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… 5000-nél több megosztás … több ezer kedvelés…

rendezvényeink

Doni megemlékezés
asszony írja című versével és a Valahol
Oroszországban című dallal még inkább
felkeltette az együttérzést az emlékező
közösség lelkében.
A rendezvény végén a jelenlévő közösségek lerótták kegyeletüket az elesett katonák
és polgári áldozatok emléke előtt, a lélek
szobránál. A rendezvény lebonyolításában
közreműködött a Dabasi Kovács Sámuel
Tüzércsapat.
K. Á.
Január 11-én, vasárnap került sor az önkormányzat által szervezett
doni megemlékezésre a II. világháborús emlékműnél. A zord időjárás ellenére mintegy 70 dabasi polgár jelent meg az eseményen, hogy
lerója kegyeletét a Don-kanyarban elesett, megfagyott magyar katonák és az itt fogságba esett hadifoglyok emléke előtt. A teljes 2.
magyar hadsereg megsemmisülésének tragédiája beárnyékolta az
emlékezés perceit.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője után Murányi László,
Dabas város díszpolgára mondott megrendítő ünnepi beszédet a
doni hősök és áldozatok emlékére. A beszéd egyszerűsége és tényszerűsége, az egyéni tragédiák pillanatképeinek fotográfiai pontossággal való felvillantása megérintette a hallgatóságot. Valentyik
Anna, a Színművészeti Egyetem hallgatója Gyóni Géza Magyar

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

a Kossuth Mûvelõdési Központban
tanár részesült. A díjátadás után a kitüntetettet a Pilinke
Énekegyüttes meglepetés-dalcsokorral köszöntötte, a lányok így
köszönték meg oktatójuk zenepedagógusi munkáját.
Az ünnepi műsorban élvonalbeli előadóművészek vettek részt, a
közönség Birinyi József népzenekutató hangszeres (doromb, tekerőlant, tilinkó) előadásában, Széles András citeraművész és Berta
Alexandra citeratanár bravúros játékában gyönyörködhetett.
Mindhárom előadó méltó módon és magas művészi szinten tolmácsolta a magyar népzene- és népdalkincs egy-egy szegmensét ezen a
rangos eseményen. 			
Kapui Ágota

Fotók: Karlik Dóra

Dabas Város Önkormányzata és a Kossuth Művelődési Központ
január 22-én 18.00 órakor tartotta közös rendezvényét a Magyar
kultúra napja alkalmából. Az ünnepséget Tapodi Katalin intézményvezető nyitotta meg, majd a Kéknefelejcs Citerazenekar fergeteges moldvai összeállítása következett. Ezt követően Birinyi József,
a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke mondott
ünnepi beszédet. A rendezvény folytatásában Kőszegi Zoltán polgármester és Révész Károly, az Emberi Erőforrások Bizottság elnöke átadta a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díjat, amelyben idén Solymosi Borbála népművész, nemezkészítő és népiének
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Esküvői kiállítás 2015
Február 8–9-én került sor a 7. Esküvői kiállításra a Dabas Motelban a házasság hetének
jegyében.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi éve ilyen
sok családnak és ifjú párnak segíthettünk
eldönteni, hogy vajon milyen helyszínt, cukrászt, fotóst, virágost (és még sorolhatnám…) válasszon a nagy napra.
A kilátogatók száma közel 700 fő volt a
két nap alatt.
Eddig minden évben a menyasszonyi
ruhabemutató volt a rendezvény fénypontja,
most úgy gondoltam, hogy az ifjú aráké
legyen a főszerep. Akik kilátogattak a kiállításra, kaptak egy frizurát és egy sminket fodrászainktól és sminkeseinktől. Sokan éltek a
lehetőséggel, voltak, akik bátortalankodtak,
de a vőlegények segítettek nekem, és ezt

nagyon köszönöm. A végeredmény mindenki
számára pozitív volt, mivel sok mosolygós,
csillogó szemű ifjú párt láttam távozni.
Tudatták velünk, hogy nagyon hálásak mindenért, és ez az esemény tényleg róluk szólt.
Kiegészítő program volt a koktélkóstolás
és a koszorúslányok tánca. Köszönöm Bálint
Györgyikének, hogy időt szakított arra,
hogy ez létrejöjjön, valamint Garajszki
Biankának, Szabados Katának, Csernus
Annána k, Mester Petrána k, Marton
Szilvinek is köszönöm a részvételt.
Hogy lesz-e folytatás 2016-ban? Igen, egy
év múlva újra találkozunk, ha az égiek is úgy
akarják, a többi pedig csak rajtunk múlik.
Reméljük, jövőre sok-sok új programmal
bővül majd az esemény.

Köszönet a Dabas Motelnak, hogy hét éve
vendégül lát minket, és helyet biztosít a kiállításnak.
Nagyon köszönöm a fodrászoknak, sminkeseknek az odaadó munkát:, Smida
Zsuzsina k (szépítő ke zek), Su hajda
Tündinek (fodrászat), Papp Katának (szépségzóna), Papp Dórinak (smink és fodrászat), Balázs Marcsinak és Pelsőcziné Bartos
Andinak (káprázatos sminkköltemények).
Végül a kiállítók kitartását, együttműködését szeretném megköszönni, ők voltak a
rendezvényünk „motorja”: Virág mindenkinek, Dormány Fotó-Videó, Stílus Férfi Divat,
Balázs Csilla Esküvőszervezés, Galagonya
Ötlettár, Bride Star Videography, Negyelszki
Erika Foto, Bor cukrászat, Ildikó Stúdió

Esküvői Ruhaszalon, Zsuzsi Fehérnemű, Forgi
Fotó, Kancsár Utazási Iroda, Szaffián László
vőfély, Sonja Esküvői Ruhaszalon, LAZÍ-TÓ
Liget, Tóth Emese ruhatervező, Deák
Udvarház, Rakonczai Autók ölcsönzés, Héjja
Szalon, Foto Bese, Aranykorona Ékszerbolt,
Leitmann Zsolt Fotó-Videó, Palermo cukrászat, Jerzsele Family, Pintér Zsolt ceremóniamester, Mátyus Renáta meghívók.
Gogolák Marcsi
2015. február
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Meghívó

LAKOSSÁGI FÓRUM

Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt, családját, barátait
Czagányi László–Valentyik Ferenc:
A zsidóság 18–20. századi története Dabason
és környékén című kötet bemutatójára

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Dabas Város Önkormányzata február 24-én,
kedden 17.30-kor lakossági fórumot tart a
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.

Időpont: 2015. február 25., szerda 18.00 óra
Helyszín: Tusák–Bragyova Ház
Térségi Holokauszt Emlékpont
(2370 Dabas, Fő út 31.)
A könyvet bemutatja Valentyik Ferenc, a kötet társszerzője.

Témája a Rákóczi utca útfelújítása,
valamint a forgalmi rend egyirányú megváltozása
az általános iskolától a gyógyszertár irányába.
Kőszegi Zoltán
polgármester

RUHABÖRZE
Március 7-én délután 14.00–18.00-ig
baba-, gyermek- és felnőttruha-börzét
tartunk a dabasi Piaccsarnokban.
Árusítás asztalonként 500 Ft
Asztalfoglalás szükséges
a 06-70/624-3706-os telefonszámon!
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Dabas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
A 2015. év a Jó cselekedetek éve, ami meghatározza költségvetésünket. Az önkormányzat Idén 3 856 489 000 Ft-ból gazdálkodik. A
Képviselő-testület ebben az esztendőben is elsődlegesnek tekinti a
kötelező feladatainak ellátását:
– Település-üzemeltetési feladatainkon belül biztosítjuk a köztemetők fenntartását a Daszofe Kft. segítségével. Fontos feladatnak
tekintjük a helyi közutak és tartozékainak kialakítását és fenntartását. Idén útépítésre, útfelújításra, járdaépítésre, kátyúzásra 120
millió forintot fordítunk. Ezek mellett forrást különítettünk el a
közparkok és egyéb közterületek fenntartására, kezelésére.
– Az egészségügyi alapellátást közösen biztosítjuk a háziorvosokkal és védőnőkkel.
– Négy városrészben három óvodát működtetünk, hat telephellyel,
amelyekben a legmagasabb szakmai és személyi feltételeket biztosítjuk.
– Minden városrészben működtetünk művelődési és közösségi
teret, amelyek száma a 2014-ben átadott, felsődabasi Nemeskúriával tovább nőtt. A nyilvános könyvtári ellátást a korszerűsített Halász Olivér-kúriában biztosítjuk. A kulturális örökség
helyi védelme fontos szerepet kap idei költségvetésünkben is,
hiszen idén fejeződik be a Gombay - Dinnyés-kúria felújítása.
– Március 1-jétől a szociális rendszerben jelentős változás következik be. Az aktívkorúak ellátása átkerül a Járási Hivatalhoz, a
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a
méltányos közgyógyellátás, valamint az ápolási díj méltányossági
alapon megszűnik.
2015-től települési támogatás néven egy új támogatásforma jön
létre, amely összevontan tartalmazza a méltányos ápolási díjat,
közgyógyellátást, köztemetést, lakhatási támogatást.
Az eddigiekhez hasonlóan biztosítjuk a hulladékszállítási díjmentességet és 50%-os kedvezményt a 70 éven felülieknek és az
egyedülállóknak.
Téli tüzelő beszerzésének támogatására helyi munkaerővel, helyi
cég által készített magas hőértékű papírbrikett adományozását
tervezzük.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben azok a gyermekek
részesülnek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a jogszabályban előírtakat. A kedvezmény a tankönyvek, valamint az étkezési ellátás ingyenességére vonatkozik.
– Ebben az évben is részt veszünk a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatát működtető társulásban, amelyen belül
biztosítjuk az egyedül élő idős és beteg emberek biztonsága érdekében a napi 24 órás jelzőrendszeres figyelőszolgálatot.
– Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás lehetőségével biztonságot
nyújtunk az idős, beteg, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybetegek, illetve a hajléktalanoknak.
– A családsegítő szolgálatot igénybe vevő ügyfeleknek a gondozás
eredményeképpen nagyobb esélyük lesz az elhelyezkedésre, szociális problémáik megoldásához segítséget kapnak, erősödnek
családi kapcsolataik, saját érdekeiket jobban tudják képviselni, a
társadalomban való eligazodásuk könnyebbé válik.
– A közösségi pszichiátriai ellátás működtetésével a beteg lakókörnyezetében, szűkebb szociális kapcsolati hálójában nyújt segítséget az intézmény.

– A gyermekjóléti szolgálat elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzel-

mi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelését, a
veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzését.
– Működtetjük a Városi Konyhát, amelynek teljes körű felújítását
az idén elkezdjük. Erre a feladatra 30 millió forintot tervezünk.
– Idén befejezzük az Ivóvízminőség javítása Dabason elnevezésű
európai uniós beruházásunkat.
– A nagyobb biztonság elérése érdekében a kamerás térfigyelő
rendszer egy részének kiépítésére forrást biztosítunk.
Az önkormányzat önként vállalt feladatai 2015-ben:
– Elsődleges feladatunknak tekintjük 2015-ben a legégetőbb belvíz-elvezetési problémák kezelését, amelyre 40 millió forintot
különítettünk el.
– Az idei évben befejezzük Sáriban a Zarándok Közösségi Ház
építését és megkezdjük működtetését.
– Továbbra is vállaljuk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelő
intézet működtetését.
– A Dabasi Intézményfenntartó Központ szakmai felügyelete mellett működtetjük az általános iskoláinkat.
– Az eddigi ünnepi megemlékezéseket és állandó programokat
továbbra is megrendezzük. Szervezzük a honosításokat, működtetjük a városi kisvonatot, köszöntjük az újszülötteket és időskorúakat, megemlékezünk a jeles évfordulókról. Ez évben is tervezzük a Dabasi Napok és városrészi napok megrendezését. Továbbra
is támogatjuk a Dabasi Újság és különböző kiadványok megjelentetését, valamint a Rádió Dabas, a Dabas Televízió és a MAG TV
működtetését. A városi honlapot bővített formában, naprakész
tartalommal működtetjük. A továbbiakban is tervezzük az önkormányzat által alapított díjak átadását is.
Köszönjük a város lakosságának, hogy együttgondolkodással
segíti önkormányzatunkat a gazdálkodásban és a feladatok megoldásában.
Kőszegi Zoltán polgármester

Várható útlezárások
a Tatárszentgyörgy–Dabas
közötti mûúton
Február hónapban tervezetten a tatárszentgyörgyi lő- és gyakorlótéren lövészeti feladat kerül végrehajtásra és a Tatárszentgyörgy–
Dabas közötti műút időszakos lezárása várható!
Az átvezető talajutak katonai biztonsági őrséggel időszakosan lezárásra kerülnek, ezért a lő- és a gyakorlótéren, valamint a nagy robbantótéren való áthaladás korlátozva lesz a várható katonai mozgás
miatt az alábbi időpontban:
Február 18-án 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással
Február 19-én 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással
Február 20-án 08.00–18.00 óra között, időszakos műútzárással
A lő- és gyakorlótéren felmerülő problémával kapcsolatos információt a várpalotai laktanya-ügyeletestől kaphat az alábbi telefonszámon:
06-88/549-500.
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Testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én
ülést tartott.
– Az első napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Dabas Város
Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
– Ezt követően a testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól
szóló 29/2013. (XI.06.) rendeletet módosította, majd elfogadta a
lejárt határidejű önkormányzati rendeletek végrehajtásáról készült
jelentést.
– A testület a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és
családi események szolgáltatási díjairól szóló 10/2011. (I.26.) rendelet mellékleteit módosítva új rendeletet alkotott.

