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Március

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
március 15-i városi ünnepségünkre,
amelynek különböző állomásain az

1848–49-es forradalom és szabadságharc
eseményeire emlékezünk.
A rendezvényt vasárnap du. 14.00 órakor tartjuk.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Március 15.
Program
14.00 óra
Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház
(Kossuth László u. 19.)
– „Tégy jót és csodát teszel! ”
a gyóni Mesevár Óvoda rajzpályázata
– kiállítás az óvodások rajzaiból, a pályamunkák jutalmazása
– Koszorúzás az emléktáblánál
Kőszegi Zoltán polgármester és
Tapodi Katalin intézményvezető
Átvonulás a református templomhoz

14.40 óra
A református templom kertje (Ravasz László u.)
– Dr. Kókai Nagy Viktor lelkész köszöntője
– Révész Károly, az Emberi Erőforrások Bizottságának
elnöke felköti a nemzetiszín szalagot a szabadság fájára
Átvonulás a Kossuth Lajos Általános Iskola elé
útvonal: Park u.–Jubileumi park–Iskola u.

15.00 óra
A Kossuth Lajos Általános Iskola előtti utcarész (Iskola u. 1.)
– A megújult Kossuth Lajos emlékoszlop és dombormű átadása
– Kossuth-szónoklat
Bánszki Bence, az iskola diákja előadásában
– Koszorúzás az emlékoszlopnál – Kőszegi Zoltán
polgármester és Tamás Roland intézményvezető
Átvonulás a Szent István térre

15.30 óra
Központi ünnepség a Városháza előtt (Szent István tér)
– Polgármesteri köszöntő
– Az ÁSZ SZÍNPAD műsora
– Ünnepi szónok: Popovics Béla, munkácsi történész (Kárpátalja)
– A Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím és a Dabas Város
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Környezetvédelméért Télessy István-díj
átadása
– A Pilinke Énekegyüttes dalcsokra
– Koszorúzás a Kossuth-szobornál,
egy közös koszorú elhelyezése
Koszorúzási szándékát jelezze a
kapuiagota@gmail.com, kapui.agota@dabas.
hu e-mail címeken vagy a 29/561-230-as
telefonszámon.
A helyszínekre való eljutáshoz igénybe vehető a városi kisvonat.

mozaik

Hiánypótló történelemkönyv

látott napvilágot

Újabb könyvvel bõvült a Dabas város történelmi értékei sorozat, amelyet február 25-én mutattak be a Térségi Holokauszt Emlékpontban tartott rendezvényen.
Az eseményen Fehér Júlia Radnóti Miklós Töredék című versét
mondta el, majd a szerzők nevében Valentyik Ferenc ismertette a
kötet szerkezetét, tartalmát, a tanulmányok témáit, kiemelve a szerkesztők csapatmunkájának értékét és hatékonyságát. Külön hangsúlyozta, hogy minden munkatárs szívügyének tekintette a kötet elkészítését, amely formájában és tartalmában is igényes, tárgyilagos
ismertetése a dabasi és térségi zsidó közösségek történelmének.
A társszerző elismerően méltatta a könyv első fejezetét, amely
Czagányi László tanulmánya. Ez a százoldalas fejezet a 18. századtól
napjainkig mutatja be az egykori Alsódabasi járás településein élt
zsidó közösségek történetét. Az olvasót gazdag képanyag, értékes
demográfiai táblázatok, szépirodalmi idézetek, életrajzok is segítik a
téma széleskörű megismerésében. A szerzőket három fiatal szerkesztőtárs is segítette: Erdélyi Zsolt, Feldman László és Kecskeméti
Norbert, akik egy-egy résztéma bemutatásában vállaltak szerepet.
Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, hogy a Magyar Holokauszt
Emlékév – 2014 program pályázati támogatása révén, központi támogatásból valósult meg a könyv, akárcsak a novemberben átadott
Holokauszt Emlékpont. Hozzátette, hogy a könyvet minden helyi és
térségi intézménybe eljuttatják majd, hogy az iskolai történelemoktatást is segítse.
A könyv megvásárolható a Polgármesteri Hivatal Kabinet
irodájában, a Halász Boldizsár Városi Könyvtárban, illetve a helyi
könyvesboltban.

Jó cselekedetek éve
SEGÍTSÉG KÁRPÁTALJÁNAK!

„A mai napon… arra jutottam, hogy ha valamikor, akkor most igazán
szükség van arra, hogy a segítségeteket kérjem – nem a saját családunk, hanem az egyre több kétségbeesett ember számára. Nem szeretek drámaian fogalmazni, de most tényleg kétségbeejtő a helyzet
Kárpátalján.” – írja egy kárpátaljai ismerősünk.
A hírekből mindenki hallott már az ukrajnai háborúról, amelynek
következtében megdöbbentő veszteségek érik a kárpátaljai magyarságot, mind emberéletben mind pedig a túléléshez és fennmaradáshoz
szükséges anyagiakban. A hrivnya összeomlása nyomán egy euró már
36.7 hrivnyát ér, ami azt jelenti, hogy egy havi 1000 hrivnyás átlagnyugdíj 27 euró, a 115 hrivnyás forintárfolyammal számolva havi
8690 Forint. A minimálbér (1218 Hr) most 33 euró. Tehát egy nyugdíjasnak kevesebb mint napi 1 euróból, egy minimálbéren dolgozónak, aki adott esetben a családját is eltartja, alig több mint napi 1 euróból kellene megélniük.
Az árak naponta több alkalommal növekednek, az alapvető élelmiszerek pedig eltűnőben vannak. Az IMF nyomására a kormány év
végéig befagyasztotta a fizetéseket és nyugdíjakat, viszont a gáz és villany árát a világpiaci árra emelik.

Fotók: Karlik Dóra

Kérjük, akinek a témával kapcsolatban bármilyen további ismerete
van, tárgyi emléke rendelkezésre áll, keresse a Kabinetiroda munkatársait a Polgármesteri Hivatalban!
Feldman László

Az ottani magyarság meghatározó képviselői arra jutottak, hogy az
1944-es málenkij robot óta most van a legnagyobb krízis. Egyrészt a
besorozások miatt (18–60! évesig bárkit vihetnek a háborúba, és pl. a
debalcevei katlanban épp a munkácsi hadosztály szorult be és harcolt,
sokan meghaltak vagy megsebesültek), másrészt a kilátástalan gazdasági helyzet miatt. Soha nem volt ekkora szükség a segítségre, amelynek az ott élő magyarok két módját látják:
Sok olyan család van, akin segítene az, ha valamilyen távmunkát
kapnának Magyarországról, bármit, amit számítógépen keresztül
lehet végezni. Havi 40–50 e Ft az elvégzett munkáért már segít a túlélésben. Sokat lehet enyhíteni a helyzeten adományokkal is. Egyrészt
lehet utalni a Ferences Misszió Alapítvány számlaszámára, akár céladományt is el lehet juttatni általuk „a rászoruló családoknak” megjegyzéssel. Számlaszám és egyéb információ: http://www.ferences.
hu/
Ha valaki segíteni szándékozik rászoruló kárpátaljaiaknak, akkor
egy másik számlaszámon is megteheti. Az ide küldött adományok
azokhoz jutnak el, akikről az ottani magyarság képviselői tudják,
hogy szükséget szenvednek. A számlaszám és az elérhetőség iránt
érdeklődni a Polgármesteri Kabinetirodában lehet a 29/561-230as telefonszámon, vagy személyesen a 126-os sz. irodában.
– szerk. –
2015. március
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Grannygram,

avagy Bözsi néni és a világhírnév

Ahogy a Dabasi Újság előző számában is
beszámoltunk róla, februárban Dabastól volt
hangos az internet, és nem csak az „okos
buszmegállónak” köszönhetően.
De kezdjük az elején. 2010-ben két amerikai
fiatalember kitalált egy új közösségi hálózatot, az Instagramot, amelyre a több mint 300
millió felhasználó fotókat tölt fel és a képek
segítségével kommunikálnak, hangulatokat
fejeznek ki.
Egy unoka gondolt egyet és szeretett nagymamájáról készült képeket Grannyg ram
(’granny’ angolul nagyi, a ’gram’ pedig az
Instagram szóból ered) felhasználói néven
kezdte megosztani a világhálón. Az online
térben szinte megszűnik az idő és a távolság,
és Grannygram-nek időközben közel 37 ezer
követője lett – még a híres szupermodell,
Cara Delev ingne is – hiszen a képek magukért beszélnek. Egy életvidám, mosolygós,
belevaló nagymama azt üzeni mindenkinek,
hogy ő „még hisz a tündérmesékben”, „soha
nem vagy túl öreg az álmodozáshoz” és „a kor
csak egy szám”. Amikor már az ausztrál és a
horvát Elle magazin, valamint a lengyel
Glamour is cikket írt róla, akkor jött a nagy
felismerés, hogy Grannygram magyar, sőt
dabasi.
Muzsik Sándorné, Bözsi néni, Gyónon él
férjével és a kortársaihoz hasonlóan ő is serényen éli mindennapjait, tesz-vesz, jön-megy,

süt-főz és várja az unokákat. Egyik unokája,
Rizmajer Antal egy iskolai feladatnak
köszönhetően úgy döntött, hogy a közösségi
oldalakon is megosztja életvidám nagymamájáról készült képeit.
Bözsi nénit egy ország ismerhette meg az
RTL Klub Fókusz című műsorán keresztül,
amiben nagyon jól állta a reflektorfényt és a
hirtelen jött ismertséget is. Miután hozzánk is
eljutott a szupernagyi híre, és megnéztük a
riportot, meglátogattuk Dabas újdonsült
internetes nagykövetét és a kialakult pozitív,
derűs kép csak tovább erősödött bennünk.
Bözsi néni és Anti hatalmas lelkesedéssel,
szinte egymás szavába vágva mesélték el,
hogyan is kezdődött a közös „munka”. Bizony
ez komoly munka lett mára a szó legjobb
értelmében, hiszen közösen beszélik meg a
következő fotó koncepcióját, üzenetét és
modellekhez illően készül a fotózásokra a
bevállalós nagymama. A velük töltött idő alatt
hatalmas adag pozitív energiát, érzéseket és
benyomásokat kaptunk arról, hogy az idősebb
generáció is mennyire nyitott a világra, és
mennyi nagyszerű ötlet születhet még abból,
ha a nagyszülők és az unokák beengedik egymást a saját világukba. Bözsi néninek jó egészséget és még sok-sok boldog megörökítendő
pillanatokat kívánunk a családja körében!
Kedves Nagyszülők! Mint unoka és mint
fotós, azt kérem önöktől, hogy engedjék a

