézzük magunkban az 1848-ban történt eseményeket, amelyek két helyszínen zajlottak:
egyrészt a Magyar Királyság fővárosában,
Pest-Budán, másrészt Pozsonyban, a magyar
országgyűlés városában. Pest-Budán a márciusi ifjak egyetlen nap alatt győzelemre vitték
a forradalom ügyét. A helyszínek itt élnek a
tudatunkban: Pilvax kávéház, egyetemi
campus, az egykori Hatvani utca, a Landerer
és Heckenast Nyomda, a Nemzeti Múzeum,
a Pesti Városháza, a Budai vár, a Nemzeti
Színház.
Amikor március 15-én este a forradalmi
tömeg a Budai várból, a kiszabadított
Táncsics Mihállyal a Nemzeti Színházhoz
ért, a több évtizedes reformkori küzdelem
már meghozta gyümölcsét: a magyar forradalom győzelmét, a polgári átalakulás kezdetét.
A résztevők, így Petőfi Sándor is, tisztában voltak a nap, március 15-e jelentőségével:
„Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre nevezetessé teszik a
magyar történelemben.” – írta Petőfi a naplójában.
Jókai Mór pedig 50 év távlatából máig
érvényesen fogalmazott így: „ Míg magyar él,
míg szabad ember él e honban, kegyelettel
fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és a történelem alkotó alakjaira.”
Tehát a résztvevők, és azóta mi is nagyra
tartjuk a forradalom által elért eredményeket. Az 1848. március 15-i nap örökre a szívünkbe égett, örökre a nemzeti összefogást
szimbolizálja nekünk.

18 Dabas 2016. március

Petőfi Nemzeti dala mindent kifejez. A
befejező sorok is hozzánk szólnak: „Hol sírjaink domborulnak/ Unokáink leborulnak, /
És áldó imádság mellett / Mondják el szent
neveinket.”
A sok ezer, tízezer néven nevezett és névtelen forradalmár közül talán elég, ha most a
márciusi ifjakat (Petőfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór, Vajda János, Irinyi József,
Bulyovszky Gyula, Degré Alajos, Vidats
János, Irinyi János) említem, és mellettük a
Pozsonyban 1848. április elején megalakult
első felelős magyar kormány tagjait sorolom
fel: gr. Batthyány Lajos miniszterelnök,
Szemere Bertalan belügyminiszter, Kossuth
Lajos pénzügyminiszter, gr. Széchenyi
István közlekedés- és közmunkaüg yi
miniszter, Klauzál Gábor földművlés-, iparés kereskedelemügyi miniszter, báró Eötvös
József vallás-és közoktatásügyi miniszter,
Deá k Ferenc iga zság üg y i m inisz ter,
Mészáros Lázár hadügyminiszter, herceg
Eszterházy Pál külügyminiszter és a király
személye körüli miniszter - ők mindannyian
1848 hősei, a mi példaképeink.
A mai, feszültségekkel és problémákkal
teli időszakban is meríthetünk 1848 örökségéből. Csak ne feledjük a tetteiket, az eszméiket! Legyünk büszkék az elődeinkre, akik
Magyarországot a haladás élvonalába,
Európa élére emelték. Tanulhatunk az elődöktől! Tűzzük ki a szívünk fölé a kokárdát,
és gondoljunk büszkén 1848 hőseire, vigyük
tovább az ő haladó gondolataikat.
Kedves Dabasiak! Ünnepeljünk együtt, és
hajtsunk elismerően fejet azok emléke előtt,
akik 1848-at létrehozták, a reformokat győzelemre vitték, és ha kellett, az életüket is
áldozták az eszméikért. Harcuk nem volt
hiábavaló, hisz mi itt vagyunk, és hálásan
emlékezünk rájuk.
Mitták Ferenc
történész, Dabas díszpolgára