Tisztelt lakosság,
kedves ügyfelek!

– A Képviselő-testület elfogadta a 2015. évi munkatervet.
– Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult a
2863/1 hrsz-ú, belterületi ingatlan tekintetében az elővásárlási jogról
való lemondásához, mely a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény 68. § (6) pontja alapján megilleti.
– A Képviselő-testület engedélyezte az önkormányzat tulajdonát képező, dabasi 4531/5, 4531/6, 4531/7, 4531/8 hrsz-ú, ingatlan eladását.
– A testület a Váci Egyházmegye Szentjánosbogár Katolikus Családi
Napközi Hálózatának Mózes Családi Napközi (Felsődabasi Plébánia)
részére 2014. évben is 480 Ft nyersanyagáron biztosítja a gyermekek
számára az étkezést.
– A testület elfogadta a Magyar Zarándokút Társulás kérelmét.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A Műszaki Iroda előterében ELMÜ ügyfélszolgálat üzemel az
alábbi időpontokban:
hétfő 8.00–12.00; csütörtök 14.00–18.00 óráig

Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Műszaki Irodája új
helyen érhető el. Ügyfélfogadást a megszokott időpontokban, az
új helyen tartjuk az alábbiak szerint:
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Hétfő:13.00–16.00 h
Szerda: 8.00–12.00 h; 13.00–16.00 h
Péntek: 8.00–12.00 h

SZENT ISTVÁN
TÉR

U.

Tisztelt Adózók!
A 2003. évi CXXVII. jövedéki adóról és a jövedéki termék forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény a magánfőzőre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint módosultak.
A 2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezések bejelentésével
kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti adóhatóság jár el.
Magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsösében használható, legfeljebb 100
liter űrtartalmú, párlatelőállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen, a magánfőző által végzett
előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a
magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés
feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek
Ez év január 15-ig kellett megtennie a bejelentést. Amennyiben a berendezés fölötti tulajdon-
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Elérhetőségek:
Műszaki Iroda Ügyfélszolgálat:
Tel.: 29/561-278
Városüzemeltetés:
Tel.: 29/561-271; 29/561-253
e-mail: varosuzemeltetes@dabas.hu
Építéshatóság:
Tel.: 29/561-206
e-mail: ephat@dabas.hu
Közterület-felügyelet:
Tel.: 29/561-248

szerzés 2015. január 1-jét követően történik, akkor a tulajdonszerzést követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti
önkormányzathoz.
A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 Ft, melyet a
magánfőzőnek kell megfizetnie. A magánfőzőnek az előállított
magánfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettségét a tárgyévet
követő év január 15-ig kell teljesítenie. Az első átalányadó-fizetési
kötelezettség fizetési határideje 2016. január 15. Ha a
magánfőző nem állított elő a tárgyévben magánfőzött
párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A bevallási nyomtatvány a www.dabas.hu
honlapon, a Gazdasági Iroda letölthető nyomtatvá nya i kö z öt t me g t a l á l ható, i l le t ve a z
Adócsoportnál személyesen átvehető.
Adócsoport

önkormányzati hírek

A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tájékoztatója
Tisztelt Felhasználó!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló – többször módosított – 2011. évi
CCIX. törvény 63. §-a előírta, hogy csak olyan rendszerrel számlázhatjuk a víziközmű-szolgáltatás díját, mely biztosítja a díjak hibátlan
kiszámítását, megakadályozza a számlázási rendszerhez történő
jogosulatlan hozzáférést, valamint a számlázási információk észrevétlen módosítását.
A fentieknek való megfelelést tanúsítással kell igazolni. A tanúsítást csak erre akkreditált tanúsító szervezet végezheti el. A törvény
előírta, hogy a tanúsítást legkésőbb 2015. június 30-ig el kell végeztetni.
Cégünk – a DAKÖV Kft. – több korábbi víziközmű-szolgáltató
integrációjával alakult ki és az átalakulást követően a víz- és csatornadíj számlákat a magukkal hozott programokkal készítettük el, ezért a
számlázás nem volt egységes.
A törvény előírásainak úgy tudunk eleget tenni, ha a cég átáll egy
egységes vízdíjszámlázó program használatára és ezt a programot
akkreditáltatjuk.
Piackutatást végeztünk, melynek eredményeképpen a Libra
Szoftver Zrt. számlázási programját választottuk ki, és ezt akkreditáltatjuk.
Az új számlázási rendszer bevezetése – a korábbi felhasználói adatok átvétele – jelentős munkát és viszonylag hosszabb időt vesz igénybe, ezért a 2015. évi első számláinkat február hónapban – a koráb
biakban megszokott időponthoz képest – 10-15 napos késéssel tudjuk
kibocsátani.
Tekintettel arra, hogy a banki befizetések rögzítése is elhúzódik,
ezért az első számlán a felhasználói egyenleget – tartozást vagy túlfizetést – nem tudjuk feltüntetni.
Fokozatosan tudjuk átvenni a felhasználók kiegyenlítetlen számláit, ami viszont feltétlen szükséges ahhoz, hogy a késedelmes befizetéseket közvetlenül a számlákhoz tudjuk rendelni.
A számlázási rendszer átalakításával kapcsolatban átalakul ügyfélszolgálatunk is.
A DAKÖV Kft. központi ügyfélszolgálati irodáját Gyömrőn alakítjuk ki (címe: 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/A). Itt az új jogszabályi
előírásoknak megfelelően állandóan, a hét minden munkanapján
(hétfőtől-péntekig) heti 38 órás nyitva tartással, a hétfői munkanapon
este 20.00 óráig, szerdán és pénteken reggel 7.00 órától meghosszabbított nyitva tartással fogadjuk felhasználóinkat.
A teljes nyitvatartási időben biztosítjuk a bankkártyás és készpénzes fizetési lehetőséget (a központi iroda napi nyitvatartási idejét csatoltan közöljük). Ebben az állandó ügyfélszolgálati irodában a
cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló, vagy szerződést létesíteni
szándékozó valamennyi ügyfél intézheti ügyeit, függetlenül a felhasználási helytől.
A központi ügyfélszolgálati irodán túl üzemigazgatóságaink
(üzemegységeink) fiókirodákat is működtetnek. Az ügyfélszolgálati
fiókiroda az ellátási területen lévő felhasználási hellyel rendelkező felhasználókat és elkülönített vízhasználókat fogadja és biztosítja a
készpénzes fizetési lehetőséget, illetve igény esetén készpénzbefizetési
utalványt (csekket) ad ki.

A következő vízdíjszámlán minden felhasználónkat értesítjük,
hogy felhasználási helyéhez legközelebb hol működik a fiókiroda.
Az ügyfélszolgálati és fiókirodák nyitvatartási idejéről honlapunkon – www.dakov.hu – tájékoztatjuk felhasználóinkat és ügyfeleinket.
Fentiekkel kapcsolatban kérjük felhasználóink szíves megértését és
türelmét.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

TÁJÉKOZTATÓ
a központi ügyfélszolgálati
irodákról és fiókirodákról
1. Központi ügyfélszolgálati iroda

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft.
személyesen felkereshető központi
ügyfélszolgálati irodájának címe és nyitva tartása:
Cím: 2230 Gyömrő, Lengyel u. 8/A
Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8.00–20.00 óráig (meghosszabbított nyitva tartás)
Kedd:
8.00–14.00 óráig
Szerda: 7.00–15.00 óráig (korábbi kezdés)
Csütörtök: 8.00–14.00 óráig
Péntek: 7.00–13.00 óráig
Heti nyitvatartási idő: 38 óra
Bankkártyás és készpénzes vízdíjszámla fizetési lehetőség a teljes nyitvatartási idő alatt.

2. Fiókiroda
A DAKÖV Kft. személyesen felkereshető ügyfélszolgálati fiókirodája, ahol DABAS település felhasználóit és elkülönített vízhasználóit fogadjuk:
A fiókiroda címe: 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.
Nyitvatartási idő:
Hétfő: 8.00–12.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00–20.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00–12.00
Bankkártyás és készpénzes vízdíjszámla fizetési lehetőség az
ügyfélfogadási idő alatt.
A központi ügyfélszolgálati iroda és a fiókirodák telefonos,
fax és elektronikus elérhetőségét a www.dakov.hu honlapunkon
tesszük közzé.
2015. február
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Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról
Tilos az erdőben legeltetni, bármilyen hulladékot elhelyezni. Tilos
élő fáról, cserjéről gallyat, díszítő lombot levágni, mohát gyűjteni.
Tilos az erdő látogatójának – a munkavégzésre jogosultakon kívül –
motorfűrészt, 500 g-nál nagyobb fejtömegű fejszét, 30 cm-nél
nagyobb vágólap hosszúságú kézifűrészt magánál tartani a közforgalom előtt meg nem nyitott erdei utakon és az erdőben.
Az erdőben üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan
bárki saját felelősségére ott tartózkodhat. Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az az
erdő látogatója. Az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet.
Az erdő látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és
az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat. Az ott tartózkodók pihenését, a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet
indokolatlanul nem zavarhatja. Az erdőben lovagolni, illetőleg jár-

művel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad. Lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet. A turista útvonalat jól
láthatóan, jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell tartani.
Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja, és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti
vagy akadályozza. A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az
erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő
egyes részeinek a látogatását. Az erdő látogatásának korlátozását a
helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető
táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.

Támad az influenza!

Tisztelt közös képviselõk,
társasház-tulajdonosok!