Rizmajer Antal Photography

családjuknak fotózni magukat, mert nem
csak a kép marad meg emléknek, hanem a
nevetéssel, szeretetben eltöltött pillanatok is.
Kedves Unokák! Fotózzátok le szeretett
nagyszüleiteket, mutassátok meg nekik, hogy
a mai rohanó világ hogyan is működik.
Biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog nekik
is a közösen eltöltött idő. A képeket, ha szeretnétek, töltsétek fel a #dabasgranny hastag-el az Instagramra vagy küldjétek el
Dabas Város Facebook oldalára, és mutassuk meg a világnak, milyen jó fej és belevaló idős emberek élnek itt Dabason. A képeket az Idősek Világnapján is kiállítjuk
majd. instagram.com/thegrannygram
Karlik Dóra

Metelka Ferenc évfordulói 2015-ben
Jó alapokról indult a dabasi hagyományőrzés idei esztendője. A tavalyi év a Metelka
Ferenc életművét ápolóknak is sok örömet hozott. A kétszáz éves születési évforduló
után az alsódabasi patika 175 évvel ezelőtti alapítására és az alapító 1885. március
9-i halálának 130. évfordulójára emlékezünk. A külső szemlélő akár úgy is értékelhetné a folyamatot, hogy Metelka Ferencet utolérte az ún. „évfordulós kegyelet”. Ám
ennél sokkal többről van szó, ugyanis a természet iránt érdeklődő és azzal harmonikus együttélésre törekedő társadalmi csoportok számára Metelka Ferenc életútja,
pályájának eredményei kiváló és követhető példát jelentenek a 21. században, azaz
életműve felértékelődött. A háttérben a „csodalepke”, a „metelkana” húzódik meg a
maga kivételes genetikai adottságaival, alkalmazkodó- és túlélőképességével. Bárhol
bukkan fel a Kárpát-medencében, vagy azon kívül – mint azt tudományos publikációk és település honlapok tanúsítják –, mindenhol számon tartják és büszkén
mutatják fel a világnak. Romániában – ahol Temesvár környékének mocsaras vidékein és a Duna-deltájában bukkant fel – még bélyeget is adtak ki tiszteletére 1964ben, melyet Metelka Ferenc ma élő leszármazottjának jóvoltából tudunk olvasóinknak bemutatni. A gyáli Rátz Ilona a nagy elődhöz méltóan természetbarát, növénykülönlegességeket gyűjt, a sziklakertek szakértője és féltő gonddal őrzi a családi
dokumentumokat. Segítségét, támogatását köszönjük.
V. F.
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testületi hírek
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február
26-án tartott ülésén az alábbi döntéseket hozta:
– Az első pontban módosította Dabas Város Önkormányzatának 2014.
évi költségvetéséről szóló rendeletét
– Elfogadta Dabas város gazdasági programját, valamint a szociális
ellátásokról szóló rendeletet is.
– Módosította a Képviselő-testület Dabas Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
– Negyedik napirendi pontként a testület a Társult Önkormányzatok
„Együtt” Segítőszolgálatainál igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról szóló rendeletét módosította.
– A Képviselő-testület a Gorkij utca és Gorkij köz elnevezését a következő testületi ülésre elnapolta.
– A Dabasi Polgármesteri Hivatal és a DIK költségvetési intézményeinek
alapító okiratát módosította.

– A testület meghatározta a 2015/2016-os nevelési évre vonatkozóan az
óvodai beiratkozások módját, időpontját, ezt a tárgyév április 20. és
május 20. közötti időpontra határozta meg.
– Elbírálta a Táncsics Mihály Gimnázium tornaterem-építésének ügyét,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola telekalakítási ügyeit és egyéb
ingatlan ügyekben döntött.
– Elfogadta a Fiatal Műemlékvédő Egyesület kérelmét.
– Következő pontban a Képviselő-testület Dabas város polgármeste
rének szabadság ütemezését hagyta jóvá.
– A Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét bírálta el.
– Végül utolsó pontban döntött a Dabas Város Díszpolgára cím, a Dabas
Város Környezetvédelméért Télessy István-díj adományozásáról.
Dabas város jegyzője

Elkezdõdtek az ivóvízminõség-javítási beruházás
hálózatépítési munkái
2015 februárjában megérkezett a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) ivóvízhálózat építésre szóló engedélye, így a kivitelezõ megkezdhette a
hálózatrekonstrukció keretében az új hálózati szakaszok kiépítését. Mindösszesen 10 helyszínen épülnek
körvezetékek, ill. technológiai vezetékek Dabas központi részén, Gyónon, Sáriban, Dabasi-szõlõkben és
az Öregországút mentén, kb. 10 km hosszúságban.
A hálózatépítéssel érintett utcák (vezeték nyomvonalak):
1. A Szőlőhegyi úton a z Öregországútig, majd a z
Öregországúton az Újhartyán-Dabas összekötő útig, s a
kereszteződéstől a temető sarkánál meglévő tűzcsapig.
2. A Vasút utca – 5. sz. főút kereszteződésétől a Damjanich
utca – Szőlősi utca sarokig.
3. A Rabárerdő utca a Vacsi úttól a Venyige utcáig, a Szőlő
utcában a meglévő ágvezeték végponttól a Venyige
utcáig, ill. az Örkényi úton a Venyige utcától kb. az Anna
Karolina Lakodalmas házig.
4. A Zlinszky köz ágvezetéke a Hentes utca ágvezetékével
kerül összekötésre.
5. A Jubileumi parktól az Iskola utca keresztezésével a
Semmelweis utca, Május 1. utca, Erkel Ferenc utca és
Zlinszky utca érintésével új vezeték építése a központi
vízműig.
6. A Tölgyfa utcában megépült vezeték végpontja az
Andrássy utca ágvezetékével kerül összekötésre.
7. A Bercsényi és Kisfaludy utcai ágvezetékek kerülnek
összekötésre az utcák végén.
8. A Rákóczi Ferenc utcában megépült ágvezeték (Zentai
kereszteződéstől délre) a Besnyői utcában meglévő ivóvízvezetékkel kerül összekötésre.
9. A Szamos utcában megépült ágvezeték a Pipacs utcán
keresztül kerül összekötésre a Fehérakác utcában meglévő ivóvízvezetékkel.

10. A Nyárfasor utcában megépült ágvezetéket az 50-es
főút keresztezésével kötjük össze a Szent János utcában, az Ipari parkot ellátó meglévő ivóvízvezetékkel.

Szintén február hónapban kaptuk meg az FKI vízkezelő
technológiára vonatkozó engedélyét, így a korábban már
építési engedélyek birtokában megépített, ill. néhány
helyszínen befejezés előtt álló vízkezelő épületekbe
beépíthetők a vízkezelő (víztisztító) technológiák.
A Központi, a Gyóni és a Zentai úti telepeken vas-,
mangántalanítási technológia, míg az Ipari parki telepnél
a vas-, mangántalanítási technológia mellett ammónia
és metángáz mentesítő technológia kerül beépítésre.
Az új vízkezelő rendszerek három hónapos próbaüzeme várhatóan március végén kezdődik el, míg
az új hálózati szakaszok
átadása folyamatosan
fog zajlani, azokra próbaüzemi kötelezettség
nincsen.
2015. március
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Tisztelt Lakosság,
Kedves Barátaink!
Ezúton köszönjük meg mindazok segítségét, akik önzetlen hozzájárulásukkal és támogatásukkal lehetővé tették számunkra, hogy
felszerelhessük és a közszolgálatba állíthassuk a DKMK Nonprofit
Kft. mentőorvosi (mentőtiszti) kocsiját.
A február 19-én megtartott térségi polgármesteri ülésen a
Dabas és térsége polgármesteri hivatalok anyagi és erkölcsi
támogatásukról biztosítottak bennünket, és havi 150 000 Ft-ot
szavaztak meg a mentőorvosi (mentőtiszti) kocsi üzemeltetésére.
További három polgármesteri hivatal is a támogatásáról biztosított
bennünket!