Petőfi Sándor

Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Lotz Károly, Petőfi halála

(Pest, 1848. március 13.)
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A KASZINÓ története
Részlet Juhász Sándor készülő önéletrajzi írásából
A Széchenyi-féle kaszinómozgalom részeként,
180 éve, 1836-ban épült fel a dabasi Úri
Kaszinó, amely az Alsódabas és környéke föld
birtokosi és nemesi világának fontos társadal
mi, kulturális, közéleti és politikai helyszínévé
vált. Napjainkban a Kossuth Művelődési
Központ működik a klasszicista jegyeket hor
dozó épületben. Az alapítás időszakáról, a
kaszinó korabeli szerepéről Juhász Sándor, a
Dabas Televízió alapítója, a város kulturális
életének meghatározó alakja emlékezik meg
készülő önéletrajzi írásában, aki kutatásai
során sok, erre vonatkozó feljegyzéssel találko
zott. Juhász Sándor maga is sok éven keresztül
e kulturális intézmény igazgatója volt, így sze
mélyes pályáján keresztül is erősen kötődik az
épülethez és Művelődési Ház életéhez.
Mielőtt az itt töltött éveimről részletesebben írnék, úgy gondoltam, előtte egy rövid
összefoglaló kerüljön ide, amit annak idején
a kaszinó 150. évfordulója alkalmából írtam
a Fehér Akác Híradóba.
A Széchenyi-féle kaszinómozgalom
jegyében épült a dabasi földbirtokosság adományaiból 1836-ban ez az épület. Megnyi
tásáról a Honművész így írt: „Dabason télmás 5-ik napjára a »rövid életű« s haldokló
farsang utolsó tisztességére az újan épült
casinóban tartandó tánczáldozat hirdetett.
Elszárnyalt a hír, s a farsang gyermekei a
környékéből és még Pestről is siettek a
hódolásra. Két ezüst huszasért megnyíltak
az ajtók. A bál kezdetét, közepét és végét
ügyes nemzeti táncz fűszerezé; továbbá,
hogy ezen egész kiterjedésében még el sem
készült, de helyes elrendezésű és jó ízlésű
casinó Dabasnak dícséretére, a czélt kivívó
köz birtokosoknak, és nem csak czímmel, de
tettel is nemes uraknak méltó betsületökre
szolgál.”
A ke z de tbe n ne me si, ké sőbb úr i
casinóként ismert, jellegzetes alakú, klasszicista oszlopsorral díszített épület mindmáig
a magyar kultúra otthona.
Az Alsódabasi Úrikaszinó ránk maradt
alapszabályának első paragrafusa kimondja
….. „társas szórakozáson felül, közhasznú
czélok és eszmecserék, előmozdítására szolgáljon s a közös érdekek érvényesítésére és
összetartozás érzetét kifejtse. Különösen
feladatául tűzi ki a kaszinó hazafias, közművelődési célokat viszonyaihoz mérten

anyagilag és erkölcsileg támogatni és előmozdítani.”
Hogy a magyar szó, a magyar tánc
mekkora jelentőséggel bírt az 1800-as évek
közepén, azt a Regélő Pesti Divatlap 1842.
december 27-i számából megtudhatjuk: „A
tegnapi est ismét szép számmal gyűjté össze
a dabasi casinó teremben a vidék szépeit, s
ifjait. A’ mennyire kellett örülnünk, hogy a
rózsaajkakról csak nemzeti s mindig csak az
édes nemzeti nyelv zsengett le: annyira kellemetlenül lepett meg az, hogy a szép
körtáncz csak kétszer lejtetett el.”
Ebben az időben megyebálokat is itt tartottak, ide sereglettek farsangolni, tehát
rangja volt Alsódabasnak és kaszinójának.
Az 1848-as szabadságharc bukása után
fagyos szelek ropták táncukat oszlopsoros
udvarán. Lehalkult a magyar szó, a Kossuthnótákat is csak az otthonok zugában merték
dúdolni, a fényes bálok elmaradtak egy
időre. Alsódabas hírét szomorú esemény –
Kossuth Lajos édesapjának halála tartotta
fent csak. Minden év március 15-én a
Kossuth-temetőben g yűltek össze az
alsódabasiak, hogy kegyeletüket leróják
Kossuth László sírjánál. A kiegyezés után a
nemesi kaszinóból Úri kaszinó lett, de hivatását, a magyar kultúra terjesztését csak váltakozó sikerrel tudta betölteni. Csak az
újabb megrázkódtatás, világégés utáni ocsúdás a hadi árvák javára rendezett jótékony
célú előadások jelezték a kaszinó éledezését.
Az első világháború és azt követő időszak
alatt nagyon sok ilyen előadás szervezése
fűződik Dinnyés Lajosné – a volt miniszterelnök édesanyjának – nevéhez. Az ő gyermekeiből és azok barátaiból kitellett egy
műkedvelő gárda. Ez idő tájt a kaszinótagok
összetétele is változott. Az úri tagok közé
egyre több középosztálybeli tisztviselő,
hivatalnok került. Egy földesúr meg is
jegyezte: „Ez már többé nem úri, hanem
tisztviselő kaszinó.” A postamester, a takarékpénztár igazgató, az adótárnok is ide
járt.
A második világháború alatt feldúlták, a
németeknek itt volt a tankjavító műhelyük.
Később, kocsma mellett, különböző üzletek
működtek az épületben, itt volt az FMSZ
irodája is. Kulturális programokat a táncos
rendezvények, a falujárók műsorai és a helyi
tisztviselők műsoros farsangi rendezvényei