Minden bizonnyal mindannyian tapasztaltuk, hogy az iskolákban,
óvodákban, a munkahelyünkön, az utcán, és az üzletekben is egyre
több beteg emberrel találkozunk. Az idei tél enyhe mivoltának
köszönhetően gyakoribbak voltak a felső légúti megbetegedések is.
Sokszor az egyik betegségből estünk a másikba, és most nyakunkon
az influenzaszezon is. Ha nem gondoskodtunk előre a védőoltás
beadásáról, vitaminpótlásról, akkor bizony nehéz időszak elé nézhetünk.
Az influenza egy olyan fertőző betegség, amelyért az influenzavírusok valamelyike felelős. Jellemzően nem a leghidegebb, hanem a
hűvös, nedves, párás idő kedvez a leginkább a vírusoknak. Gyakori
mutációjuk miatt, megfertőzött szervezetünk hiába gyárt ellenanyagokat az adott vírus ellen, a következő évi járvány idején az
ellenanyag-molekulák már nem ismerik fel a megváltozott vírust és
nem nyújtanak kellő védelmet ellene. A tünetek többsége egyszerre
jelentkezik, általában 4 nappal a fertőzés után. Tipikus tünetek:
száraz köhögés, reszketés, egész testre, ízületekre kiterjedő fájdalom és magas láz. Ahogy szűnik a láz, a vizes orrfolyás és a torokfájás válik kínzóvá. A beteg extrém fáradságot, gyengeséget érez.
Mivel az immunrendszer legyengül, az influenzában szenvedők
könnyen egy másodlagos fertőzés áldozataivá válhatnak.
Amennyiben hasonló tüneteket észlelünk magunkon, feltétlen
keressük fel háziorvosunkat, ne menjünk dolgozni, iskolába, óvodába, ezzel is segítve egy nagyobb járvány kialakulásának megakadályozását!
Sok pihenéssel, nagy mennyiségű folyadékfogyasztással, vitaminpótlással segíthetjük a folyamat mielőbbi lezajlását.
Nem lehet elégszer hangsúlyozni: az influenzát vírusok okozzák, és amennyiben nem lép fel másodlagos fertőzés, úgy nincs
szükség antibiotikus kezelésre!
Fontos a higiénia betartása, fertőtlenítsük gyakran a kezünket!
Vigyázzunk magunkra, egymásra! Jó egészséget kívánok mindenkinek!
Jurácsik Andrea
egészségügyi referens
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Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Mint arról már többen értesültek, 2014. február 1-jétől a társasházak törvényességi felügyeletét Dabas város jegyzője látja el.
E hatáskörben eljárva a jegyző hivatalból ellenőrzi a társasház
alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a társasház működésének és közgyűlési határozatának, jogszabályoknak való megfelelését.
Az adatok megküldését követően megtörténik azok összehasonlítása a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. Törvény szabályaival.
Ezután a társasház közös képviselőjének 60 nap áll rendelkezésére, hogy a megfelelő módosításokat elvégezze, majd visszajuttassa
Dabas város jegyzőjének.
Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított
60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági
kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított
30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a közös képviselő – ennek hiányában a társasház
tulajdonosa – többszöri felszólítás után is elmulasztja a kért iratok benyújtását, Dabas város jegyzője bírósághoz fordulva kéri a
képviselő elleni eljárás megindítását, amely bírság kiszabását is
jelentheti.
A törvényességi felügyelet ellátásának feltétele, hogy Dabas város
jegyzőjének legyen egy olyan nyilvántartása, amely tartalmazza a
város közigazgatási területén működő társasházakat.
Éppen ezért Dabas város jegyzője kéri önöket, hogy a jegyzői
megkeresést szíveskedjenek teljesíteni, a kért iratok beszerzéséről
gondoskodni és haladéktalanul a hivatalba eljuttatni!
További információ a 29/561-258-as telefonszámon kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Garamszegi Szófia
Turcsán Kende
Poloszka Márk István
Simári Lara
Gáspár Szimonetta
Jakab Szilárd Bence
Medve Márk Máté
Zsíros Edit
Koczó Dorina
Bukovszki Luca
Zakupszki Áron
Lakatos János Róbert
Harmincz Zoé Kitti
Závódka Ádám
Fojta Olívia
Czuprák Bottyán
Kürtösi Zsolt
Tokai Luca
Virág Vanda
Szántó Ákos
Tóth Laura
Tóth Barnabás
Buzás Izabella
Bálint Barnabás
Bózsik Szabolcs
Fülöp Izabella
Vad Inez
Balázs Csaba
Malecz Liza

Születési idô
2014. 11. 24.
2014. 12. 02.
2014. 12. 04.
2014. 12. 06.
2014. 12. 08.
2014. 12. 13.
2014. 12. 21.
2014. 12. 29.
2015. 01. 07.
2015. 01. 08.
2015. 01. 12.
2015. 01. 12.
2015. 01. 13.
2015. 01. 13.
2015. 01. 15.
2015. 01. 16.
2015. 01. 17.
2015. 01. 17.
2015. 01. 18.
2015. 01. 21.
2015. 01. 26.
2015. 01. 26.
2015. 01. 29.
2015. 02. 02.
2015. 02. 02.
2015. 02. 02.
2015. 02. 03.
2015. 02. 03.
2015. 02. 07.

Anyuka neve
Garajszki Mária
Ternák Mária
Sajgó Éva
Surman Tímea
Ötvös Eliza
Harmati Katalin
Zsíros Ágnes
Dévai Edit
Somogyi Szilvia
Harmincz Erika
Zakupszki Anita
Keserű Erika
Csepella Kitti Rita
Prokop Katalin
Greman Éva
Susán Ivett
Szabados Judit
Bujdosó Éva
Gyöngyösi Mónika
Pálfy Katalin
Zsigó Ágnes
Zsigó Ágnes
Kovács Anita
Gombár Erika
Nagy Katalin
Danyis Anikó
Szabó Nikolett
Valiskó Elvira
Kecskeméti Hajnalka

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Harmincz Istvánné Kollár Mária
Balog Vince
Zsolnai Józsefné Fűrjész Margit
Kancsár Sándorné Krizsán Julianna
Temesi István Jánosné Füredi Ilona
Zsíros Pálné Kiss Mária

Születési idô
1925. 02. 23.
1924. 02. 07.
1924. 02. 21.
1923. 02. 15.
1921. 02. 01.
1920. 02. 01.

Életkor
90 éves
91 éves
91 éves
92 éves
94 éves
95 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
február 26.
Buzás Sándor–Szabados Andrea
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
február 25.
Kozma-Bognár Jenő – Hamar Ildikó
Ardelean Dorel – Csorba Katalin Ibolya
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
február 17.
Sebők János Tamás – Molnár Erika
Kloczka János – Bese Erzsébet
február 23.
Krizsán József István – Kiss Valéria
február 24.
Szaller József – Prigyeni Terézia

30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
február 15.
Csernák József – Faul Éva
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
február 08.
Hornyák Ferenc – Kecskés Julianna
Bukovszki István – Serfőző Erzsébet
február 15.
Bardócz István János – Babicz Anna
Dr. Lelik Ferenc – Deák Anna
2015. január hónapban kötöttek házasságot:
január 06.
Király Gyula – Tóth Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Vásáriczki Józsefné (Gábor Margit)
Volenszki Györgyné (Fojta Mária)
Bernáth József
Krigel Lénárd
Mihalik István
Balogh László Ferenc
Vettorázi Gábor
Balogh Ferencné (Sziráki Julianna)
Hizsnyai Péter
Filler László
Botlik Lajosné (Lovistyek Mária)
Papp Ferencné (Gáspár Julianna Anna)
Kovács Béláné (Mayer Irén)
Molnár Sándor
Bábel Balázs
Kanyik Istvánné (Szabados Ilona Rozália)
Sallai János
Németh Mihályné (Somogyi Katalin)
Garajszki Miklós
Rozsnyói Tiborné (Bicskei Mária)
Kaldenecker Györgyné (Surman Borbála)

1925. 12. 12.
1928. 12. 07.
1939. 10. 18.
1940. 04. 01.
1928. 11. 08.
1926. 01. 21.
1958. 06. 07.
1933. 07. 07.
1953. 02. 16.
1955. 12. 14.
1932. 10. 13.
1950. 11. 01.
1924. 08. 26.
1947. 12. 28.
1920. 03. 22.
1927. 09. 14.
1952. 09. 28.
1929. 09. 19.
1938. 03. 29.
1949. 12. 18.
1930. 01. 05.

2014. 11. 27.
2014. 11. 29.
2014. 12. 10.
2014. 12. 24.
2014. 12. 29.
2014. 12. 31.
2015. 01. 02.
2015. 01. 02.
2015. 01. 03.
2015. 01. 08.
2015. 01. 09.
2015. 01. 16.
2015. 01. 17.
2015. 01. 17.
2015. 01. 19.
2015. 01. 20.
2015. 01. 20.
2015. 01. 25.
2015. 02. 01.
2015. 02. 05.
2015. 02. 07.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki Hizsnyai Péter temetésén
részt vett, sírjára koszorút, virágot helyezett, fájdalmunkban osztozott.			
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Balogh Ferencné, született Sziráki Julianna gyászszertartásán részt vettek, fájdalmunkban osztoztak és utolsó útjára elkísérték.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Molnár Sándor
temetésére eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmukban osztoztak.
Köszönjük továbbá Dabas Város Önkormányzatának a sok segítséget, és a Zárdakert Idősek Otthona munkatársainak a részvétteljes magatartást és az emberséges bánásmódot.
A gyászoló család
2015. február
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Eltávozott id. Bábel Balázs,
városunk díszpolgára
Január 19-én, életének 95. évében elhunyt idős
Bábel Balázs, a gyóni katolikus egyházközség legidősebb tagja, Dabas város díszpolgára.
1920. március 22-én született Gyónon, a község egyik legnagyobb családjában tizennegyedik
gyermekként. A testvérek a hagyományos paraszti életformát követve, a keresztény értékek szellemében nevelkedtek. Balázs bácsi 6 osztályt végzett, egy életen át sokat olvasott, jól ismerte a
magyar történelmet, az irodalmat, érdeklődéssel
figyelte a közélet, a politika folyamatait. Fiatalon a családi gazdaságban
dolgozott, és a helyi társadalmi életből is kivette részét. Az akkori
KALOT tagjaként több színdarabban játszott, a Barankovics-párt
aktív tagja volt. Fiatalon bekapcsolódott az egyházközség életébe, és 50
éven át volt a nehéz időkben a templom gondnoka. Elmondható róla is,
„Legfőbb gondja a Szent Templom volt.” (2 Makk 15,18)
Az 1956-os forradalmat bizakodva figyelte, tagja volt a gyóni
Nemzeti Bizottságnak. A 60-as évektől Budapesten dolgozott. A napi
munka után a háztájiban folytatta, kertjét még időskorában is példaértékűen művelte. A rendszerváltoztatáskor fiatalos lendülettel segítette
a KDNP munkáját.
2010-ben, kilencvenedik születésnapján Dabas Város Díszpolgára
címmel tüntette ki példás életéért az önkormányzat. Tavaly novemberben feleségével megünnepelhette házasságkötésük 65. évfordulóját.
Két, Istennel beszélő ember címmel kiadvány is készült róla és érsek fiáról a Díszpolgári portrék sorozatban. Több alkalommal hallhattuk
visszaemlékezéseit, a vele készült riportokat a Kossuth Rádió és a helyi
televíziók műsoraiban. Az elmúlt hetekben az Új Ember című katolikus hetilap külön cikkben emlékezett meg róla, mint az egyik leghűségesebb olvasóról.
Január 23-án, temetésén és az azt követő engesztelő szentmisén sok
százan búcsúztunk tőle. Ravatalánál Varga Lajos, a Váci Egyházmegye
segédpüspöke mondott gyászbeszédet, majd a jó Isten kegyelméért
imádkozva kísérhettük végső útjára Balázs bácsit. Az engesztelő szentmisén Talapka István kanonok, a Kiskunfélegyháza-Óplébánia plébánosa emlékezett meg családcentrikus életéről, majd dr. Tanczik Balázs
gyóni plébániai kormányzó szólt az egyházközségért végzett munkásságáról. Az égi hazában helyi szentként, kortársával és egykori szeretett
plébánosával, Bisztrai atyával együtt ma már ő is vigyázza utunkat. Két
évvel ezelőtti súlyos betegsége után, visszanyerve tiszta gondolkodását
ezt mondta érsek fiának: Mondjátok meg a plébánosunknak és az egyházközségi tagoknak, hogy van Föltámadás. Ebben a reményben búcsúzunk tőle. 			
Feldman László