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, nagyon rövid időn belül a helyszínre tud érkezni és meg tudja kezdeni az első sürgősségi, életmentő
beavatkozásokat.
Hiszünk abban, hogy minden perc számít! Hiszünk abban is,
hogy egyszer pont önön vagy 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
ÚJ SZPONZORAINK és támogatóink:
Oktán Kft., Gastland Kft., Soós Kft., kommunikációnkért és
média megjelenésünkért felelős tanácsadó: GrandoStyle Group
Kft. – Kreatív Reklámügynökség
Honlapunkon támogatóinkról és minden fejleményről információt kaphat: www.dabasmentokocsi.5mp.eu
Számlaszámunk: 10402128-50526766-85851006
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Ebösszeírás, ebellenõrzés
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján
ismét ebösszeírást kell tartanunk.
Az eb tulajdonosa vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
ebre vonatkozó adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. Jelenleg van egy adatbázisunk a városban élő kutyákról,
ezt kell felülvizsgálnunk, helyesbítenünk.
Az ebösszeírás elsősorban elektronikus formában, valamint a
lakossági adatszolgáltatás útján valósul meg (adatlapon vagy az
oltási könyv másolatával). Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
amennyiben lehetősége van rá, elektronikusan, az ugyfelkapu.
ebnyilvantarto.hu honlapon (www.dabas.hu honlapon keresztül
is elérhető) egy egyszerű regisztrációt követően rögzítse a felügyelete alatt élő ebek adatait, illetve módosítsa ezt, amennyiben bármi
változás állt be otthonában. Aki nem dabasi állatorvossal oltatja
kutyáját, azt kérjük, az eboltást/chippelést követően haladéktalanul
fáradjon be a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára az eb oltási
könyvével, hogy adatait a nyilvántartásba rögzíteni tudjuk.
Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, hogy jogszabályváltozás
miatt 2013. január 1-jétől a négyhónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy
szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebeket
magánállatorvosnál megjelöltetni. A megjelölés magában foglalja a
transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba történő
regisztráció díját.
A transzponderrel már korábban megjelölt, ám az adatbázisban
nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magánállatorvossal
az adatbázisban regisztráltatni. A regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. Kérjük, tegyenek
eleget ebtartásból fakadó kötelezettségeiknek, és segítsék elő
ebnyilvántartásra vonatkozó kötelezettségünk végrehajtását.
Az ebösszeírás kapcsán az ebek oltásának, chippelésének ellenőrzésére is sor kerül. Kérem, segítsék a közterület-felügyelők tevékenységét és gondoskodjanak az ebek oltással, chippel történő ellátásáról és szolgáltassanak adatot a kutyáikról nyilvántartásunk számára!
Rigóné

Bõvült a közterület-felügyelet
Dabas Város Önkormányzata arról döntött, hogy vagyonának védelme, a közbiztonság megerősítése, a lakosság személyes biztonságérzetének fokozása érdekében egy fő közterület-felügyelővel bővíti
állományát. Az új közterület-felügyelő akár hétvégén és a délutáni,
esti órákban látja el szolgálatát. Részt vesz, többek között, vendéglátó egységek, közterek, szabálytalan parkolás és az ebtartás ellenőrzésében. Közterületet vagy közbiztonságot érintő problémákkal,
emberi életet, vagyontárgyat közvetlenül veszélyeztető helyzet esetén közvetlenül is megkereshetők munkaidőben az alábbi telefonszámokon vagy a város közterületein.
Lázár László: 06-20/570-5439
Völgyi Géza: 06-70/334-8022
Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866

önkormányzati hírek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása
iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve nagykorú jogosultnak új kérelmet kell benyújtania, melyet a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet igényelni.
Kérem a tisztelt kedvezményben részesülő szülőket, hogy a
korábbi megállapító határozat lejártának időpontját kísérjék figyelemmel, és a lejárat előtt legalább 1-2 hónappal korábban nyújtsák
be a kérelmüket, mivel az ügyintézési határidő 21 nap.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél, vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségében.
A gyorsabb ügyintézés végett, kérem, hogy az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek a kérelemhez becsatolni:
1) Jövedelemigazolásokat:
– A családban jövedelemmel rendelkezők esetén a kérelem
beadását megelőző 3 havi átlagkeresetéről munkáltatói igazolás (betegállomány eseten is szükséges kereseti igazolás).
– Postai szelvény vagy folyószámla kivonat (gyes, gyed, nyugdíj,
családi pótlék, árvaellátás stb.), tartásdíj összegéről igazolás.

IVÓVÍZHÁLÓZAT-KARBANTARTÁS
A DAKÖV Kft. Dabasi Üzemigazgatóság
Dabas-Gyón
március 12–13., 16. 8.00–16.00 óra között
Dabas
március 17–20.
8.00–16.00 óra között
Dabas-Sári
március 23–25.
8.00–16.00 óra között
Dabas-Besnyő március 26–27.
8.00–16.00 óra között
településen hálózat-karbantartási munkálatok keretein belül
hálózatmosatást végez.
A munkavégzésünk következtében az ivóvízhálózaton szolgáltatott víz átmenetileg zavarossá válhat, illetve előfordulhat nyomásingadozás is.
A szolgáltatott ivóvíz egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Helyesbítés
A Dabasi Újság XV. évfolyam 2. számában a hulladékszállítással kapcsolatban félreértelmezhető információ jelent meg.
A 2015. március 1-jétől hatályos szociális változások a hulladékszállítási mentességet, a hulladékszállítási kedvezményt és
az egyedülállók kedvezményét nem érintik.
1.) A kötelezően fizetendő köztisztasági díj megfizetése alól méltányosságból az a személy mentesülhet, akinek havi egy főre jutó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén annak 150%-át, közös háztartásban élők esetében

– Igazolás, ha munkanélküli segélyben részesül – ha munkanélküli ellátásban nem részesül, akkor a Munkaügyi Központtól
igazolás, hogy regisztrált munkanélküli.
– Évi személyi jövedelemadó bevallás másolata (vállalkozók esetén) vagy a NAV-tól jövedelemigazolás.
2) Tanulmányok igazolását:
– Középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a tanulói jogviszonyról, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók esetén a hallgatói jogviszony fennállásáról.
3) Amennyiben a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos, egészségi állapotára vonatkozó orvosi igazolást
4) E gyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényére
vonatkozó nyilatkozatot. A rendszeres kedvezmény igénylése
szempontjából egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen,
özvegy, elvált házastársától külön él, és nincs élettársa.
5) Gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata
6) Lakcímkártya
7.) TAJ-kártya
8.) Családba fogadás tényéről szóló okirat
A jogosultság feltételeit érintő lényeges tények (pl. jövedelem változása, lakóhely változása, tanulói jogviszony megszűnése) megváltozását – személyesen vagy levélben – 15 napon belül be kell jelenteni a Dabasi Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában.
Serfelné Balog Zsuzsanna

100%-át nem haladja meg, és a számla a nevére szól.
2.) A z 50%-os kedvezményes hulladékszállítás megállapítása
azon személynek állapítható meg, aki betöltötte a 70. életévét
és
– a számla a kérelmező nevére szól,
– házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban,
egyikük, a kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 62. éven felüli,
vagy egyedül él,
– más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,
– és az ingatlanon, vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak.
3.) A kedvezményes hulladékszállítási díj fizetését az az egyedül
élő állampolgár veheti igénybe, aki:
– 62 éven felüli nyugdíjas, vagy
– rendszeres szociális járadékban részesül, amennyiben más
jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
– I., II., és III. csoportbeli rokkant, vagy
– fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
– hadirokkant és hadiözvegy,
és a számla a kérelmező nevére szól.
Kérdés esetén érdeklődhetnek a 06-29/561-268-as telefonszámon Serfelné Balog Zsuzsanna ügyintézőnél, vagy a Dabasi
Polgármesteri Hivatal I. emelet 104-es hivatali helyiségben.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
2015. március

Dabas 7
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Tisztelt Adózók!

Tájékoztató

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 2015. évre
fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje:
március 16.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének
befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Vállalkozók építményadója első félévi részletének
befizetési határideje: március 16.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2014. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088

Dabas Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy rendezi a város
utcáinak sokszor logikátlan és elavult házszámozását. Ez a folyamat
már évekkel ezelőtt megkezdődött, de a népszámlálás és a választások miatt megakadt. A központi címregiszter létrehozásáról szóló
2014. évi XCIII. törvény értelmében 2015. december 31-ig Dabas
város minden címét javítani, módosítani szükséges. Sajnos a tisztelt
lakosság számára kellemetlenséggel járhat, azonban nem fordulhat
elő olyan, hogy egy mentő a házszám rendezetlensége, illetve hiánya
miatt ne jusson el időben egy beteghez, emellett van egy jogszabályi
kötelezés is, melynek eleget kell tenni.
Kérem az érintett ingatlan tulajdonosait, hogy a lakcímváltozás
miatt az Okmányirodát (Dabas, Szent János út 120–122.) keressék
fel az új lakcímkártyák kiadása végett.
Mindenképpen meg kell szüntetni azt az állapotot, hogy nem
egyezik a nyilvántartásban és a lakcímkártyán szereplő házszám,
ebből ugyanis sok probléma adódhat. Pl.
– nem tudja felvenni a károsult a biztosító által fizetett kártérítést,
– nem tud hitelt felvenni, vagy
– nem szavazhat a választásokon
– támogatások szűnhetnek meg az adatok helytelensége miatt.