jelentették. Forgattak itt filmet: az Ecseri
lakodalmast és a Lúdas Matyit.
Végül tatarozás, renoválás után 1952-től
Járási Kossuth Kultúrotthon lett, s kikerültek épületéből a boltok, irodák és a vendéglő
is. Az intézmény váltakozó sikerrel töltötte
be feladatát. Volt idő, amikor több mint
három éven keresztül zárva volt, tatarozták,
mert nehezen jött össze a pénz, ami ahhoz
kellett, hogy ismét régi pompájában díszelegjen az ország egyetlen meglévő, Széchenyi
megálmodta kaszinója.

Március
A veranda üresen vár
jószagú éji nesz vesz körül
ametiszt fátylat
hint fölém az ég
apró madár örül a
játszi fénynek kinn
Kicsiny ablakon át a nap
méz nyalábja falra simul
megint
csóva szája
virágos csókra várva
tavaszi álmot hint.
Hegedűs Rita

2016. március
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Szilágyi Gyula,
a mezôgazdasági ipar tudóstanára
(1860–1924)
Az élelmiszerbiztonság fogalma az uniós csatlakozásunk óta része a
mindennapjainknak. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy ezen a
fontos területen minden 2004-ben kezdődött Magyarországon. Az
előzmények számbavételének ráadásul jelentős dabasi vonatkozása is
van, ugyanis a témakör első hazai szakértői között egy gyóni kötődésű
tudós-szakírót is találunk.
Szilágyi Gyula vegyész, műegyetemi tanár 1860. október 27-én,
Gyónon, zsidó családban született (Magyar Zsidó Lexikon 1929,
851. oldal). Középiskolásként a kecskeméti főreáliskolában végzett,
majd a budapesti Királyi József Műegyetem vegyészeti szakágán
folytatta tanulmányait. 1883-ban a Magyar Szesztermelők Országos
Egyesülete tanulmányútra küldte a marosvásárhelyi szeszgyárba, ezt
követően születtek meg az első cikkei a szeszgyártás témaköréből.
1884-ben az újjá szervezett szigorlati rendszer alapján az első négy
magyar vegyészeti oklevél egyikét nyerte el, és a Magyaróvári Magyar
Királyi Gazdasági Akadémia tanársegédévé nevezték ki. A NyugatMagyarországi intézmény akkoriban az egyetlen hazai agrár-felsőoktatási tanintézet volt egészen 1906-ig, és a mellette létesülő különböző kutatóintézetek jelentették a mai magyar agrárkutatás alapjait.
Másfél év után a Győrött épülő ipari szeszgyárba hívták vegyészmérnöknek, majd 1887-ben a budapesti Grünwald és Társai cég alkalmazta. Itt dolgozta ki doktori értekezés formájában az „Adatok a
diasztáz chemiájához” című munkáját. 1888-ban a budapesti tudományeg yetemen bölcsészetdoktorrá avatták és 1890-től a
Műegyetemen a szesz-, sör- és ecetgyártás magántanára lett. 1892ben önálló nyilvános vegykísérleti állomást alapított, mely az első
magánlaboratórium volt Magyarországon, és egyúttal törvényszéki
hites szakértői tevékenységet is kezdett. Rövid időn belül szakterülete megkerülhetetlen specialistájává vált, egyesületekben és kongres�szusokon az előadások egész sorozatát tartotta, melyekből több száz
kisebb értekezés, újságcikk, különnyomat és kiadvány született. 1893
és 1900 között, a kémiai szócikkek szerzőjeként részt vett az első
önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon, a Pallas nagy
lexikona készítésében. Élénk szakirodalmi tevékenysége az erjedési
iparágakra, valamint az élelmiszerhamisítások elleni küzdelemre terjedt ki. Az illetékes minisztérium megkeresése alapján közreműködött az élelmiszer- és bortörvények megalkotásában. Az élelmiszerbiztonság témakörébe sorolható művei: Községeink ivóvizeiről