Köszönetnyilvánítás
Hálás szeretettel köszönjük, hogy a dabasi polgárok közül oly nagy
számban vettek részt id. Bábel Balázs, Dabas város díszpolgára temetésén és gyászmiséjén. Illyés Gyula mondta, még hitben kételkedő
korában, hogy irigyli a keresztényeket, hogy a halálnak is kesztyűt
dobnak. Talán ezért is kért ő is egyházi temetést, mert az sokkal több,
mint végtisztességadás, egyszerre hitvallás is. Aki részt vett szeretett
halottunk temetésén, ugyanezt érezhette.
Bábel család
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SIKERESEN LEZÁRULT
A TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0012
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT A
D A B A S I TÁN C S I C S M I H ÁLY
GIMNÁZIUMBAN
A 2014. december 13-én tartott záró rendezvénnyel sikerrel lezárult a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0012 azonosító számú 284,77 millió forint összértékű, a „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Dabasi Táncsics
Mihály Gimnáziumban” című projekt megvalósítása. A 12 partneriskolával együtt a gimnáziumban 379 természettudományos tanórát tartottak meg, összesen 934 tanuló részvételével, a pályázat
keretében kialakított, egyidőben 36 fő tanuló foglalkoztatására
alkalmas ikerlaborban.
A sikeres pályázatnak köszönhetően a kitűzött célok maradéktalanul megvalósultak. Elsőként elkészült a gimnázium földszintjén, a
Bartók Béla út felől külön bejárattal két, egyenként 18-18 tanulót
befogadni képes ikerlabor, tágas fogadótér, egy nagy természettudományos előadóterem, tanári szoba, előkészítő helyiség, vegyszerraktár. A természettudományos központban a tanórák, foglalkozások megtartására a laborszaktanárok, a laboráns és a laborban tanórát tartó szaktanárok képzése, valamint a szemléltető-és kísérleti
eszközök megérkezése után kerülhetett sor 2014. szeptember
15-től. A fejlesztés eredményeként 12 partnerintézmény pedagógusaival együtt a fizika munkacsoportban 10, a biológia munkacsoportban 21, a kémia munkacsoportban 13, a földrajz munkacsoportban 9 pedagógus vett részt a szakmai megvalósításban, összesen 43 fő. Az alapvetően gyakorlati foglalkoztatáson, kísérletezésen, megfigyeléseken és méréseken alapuló tanórai munka összesen
934 tanuló számára teremtett lehetőséget a természet jelenségeinek
megismerésére, a természettudományos tananyag új szemléletű
elsajátítására. A tanórai foglakozásokat délutáni szakkörök,
műhelykonferenciák, és tudományos előadások egészítették ki
mintegy 27 óra időtartamban. A tanulók és a szaktanárok szakmai
kirándulásokon a természetben is végeztek terepmunkát, így többek között megfigyelhettek fehértavi daruvonulást, részt vettek a
fővárosban az állatok világnapi rendezvényen, megtekinthették a
Paksi Atomerőművet. A tanulók több tanulmányi versenyen is felmérhették a laborfoglalkozások során megszerzett tudásukat. A
fejlesztés eredményeképp a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
Öveges József Természett udományos Központjában egy fő laborvezetői és egy fő laboráns álláshelyet teremtett. Bővebb információ
a www.labor.dagim.hu címen olvasható.
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
február havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óra
kedd: 8.00–20.00 óra • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óra
péntek: 8.00–23.00 óra • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Pilinke Énekegyüttes: péntek, 16.00–17.00 óráig
vezeti: Solymosi Borbála
Forgatós Néptánccsoport: péntek, 20.00–23.00 óráig
oktató: Farkas Gábor
Kékibolya Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
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 Ildikó
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: február 24-től
kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport: péntek, 16.00–17.00 óráig
oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
március 7. 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
Szabad Evangélisták Szövetsége: kedd 18.00–19.30 óráig

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06 30/534-1138
E-mail: galeria@kmkdabas.hu, www.kmkdabas.hu

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Téli nyitva tartás:
(március 27-ig)

hétfőtől péntekig 09.00 –17.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

A Dabasi Erkel Ferenc Zeneiskola növendékeinek sikere

Pásztor Bendegúz hegedül

A ZENEBARÁTOK KLUBJA sorozat keretében az
Óbudai Társaskör Kamaratermében lépett fel Vincze
Zsuzsanna hegedűművész tanítványaival február
negyedikén délután.
Vincze Zsuzsanna a zeneiskola hegedű tanszakának tanára, és maga is gyakran lép fel hangversenyeken, komolyzenei koncerteken. Most az intézmény
meghívására saját tanítványaiból állította össze a fellépők névsorát, így lehetőséget adva, hogy a fővárosi
közönség előtt is megmutathassák tehetségüket, és
ízelítőt adjanak a dabasi zeneiskolában folyó munkából.
A műsorban többek között Händel, Portnoff,
Rieding, Rameau, Szkrjabin, Bach, Weiner és
Moskowski műveiből hangzottak el részletek.
Az évek óta tartó, komoly és lelkiismeretes munka
meghozta gyümölcsét, a gyerekek nagy átéléssel és
maximális koncentrációval játszották a darabokat. A
legnagyobb sikere Pásztor Bendegúznak volt, akit a
műsor szervezője végül meghívott az év végi koncertre,

ahol a legjobbak mutatkozhatnak be a nagyközönség
előtt.
A fellépők névsora: Márai Kata, Pesti Lili,
Garajszki Erzsébet, Surman Lili, Pásztor Csenge, Pásztor
Bendegúz, Csernovszky Márk és Vincze Zsuzsanna.
Zongorán kísért dr. Tabajdi Gyuláné Varga Ágota, aki a
koncert végén négykezest játszott dr. Weinperné
Kovács Ildikóval, szintén nagy sikert aratva.
Az Óbudai Társaskör a koncertélet legjelesebb
kamarazenekarainak ad helyet: a Liszt Ferenc
Kamarazenekar, a Budapesti Vonósok mellett fiatal
formációk, az Anima Musicae Kamarazenekar és a
Qaartsiluni Ensemble is itt tartják próbáikat. Ide
kötődik az idén hatvan éves Óbudai Kamarazenekar.
Mellettük jól megfér az igényes könnyűzenét játszó
Budapest Ragtime Band is.
Ebbe a patinás légkörbe kóstolhattak bele a dabasi
diákok is, és maradandó értékeket megtapasztalva térhettek haza Dabas városába.
Sebján Emese
2015. február
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Halász Móricz-kúria – februári programok
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 • 06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek, 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
FotóKÖR
február 24. (kedd) 18.00–19.30 óráig, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 16.00 – 18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
KreÁlom
február 20. (péntek) 16.00–19.00 óráig,
vezeti: Krigel Viktória
MI MÉG OLVASUNK KÖR
február 24. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Dancs Rózsa: Pokoljárás című könyvéről beszélgetünk
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
március 16. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Horgolóklub
március 9. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
INGYENES ANGOLKÖR – szerda 10.00–12.00 óráig
tanár: Juhászné Balog Petra
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen?
Akkor csatlakozz alapfokú
nyelvvizsga felkészítő kurzusunkhoz!
szerda: 11.00–12.00, tanár Juhászné Balog Petra
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik nyelvi szintje már megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét és elsősorban tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására és a
vizsgatechnika fejlesztésére és vizsgatippekre van szükségük.

Dalkör – csütörtök: 18.00–19.30 óráig
vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin

Társult Önkormányzatok ,,Együtt’’ Segítőszolgálatának
KOSÁRFONÓ KLUBJA
Március 5. (csütörtök) 17.00 órától
csoportszervező: Nyíriné B. Katalin

BABA-MAMA KLUB – szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
SZÍNJÁTSZÓKÖR
szerda: 18.00–20.00 óráig, vezeti: Farkas Pál
DINAMIKUS HATHA JÓGA
kedd: 18.00–20.00 óráig; oktató: Faragó Éva
STRESSZOLDÓ HATHA JÓGA
péntek: 18.00–19.30 óráig, oktató: Faragó Éva
Asszonytorna szerda: 10.00–11.30 óráig
oktató: Dr. Botta Ilona

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

Március 6. (péntek)
húsvéti képeslapkészítés
15.00–18.00 óráig

Tisztelt Dabasi Lakosok!

„Hívogat az iskola…”

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 2015. január
1-jétől végzett hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó díjakat a továbbiakban nem havonta az önkormányzat díjbeszedőinek, hanem kéthavonta készpénz-átutalási megbízáson (postai sárga csekk) kell társaságunk felé megfizetni. A
számlát – melynek első oldala tartalmazza a készpénz
átutalási megbízást – első alkalommal március hónapban
postai úton küldi ki társaságunk. A továbbiakban is a kéthavi
szolgáltatás elvégzése után 30 napos fizetési határidővel kell
a sárga csekken a díjfizetésnek eleget tenniük.
A változás a csoportos beszedéssel fizetőket csak abban az
esetben érinti, ha a kéthavi díj a megbízáson megadott limitösszeget túllépi. Ilyen esetben kérjük, hogy forduljanak
számlavezető pénzintézetükhöz, hogy az összeg leemelése a
jövőben is zavartalanul működhessen.

A Gyóni Géza Általános Iskola ebben a tanévben is várja a
leendő első osztályos gyerekeket előkészítő foglalkozásokra.
Célunk, hogy a nagycsoportos ovisok megismerkedjenek az
iskolai eszközökkel, szokásokkal. Próbálják ki azt, hogy milyen
iskolásnak lenni!
A foglalkozások időpontjai: március 3., március 10.
március 17., március 24.
március 31.
Helyszín: Gyóni Géza Általános Iskola,
Dabas-Gyón, Szőlő utca 2.
Minden foglalkozás 16.15-től 17.00 óráig tart.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat a 29/367-391-es telefonszámon.
(A foglalkozások ingyenesek.)

Megértésüket előre is köszönjük!
NHSZ Dabas Kft.
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Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Játsszunk iskolásat,
hogy a
mi iskolánk legyen a te iskolád!

intézményeink hírei

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
februári programjai

Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com, gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc
csütörtök 17.00–19.00 óráig
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig

Balázsjárás a Zárdakertben
A balázsjárás szokása Szent Balázs püspök napjához (február 3.)
kapcsolódik.
Ezen a napon a diákok házról házra járva köszöntőket kántáltak
és élelmet, alamizsnát gyűjtöttek maguknak és a tanítójuknak, valamint hívták a még otthon lévő gyerekeket az iskolába. Ezért is nevezték őket Balázs „vitézeinek”.
Balázs „vitézei”ugrándozva köszöntöttek be a házakhoz, a szoba
közepén vasnyársat tűztek le, s daloltak, táncoltak. A háziak megvendégelték az ünneplő ruhás, szalagos, bokrétás gyereksereget.
Ezt a kedves népszokást elevenítjük fel évről évre a gyóni hittanos
gyerekekkel, a Zárdakert Idősek Otthonában.

Hétfő: 18.30–19.30 – Pilates (Mrázné Gogolák Éva)
Kedd: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Szerda: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)
Csütörtök: 18.30–19.30 – Karate (Bábel Csaba)
19.30–20.30 – Aerobik (Hornyák Regina)
Péntek: 18.30–19.30 – Aerobik (Mrázné Gogolák Éva)

KYSELICA/TÉLTEMETŐ ÜNNEP

Március 22. (vasárnap)
Gyülekezés időpontja és helyszíne: 14.30,
Sári Szlovák Udvar (2371 Dabas, Mánteleki u. 3/D)

Sári citerások Újpesten
Január 31-én az újpesti Ady Endre Művelődési Ház farsangi szlovák
estjén lépett fel külön-külön és együtt is a sári Bazsalicska és a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola Fialecska citerazenekara.
Várhatóan a felnőtt Bazsalicskások nyomdokain haladva a
Fialecskának sikerül az ifjúság körében felkelteni a színvonalas népzene iránti érdeklődést. A gyerekek szívesen szerepelnek együtt a
tapasztaltabb felnőttekkel, egyben példát is látva a háromszoros
Aranypáva-díjas Bazsalicska kitartó munkájában. A közös munka
főleg annak köszönhető, hogy mindkét csapat vezetője Szlama
László. Nem véletlenül kaptak meghívást Újpestre, hiszen a
magyarországi szlovákság körében hamar szárnyra kél a hír, kit
érdemes egy-egy rendezvényre meghívni, ha igazán szép szlovák
dalokat hallgatva szeretnének ünnepelni.
Szabó József János

A lakók nagy szeretettel fogadják a gyerekek műsorát és a hagyományt őrizve meg is vendégelik őket zsíros kenyérrel és csokoládéval.
Köszönjük a gyerekek szolgálatát és a Zárdakert Idősek
Otthonának a szíves fogadtatást!
Beles Tünde hitoktató

Szentjánosbogár
Katolikus
Családi Napközihálózat
Kedves Szülők!
CSALÁDI NAPKÖZI HÁLÓZATUNK ÚJ
NAPKÖZIVEL BŐVÜL DABASON, AHOVÁ
SZERETETTEL VÁRJUK 1–3 ÉVES KORÚ
GYERMEKEIKET!
Korunk hatalmas problémája, hogy a szülőknek hamar vissza
kell menniük munkahelyükre, így gyermekeik ellátása nehezen
megoldható. A gyermek természetes közege a család, ezért hozzuk létre Családi Napközinket, amelyben gyermekek napközbeni ellátását biztosítjuk, szűk családi környezetben.
Az ellátás díja 20 000 forint/ hónap+étkezési díj
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, keressenek minket
az alábbi elérhetőségen:
Telefon: 06-30/337-95-72
2015. február
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Kedves Támogatóink,
kedves Barátaink!
Engedjék meg, hogy ezúton köszönjük meg mindazok segítségét, akik
önzetlen hozzájárulásukkal és támogatásukkal lehetővé tették számunkra, hogy megvehessük, felszerelhessük és a közszolgálatba állíthassuk a DKMK Nonprofit Kft. mentőorvosi (mentőtiszti) kocsiját. Köszönetet mondunk Dabas Város Önkormányzatának, illetve
minden vállalkozásnak és azok menedzsmentjének, hogy nagyban
hozzájárultak kezdeményezésünk sikerének megvalósulásához.