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 könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás, stb.),
illetve az 1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás
esetén az Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik személyesen vagy telefonon.
Iparűzési adó
561-265
II. em/213.
Építményadó, Talajterh. díj, Adópótlék, Adóbírság
561-265
II. em/213.
Gépjárműadó, Kommunális adó 561-243
II. em/212.
Egyéb és Idegen bevételek
561-245
II. em/213.
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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Az Okmányirodában az alábbi időpontokban van lehetőségük a
lakcímkártya cseréjére:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

7.00–17.00 óráig
8.00–18.00 óráig
8.00–20.00 óráig
8.00–18.00 óráig
8.00–16.00 óráig

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 29/564-211
Tájékoztatom továbbá a tisztelt lakosságot, hogy egy lakásban
élők esetén elég, ha egy személy jelenik meg az Okmányirodában a
család személyi igazolványaival és lakcímkártyáival, kiskorúak esetén (ha nem rendelkeznek személyi igazolvánnyal) születési anyakönyvi kivonat szükséges. Egyben kérjük, hogy, ha nem okoz nehézséget, vigye magával a Polgármesteri Hivataltól kapott határozatot
is (a gyorsabb ügyintézés miatt).
A közműszolgáltatókat, pénzintézetet az Okmányirodától
kapott új lakcímkártyával és a Polgármesteri Hivatal által kiadott
lakcímigazolással keresse fel! Az Okmányirodánál díjmentesen
javítják az adatokat és cserélik a lakcímkártyákat!
Kérem, hogy az új házszámot az épület utcafronti homlokzatán,
vagy a kerítésen jól látható helyen elhelyezni szíveskedjen.
Dabas Város Önkormányzata a házszámtábla beszerzésével,
kihelyezésével kapcsolatban segítséget próbál nyújtani.
2015 márciusában, ill. áprilisában várhatóan az alábbi utcákban
kerülnek rendezésre a házszámok: Kaparási utca, Rákóczi utca,
Szent János út, Zentai utca, Zrínyi Miklós utca.
Dabas város területén a házszámrendezések a 2015. évben folyamatosan várhatók.
További információ a Városüzemeltetés 29/561-253 telefonszámán kérhető.
Rigóné R. R.
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A talajterhelési díjról

Változik a szociális ellátás

A 2014. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és megfizetési határideje: 2015. március 31.

2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési
szolgáltatás, méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági
ápolási díj egy része hatályon kívül helyezésre kerül, megszűnik,
más részük módosult elnevezéssel átkerül a Járási Hivatal feladatkörébe.
„Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március
1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében
az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszerkiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek részére.
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a Képviselőtestület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan
az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. Annak eldöntése, hogy az önkormányzat e támogatás
keretében mely feltételek teljesülése esetén, milyen célokra, milyen
összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.”
Önkormányzatunknak február 28-ig kellett megalkotnia helyi
szociális rendeletét, mely március 1-től hatályos. Így a lakosságnak
új kérelemnyomtatványon lesz lehetősége települési támogatást igényelni. A korábban megállapított rendszeres ellátások, így a méltányos közgyógyellátás és a lakásfenntartási támogatás annak lejáratáig jár a jogosultaknak. Ezek lejártát, kifutását követően új feltételekkel, új elnevezéssel lehet támogatást igényelni. Minden rászoruló
számíthat továbbra is az önkormányzat segítségére. További információ a város honlapján és a 29/561-218 telefonszámon kérhető.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

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

Lõgyakorlatok március hónapban
Március 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:
március 10., 08.00–16.00 óra között, időszakos műútzárás nélkül
március 11., 08.00–16.00 óra között, időszakos műútzárás nélkül
március 12., 08.00–16.00 óra között, időszakos műútzárás nélkül
március 16., 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással
március 17., 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással
március 18., 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással

március 19., 08.00–22.00 óra között, időszakos műútzárással
március 20., 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.

A mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455, Czene József: 06-70/332-1456,
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, Vörös József: 06-70/330-7668,
valamint Gombár Lénárd polgárőr, 06-70/330-7667
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önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Medve Márk Máté
Liczencziás Rita Diána
Burik Levente
Jakab Mira Zoé
Varga Viktória Magdolna
Hornyák Jázmin
Nagy Kristóf
Buncsák Benedek
Botlik Lili
Virág Sára Bella

Anyuka neve	Születési idô
Zsíros Ágnes
2014. 12. 31.
Laska Andrea
2015. 01. 21.
Albert Enikő
2015. 02. 02.
Vajda Vivien
2015. 02. 07.
Vadász Linda
2015. 02. 08.
Katona Kitti Borbála
2015. 02. 10.
Tóth Zsuzsanna
2015. 02. 12.
Gombos Viktória
2015. 02. 12.
Barta Mária
2015. 02. 15.
Gombár Gabriella
2015. 02. 23.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!

40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
március 1.
Nagy Ferenc – Lázár Karolin
március 8.
Balázs László – Pap Zsuzsanna
Major Attila József – Végh Rozália
március 15.
Tóth Ferenc – Herman Katalin
március 22.
Talapka József – Karlik Erzsébet
Svajer Mihály – Kovács Anna Mária
március 29.
Apró Ferenc – Letki Mária Magdolna
Horváth József – Hajdú Anna Mária
Ámon Ferenc – Bózsik Margit
2015. február hónapban kötöttek házasságot:
február 12.
Dobronyi Sándor – Lakatos Eszter
február 13.
Somogyi Péter – Erős Petra

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név	Születési idô	Életkor
Kollár Lajosné Böcsödi Etelka
1925. 03. 20.
90 éves
Ványai Sándor
1924. 03. 24.
91 éves
Fúri Mihályné Precsinszki Teréz
1924. 03. 24.
91 éves
Varga Péterné Strupka Katalin
1924. 03. 29.
91 éves
Bolla Ilona Liczencziás Ilona
1920. 03. 17.
95 éves
Kiripóczki Lászlóné Ladányi Lídia
1919. 03. 21.
96 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
Házasságkötések
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
március 8.
Andristyák György–Guttyán Mária
március 19.
Dobos Ferenc–Kucsák Tímea
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
március 01.
Horváth Zsolt – Hideghéti Ágnes

Halottaink
Név	Születési idô	Halálozás idôp.
Volenszki Fabók Elekné (Medve Erzsébet)
Szmazsák Mátyásné (Szabó Erzsébet)
Horváth Anna
Salgó Ágnes
Lorántfy Dénesné (Egerszegi Krisztina)
Kulcsár Sándor
Kecskés Andrásné (Balog Mária)
Vass András
Mészáros Gyuláné (Fodor Mária Ilona)
Kiss Ferencné (Szécsényi Ilona)
Szaller Józsefné (Torzsa Katalin)
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2015. 01. 08.
2015. 01. 13.
2015. 01. 27.
2015. 01. 29.
2015. 01. 30.
2015. 02. 11.
2015. 02. 13.
2015. 02. 18.
2015. 02. 19.
2015. 02. 20.
2015. 02. 22.

Osztozunk a családok gyászában.

Kertprogram – újratöltve
A kert: gond és öröm egyszerre. Gond,
mert munkát ad és törődést kíván, de öröm
is, mert napról-napra láthatjuk a gyarapodást, fejlődést, kiteljesedést. És TÖBB
öröm, mint gond!
Dabas önkormányzata idén is meghirdeti az előző években már sikerrel megindult
szociális kertprogramját. Jó hír, hogy idén
nőhet a résztvevők száma, ezért kérjük,
hogy aki csatlakozni szeretne, jelentkezze
legkésőbb március 13-ig az önkormányzatnál, Serfelné Balogh Zsuzsannánál a
29/561-268-as telefonszámon vagy személyesen!
Az idei vetőmagcsomagokat már összeállítottuk, kiosztásukra március közepén
kerül majd sor. A résztvevők idén is számíthatnak palántákra – ezeket május elején
fogjuk kiosztani.
Jövőre ismét szeretnénk bővíteni a programot, haszonállatok (baromfi, nyúl, eset-

1932. 04. 03.
1961. 09. 19.
1941. 04. 09.
1948. 05. 05.
1935. 01. 16.
1939. 03. 30.
1917. 09. 19.
1939. 04. 03.
1936. 02. 05.
1923. 08. 12.
1925. 11. 04.

leg malac) adásával. Ezért kérjük, hogy a
programban résztvevők gondolják át már
most, szeretnének-e állatot tartani? Ha
igen, milyent? Hajlandóak lennének-e
ennek érdekében idén takarmánytermesztésben munkával részt venni? Tervezzük
ugyanis, hogy a jövő évi állattartás megkönnyítése érdekében idén az önkormányzat földjein kukoricát termesztünk, ennek
termése segítheti a jövő évi állattartást.
Ezekre a kérdésekre a vetőmagok kiosztásakor fogjuk kérni a résztvevők válaszát.
Az elmúlt években sok helyen láthattunk
e program keretében szép, szeretettel ápolt
kertet, sokan örülhettek a maguk termesztette zöldségek ízének vagy a kamrapolcon
sorakozó lecsós, paradicsomos, uborkás
üvegeknek.
Reméljük, sőt bízunk benne: idén sem
lesz másképp!
Z. F.

Az óvodáztatási
támogatás
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó
szabályok a kötelező óvodába járás 3
éves kortól történő bevezetésével egyidejűleg 2015. szeptember 1-jével hatályon
kívül helyezésre kerülnek a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvényből. Ezen
támogatási forma megszűnik.
2015. június 4-ét követően óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem nem nyújtható be. Az ellátás helyébe
új támogatás nem lép.
Serfelné Balog Zsuzsanna

intézményeink hírei

KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
március havi programok
Kossuth Művelődési Ház, 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

Tilinkó óvodás néptánc: péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

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

rendezvény

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

Nyitva tartás:

hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig

Húsvéti táncház
és kézműves foglalkozás
március 27. péntek 18.30

Hétvégén a fenti számok valamelyikén
előre egyeztetett időpontban.

A táncházat vezeti: a Kéknefelejcs Citerazenekar
A belépés ingyenes!

rendezvény

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: 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
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

„ Tégy jót és csodát teszel! ”
A dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
Kiállítás megnyitó és díjátadás: március 15.,
vasárnap 14.00-kor a városi ünnepség keretein belül.
Szervező: Mesevár óvoda, (Dabas-Gyón)
Kiállítás időpontja: március 15.–április 4.