(1901); Az élelmiszerek hamisításának meggátlására vonatkozó törvénykezésről (1905); A mezőgazdasági termények, termékek és
czikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI.
törvényczikk revíziójához: előadói vélemény (1911). Nemzetközi
vonatkozásban „A szeszgyártás üzemének ellenőrzése” című munkáját az 1906. évi megjelenést követően német nyelvű fordításban is
kiadták, melyet a külföldi szaksajtó (német, dán, francia, angol, cseh,
lengyel) a legnagyobb elismeréssel fogadott. A szeszgyári szakemberek kézikönyvét németországi tanfolyamokon még tankönyvként is
használták. Érdemei elismeréséül 1910-ben a Műegyetem tanácsának előterjesztése alapján nyilvános rendkívüli tanárrá nevezték ki.
1924. januári halálát, mint azt az alábbi válogatás tanúsítja, nagy
részvéttel tudatta a közvéleménnyel a korabeli mezőgazdasági sajtó.
(Elhunyta napjáról ellentmondásosak a híradások, egyes orgánumok
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azt másodikára, míg mások negyedikére teszik. A lexikonok a negyediki dátumot vették át.):
„A mezőgazdasági tudományok egyik nagyérdemű munkása,
Szilágyi Gyula dr. műegyetemi nyilvános rendkívüli tanár, vegyészmérnök, a „Köztelek” Mezőgazdasági Ipar című rovatának vezetője, a
„Magyar Szesztermelő” főszerkesztője január hó 2-án, hosszas szenvedés után, munkás életének 64-ik esztendejében Budapesten meghalt. A magyar gazdatársadalom és a „Köztelek” őszinte részvéttel
gyászolja Szilágyi Gyulát, aki a mezőgazdasági ipar és szeszgyártás
fejlesztése körül irodalmi és gyakorlati téren is kiváló szolgálatot teljesített. Egyforma buzgalommal dolgozott a katedrán és a gyakorlati
életben. A mezőgazdasági ipar szolgálatában eltöltött több évtizedes
munkássága maradandó nyomokat hagy maga után.”
„Őszinte sajnálattal vettük a hírt, hogy dr. Szilágyi Gyula fővárosi
vegyész, a Műegyetem rendkívüli tanára folyó hó 4-én, hosszas betegség után 64 éves korában elhunyt. A megboldogult úgy a borkereskedők, mint a szeszgyárosok körében közismert egyén volt, akinek kiváló szakismereteit gyakran vették igénybe. Azt lehet mondani, hogy dr.
Szilágyi neve jóformán fogalom volt és az ő vegyészeti szaktudását
úgy a termelők, mint az iparosok és kereskedők évtizedek óta nagy
mértékben vették igénybe (…), egész Közép-Európában ismert és
becsült nevet vívott ki magának.”
„A Művezetők Országos Szövetségének kebelében működő szeszgyárvezetői szövetség tiszántúli főcsoportja folyó év február 7-én,
Nyíregyházán Szilágyi Gyula dr. emlékezetének szentelt, rendkívül
látogatott vándorgyűlést tartott Vadas Rezső elnöklete mellett. A
gyűlés megnyitása után Vadas Rezső szép beszédben áldozott
Szilágyi Gyula dr. műegyetemi tanár emlékének, méltatva az elhunyt
nagynevű tudós érdemeit a magyar mezőgazdasági iparok és főleg a
szeszgyártás terén. A tudományos és gyakorlati módszerek kidolgozásával és ezeknek gyárainkban való elterjesztésével, valamint a rendszeres szeszgyárvezetői tanfolyamok létesítésével hazánk szesziparának fejlődését elősegítette.”
Szilágyi Gyula mindezidáig említésszintű alakja volt a dabasi helytörténetnek. Nem kétséges, hogy komoly feladataink és egyúttal lehetőségeink is vannak munkássága feltárása terén.
Valentyik Ferenc