A mentőorvosi-mentőtiszti kocsi (MOK) egy olyan személygépkocsi, amely a rohamkocsik felszereltségével és szakszemélyzetével rendelkezik, illetve látja el annak feladatait.
Működésünk és tevékenységünk (terveink szerint) az állami mentőszolgálattal együttműködve akkor teljesedik ki, amikor a riasztás esetén épp nincs elérhető mentő vagy orvos a környéken, így a kocsit mozgósítva azonnal és nagyon rövid időn belül a helyszínre tud érkezni és
meg tudja kezdeni az első sürgősségi, életmentő beavatkozásokat.
Ahhoz, hogy szolgálatba állíthassuk a mentőorvosi-mentőtiszti
kocsit, biztosítanunk kell annak havi fenntartásának költségeit. Ez
bizony nehézséget okoz, mivel működésünket tudatosan nonprofit alapokra helyeztük, hogy ennek a nemes kezdeményezésnek és működésünknek célja ne a profit szerzés legyen, hanem a lakosság sürgősségi
orvosi ellátása és a környéken élő emberek életének megmentése.
Hiszünk abban, hogy minden perc számít! Hiszünk abban is,
hogy egyszer pont az ön egyik közeli hozzátartozóján segíthet a kocsi,
vagy épp mentheti meg az életét! Reméljük és bízunk abban, hogy egy
közös ügyért és célért, továbbra is számíthatunk Dabas város és a
régió önkormányzatainak, vállalkozásaink, illetve lakosságának
támogatására.

Minden adományt szeretettel fogadunk! Segítsünk, hogy a
kocsi minél előbb megkezdhesse működését! Kérjük támogatását a mentőorvosi kocsi üzemeltetéséhez!
Telefon: Dr. Talabér János és Gogolák Gábor: +36-20/982-0767
www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Számlaszámunk: 10402128-50526766-85851006
Eddigi támogatóink:
Dabas Város Önkormányzata nagylelkű támogatást nyújtott a
LIFEPAK-12 kompakt defibrillátor beszerzésére.
A Roche Kft. adományából a teljes gyógyszerkészlet beszerzésre
került!
Gogolák Gábor, Vadkerti Miklósné, Gacsal Antal és Neje, Horváth
Sándor, Vadkerti Zsolt, Csontos József, Valentyik Ferenc, Bánkiné,
Gogolák Lajosné, Murárik István, Debreceni Menyhért, id. Talabér
János, Zsolnai István, Németh László, Kubik Pálné, Veres József,
Birizdó Imre, Gudmon Zsolt, dr.Talabér János, Talabér Johanna,
Talabér Bertold, Bálint Tamás és Bálint-Liga Mónika, Harsányi Éva
(MikroKem Kft.), Szabó István, Szandhofer János, Révész Károly,
Turán Klára, Bozsik József E.V., Nagy Roland, Jámbor Éva, Woy-Bau
Kft., Chemität Kft., Pelu-Ker Kft., Iródeák Üzletház, Fer-Ker Kft.,
Tusák Bt., Gebura Mihály, Eisman Kft., Patina Zrt., Trenyik Kft.
SZPONZORAINK – akik havi támogatással a mentőorvosi
kocsi fenntartását támogatják:
Metál-99 Kft., Wellis Kft., Tesz-97 Kft., Kancsár Transz Kft.,
Trendcoop Kft., Petrányi József Kft.
TOVÁBBI SZPONZOROK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!
Adománygyűjtő pontokat is kihelyeztünk:
Vadkerti Autójavító Kft., Kaszpi Computer, Béres Gumi Kft.,
Íródeák 2000 Bt., sári Abc, Kosztolányi húsbolt, Bor cukrászda, Albán pékség, Faház Presszó, Dani bolt, József Attila u.
zöldséges, Bódi barkácsüzlet, Dalos söröző.
Médiatámogatóink:
Dabasi Újság, Rádió Dabas , Dabas TV, MAG TV, 5 MP weblap
Egyéb támogatóink:
Jako Rescue Kft., Hungary Ambulance Kft.,Vadkerti Autójavító Kft.,
Polgárőrség Dabas (fényhíd), Go Visual Studio (reklámanyag készítése),
Csiszi Autóhifi (fényhidak felszerelése), Rim ügyvédi iroda (ingyenes cégalapítás), Jakab Tax (könyvelés), Dekor Center (ingyenes fóliázás).
Dr. Talabér János és Gogolák Gábor

Az IdA Projekt zárása

a Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
A Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző
Iskola és Kollégium összesen tíz német csoportnak biztosított szakmai gyakorlatot az elmúlt
hat év során. A projekt integrációs célokat szolgál, ahogyan arról korábban is hírt adtunk,
lényege, a szakmai gyakorlat biztosítása mellett,
az ország kultúrájának, nyelvének megismerése
és a felnőtt életre történő nevelés. Minden csoport egy hónapot tevékenykedett iskolánkban,
ahol tanáraink és dolgozóink a nap 24 órájában
színes programok kal tették gazdagabbá
magyarországi tartózkodásukat. A szervezésbe
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bekapcsolódott iskolánk gyakorlati képzőhelye,
a Szakképző Központ Nonprofit Kft. is. A vendégek minden alkalommal jól érezték magukat
Dabason is, a különböző internetes portálokon
és a német sajtóban megjelent cikkek is ezt
támasztják alá. Több ízben Dabas város vezetői
is személyesen fogadták a csoportokat a
Polgármesteri Hivatalban. Örömünkre szolgál,
hogy részt vehettünk a projektben, bízunk
benne, hogy egyéb módon a jövőben is lesz folytatás!
Stégner Péter
intézményvezető

hitélet

Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI

Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei

• Február 18-ával, hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjt. A böjtölési fegyelem
kimerítő részletességgel olvasható egyházközségünk szórólapján, amely mindkét
templomunkból folyamatosan elvihető.
Rendszeres nagyböjti programjaink:
– Szentgyónási alkalmak: hétfőn és pénteken a 17.00 órai szentmise után több mint
1/2 óra (18.15-ig); szombatonként 16.45–
17.00-ig. További gyónási lehetőségek:
legtöbb vasárnap 10.15–10.30; hamvazószerdán (febr. 18.) 16.30–17.00; febr. 25.,
márc. 4. és márc. 11-e szerdákon 18.00–
18.30; a többi szerdán a 17.00 órai szentmise után 18.15-ig.
– Keresztút közös imádkozása: minden pénteken 16.00–17.00 óráig, továbbá ld. a
külön hirdetést márc. 14-ről.
– Lelkigyakorlatunk: szokás szerint három
egymást követő szerdán, azaz febr. 25.,
márc. 4. és márc. 11-én a szentmise
helyett, 17.00–18.00 óráig. Idei témája: a
böjtölés.
• Keresztelési szentmiséinket február 22-én
és március 15-én 10.30-kor tartjuk Gyónon.
Ugyanezeken a napokon a 8.30-as kezdetű
szőlősi szentmiséinket a 10 éven belül, az
adott hónapban elhunytjainkért ajánljuk fel.
Február 22-én a szőlősi szentmise előtt
7.45-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
• Havi családi délutánunkat febr. 28-án 14.00–
17.00 óráig tartjuk a plébánián. Mindhárom
generáció tagjait szeretettel várjuk.
• Gitáros gyerekmisénk: március 1-én 10.30tól Gyónon. Ugyanaznap 15.00 órától: jótékonysági teadélután a plébánián. Erre is szeretettel hívjuk mindhárom felekezet tagjait.

• vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, 11.00-kor pedig diákmisét
• csütörtökönként 17.00-kor igeliturgia
• pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise
Templomunkban GYÓNÁSI LEHETŐSÉG minden héten, pénteken és szombaton az esti
szentmisék előtt van.
• Február 18-án, hamvazószerdán elkezdődik
a nagyböjti idő. Ezen a napon SZIGORÚ
BÖJT van érvényben, mely szerint betöltött
18 éves kortól 60 éves korig csak 3-szor
ehetünk, húst nem fogyaszthatunk és csak
egyszer lakhatunk jól.
• Nagyböjt péntekjein betöltött 14 éves kortól
tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!
Ezeken a napokon a szentmise előtt fél órával keresztutat végzünk.

Nagyböjti koncert
Tűz Tamás jezsuita pap-költő
verses keresztútját Pipó József
megzenésítésében adják elő
a zeneszerző és barátai
a gyóni katolikus templomban,
március 14-én, szombaton
18.00 órai kezdettel.
A részvétel ingyenes, hívunk minden
érdeklődőt, hogy a zenés áhítat
segítségével elmélkedjünk Krisztus
irántunk való mérhetetlen szeretetéről...

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
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órai kezdettel a gyülekezeti házban
• Kóruspróba a hernádi Általános Iskolában
pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Március 22., vasárnap délután 15.00 órakor
szeretetvendégség a gyülekezeti házban
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet!
w w w.parokia.hu/lap/dabasireformatus-egyhazkozseg
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Február 22., vasárnap 15.00 óra: szeretetvendégség a gyülekezeti há zban
– hittanos és konfirmandus gyermekeink
rövid műsora, versek és tombola
• Március 1., vasárnap 15.00 óra szeretetvendégség a gyülekezeti házban
– meghívott vendégünk, előadó: Bata
Ambrus rendőr őrnagy