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 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 (korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör: szerda, 17.30–19.00 óráig
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)
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A Halász Móricz-kúria márciusi programjai
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

Sál- és kendőkiállítás
Megtekinthető március 30-ig minden
hétköznap 8.00–16.00 óráig.
FotóKÖR
március 10., 24. (kedd) 18.00–19.30 óráig, vezeti: Péli László
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
csütörtök: 16.00 – 18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
KreÁlom
március 23. (hétfő) 16.00–19.00 óráig,
vezeti: Krigel Viktória
MI MÉG OLVASUNK KÖR
március 24. (kedd) 18.00 órától, vezeti: Bakkai Éva
Vay Sándor Virág borul minden rögre c. kötetéről 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 10.00–11.00 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 19., április 2. (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
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A HYDE zenekar próbái
péntek 17.00 – 21.00 óráig
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET
programja – március 15. (vasárnap)
klubvezető: Zadunajszki Józsefné

„Hagyomány és Kortárs”
Tücsökmantra Cseke Szabolccsal
Közreműködik: Kőrösi Gábor – gitár, handpan
Vámos Viktória – ének
Moderátor: Ligetvári István – Trafik Kör
Lehet-e kortárs a hagyományos
és lehet-e hagyományos a kortárs?
Mindez zenében fogalmazva?
Felfedezésre váró belső utak nyugatról keletre,
keletről nyugatra.
Mantra vagy mondóka … mantramondóka… ?
Időpont: március 27., péntek 18.00 óra

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!

Április 17. (péntek)
Ostyasütés
15.00–18.00 óráig
Magyar molnárkalács sütővasat a 16. századtól ismerünk. A csemegét régen a molnárné sütötte az őrlésre várakozóknak. Az idő
jobban telt beszélgetés, rágcsálás mellett. Innen ered a 19. és a 20.
század fordulójától használatos terminus. Helyenként a mindennapi étrendhez kapcsolódott, de jeles napok és lakodalmak alkalmával is készítették, készítik országszerte.

intézményeink hírei

AIESEC-gyakornokok a Dabasi Kossuth Zsuzsanna
Szakképzõ Iskola és Kollégiumban
Számos hazai és nemzetközi egyetem mellett már iskolánk is büszkélkedhet olyan távol-keleti országokból érkező gyakornokokkal,
akik az AIESEC Magyarország szervezésében érkeznek hazánkba.
Magyarország és az AIESEC között létrejött együttműködési megállapodásnak köszönhetően idén első ízben két egyetemi hallgatót
fogadhattunk iskolánkban: Marlinát, aki Indonéziából érkezett és
Olíviát Taiwanról. Mindketten közel két hónapot töltöttek nálunk.
A projekt célja, hogy távoli országokból ide érkező hallgatók tematikai egységek révén megismertessék saját hazájukat és kultúrájukat
a magyar tanulókkal. Közben hozzáadott értékként természetesen
ők is sok tapasztalatot szereznek és fejlesztik a mi tanulóink angol
nyelvi kompetenciáit, kulturális ismereteit.
Dabas Város Önkormányzata és iskolánk egyaránt odaadással
fogadta őket. Kőszegi Zoltán polgármester is házigazdaként külön
programot szervezett számukra. A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Ceglédi Tankerülete pedig a szállást biztosítja kollégiu-

A Szõlõsi Közösségi Ház
rendszeres programjai
Hétfő:	 9.00–13.00 Védőnői tanácsadás (Kovács Krisztina)
14.30–15.00 Orvosi rendelés (dr. Radvánszki Ida)
Kedd:
17.00–18.30 Mamorett-csoport táncpróba
Szerda:	 9.00–10.30 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
márciusi rendezvényeinkre:
– március 19-én (csütörtökön) 17.00–18.30-ig órától képviselői
fogadóórát tart Feldman László a Művelődési Házban
– március 22-én (vasárnap) 15.00 órától kezdődő
Katolikus Jótékonysági Teadélutánra a Művelődési Házba
– március 27-én (pénteken) 16.00 órától a Közösségi Házban és
a Tájház udvarán tartandó Húsvétváró kézműves délutánra
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi,
vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban, az
intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.

munkban. Iskolánkban Szóládi Erika angol nyelvtanár szervezi a
hallgatók programját. Ezúton is köszönjük minden résztvevő és
partner támogatását.
Stégner Péter
intézményvezető

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

Operátorokat, gépkezelőket keresünk
gyáli kontaktlencse gyárba
folyamatos munkarendbe, 3 műszakba!
Ingyenes buszjárat:
Alsónémedi, Dabas, Ócsa, Bugyi
Jelentkezés: 06-30/338-2005
2015. március
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Az Egyházak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
•Lelkigyakorlatunk (témája a böjtölés): utolsó
alkalom márc. 11., a szentmise helyett,
17.00-18.00 óráig.
•Szentgyónási lehetőségek: hétfőn, szerdán és
pénteken a 17.00 órai szentmise után 18.15ig, szombaton a szentmise előtt 16.30-tól
(kivételek a templomi hirdetésekben), vagy
egyénileg egyeztetett időpontokban.
•Keresztút közös imádkozása: minden pénteken 16.00–17.00 óráig (kivételek a hirdetésekben), továbbá ld. a külön hirdetést március 14-éről.
•Keresztelési szentmisénket március 15-én
10.30-kor tartjuk Gyónon. Aznap a 8.30-as
kezdetű szőlősi szentmisénket a 10 éven
belül márciusban elhunytjainkért ajánljuk
fel. Ettől a naptól tartós élelmiszereket gyűjtünk a rászorulóinknak mindkét templomunkban.
•Március 22-én 15.00 órára mindenkit szeretettel várunk a szőlősi jótékonysági teadélutánunkra.
•Havi családi délutánunkat március 28-án
14.00–17.00 óráig tartjuk a plébánián.
•Március 29-én a szőlősi szentmise előtt
7.45-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
•Márc. 30-tól az őszi óraállításig minden esti
szentmisénket 17.00 helyett 18.00 órakor
kezdjük.

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...

Nagyheti alkalmaink:
•Nagycsütörtök (ápr. 2.) 18.00 h: az Utolsó
Vacsora szentmiséje, utána egyórás virrasztás Jézussal a Getszemáni kertben
•Nagypéntek (ápr. 3. – szigorú böjt, ennek
jelentését ld. a szórólapon): 17.00 h keresztút, 18.00 h szertartás
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•Nagyszombat (ápr. 4.) 8.00–12.00 h: a Szent
Sír őrzése
•Húsvét vigíliája (ápr. 4.) 20.00 h: feltámadási
szertartás és körmenet.
•Húsvétvasárnap (ápr. 5.) 10.30: gitáros
ünnepi gyerekmise.
•Húsvéthétfő (ápr. 6.) 9.00 h: szentmise
Gyónon.
•Kéthavi dicsőítő gitáros/csendes szentségimádásunkra, ápr. 11-én a szombat esti
szentmise utánra, 19.15-re mindenkit szeretettel várunk.”
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• 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.
• Nagyböjt péntekjein betöltött 14 éves kortól
tartózkodjunk a húsételek fogyasztásától!
Ezeken a napokon a szentmise előtt fél órával keresztutat végzünk.
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 há zban
(Kossuth László u. 2.)
• Bibliaóra minden szerdán 17.00 órakor
• Kóruspróba a hernádi Általános Iskolában
pénteken 18.00–19.30 között
Alkalmaink
• Március 22., vasárnap 15.00 óra, szeretetvendégség
•Nagyheti istentiszteletek kezdete: nagycsütörtök és nagyszombat 17.00 óra, nagypéntek 10 óra, húsvét mindkét napján 10.00 óra.
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív
és vár a Református Gyülekezet!
www.parokia.hu/lap/dabasi-reformatusegyhazkozseg

A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Március 9. hétfő 9.30-kor: ZÁRDAKERT
Idősek Otthona istentisztelet
11.00 órakor: ÁTRIUM Idősek Otthona istentisztelet
• Március 11–13-ig 18.00 óra: BÖJTI
EVANGELIZÁCIÓ a gyülekezeti házban.
Vendég igehirdető: VLADÁR ISTVÁN Monor
kistemplomi lelkipásztor. Minden kedves
Testvérünket szeretettel hívunk és várunk
vallásfelekezetek különbségtétele nélkül.
• Március 15. 10.00 óra: BÖJT 3. vasárnapi
istentisztelet a gyülekezeti házban úrvacsoraosztással
• M á r c i u s 2 7. p é n t e k 18 . 0 0 ó r a :
Bibliatanulmányozás, imaközösség
• Március 29. 10.00 óra: VIRÁGVASÁRNAP
ünnepi istentisztelet a templomban
• Április 2. 18.00 óra: NAGYCSÜTÖRTÖKI
istentisztelet a templomban

Juhász Gyula

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmuláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

hitélet

• Április 3. 10.00 óra: NAGYPÉNTEKI istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
Április 5.17.00 óra: FELTÁMADÁS ÜNNEPI
hajnali virrasztás a gyülekezeti házban
10.00 óra: FELTÁMADÁS ÜNNEPI istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
15.00 óra: FELTÁMADÁS ÜNNEPI istentisztelet Tatárszentgyörgyön, úrvacsoraosztással
• Április 6. 10.00 óra: HÚSVÉTHÉTFŐI
ÜNNEPI istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAK
• Vasárnap: 9.00 óra konfirmáció-előkészítő
(konfirmandus csoportnak)a gyülekezeti
teremben
10.00 óra istentisztelet (márc. 29-től)a
templomban; 10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
• Kedd: 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
• Szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra a
gyülekezeti teremben; 16.00 óra konfirmáció-előkészítő (6. osztály)
• Péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás,

imaközösség, (havonta egyszer) márciustól
Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket alkalmainkra!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
A Böjti estek témája: Megtérés sorsfordulással
Március 12. csütörtök, 18.00 óra: Dr. Korányi
András Sorsfordító bibliai szakaszok az egyháztörténelemben címmel tart böjti elcsendesedést.
Március 19. csütörtök, 18.00 óra: Halálból
életre, az evangélium által – a ráckeresztúri
Drogterápiás Otthonból érkező fiatalok tanúbizonyságot tesznek életük nagy fordulásáról.
Március 29-én, virágvasárnap, 18.00 óra:
Völgyessy Szomor Fanni lesz a vendégünk Vár
rád az élet című énekes estjével. Az alkalom
ingyenes, adományokat köszönettel elfogadunk.
Rendszeres alkalmaink:
• péntek 15.30 konfirmációs óra, 17.00 kóruspróba.