kitekintô

Van, akinek ezt jelenti, van,
akinek azt…
Mivel az állatvédők táborába tartozónak vallom magam, így nemcsak az állataim jólétét, hanem
az egyes törvényi kötelezettségeket is igyekszem figyelemmel
követni. Felháborít és elkeserít
az a tény, hogy a mai napig léteznek olyan állattartók, akik rendelkeznek állatokkal, főként kutyával, macskával, de tényleg csak tartók. Maguk sem tudják, hogy minek, avagy nem tiszta számukra a
felelős állattartás követelménye, némi szeretetről nem is beszélve.
Persze nem szabad túlzásokba esnem, de azért hiszem, hogy a
kutyáknak is joguk van a napi betevőhöz, az élettérhez, a napi mozgáshoz és némi szeretethez, ha már a gazdi bevállalta őket. A mai
napig gyakran látok 3 m-es láncra kikötött kutyát, amelynek húsába
beleégette magát a lánc. Sajnos abban nincs hitem, hogy a tartója
naponta leveszi a láncról és sétálni indul vele. A szerencsésebb kutya
néha kiszabadul és húzza maga után a csörgő láncot, amivel viszont
az arra gyalogosan vagy biciklivel közlekedőket rémíti halálra. Az
„új” állatvédelmi szabályozás megfogalmazza: „Patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó
jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos.” (41/2010 (II. 26) Korm.
rendelet) Remélem ez mindenki számára teljesen érthető és betartható, mint ahogy az is, hogy például az előírások szerint, egy nagytestű kutya kennelje minimum 20 m 2 kell, hogy legyen. Felkeltette az
érdeklődésemet eme rendelet, így megtudhattam azt is, hogy a hím
sziámi harcos halakat úgy kell tartani, hogy azok egymást, illetve
tükörképüket ne láthassák, vagy akár azt is, hogy gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben tartani nem lehet.
(Mekkora ketrecben tartod a hörcsögöd?!) Így bárki bármilyen kedvenccel rendelkezik, ajánlanám e rendeletet, mert igen érdekes olvasmány. Bár meg kell vallanom, hogy a mai napig nem tudom igazán,
mit jelent a tartós kikötés…félek, van, akinek ezt, van, akinek azt…
Szeretném, ha azt a világot élnénk, ahol ember és kedvence jól él
egymás mellett, egymás segítőjeként, nemcsak azért, mert ezt a kormányrendelet is szépen megfogalmazza, hanem ezért is, mert ezen a
bolygón így élhetünk méltón. Ne feledjük: „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.” (Saint-Exupéry: A kis
herceg)
Katona Beatrix
Dabason, 2011-ben épült újszerű, minden igényt kielégítő,
150 m2-es, EGYSZINTES, DUPLA GARÁZSOS családi ház
1239 m2-es telekkel eladó! Tehermentes, azonnal birtokba vehető.
EXTRÁK: Gépesített konyhabútor, padlófűtés, kandalló, kút,
öntözőrendszer, kemenceház, házimozirendszer, riasztó!