Mindkét alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk
a testvéreket!
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
(7.–8. osztály)
10.00 óra istentisztelet a gyülekezeti házban
10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Hétfő: 9.30-kor istentisztelet a Zárdakert
Otthonban (minden hónap 2. hétfőjén)
11.00 órakor istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában (minden hónap 2. hétfőjén)
• Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra a
gyülekezeti teremben
16.00 óra konfirmáció-előkészítő (6. osztály)
• Péntek: 15.00 óra gyülekezeti hittanóra
18.00 óra imaközösség, bibliatanulmányozás (havonta egyszer)
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket alkalmainkra!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
Február hónapban gyülekezetünk három szeretetvendégséget tart. Eddig két szép alkalmunkról számolhatok be. Február 1-jén
Bálintné Kis Beáta tartott előadást: 18 év mis�szióban címmel, mely után tombolát rendeztünk.
A másik alkalmon Pesics Zsuzsanna iskolapszichológus tartott előadást az „Érlelő szeretet, érlelő család” témakörben, melyet tombola követett ebben az esetben is.
• Február 22-én, böjt első vasárnapján a
kórusunk szolgál az istentiszteleten.
Istentiszteletek: minden vasárnap
10.00 órakor
Konfirmációs óra:minden pénteken
15.30 órakor
Kórus: minden pénteken 17.00 órakor.
Az istentiszteletek ideje alatt a gyermekek
részére Kistemplom-foglalkozást tartunk.
Kérjük, hogy akinek van rá lehetősége, és
megteheti, rendezze az egyházfenntartási járulékát.
Szeretettel hívjuk és várjuk alkalmainkra, családjával együtt.
További információ gyülekezetünkről a
Facebook-on található.
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
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Trianon emlékezete
Idén lesz immáron 95. éve, hogy azon a bizonyos júniusi napon, 1920-ban a magyar történelem
egyik legsajgóbb fordulata bekövetkezett. A trianoni békeszerzõdés egy olyan esemény, amely visszafordíthatatlan folyamatokat indított el a magyar történelemben és a magyar lelkületben. A Táncsics Mihály Gimnázium a méltó emlékezést és az összefogást
elõsegítendõ idén immáron 7. alkalommal rendezi meg
Trianon-versenyét március 13-án, pénteken. A közelgõ
idõpont kapcsán a vetélkedõ egyik szellemi atyjával és
fõszervezõjével, Kiss István tanár úrral beszélgettem.
– Hogyan és mikor indult az iskolában ez a vetélkedő? Foglalja össze
nekünk a kezdeményezés megszületését!
– Az ötlet Pásztor Gergely igazgatóé volt, aki amint odakerült
hozzánk, felvetette, hogy minden évben szervezzünk egy ilyen versenyt, amely a 100. évfordulóra egy nagyobb léptékű, akár országos
méretű vetélkedővé nőheti ki magát. Így méltóképpen emlékezhetünk
meg a trianoni döntésről.
Az iskola önkormányzati segítségnyújtással biztosítja a rendezvény anyagi kereteit, mi pedig a szervezésre koncentrálunk. A versenyen általános és középiskolák egyaránt részt vehetnek. Majdnem
mindegyik környékbeli általános iskola általában él is ezzel a lehetőséggel. A mi kisgimnazistáink is ebben a kategóriában versenyeznek.
A másik kategória pedig azon gimnáziumok számára nyitott, akik
szívesen látogatnak el hozzánk egy ilyen jellegű versenyre. Az ócsai,
a monori és a gödöllői református gimnázium mindig részt vesz az
eseményen, de más középiskolák is megjelennek nálunk. A versenyt
minden esetben külsős zsűri bírálja el.
– Jellemző-e esetleg a részvétel a határún túli, magyarlakta területekről is?
– Ez szintén egy kiemelt fontosságú részlete a történetnek, amelyet szintén az igazgató úr gondoz. Munkáccsal már van működő
kapcsolatunk és ebből fakadóan reményeink szerint ebben az évben
már csapatot is fogadhatunk Kárpátaljáról. Ráadásul most először
úgy tettük közzé a kiírást, hogy minden résztvevő iskola, főleg középiskola lehetőség szerint hozzon egy testvériskolát is magával a határon túlról. A határon túli résztvevők beszámolót is tartanak a saját
élethelyzetükről, hogy ezekkel a különleges bemutatkozásokkal,
vetítésekkel is színesítsék a rendezvény egészét.
– Hogyan épül fel maga a verseny, illetve milyen anyagból kell, készülniük a résztvevőknek?
– Minden évben elkészítünk egy egyoldalas versenykiírást, amelyet elküldünk a középiskoláknak és a környékbeli általános iskoláknak. Szerkezetét illetően egy elég hosszú, 3 vagy 4 fős csapatversenyről van szó. Mindezek mellett ott vannak még a kísérők és a felkészítő
tanárok is. Így általában egy nagyon jó, színes közösség látogat el
hozzánk erre a programra.
A versenyen túl a találkozó igazi célja a „hagyományteremtés és a
közös gondolkodás kialakítása” (ez a mottónk is), hiszen Trianon,
határon innen és túl mindannyiunk közös öröksége.
Ami a háttéranyagot illeti, meghatározott, hogy milyen általános
műveltségi ismeretekkel kell rendelkezniük a diákoknak, ismerniük
kell többek között a történelmi Magyarország tájegységeit, hiszen a
résztvevők, vagy éppen a látogatók egy része, e területekről érkezik.
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Mindezek mellett némi irodalmi és egyéb ismeretre is szükségük van
a csapattagoknak. A legprogresszívabb rész az, amikor a gyerekeknek
forrásokat kell kezelniük, feldolgozniuk. Az adott napra berendezünk egy külön termet a források számára, sőt van egy térképtermünk is, ahol különféle régi atlaszokból kell kibúvárkodni a választ.
Hasonló a helyzet a forrásokkal is, hiszen itt például Trianonjegyzőkönyvekből, vagy éppen szakkönyvekből, esetleg folyóiratokból kell kikeresni és értelmezni a megfelelő választ rejtő részeket.
Vannak kiegészítő kihívások is, hiszen előfordult már, hogy a plakátkészítés is helyet kapott a kivitelezendő missziók között. Rendkívül
változatos, színes és kreatív plakátok születtek Trianon témakörben.
Általában a csapatok 7-12 évfolyamos tanulókból épülnek fel,
iskolánként 2-3 csapat jelentkezhet és a felkészüléshez pedig elengedhetetlen a Száray-féle középiskolai tankönyv III. és IV. osztályosok számára készített része, mindezeken túl a Rubicon folyóirat is
egy hasznos kiadvány, a szellemisége is teljes egészében megegyezik a
mi elképzelésinkkel. Ennek fényében most is vállaltuk, hogy a határon túli résztvevőknek megküldjük a Rubicon tavaly júniusi, Trianonszámát, hogy ezzel is elősegítsük a hatékony felkészülést.
– Ez eddigi hét év statisztikáinak fényében hogyan alakultak a helyezések? Hogyan épült fel a rangsor?
– Az idősebb kategóriában eddig Ócsa és Monor nyújtott kiemelkedő teljesítményt, de a mi diákjaink is derekasan helyt álltak az igen
erős mezőnyben. Ami pedig az általános iskolai részt illeti, itt eddig a
lelkes és felkészült tanulóink általában maguk mögé utasították a
mezőnyt. Én vagyok a felelőse a tartalmi összeállításnak, a verseny
lebonyolítója pedig Blahó Erzsébet tanárnő.
– Az elmúlt évtizedekre visszatekintve és a jelen helyzetet is ismerve,
ön szerint mi Trianon legfontosabb üzenete a mai ifjúság számára?
– Véleményem szerint, nem magyar ember az, akinek nem fáj
Trianon. Amíg lesznek magyarok ezen a Földön, addig nekik Trianon
fájni fog. Itt természetesen egyáltalán nem a revíziós törekvésekre
gondolok. Egyszerűen kötelességünk törődni a határon túli magyarokkal, és mi úgy érezzük, hogy a magyarság jelenlegi, határokon túlmutató összetartozását szolgálja egy Trianon-vetélkedő is. Már
számtalan érdekes, az elcsatolt területekről érkező vendég fordult
meg nálunk, és reményeink szerint ebben az évben ez a kör továbbbővül majd.
– Van-e bármilyen olyan gondolat, amelyet szeretne idefűzni a beszélgetés zárszavaként?
– Én annakidején, még a Kádár-korszakban végigtúráztam a
Kárpát-medencét, úgyhogy, ha behunyom a szemem, akkor ezek a
feledhetetlen tájak és képek mindig visszatérnek. A kinti közösségek
tagjai, az ott élő emberek frontvonalban vannak a mi viszonylagos
biztonságunkhoz képest. Napról napra meg kell küzdeniük azokkal
a sérelmekkel, amelyek a magyarságuk okán érik őket, bármelyik
szomszédos országról is legyen szó. Ennek eredményeként az ő
magyarságuk, hitük nagyon tiszta. Úgy érzem, hogy hozzájuk képest
mi esetenként langyosak, közömbösek, elkényelmesedettek vagyunk.
Néha elég néhány apró de őszinte, szívhez szóló mondatot váltani a
ottani magyarokkal ahhoz, hogy az ember elmélyüljön, elgondolkodjon.
– Tanár úr, nagyon köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a versenyhez és a további tanításhoz!
Kancsár Krisztián
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BALOGH II. SÁNDOR,

A CSAPATKAPITÁNY

Sportszerető és hálás közönség a dabasi.
Számon tartjuk a teljesítményt, sőt a mi
dicsőségünk is, ha lányaink-fiaink közül
valaki kiemelkedik és eljut a legjobbak közé.
Éppen ezért meglepő, hogy a sporttörténészek listáin a világverő labdarúgó magyar
Aranycsapat bővebb keretéhez sorolt gyóni
születésű Balogh II. Sándor (*Gyón, 1920.
március 18. †Budapest, 2000. február 6.)
emlékéből milyen keveset őriztünk meg. A
legidősebb gyóniak között azért akadt, aki
magyarázatot tudott adni erre a szokatlan
jelenségre, mondván: „A kis Sándor, talán ha
ötéves lehetett, amikor a szülei elköltöztek
Gyónról. Nem nálunk kezdte az iskolát és
nem Gyónon kezdett el f utba llozni.
Újpestről, a Dózsából került a válogatottba.”
A labdarúgó-karrier 13 évesen a Pest
erzsébeti ESMTK ifi-csapatában kezdődött, de már 16 évesen a felnőtt keret tagja
lett. Húszévesen igazolta le az Újpesti TE,
ahol 1940 és 1953 között 348 élvonalbeli
mérkőzésen szerepelt. Szélsőhátvédet ját-

szott, szükség szerint hol a jobb, hol pedig a
baloldalon erősítette a védelmet, mert mindkét lábával egyformán jól bánt. A szakírók
szerint kiváló helyezkedési érzék, tökéletes
technikai tudás, pontos becsúszások, látványos „ollózások” és „csukafejesek” jellemezték a játékát. Háromszor volt bajnokcsapat
tagja (1945, 1945-46, 1946-47), 1942 és
1950 között huszonnégyszer szerepelt a
magyar válogatottban. A nemzeti csapatban 1945-től együtt játszott a hét évvel fiatalabb Puskás Ferenccel, mint azt az
inte r ne te n könnye n me g tek int he tő
Fortepan fotóarchívum több felvétele is
megörökítette. Társai megbízható, jó játékosnak tartották, a közönség szerette, ezért
őt bízták meg a csapatkapitányi teendőkkel,
s a karszalagot 1950-ben éppen Puskás
Ferenc vette át tőle. 1945 -ben az év labdarúgójának választották. Aktív pályafutása
utá n, 1953-tól ed zőké nt dolgozot t .
Síremléke Újpesten, a Megyeri úti temető
7105-VII-0-31. parcellájában található.

Napjaink aktualitása, hogy Buzánszky Jenő távoztával az élők
közül az utolsó legenda is az égi futballmezőre érkezett. Újra együtt van a magyarság
nagy csapata, soraiban Balogh II. Sándorral,
aki a hírnév felé vezető úton mégiscsak
Gyónon tette meg az első lépéseket.
V. F.

FOTÓ: FORTEPAN/KOVÁCS MÁRTON ERNŐ
A két csapatkapitány, Riccardo Carapellese és Balogh II. Sándor
zászlócseréje a Magyarország–Olaszország (1:1) válogatott labdarúgó mérkőzésen. 1949, Megyeri út

A kupagyőztes magyar csapat álló sorában Puskás Ferenc mellett
Balogh II. Sándor

FOTÓ: FORTEPAN/KOVÁCS MÁRTON ERNŐ
A gólzáporos Magyarország-Lengyelország (8:2) válogatott találkozó
után Balogh II. Sándor Szepesi György sportriporternek nyilatkozik.
Mellette Lakat Károly, Puskás Ferenc és Czibor Zoltán. 1949,
Debrecen

FOTÓ: FORTEPAN/KOVÁCS MÁRTON ERNŐ
Akcióban az újpesti védelem, a kép jobboldalán Balogh II. Sándor.
Újpest-Kispest 6:1, 1949, Megyeri út
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A holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja – Január 27.
„Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf, – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.”
Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
(Radnóti Miklós: Razglednicák, 4.)