• vasárnap 10.00 órakor istentisztelet, ezzel
egy időben kistemplom-foglalkozás a gyermekek részére.
• minden hónap negyedik hétfőjén istentisztelet a Zárdakert-otthonban 9.30 órakor, az
Átrium-otthonban 10.30 órakor.
Elérhetőség:
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019

„Ülök a nagycsütörtöki csendben,
az oltár megfosztva, és csodálom
Jézus Krisztust, benne látom azt az
arcot, melyre én is szívem minden
vágyával szeretnék hasonlítani. Ó,
mennyire megváltozna a világ, ha
mindannyiunk arcán felragyogna
az övéiről gondoskodó, másokkal
szeretettel törődő, szép isteni tulajdonság!”
Böjte Csaba atya

Tartson velünk a VI. Városi Keresztúton!
Szeretettel hívnak és várnak minden keresztény testvért a 2015. március 20-án,
pénteken tartandó VI. városi keresztúti ájtatosságra a szervezők.
Program:
13.15 – Indulás a sári templomtól kisvonattal
13.30 – Indulás a felsődabasi templomtól busszal
A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi
és az indulási helyszínre, Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos
keresztúti ájtatosság 14.00 órakor indul Dabasi-szőlőkből, a
keresztutat a kisvonat kíséri. Az esemény végén a résztvevőket
busszal hazaszállítjuk.

10. stáció 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!

Útvonal:
1. stáció – Dabasi-szőlők – Őrangyalok Templom
2. stáció – öregországúti 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
9. stáció Vásártér úti kereszt

2015. március
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egészség

Egészséges életmódra nevelés

A testi és szellemi épség és egészség egyaránt fontos, a két fogalom
egymás nélkül nem létezik. Az egészség több a betegség hiányánál.
Napjaink felgyorsult, rohanó világában a tudatos, egészséges életmódra nevelésnek egyre hangsúlyosabb szerepet kell kapnia. A gyerekek aktív befogadói a világnak. Egyetlen gyermek sem kerülheti el,
hogy részesedjen az őt körülvevő ingerekből. Felfedezi a világot, kérdez-felel, megfigyel, kipróbál és folyamatosan tapasztal. Utánzással
sajátítja el a különböző viselkedési formákat, függetlenül attól, hogy
azok pozitív vagy negatív értékeknek felelnek meg. Igen nagymértékben határozza meg az utánzás tárgyát az, amit a gyermekek otthon, az
óvodákban, iskolákban látnak, tanulnak, valamint azok a személyek,
akikkel leggyakrabban találkoznak és akikhez érzelmileg kötődnek!
Az önkormányzat, a betegségek kialakulásának megelőzése érdekében, a 2015-ös évtől kiemelten fontosnak tartja a gyermekek egészséges életmódra nevelését. Március 1-től a város óvodáiban és iskoláinak alsó tagozatában egy prevenciós programsorozat, a Dabasi
Egészségolimpia veszi kezdetét. A program, az olimpia 5 karikájának
megfelelően 5 témakört dolgoz fel: az egészséges táplálkozást, a személyi higiénét, a szájápolást, a dohányzás megelőzését és a mozgás
fontosságát.
Ezzel egy időben bevezetésre kerül a város új, az egészséget szimbolizáló figurája, egy zöld alma „személyében”, „aki” a D-alma (dabasi
alma) nevet viseli majd. Ez a kedves kis figura remélhetőleg még szerethetőbbé és gyermek-közelibbé teheti a programot.
Minden egyes játékos, mesékre épített foglalkozás végén D-almát a
gyerekek matrica formájában hazavihetnék, így emlékezve otthon az
iskolában, óvodában tanultakra, illetve a csoportok, osztályközösségek is hozzájuthatnának egy nagy kiragasztható figurához. Cél: az 5
alma, az 5 olimpiai karika összegyűjtése. A programsorozat záróeseménye az iskolai, óvodai sportnap, ahol az utolsó matrica begyűjtésére
lenne lehetőségük. Az utolsó matrica megszerzésével a csoport vagy
osztály elnyerheti Dabasi Egészséges Osztály kitüntető címet. Az
oklevelet Kőszegi Zoltán polgármester írja alá.
Reméljük, hogy az óvodákban, iskolákban tanultakat a gyermekek
hazaviszik, elmesélik. Kérem önöket, fogadják szeretettel D-almát és
emlékeztessen ő minket arra, hogy milyen fontos az egészségünk
megóvása!
A Jó cselekedetek évében tegyünk jót magunkkal és másokkal is
azzal, hogy egészséges életmódunkkal példát mutatunk!
Jurácsik Andrea
egészségügyi referens
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Támogassa adója 1%-ával
a Révfülöpi Üdülőtábor
felújítását!
(Révfülöp, Kacsajtos u. 50.)
Az alapítvány adószáma: 18664658-1-13
Köszönettel:

a Dabas és Környéke Üdülőtábor
Alapítvány kuratóriuma

kitekintõ

Az INTERNET veszélyei
Az internet nagyszerű eszköz, de veszélyeket is rejt. A gyermekek és
a fiatalkorúak védelme az internet káros tartalmaival szemben egyre
fontosabb kérdés napjainkban. A tisztességes weboldalak mellett
találkozhatunk olyan oldalakkal, amelyek megtévesztő, hamis információkat vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlődésre káros tartalmakat, így pornográf és erőszakos tartalmú információkat közölhetnek.
Az internet számos veszélyt rejt a gyermekekre nézve, hiszen ők
még képtelenek helyesen szűrni és értékelni a kapott információt,
megkülönböztetni az értékeset az értéktelentől. Képzeljük el az
internetet úgy, mint egy hatalmas labirintust, aminek nincs kijárata,
bármerre elindulhatunk, mert folyton változik, bővül. Minden ajtó
mögött van valami, de hogy mi, azt csak akkor tudjuk meg, ha már
kinyitottuk. És képzeljük el, hogy ebbe a labirintusba egy gyereket
engedünk be, egyedül.
Ajánlás szülőknek:
– Készítse fel gyermekét az internet helyes használatára, az internet
világára!
– A szülő irányítsa a gyermek internetes tartalmakkal kapcsolatos
érdeklődését!
– A szülő mindig legyen érdeklődő akkor, ha a gyermek valamilyen
általa felfedezett netes újdonságról számol be, vagy éppen valami
olyanról, amely számára nem tetsző!
– A lkalmazzon szűrőprogramokat a biztonságosabb internetezés
érdekében! Ezek segítségével megválogathatja a gyermeke számára
elérhető oldalakat, megelőzheti a pedofil jellegű zaklatásokat,
valamint azt, hogy gyermeke erőszakos tartalmakra bukkanjon a
világhálón!
– Szakítson időt a közös szörfözésre, így gyermekét hozzászoktathatja ahhoz, hogy az internetezés lehet közös program is!
– Amennyiben tudomására jut, hogy gyermekét bármilyen formában
zaklatják az interneten keresztül, azonnal forduljon a rendőrséghez!
Ajánlás a gyermekeknek:
– Világháló = mindenkihez eljut, amit oda egyszer feltöltünk!
– Vigyázz, milyen képeket raksz fel a közösségi oldalakra, vigyázz
miket posztolsz ki!
– Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg!
– S oha ne add meg a lakcímedet, telefonszámodat senkinek az
interneten keresztül!
– Mindig más regisztrációs nevet és jelszót használj!
– Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzése részt!
– Ne használd a nevedet regisztrációs névként!
– Letöltések alkalmával figyelj, hogy csak azokat a tartalmakat töltsd
le, ami nem tilos, mert az illegális tartalom letöltését a törvény
bünteti!
– Internet kávézóban vagy wifi pontról ne intézz személyes ügyeket!
– Ne hagyd őrizetlenül a számítógépet és ne maradj bejelentkezve,
amikor nyilvános helyen chatelsz, vagy belépsz a közösségi oldaladra!