A méhtartás jogi szabályozása

Méhegészségügyi felelősként fel kell hívnom a méhészek és a méhtartáson gondolkodók figyelmét a következőkre. Magyarországon nagyon
nagy a méhsűrűség. A méhtartásnak jogszabályokban pontosan szabályozott keretei vannak, melyek akár ismerethiányból való megsértése is
többszörösen kiróható állattartási bírsággal sújtható. A mézelő
háziméh abban különbözik a többi állatcsoporttól, hogy míg egy sertés
vagy kutya egészségügyi okokból könnyen karanténba zárható, addig
egy beteg méhcsalád minden egyede röpkörzeten belül minden irányban terjesztheti a kórt. A méheknek lehetnek olyan betegségei, melyek
esetén méhészeti szempontból öt kilométeres körzetben le kell zárni a
területet. Ez azt jelenti, hogy tilos onnan méheket kivinni, vagy oda
bevinni. A beteg családot magába foglaló méhészetből mézet és méhészeti terméket értékesíteni csak ipari célra, szigorú feltételek és felügyelet mellett lehetséges. Tehát kellő ismeretek nélkül próbálkozó, felelőtlen méhtartó akár egy egész település vándorló méhészeinek hatalmas
anyagi kárt okozva tönkreteheti az egész évét, melynek kártérítési
következményei lehetnek. Aki méheket vásárol, csak úgy teheti meg,
ha az eladótól 8 napnál nem régebbi, az adott terület méhegészségügyi
felelőse által folytatott vizsgálat alapján kiadott hatósági állatorvosi igazolást kap a méhek egészségéről. Az új helyen – még ha ugyan azon a
településen van is – be kell jelenteni a helyi önkormányzatnál a méhtartást és az ottani méhegészségügyi felelősnek is jelezni kell, hogy az éves
kötelező vizsgálatot elvégezhesse. Vándorláshoz szintén a fenti vizsgálat és igazolás szükséges. Aki méheket tart, kötelezően be kell jelentkeznie a TIR-ENAR rendszerbe is. Mivel Magyarországon bejelentés
köteles méhbetegségek is vannak, Méhegészségügyi Felelősi Hálózat
segíti a méhészeket és felügyeli a méheket. Amennyiben a méhbetegség
jellegéből adódóan a méhcsaládok megsemmisítésére kerül sor, kártérítést csak az kaphat, aki megfelelt a kötelező bejelentéseknek és legalább
háromhetente megvizsgálta a méheit.
A vidékfejlesztési miniszter 38/2012. (IV. 25.) VM rendelete
15/1969.(XI.6.) MÉM rendelet; 67/2010. (V. 12.) FVM rendelet;
15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet; 1993. évi CXIV. törvény;
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
Homoki Iván, méhegészségügyi felelős

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

Mezõõrök elérhetõségei:
Ára: 37,8 Mft, érdeklődni: 06-30/555-2074

Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/611-9069,
valamint Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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KÉZILABDA
Férfi junior- és felnőtt csapataink február hónapban négy mérkőzést
játszottak:
Férfi junior- és felnőtt csapatunk januári eredményei:

Csapatok

junior

felnőtt

Dabas VSE KC–CYEB Budakalász FKC
36 : 33
26 : 21
SZESE Győr–Dabas VSE KC
32 : 24
29 : 27
Dabas VSE KC–Százhalombattai KE
31 : 29
27 : 25
Várpalotai BSK–Dabas VSE KC
27 : 50
29 : 41
Felnőtt csapatunk jelenleg a második, juniorjaink a hatodik helyen
állnak.
Csapataink legközelebb hazai pályán március 13-án, vasárnap
fogadják az MKB Veszprém U-23-as csapatát.
Női junior- és felnőtt csapataink eredményei:

Csapatok

junior

felnőtt

Rákosmenti KSK–Dabas VSE KC
17 : 17
Dabas VSE KC–Bugyi SE
25 : 28
26 : 28
Budai Farkasok KK–Dabas VSE KC		
19 : 36
Felnőtt csapatunk a második, junior együttesünk a hetedik helyen áll.
Női csapataink új edzőkkel készülnek a továbbiakban. Juniorjaink
irányítását Prohászka Péter, míg a felnőtt csapatot Tomori Győző
vette át.