Emlékezzünk és ne felejtsünk! Nem felejtjük az elfelejthetetlent, az
embertelenséget, a gonoszságot, amit embertársaink ellen elkövettek.
Emlékezzünk azokra, akik 1945 januárjában felszabadítóként megjelentek a gettó kapujában, visszaadták a reményt az újrakezdésre, egy új
életre!
Az ENSZ Közgyűlése 10 évvel ezelőtt, 2005-ben nyilvánította
január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává. Ezen a napon
világszerte fejet hajtanak az elhurcolt és meggyilkolt zsidó származású
embertársaink előtt. Városunk is emlékezett és emlékezik a 140 dabasi
izraelitára, akik nem térhettek vissza szülőfalujukba, a koncentrációs
táborokból, gettókból, gyűjtőtáborokból, munkaszolgálatról.
Emlékezhettünk, hiszen nagy hiánypótlás zárult le Dabason a 2014-es
esztendőben. A már hagyománnyá vált nyári megemlékezések mellett,
a tavalyi évben Magyarország Kormánya és a dabasi önkormányzat
támogatásával létrehoztuk a Térségi Holokauszt Emlékpontot. Itt

Emlékezni soha nem késõ
Talán élnek még, akik hallottak egy kisemberről, aki a II. világháború előtti időkben szerzett nevet magának. Budapesten – a mai
Népligetben –, a hajdani Vursliban működött a Liliput Cirkusz,
kistermetű, ám tehetséges művészek szórakoztatták a „nagyérdeműt”. Egyik volt közülük Zoli bohóc. Nemcsak hazánkban, de
külföldi nagyvárosokban is nevet szerzett magának, így lett nagyember.
Miért beszélek róla?

alkalom nyílik arra, hogy a helyi, valamint a térségi iskolák osztályai,
diákjai ellátogassanak az emlékhelyre, megtekintsék a tárlatokat, és
minél szélesebb információt kapjanak a történésekről, a holokauszt
dabasi vonatkozásáról. Idén megjelent az önkormányzat kiadásában A
zsidóság 18–20. századi története Dabason és környékén című tanulmánykötet (szerzői: Czagányi László és Valentyik Ferenc), amely szintén egy hiánypótló mű, amely feldolgozza a helyi és környékbeli zsidóság múltját. 70 évvel a II. világháború befejezte után, végre városunkban is méltó módon őrizhetjük az elhurcoltak emlékét, lehetőségünk
nyílt arra is, hogy az emlékezés megfelelő helyen, környezetben történjen, és ne csak január 27-én…
Ifj. Erdélyi Zsolt
Nos, sok száz sorstársához hasonlóan, őt is deportálták a németek, származása miatt, mégpedig Auschwitzba. Jellemzően az
emberi találékonyságra vagy inkább gonoszságra, nem ölték meg,
ünnepi libériában neki kellett fogadnia a transzportokat a láger
kapujában. Túlélte, visszajött a pokolból. Testét nem, a lelkét
viszont összetörték, sok szerencsétlenével együtt.
Január 27-én rájuk emlékeztünk. 70 évvel ezelőtt ezen a napon
szabadult fel Auschwitz, menekült meg néhány „lakója”, ám többen
voltak, akik soha többé nem láthatták a szabadság egét.
S. Ferenczi Zsuzsa

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk – február 25.
Február 25-én a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk, az
Országgyűlés ezt a napot 15 évvel ezelőtt nyilvánította emléknappá.
68 évvel ezelőtt, 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet hatóságok a kommunistákkal szembeni ellenállása miatt Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát. Letartóztatása után a
Szovjetunióba hurcolták őt, ahol nyolc évig raboskodott. Kovács Béla
letartóztatása a „szalámi taktikaként” emlegetett tudatos folyamat
része volt, amely a kommunista párttal ellentétes nézeteket valló politikai erők teljes kiiktatását szolgálta. Nagy Ferenc miniszterelnök
leváltását követően a kékcédulás választások megtartásával a demokrácia utolsó pillérét is felszámolták.
A kiépült pártállami uralom közel ötven évig tudatosan tiporta az
alapvető emberi, és szabadságjogokat. Ezért ezen a napon megemlékezünk minden üldözöttről és áldozatról, annak a gondolatnak a
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jegyében, hogy „az elkövetett bűnöket nem lehet meg nem történtté
tenni”.
Fejet hajtunk a kuláküldözések elszenvedői, a Gulágra, koncentrációs táborba hurcoltak, az üldözött egyházi vezetők, az 1956-os forradalom véres megtorlásának áldozatai előtt. Az előbbiekben felsoroltak csupán részei a rettegésre, besúgásra, módszeres kifosztásra épülő
diktatúra mozaikjának. Az áldozatok számát világviszonylatban 100
millióra becsülik, Kelet-Európában több mint egymillió.
Emlékezzünk a sok tízezer családra, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, emlékezzünk emelt fővel annak tudatában, hogy nemzetünk a „rabigát” válláról levetette. Erkölcsi kötelességünk kifejezni
egyetértésünket abban, hogy a 20. század bűnei soha nem ismétlődhetnek meg. 			
Feldman

kitekintõ

Csak egy megálló?
A címbéli kérdésben sok múlik a hangsúlyon, hiszen az igazság az,
hogy ritkán vált ki érzelmeket az emberből egy buszmegálló. Ott áll
az út mentén, megmutatja, merre és mikor mennek a tömegközlekedési járművek, és jobb esetben menedéket nyújt a szélsőséges időjárás
ellen. Talán csak akkor beszélünk róla, ha felháborodunk a kritikán
aluli kinézetén, szétvert, kiégetett szeméttárolóján, összefirkált falain.
Városunk azonban megmutatta, hogy máshogy is lehet viszonyulni
egy megállóhoz. A „dabasi okos buszmegálló” – ahogy az interneten
nevezik – nemcsak egy buszmegálló, hanem a Buszmegálló lett.
Néhány nap alatt valóságos sztár lett a világhálón, amikor valaki lefotózta, a Facebookra kiposztolta, majd többek között Böjte atya, a
Petőfi Rádió, az Index és még 4572 ember megosztotta a közösségi
oldalon a mi kis buszmegállónkat. Ezzel több százezer ember hírfolyamán jelent meg ez az apró kis gyöngyszem. A legnagyszerűbb pedig az
egészben az volt, hogy mindenki pozitív „irigykedéssel”, lelkes tenni
akarással, vagy éppen igazi lokálpatriotizmussal beszélt róla. Még a
vandáloktól féltő kételkedőket is sikerült gyorsan megnyugtatni, hogy
ez a megálló nem néhány hete, hanem már több mint egy éve áll és szolgálja az utazók kényelmét, magvas gondolataival segít a várakozás
hosszú perceit gyorsan, némi hétköznapi filozofálással feloldani.
A Trafik Kör Művészeti Egyesülettől már megszokhattuk az érdekes, színes, innovatív, néha meghökkentő ötleteket, installációkat,
kiállításokat. Ligetvári István és lelkes csapata a Patina Bt.-vel közösen most valami olyat alkotott, amiről az egész ország beszél.
A Trafik Kör belső pályázatán Balog Ádám tervét fogadták el,
amely a megvalósítás folyamán sok változáson ment át. Végleges formájának kialakításában Ligetvári Dorottya, Póra Csaba, Oláh Dániel,
Kovács Zoltán, Kántor Csaba, Majoros Zoltán és Orgován Viktor
dolgoztak. A grafikai ötletet egy kényszerhelyzet szülte, ami igazán
pikánssá teszi a végeredményt. Amikor a szürke építőlemezeket fel-

szerelték, akkor szembesültek a fiatalok a felületet bántóan uraló,
fényesen csillogó szegecsek katonás rendjével. Aztán, mint ilyenkor
lenni szokott, a helyzet szült egy nagyszerű ötletet, miszerint kerüljenek fel idézetek a belső oldalra, ahol a buszra várakozók tartózkodnak. A kiváló emberek írásait Ligetvári Dorottya válogatta össze és
tervezte meg azok grafikai arculatát. Szempontjai – mint elmondta –
az őt éppen foglalkoztató aktuális kérdések voltak.
Az ötlet és a munka nem állt meg, az önkormányzat tervei szerint
idén folytatódik a Trafik Kör által megálmodott megállóhelyek építése, de most az olvasókra bízzuk az idézetek kiválasztását.
Küldjék el kedvenc idézetüket Dabas város hivatalos Facebook
oldalára vagy a dabas.kabinet@gmail.com e-mail címre legkésőbb
február 28-ig. A beérkezett mottók közül március végéig egy öt főből
álló zsűri válogatja ki tematikusan azt a 10-15 gondolatot, ami a
következő megállóra felkerül. A kiválasztott beküldők neve pedig a
buszmegálló hátfalán lesz feltüntetve.
A Dabasi Újság lapzártájakor már több mint 70 idézet érkezett,
de szerencsére van megálló és ötlet is bőven. Kedves dabasiak, van
mire büszkének lennünk és soha ne feledjük:
„A világmindenséget nem csupán a sokféleségben rejlő egység
teszi széppé, hanem az egységben rejlő sokféleség is.”– Umberto Eco.
Karlik Dóra

Készül a dabasi érték- és levéltár
Januári számunkban már hírt adtunk arról, hogy a Bajcsy-Zsilinszky
úton, a régi gyermekkönyvtár helyén készül a város érték- és levéltára.
A restaurált és megfelelő funkcióval ellátott Gombay–Dinnyés-kúria
alkalmassá válik annak az írásbeli hagyatéknak a szakszerű tárolására, amely a város közösségének kollektív szellemi tőkéje. Az itt tárolt
levél-, okmány- és adathalmaz kutathatóvá válik azok számára, akik
szakdolgozatukhoz, diplomamunkájukhoz keresnek anyagot, de ha
valaki magánemberként saját családja múltjának egy szegmensét szeretné megtalálni, feltárni, lesz lehetősége elmerülni az akták között.
A Dabasi Újság múlt havi számában már felajánlottuk a városban élő főiskolát, egyetemet végzett lakosoknak, hogy diplomamunkájukat, szakdolgozatukat elhelyezzük az érték- és levéltárban,
hiszen minden ilyen dolgozat hozzájárul a település közös szellemi
tőkéjének gyarapításához. A diplomamunkák kinyomtatásában,
bekötésében segítséget nyújtunk, költségeit átvállaljuk, de digitális
formában, e-mailbe is fogadjuk az írásokat. Örömmel vettük kézhez az első jelentkezők diplomamunkáit, ami azt bizonyítja, hogy a
felajánlás és a gyűjtés folyamata elindult, van, aki ráérzett a felhívás
jelentőségére.
Kövessék önök is ezt a példát, juttassák el munkáikat hozzánk, a
Polgármesteri Kabinetirodába, ahol nyilvántartásba vesszük, majd

az érték- és levéltár elkészültével ott elhelyezzük szakdolgozataikat.
Elérhetőségeink: telefon: 29/561-230, 29/561-211, e-mail-cím:
kapui.agota@dabas.hu, feldman.laszlo @dabas.hu
–szerk–

Kedves Olvasók!

Dabas Város Önkormányzata tervezi az Ezer dabasi pillanat című
településalbum második kötetének kiadását. Ehhez a munkához az
önök segítségére van szükségünk, hiszen az első kötet sem jöhetett
volna létre a lakosság által rendelkezésünkre bocsátott értékes fényképanyag nélkül.
Várjuk ismét családi fotóikat a második világháború végétől a
rendszerváltásig, bármilyen témában, amelyeknek segítségével
képet alkothatunk a település képének változásáról, a családi, egyházi, közösségi eseményekről, a néphagyományokról, katonaéletről, híres helyi személyekről.
A begyűjtött fényképeket nyilvántartásba vesszük, az adatközlők
nevét a kiadványban megjelentetjük, a fotókat feldolgozás után
hiánytalanul visszaszolgáltatjuk önöknek.
Elérhetőségeink: telefon: 29/561-230, 29/561-211, e-mail-cím:
kapui.agota@dabas.hu, feldman.laszlo @dabas.hu
2015. február
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Dabas adott otthont

a MAFIT szakmai napjának

Dabason tartotta a Magyar Fitness Szövetség szakmai továbbképzését és kommunikációs tréningjét február 6-án és 7-én. A rendezvényt két helyszínen tartották: a TOP Fitness SE tornatermében és
az OBO Aréna konferenciatermében.
Az ország különböző pontjairól érkezett vendégeket Bennárik
Boglárka, a TOP Fitness SE elnöke és Gecserné Varró Erika, az
egyesület szakmai vezetője fogadta.
Az első nap a szakmai elemzésekkel, a szabályok változásának a
megbeszélésével telt el, sajnos kicsit didergősen, mert a szeles, hideg
időjárás miatt a konferenciaterem kissé hűvös „vendéglátónak”
bizonyult.