– Találkozót, randevút ne beszélj meg! Ha mégis, akkor el kell mondanod a szüleidnek és fontos, hogy valaki elkísérjen!
– Képeket (főleg erotikus tartalmúakat) soha senkinek ne küldj át,
mert bárki bármikor visszaélhet vele, akár zsarolhatnak is, illetve
zaklathatnak miatta!
A 8 leggyakoribb hiba, amivel az internetező gyerekek veszélybe
sodorják magukat:
– Közzéteszik saját maguk vagy mások személyes adatait.
– Felelőtlenül megosztják jelszavaikat.
– Túlzott figyelmet kiváltó képeket közölnek magukról és másokról.
– Illegális tartalmakat töltenek fel/le.
– Azt hiszik, hogy tevékenységük anonim az interneten.
– Levélszemetet nyitnak meg.
– Valótlan információkat továbbítanak anélkül, hogy meggyőződnének azok hitelességéről és aktualitásáról.
– Felelőtlenül kattintanak bármilyen linkre anélkül, hogy tudnák,
biztonságos oldalra vezet-e.
Cyberbullying = internetes zaklatás
A gyerekek sokszor nem érzik az online világ veszélyeit, nincsenek
tisztában a hatásaival, nem ismerik a mobil-, online eszközök erejét.
Ugyanakkor a fiatalok számára az internet, a mobiltelefonok és számítógépek világa fontos és mindennapos dolog. Fenyegetés, zsarolás,
cikizés, kiközösítés, megszégyenítés, illetéktelen képek, lejárató
mobilfelvételek, rosszindulatú megjegyzések, álprofil és még sok más
fenyegeti a gyerekeket a világhálón. Ahhoz, hogy megvédhessük
gyermekeinket az internetes zaklatóktól, lépést kell tartanunk a
technika fejlődésével. Próbáljuk meg nyomon követni gyermekünk
társadalmi életét a közösségi oldalakon! Erre jó lehetőséget ad, ha a
szülő is be van jelölve ismerősként.
Amennyiben úgy látjuk, hogy gyermekünket nyomasztja valami,
visszahúzódó lesz, feszültnek, idegesnek tűnik internetezés vagy
mobilozás után, esetleg romlik a tanulmányi eredménye, akkor nézzünk alaposabban utána annak, mit csinál a neten. Ha kiderül, hogy
cyberbullying áldozata lehet, akkor mentsük el a bizonyítékokat és
jelentsük be a dolgot. Ha a gyerek kevésbé közlékeny, nem nyílik meg,
akkor keressük vissza a bejegyzéseit, chatarchívumát vagy a böngészési előzményeit.
A cyberbullying jelensége az általános és középiskolások életében
a legjellemzőbb. Ha a gyerek iskolatársai felől érkezik támadás, az
események dokumentálása után jelezni kell a problémát a pedagógusok és a szülők felé. Értesíthetjük a weboldal üzemeltetőjét, és a
www.biztonsagosinternet.hu portált, súlyos esetben a rendőrséget. A
kiskorúak személyes adataival való visszaélés, fizikai fenyegetés vagy
szexuális zsarolás törvénybe ütközik, ezekben az esetekben mindenképp értesítsük a hatóságokat!
Akik káros, veszélyes tartalmakkal találkoznak az interneten és
nem tudják, hogy mitévők legyenek, tanácsadást kaphatnak a Kék
Vonal holnapján vagy a 116-111-es ingyenes számon.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
2015. március
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Március 15. üzenete
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem
egyik legjelentősebb eseménysora volt, amely az európai forradalmi
hullámból kiemelkedve egyedüliként volt képes hosszútávon dacolni a nagyhatalmi árral, amely végül csak orosz beavatkozással tudta
maga alá gyűrni a magyar törekvéseket. A reformkor és a forradalom által elvetett magokat azonban még így sem tudták elfojtani,
hiszen ezek az események és eredmények igen fontos szerepet játszottak a magyar nemzettudat kialakulásában. Így a korszak
kegyetlenül vérbe tiport álmai és vívmányai mégsem voltak hiábavalóak.
Meggyőződésem, hogy a mostani időkben és körülmények
között is nagyon fontos, hogy fogékonyak legyünk 1848 üzenetére,
hogy észre tudjuk venni az aktualitásait.
Számomra az egyik legfontosabb tanulság az összefogás szükségességének megértése. Az együtt tenni akarás szándékának megszületése és a hosszú távú összetartás megteremtése, illetve megőrzése.
Ahogy a tavasz és maga március 15. is hirdeti: a megújulás és az
összefogás mindig lehetséges. Ez a fajta összetartás pedig mostanság rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen elengedhetetlenül szükséges
ahhoz, hogy kellőképpen figyeljünk egymásra, hogy együtt cselekedjünk azokért a közös célokért, amelyeket másképpen nem érhetünk el, hiszen csakis így haladhatunk előre, települési, regionális és
nemzeti szinten egyaránt.

Ha pedig ezt valamely oknál fogva most, ebben a több szempontból is kritikus időszakban mégsem cselekedjük meg, akkor egyénenként és nemzeti szinten is bele fogunk fulladni a globalizáció
hamisan hanyag, műanyag mocsarába és a nagyhatalmi játszmák
feneketlen csapdájába. Ne hagyjuk, hogy Petőfiék máig aktuális
üzenete csupán süket fülekre leljen! Éppen itt van az ideje az ébredésnek. „Talpra magyar, hí a haza!”
Kancsár Krisztián

Petőfi Sándor: A MÁRCIUSI IFJAK
Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

És mi becsben, hírben álltunk,
Míg tartott a küzdelem,
De becsünknek, de hirünknek
Vége lett nagy hirtelen.

Viseljétek a lopott hírt,
A lopott babérokat,
Nem fogjuk mi fejetekről
Leszaggatni azokat.

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

Kik nem voltak a csatán, a
Diadalhoz jöttenek,
S elszedék a koszorúkat,
Mert a szóhoz értenek.

Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
A hazáé a haszon!
Pest, 1848. június

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

E sereg, mely, míg a harc folyt,
El volt bujva vagy aludt,
Igy zugott a diadalnál:
Mi viseltünk háborut!

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem „lelkesűlés”,
A szó „szabadság” vala.

Legyen tehát a tiétek,
A dicsőség és a bér,
Isten neki... nem küzdénk mi
Sem dicsőség-, sem dijért.

Oh ez ritkaszép látvány volt,
S majd ha vénül a világ,
Elmondják az unokáknak
Ezt a kort a nagyapák.

És ha újra tenni kell majd,
Akkor újra ott leszünk,
És magunknak bajt s tinektek
Koszorúkat szerezünk.
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HEGYEKEN ÁT A HÍR SZALAD…
Százéves sajtótudósítás Gyóni Géza kálváriás útjáról
1915. március 22-én elesett Przemysl, a
bevehetetlennek hitt erőd. A világháború
kezdetétől ez volt a Monarchia leglátványosabb veresége, a hír sokkolta a magyar társadalmat. A háború valósága szétrombolta
a hősi múlt mítoszából táplálkozó illúziókat. A hadifogságba kényszerített, éhségtől
legyengült várvédő katonák között ott volt
a két Áchim-fiú: Mihály főhadnagy és bátyja, Géza, Przemysl lantosa. A hátországbeli
lapok figyelme néhány nap múlva már a
világégés zajában hírnevet szerzett Gyóni
Géza sorsára is kiterjedt. Elsőként a vidéki
lapok fogalmazták meg aggódó soraikat,
mint azt a Nyírvidék szerzőjének (L. B.)
április 4-i híradása tanúsítja:
„PRZEMYSL POÉTÁJA
Gyóni (Áchim) Géza
Orosz lobogót lenget a húsvéti szél az
egykor nagyszerű vár törmelék romjai
fölött. Két nemzet anyáinak, leányainak és
fiainak sóhaja száll Észak felé azután a
százezer után. Százezer férfikar tétlenségre
kárhoztatva, százezer szív az otthon után
epedve várja a megváltást. A hazai templomokban a föltámadást fogják ünnepelni
zengő harangszóval, s ők ezalatt fegyvertelenül rabként mennek Észak felé, az örök
szolgaság honába. A százezer között ott
van egy poéta, aki az utolsó napig énekkel,
zengő csatadallal lelkesíté bajtársait.
Költeményes füzete eljutott a legkülső erődökbe is, és a magyar katonák összebújva,
pislákoló mécs mellett olvasták a költeményeit. Olykor ágyúdörej szakítá félbe őket,
olykor nékik is rohamra kellett menniök és

akkor együtt dalolták:
Gázolhat a lábam / Térdig muszkavérben, / Gyönyörű galambom / Imádkozik
értem, / Vissza is imádkoz / - Az ég meghallgatja – / Ha nem karácsonyra, / Virágvasárnapra.
Azóta elmúlt virágvasárnap és a szegény
poéta ott megy fogoly bajtársaival Szibéria
felé. Költeményeinek egyik füzete légipostán kijutott a várból és nemsokára új köntösben mindenfelé be fog köszönteni. Az
egyetlen példányt e szavakkal küldte Gyóni
útjára:
Reménykedő magyaroknak / Küldöm át
a légen, / Reménykedő magyarokkal / A jó
Isten légyen!
És mi reménykedünk… Bízunk a jó
Istenben, hogy a lelkes költővel a százezer is
visszatér a béke napján szívszorongva váró
családja körébe.”
V. F.

A kommunizmus dabasi áldozatai
– Málenkij robot, kuláklista, kitelepítés, politikai fogság –
A Szovjetunióba hurcoltak emlékéve kapcsán Dabas Város
Önkormányzata szeretne adózni az elhurcoltak, a kitelepítettek, a
málenkíj robotra ítéltek, a politikai foglyok
emlékének. Keressük az áldozatokat, a túlélőket, a kuláklistára került személyeket,
családokat, azokat a hozzátartozókat, akik
őriznek valamilyen dokumentumot, fényképet, írott vagy tárgyi emléket ezekből az
időkből. Kérjük azokat a dabasi polgárokat, akiknek tudomásuk van az ebben a
témában érintett családokról, személyekről, olyanokról, akik valamilyen

módon áldozatául estek a kommunista rendszernek, jelentkezzenek az ezt bizonyító dokumentumokkal a Polgármesteri
Kabinetirodában, telefonon vagy e-mailben. Az 1000 dabasi pillanat következő
kötetében egy külön fejezetben szeretnénk emléket állítani és ezzel igazságot
szolgáltatni a megalázott és megkínzott
dabasi polgároknak.
Elérhetőségeink: tel: 06-29/561-230,
kapuiagota@gmail.com,
kapui.agota@dabas.hu,
feldman.laszlo@dabas.hu.
2015. március

Dabas 19

sport

FÉRFI KÉZILABDA
Február 14-én, szombaton felnőtt csapatunk Veszprémbe utazott a
tavaszi bajnokság második fordulójában.
MKB MVM Veszprém U-23–Dabas DIEGO KC 23 : 22

Február 22-én, vasárnap a tavasz első hazai mérkőzésén fogadtuk
az tabella első helyén álló és eddig veretlen Váci KSE csapatát.
Junior- és felnőtt csapatunk is megnyerte a mérkőzést.
Dabas DIEGO KC – Váci KSE:

Újabb siker a Latin Kûr
Magyar Bajnokságán
Február 21-én került sor a Latin Kűr Magyar Bajnokságára, ahol a
Hende Máté és Babos Eszter páros 2. helyezést ért el. Így szeptemberben ők is képviselhetik Magyarországot Kínában, a Chengduban
megrendezendő világbajnokságon.