Hírek

az FC Dabas házatájáról

A magyar időjárási viszonyok ellenére az MLSZ az NBIIIas bajnokság rajtját február 13-ra írta ki. Az első fordulóban a dabasi csapat Budafokon játszotta volna első mérkőzését, azonban a pálya alkalmatlan volt a játékra, ezért a
találkozó elmaradt. A mérkőzés új időpontját a szövetség március
16-ra tűzte ki. A következő fordulóban a Komlói Bányász látogatott Dabasra. Ezt a mérkőzést a mélytalajú centerpálya helyett a
műfüves pályán rendezték meg. A hideg, szeles idő ellenére szép
számú közönség látogatott ki a mérkőzésre. A találkozó óriási taktikai csatát hozott, azonban a dabasi védelem egyetlen kihagyása a
szervezetten játszó vendégcsapat győzelmét jelentette. A következő
összecsapásra a Bölcske csapatához utazott Honti József legénysége. Minden elismerés a hazaiaké, akik mindent megtettek annak
érdekében, hogy a pályájukat játékra alkalmassá tegyék, ennek ellenére nagyon mély volt a talaj, amelyen a játék nem tudott kialakulni.
Az embernek már-már az volt az érzése, hogy kézilabda-mérkőzésen van, hiszen hol az egyik, hol a másik kapu előtt folyt a birkózás a
gólszerzés érdekében, mezőnyjáték nem tudott kialakulni. A futballt nem lehetett ilyen körülmények között játszani, éppen ezért a
felívelés jellemezte mindkét csapat játékát. A párharc 1:1-es döntetlen eredménnyel zárult. Március 6-án a Budapest Honvéd II-es csapata látogat Dabasra, amely találkozóra előreláthatólag a műfüves
pályán kerül sor.
A Kucsák István irányította II-es csapat első fordulóbeli mérkőzése is elmaradt, mivel a Dunaharaszti II-es csapata nem tudott
kiállni, létszámhiány miatt, így a három pontot a dabasiak játék nél-
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UTÁNPÓTLÁS
Korosztályos fiú serdülő csapatunk túl van az alapszakasz csoportmérkőzésein és középdöntőjén. A fiúk 18 mérkőzést játszottak és
minden alkalommal győztesen hagyták el a pályát. Jelenleg az országos elődöntőben szerepelnek.
Fiatalabb serdülőegyüttesünk az alapszakasz küzdelmei után az
alsóházi rájátszásban mérkőzik.
Lány serdülőcsapatunk az alapszakaszt az ötödik helyen zárta, az
alsóházi rájátszásban pedig eddig egy mérkőzést játszottak, amit
megnyertek.
Fiú U-14-es csapatunk a régióbajnokság felsőházában játszik. Négy
mérkőzésük van hátra, jelenleg az országos elődöntőt érő második
helyen állnak.
Fiú U-12-es csapatunk a felsőházat a harmadik helyen zárta, és
bejutott az országos elődöntőbe.
Lány U-13-as csapatunk a felsőház ötödik helyén áll. Négy mérkőzésük van hátra, ezt követően a „régió bajnoka” címért fognak versenyezni.
Lány U-11-es együttesünk az alsóház ötödik helyén zárta a régiós
bajnokságot.
Csapatainknak a továbbiakban is sérülésmentes és eredményes
szereplést kívánunk!
HAJRÁ DABAS!		
Békés Anita
kül gyűjtötték be. A második fordulóban, március 5-én
Farkas Krisztiánék a Tárnok KSK-hoz látogatnak.
A Ledő László trenírozta III. csapat győzelemmel vette
az első fordulót. Felsőpakony kettes számú csapatát verték
idegenben 5:1 arányban. A következő mérkőzésüket is „idegenben” játssza a gárda, mégpedig március 6-án, vasárnap a
városi rivális ellen.
Az utánpótlás- és a női csapatoknál is március elején kezdődik a
pontvadászat. Ezek a csapatok is túl vannak a téli felkészülésen, a
teremtornákon. Az FC ezen csapatairól folyamatos információ
található a www.fcdabas.hu internetes portálon.
Megjelent az FC Dabas SE papíralapú kiadványa, a Dabasi
Gólhelyzet, amelyben az egyesületről találhatóak szinte naprakész
információk. A kiadvány két-három heti rendszerességgel jelenik
meg, színes képekkel, interjúkkal, beszámolókkal.
Gőzerővel halad az FC Dabas SE UP központjának az építése. A
II. és a III. ütem munkálatai zajlanak, amelynek keretében a kivitelező ez idáig elkészült a belső gépészeti munkákkal (padlófűtés, villanyszerelés, szellőzés), vakolásokkal, aljzatok betonozásával.
Jelenleg a festés, hideg-meleg burkolás folyik, valamint a kazánházi
gépészet szerelése.			
Bennárik Ferenc