A második napon délelőtt Erika tartott óvódásaival egy „ovis
torna” bemutatót a jelenlévő szakembereknek. A bemutató alatt
sokan jegyzeteltek, felvételeket készítettek és a végén gratuláltak
Erikának az előadással kapcsolatosan.
A délutáni program ismét a sportcsarnokban került megrendezésre, ahol a résztvevők egy kommunikációs tréningen vettek részt.
B. B.
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FÉRFI KÉZILABDA
Felnőtt és juniorcsapatunk számára február 8-án megkezdődött a
bajnokság tavaszi fordulója.
Mérkőzés
SZESE Győr – Dabas DIEGO KC

junior
34 : 27

felnőtt
25 : 29

Következő mérkőzésüket a MKB-MVM Veszprém KC II. csapata ellen játsszák (lapzártánk alatt) február 14-én Veszprémben.
Hazai pályán február 22-én vasárnap láthatják a csapatokat a Váci
KSE ellen 16.00, illetve 18.00 órai kezdettel.
Minden szurkolót szeretettel várunk.
UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink számára február elején véget értek az országos
bajnokság alapszakaszának küzdelmei.
Mindkét csapat 16 mérkőzést játszott. I-es csapatunk 10 győzelemmel és 6 vereséggel a negyedik, míg II-es csapatunk 14 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel az első helyen végzett.

Dabas VSE KC II.

Az U-14-es (2000) fiúk 100%-os teljesítménnyel, mindenkit
maguk mögé utasítva megnyerték a tornát.
A gólkirályi címet Bálint Bence kapta, a torna legjobb kapusa
Podoba János lett.
Február 1-jén, vasárnap az OBO Arénában Junior villámtornát
rendeztünk a tavaszi felkészülés jegyében a Honvéd és a Duna
haraszti csapatai ellen.
Dabas KC VSE–Honvéd
Honvéd – Dunaharaszti
Dabas KC VSE–Dunaharaszti

Juniorcsapatunk a második helyen végzett.
Az Országos Gyermekbajnokságban U-14-es csapataink számára véget értek az alapszakasz versenyei.
U-14/1-es csapatunk megnyerte csoportját, és jelenleg a Régió
Döntőben játszanak, cél az országos elődöntőbe jutás.
Február 8-án rendezték az első versenynapot:

Dabas VSE KC I.

Mindkét együttesünk a felsőházban folytathatja a küzdelmeket.
Január 30–31-én Tarjánban rendezték meg az „Interball”
Nemzetközi Kézilabda Tornát, ahová két csapatunk is meghívást
kapott.
U-12-es (2002) csapatunk az ötödik helyen végzett, a legjobb
játékos címet Kollár Balázs kapta.

Tisztelt Ügyfelünk!

28 : 37
33 : 20
36 : 28

Dabas KC VSE (2000)–Százhalombattai VUK SE
Dabas KC VSE (2000)–Gyömrő

41 : 12
33 : 23

U-14/2-es csapatunk a csoportja negyedik helyén végzett.
Versenyeik folytatásáról a www.dabashandball.hu oldalon a későbbiekben tájékozódhatnak.
Minden játékosunknak további eredményes munkát kívánunk!
HAJRÁ DABAS! 			
Békés Anita

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

1/32 oldal
(fekete-fehér)
7260 Ft/hó
színes
8 710 Ft/hó
(40,5 5 29 mm)
1/16 oldal
(fekete-fehér)
8710 Ft/hó
színes
11 620 Ft/hó
(86,5 5 29 mm)
1/8 oldal
(fekete-fehér) 14 520 Ft/hó
színes
20 330 Ft/hó
(86,5 5 63 mm)
1/4 oldal
(fekete-fehér) 24 690 Ft/hó
színes
31 945 Ft/hó
(86,5 5 126 mm)
1/2 oldal
(fekete-fehér) 37 750 Ft/hó
színes
49 370 Ft/hó
(178 5 126 mm)
A/4 oldal
(fekete-fehér) 60 990 Ft/hó
színes
90 030 Ft/hó
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.
Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20% kedvezmény! Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket nem tudjuk
megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!

Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni! 			

Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
2015. február
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Online mesterlövészek
Különleges programon vehetnek részt a térség vállalkozói feb
ruár 26-án, Dabason. A Netmarketing Online Reklámügynökség
segítségével megismerkedhetnek az online marketing világával,
a költséghatékony hirdetési lehetõségekkel és a Google-galaxissal.

A Netmarketing 2011 óta működik Dabason Buzás Zsolt és
Laczkó Balázs vezetésével. Az évek folyamán kiemelt Google ügynökséggé, minősített Google partnerré váltak. Először a szakmai
konferenciákon hallgatóként, ma pedig már előadóként szerepelnek. Ügyfélkörük jelenleg nagyjából 40–50 cégből áll, amely folyamatosan növekszik, hiszen egyre többen élnek az online hirdetési
lehetőségekkel. Elégedett ügyfeleik között szerepel az Opel Wallis,
Pongor-Juhász Attila coach, Az Operetthajó, a KKV Magazin,
szállodák, alapítványok, webshopok.
– Mi az előnye az online hirdetési formáknak a hagyományos nyomtatott reklámújságokkal vagy a tévé- és rádióreklámokkal szemben?
Laczkó Balázs: – Elsősorban a költséghatékonyság, a gyorsaság
és az interaktivitás. Változatos hirdetési lehetőségek állnak a hirdetők rendelkezésére. A mindenki által ismert és használt Facebook,
Youtube, és AdWords felületek, a keresőoptimalizálás, de ide tartoznak a különböző hírlevél kampányok is. Ebből mindenki kiválaszthatja azt a módszert, amellyel a legtöbb ügyfélre tehet szert.
– Minden kampány legfontosabb jellemzője, hogy hihetetlenül
pontosan lehet velük célozni. Így elkerülhető a pénzpazarlás, hiszen
gyakorlatilag személyre szabottan jelennek meg a hirdetések a célcsoport tagjai számára. Ez minden vállalkozó álma! Az internet
pedig ugyanazt a lehetőséget biztosítja az egyszemélyes magánvállalkozásnak, mint egy multicégnek.
– Milyen sajátosságai vannak a különböző online reklámeszközöknek?
L. B.: – Google minősített szakértőként a cégóriás által kínált
felületeket preferálom. Az AdWords rendszerét használva a Google
kereső és display illetve a Youtube felületén kapunk lehetőséget a
reklámozásra. Rendszeresen figyelem a Google munkáját, folyama-
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tos képzéseken veszek részt annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a
legjobbat nyújthassam. Olyanoknak javaslom ezt a hirdetési formát, akik a direkt ügyfélszerzésben érdekeltek, vagy márkát
(brandet) építenek.
B. Zs.: – Én a Facebook-hirdetések és a keresőoptimalizálás
(SEO) világára hívnám fel a hirdetni vágyók figyelmét. A Facebook
a szórakozáson kívül rendkívül jól alkalmazható marketing célokra. A tagok az esetek nagy részében valós adatokat adnak meg
magukról, tálcán kínálva fel magukat a hirdetőknek. Ezért elképesztően hatékony vevőszerző eszköz, azonban csak a megfelelő
tudással érhetők el sikerek. Egy rosszul felépített kampány súlyos
következményekkel járhat: nemcsak pénzt pazarol, hanem sokat
árthat a reklámozott márkának.
A keresőoptimalizálás pedig a Google organikus keresési listájában való előrenyomulás tudománya. Szinte mindenki a Google által
keres, ezért akik az első oldalon szerepelnek, nyert ügyük van.
– Így érthető, miért érdeke mindenkinek, hogy tájékozódjon az
online marketing lehetőségeiről. Hogyan érhetnek el titeket?
L. B.: – Február 26-án 15 órakor szervezünk egy teljesen ingyenes konferenciát a térségbeli vállalkozók és érdeklődők számára az
OBO Arénában. A Google európai központjából, Dublinból élőben
kapcsolunk egy Google-szakértőt, aki tájékoztat a trendekről, lehetőségekről, továbbá a fenti reklámeszközök működéséről, a használatukkal elérhető eredményekről mutatunk be rövid összefoglalót.
Javasoljuk mindenkinek, hogy ha teheti, jöjjön el, hiszen az internet
az a terep, amelyen bárki online mesterlövésszé válhat. Kérjük,
regisztráljanak a www.netmarketing.hu/regisztracio/dabas oldalon!
M. Á.
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Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe.
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa.
Jelentkezni: 06-30/338-2005

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához,

ha
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi való tartozása, fogyatékossága, életkora,
egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi
állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő
bánásmód követelményének megsér tése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő
bánásmód szempontjainak érvényesítése.
Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei
egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2015. március 2–án (hétfő) 12.00–16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. március 9–én (hétfő) 12.00–16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. március 16–án (hétfő) 12.00 –16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében
(1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. március 30–án (hétfő) 12.00–16.00 óra között
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala épületében
(2375 Tatárszentgyörgy, Rákóczi utca 15.)

Orrdugulással, nehezített orrlégzéssel járó homlok-, arc-, tarkótáji
fejfájások, arcüreggyulladás, hátra, a torokba csorgó váladék,
száraz, kínzó köhögés, visszatérő fülfájások nehezítik Ön vagy
gyermeke napjait, éjszakáit?
Orrhigiénés orvosi rendelésen, speciális technikával
(Proetz-módszer) megoldást kínálunk
az arra alkalmasoknál.
Dr. Jákli Györgyi
Előjegyzés: 06-20/973-6328
Dabas, Luther utca 10.

Hétfő, szerda, péntek: 16.00 órától

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!
Egyenlő Bánásmód Hatóság

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B
E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu • www.egyenlobanasmod.hu
Tel.: 06-1795-2975, fax: 795-0760
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ÚJ VIZSGAÁLLOMÁS NYÍLT DABASON
a Kancsár Transz Kft. telephelyén!
HELYSZÍNI SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEK EREDETVIZSGÁLATA, MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁSA, JAVÍTÁSA
Személygépkocsi (LPG) és pótkocsija, vontatmánya • tehergépkocsi és pótkocsija, vontatmánya (nemzetközi, CEMT, ADR, különleges felépítmény)
• mezőgazdasági vontató és pótkocsija • lassú jármű és pótkocsija, vontatmánya • autóbusz, nemzetközi autóbusz • motorkerékpár, valamint figyelmeztető jelzésű járművek.

ANALÓG/DIGITÁLIS TACHOGRÁF és SEBESSÉGHATÁROLÓ illesztés, hitelesítés, vizsgálat, javítás.
• ELSŐ FORGALOMBA HELYEZÉS
(Külföldről behozott gépjárművek első forgalomba helyezése,
regisztrációs adó ügyintézése, vizsgától a rendszámig)
• GUMISZERELÉS, CETNÍROZÁS
• OBD JÁRMŰ DIAGNOSZTIKA
• HIBAKÓD KIOLVASÁS
• SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPKOCSI FUTÓMŰ ÁLLÍTÁS
• AUTÓKLÍMA FELTÖLTÉS, JAVÍTÁS
• RAKTÉRHŰTŐ FELTÖLTÉS, JAVÍTÁS.

Kancsár Transz Kft.
Dabas, Fő út 69.

Mobil: 06-30/566-74-88, Tel./Fax: (29)360-982
E-mail: muszaki@kancsarktransz.hu

Nyitva: H–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8–12