sport, hirdetések
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EXPERIDANCE PRODUCTION
BEMUTATJA ROMÁN SÁNDOR KOREOGRÁFIÁJÁT

Dabas, OBO Aréna

2016. ÁPRILIS 16.
SZOMBAT, 20.00 ÓRA

Jegyárak: 4 200 Ft, 4 500 Ft, 5 000 Ft, 5 700 Ft
Információ: +36 30 9 638 648, +36 20 43 99 296
Jegyek elővételben válthatóak:

DABAS; Gyóni és Felsődabasi Gugyerás ABC 29/360-218; OBO Aréna Dabas 29/562-246;
Kaldi-Ker 29/361-366; Top Fitness SE 30/91-51-470; Dabas-Sári Traﬁk 29/950-926;
Utazási és Jegyiroda 29/360-555, ALSÓNÉMEDI; Némedi-Víz-Gáz 29/337-929,
INÁRCS; Alkat Villanyszerelési Szaküzlet 29/370-074, ÓCSA; Tourinform Iroda 29/578-750,
ÚJHARTYÁN; Kondi-Fit 29/372-424, valamint a Ticketportál országos hálózatában.

www.experidance.hu

Főtámogató:

áprilisban újra

ExperiDance Dabason

Április 16-án újra Dabason csodálhatjuk meg a méltán világhírű
ExperiDance Production előadását az OBO Arénában. A tánckar
Román Sándor Én, Leonardo című koreográfiáját mutatja be, amelynek
rendezője Meskó Zsolt, zenéjét pedig Comba Imre szerezte. Ez a mű az
ExperiDance Production 15. egész estés táncjátéka.
Az előadásról röviden:
Zseniális művész, látnok tudós, nagyratörő építész, de milyen EMBER
volt Leonardo da Vinci? Miből élt, kit szeretett, hitt-e Istenben?

Az ExperiDance Production táncjátéka ezeket a kérdéseket tárja fel,
bemutatva a Leonardo életút kevésbé ismert, ellentmondásosan izgalmas epizódjait… Leonardo da Vinci, a reneszánsz hérosz, kirobbanóan
sokszínű tehetségével örökre felszabadította gondolkodásunkat – de
nyughatatlan elméje sötét oldalán számtalan befejezetlen művet, céltalan sodródást és magányt találunk. A zseni anatómiáját mutatja be az
ExperiDance Production a legszabadabb művészet, a tánc segítségével
egy lélegzetelállítóan látványos produkcióban.

Felhívás jótékonysági
kerékpározásra
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör március 20-án (vasárnap) jótékonysági kerékpározást rendez Dabas város belterületén, mellyel Szlama László népzenész és zeneoktató gyógykezelését kívánjuk segíteni. A nevezési díj 500 Ft. A befolyt összeget
a városi kerekezés után a Szent István téren fogjuk átadni
Szlama Lászlónak.
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének ezen a bringázáson, mert ezzel nagyon sokat segítünk – elsősorban Lacinak –,
de városunk és térségünk népzenei kultúrájának is, melyet ő
magas színvonalon művel és oktat.
A Szent István téren 8.30-tól lehet jelentkezni.
Az indulás 10.00 órakor lesz.
Érinteni fogjuk Dabas-Gyón és Sári fő- és mellékútjait, s a
főtérre érkezünk vissza. A táv kb. 20 km. A tempó kényelmes,
„kirándulós” lesz.
Szlama Lacinak szinte az egész város ismerőse, barátja.
Segítsünk neki, mert még nagyon sokáig itt kell lennie köztünk!
Csatári Lajos
a Tour de Fekt KBK. vezetője
2016. március
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