41 : 28 (junior) 25 : 22 (felnőtt)

UTÁNPÓTLÁS
Serdülő csapataink számára megkezdődtek a felsőházi rájátszás
küzdelmei.
FTC III – Dabas VSE KC I:
PLER Budapest II – Dabas VSE KC II:

27 : 18
36 : 27

U-14/1-es csapatunk az Országos Gyermekbajnokságban játszik, ahol a régiódöntő fordulói zajlanak. A második fordulót, február 22-én, vasárnap Budaörsön rendezték.
Dabas VSE KC 2000 – Budaörs KSK:
Dabas VSE KC 2000 – Főnix ISE:

29 : 11
22 : 21

A fiúknak még négy mérkőzésük van hátra és jelenleg veretlenül
vezetik a tabellát.
A régió első három helyezettje az országos elődöntőbe jut.
Csapataink további mérkőzéseiről a www.dabashandball.hu oldalon tájékozódhatnak.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
HAJRÁ DABAS! 			
Békés Anita
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Tisztelt Ügyfelünk!

A páros másfél éve táncol együtt a budapesti DanceStation TSE
versenyzőiként.
A nyertes kűr címe „A viadal”, amihez egy mottó is párosul:
„Győzd le önmagad és legyőzöd a világot!” (Paulo Coelho)
A dabasi származású Hende Máténak és partnerének sok sikert
kívánunk a következő megmérettetésekhez!
A Dabasi Újság szerkesztősége

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! 			
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labdarúgás
Február 23-án lezárult a téli átigazolási időszak. Ahogy az ilyenkor
lenni szokott, egyes játékosok átteszik székhelyüket, így kisebbnagyobb mértékben ugyan, de mindenképpen változáson mennek
át a klubok játékoskeretei. Ez alól az FC Dabas NBIII-as felnőtt
csapata sem kivétel. A keret megerősítése érdekében új játékosok
érkeztek, azonban ezzel egy időben távoztak is páran az első csapat
őszi állományából.
Három játékos döntött a távozás mellett: Dobray Zsolt
(Veresegyház), Mile Balázs (Ausztria), Kőbányai Levente
(Balatonfüred), és négyen választották az FC Dabast következő

állomáshelyüknek. Hollauer Balázs és Szkunc Vjacseszláv az
RKSK kék mezét cserélte piros-fehérre, míg Dankó János és Jakab
Gusztáv Dávid az ősi rivális Dunaharaszti MTK egyesületétől
érkezett. Az utóbbi két játékos még nagyon fiatal, most töltötték be
a tizennyolcadik életévüket és ők játszhatnak a tartalék és az U21-es
csapatban is.
Honti József vezetőedzőnek az alább látható játékoskeretből kell
majd hétről hétre jó döntést hozva kiválasztania az adott bajnoki
mérkőzéshez leginkább megfelelő kezdőcsapatot. Íme a keret:

Felső sor: Scheilinger György, Domonyi Roland, Bozsik Viktor, Lázár Tamás, Takács Kornél, Dévai Csaba
Középső sor: Szkunc Vjacseszláv, Lanczkor Gábor, Csák Zoltán, Molnár Zoltán, Tóth Márton, Electo Wilson, Zsíros Ádám, Jakab Gusztáv Dávid
Alsó sor: Honti József (vezetőedző), Volenszki Zoltán, Geiger Norbert, Hollauer Balázs, Gáspár Balázs, Dankó János, Buczkó István
A képről hiányzik: Bartus Ádám, Körmöczy Szebasztián, Mráz István

A II-es úgynevezett tartalékcsapatnál a következő változások történtek a téli szezonban.
Érkezők listája:
Név
Honnan érkezett
Távozók listája:
Jurácsik Gergő FC Dabas U-21
Név
Hova távozott
Ledo László
Dabas-Gyón FC
Bálint Roland befejezte aktív labdarúgó pályafutását
Márton Zsolt
FC Dabas U-21
Béres Krisztián befejezte aktív labdarúgó pályafutását
Nyúl Ferenc
Újhartyán ISE
Láposi József
befejezte aktív labdarúgó pályafutását
Ubornyák József FC Dabas U-21
Monok Viktor befejezte aktív labdarúgó pályafutását,
kapusedző
A tavaszi bajnoki szezon február 28-án és március 1-jén kezdődik
Ordasi Gábor Bugyi SE
az FC Dabas felnőtt csapatai, valamint az NBII-ben játszó utánpótOrdasi József
Bugyi SE
láscsapatok számára. Márciusban a kicsik számára is elindul a
Petrányi Ádám befejezte aktív labdarúgó pályafutását
Bozsik-program.
Az FC Dabas SE jelenleg több mint 240 igazolt labdarúgóval rendelkezik. Ennek köszönhetően mozgalmas lesz a tavaszi idény minden tekintetben, lehet szurkolni a kicsiknek és a nagyoknak egyaránt.
HAJRÁ DABAS!!!!			
Bennárik Ferenc
2015. március
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Több mint 30 000 féle termékünkkel és 3000 munkatársunkkal világviszonylatban a legjelentősebb vállalkozások közé tartozunk.
Hét országban rendelkezünk gyártó üzemmel és több mint negyven országban értékesítjük termékeinket.
Fő profilunk: villamos szerelési és túlfeszültség-védelmi termékek gyártása és forgalmazása az építőipar számára.
Csapatunk bővítésére keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

TargonCavezeTő
Feladata:
• Anyagmozgatás a raktárban, az áruk ki- és betárolása
• Emelőgépnapló vezetése
• Kamionok rakodása
• Munka- és balesetvédelmi előírások betartása
elvárásaink:
• Szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Targoncavezetői engedély
amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés
• bérenkívüli juttatások
• munkába járás biztosítása
• hosszútávú, biztos munkahely
a munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)
A pályázati anyagokat (magyar nyelvű önéletrajz, bizonyítványmásolatok) az alábbi e-mail címre várjuk: oneletrajz@obo.hu

diszponens
Feladata:
• Gyártási megbízások indítása a termelés felé, a megbízások
végrehajtásának koordinálása, határidőre történő gyártás
biztosítása
• Anyaggazdálkodás, a raktárkészletek kezelése
• Határidőre történő kiszállítás biztosítása
elvárásaink:
• Legalább középfokú műszaki vagy gazdasági végzettség
• Bármely irányú felsőfokú végzettség előny
• Rendszerszemléletű gondolkodásmód
• Aktív, középfokú német nyelvtudás szóban és írásban
• Angol nyelvtudás és hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
előny
amit nyújtunk:
• versenyképes fizetés • kreatív, kihívásokkal teli feladatok
• hosszútávú együttműködés • fiatal, dinamikus csapat
a munkavégzés helye: Bugyi község (Pest megye)
A pályázati anyagokat (magyar és német nyelvű önéletrajz, bizonyítványmásolatok) az alábbi e-mail címre várjuk:
oneletrajz@obo.hu
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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
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MIA MANÓ Fejlesztőközpont

2015 TAVASZI PROGRAMJAINK:

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:

BARKÁCSKUCKÓ – Húsvéti készülődés

• ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK (6-20 hónapos korig)
szerda 930 -1100 óra között (30 perc foglalkozás + 60 perc kötetlen játék)

MÁRC 10 00 -1130

21

óra között
a Zeneoviban
(3 5 éveseknek
é
(3-5
szülővel)
szombat

ÁP R

25
szombat
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900 -1300
óra között
csütörtök ovisoknak
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é
(4-7
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900 -1300
óra között
péntek sulisoknak
(6 10 éveseknek)
é
(6-10

3

BARKÁCSKUCKÓ – Anyák napi készülődés
· 10 00 -1130 óra között a Zeneoviban (3-5 éveseknek szülővel)
· 1400 -18 00 óra között (5-10 éveseknek)

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM 930 -1530 óra között
(8-13 éves gyerekeknek)
I. tanfolyam
II. tanfolyam
jelentkezési határidő: márc. 15.
kezdő ÁP R Á P R haladó M Á J M Á J
10
12
vasárna
vasárna
p
p
M Á J Túl az óperencián
szombatt
szombatt
GYERMEKNAP
00
00
vasárnap 14 -18 óra között

31

11

HÚSVÉTI JÁTÉKVÁSÁR márc. 2. és ápr. 4.
között 10-50% árengedménnyel!
Aki 5.000 Ft felett vásárol, ajándékot kap!
Vevőink között kisorsolunk
egy MIA és egy MANÓ figurát!
WEBÁRUHÁZUNKBAN már megtalálható
üzletünk teljes, folyamatosan bővülő választéka!

9

• ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK (20 hónapos - 4 éves korig)
kedd és csütörtök 10 00 -1130 óra között (60 perc foglalkozás + 30 perc játék)
• ZENEOVI (3-5 éveseknek szülővel, 5-7 éveseknek szülő nélkül)
havonta egyszer, szombat 10 00 -1130 óra között
• SZÜLETÉSNAPI PARTY (4-12 éveseknek)
csütörtök, péntek, vagy szombat 1400-1800 óra között
• BARKÁCSKUCKÓ (4-12 éveseknek)
havonta egyszer, szombat 1400-1800 óra között
• BABAMASSZÁZS tanfolyam 1-12 hónapos babáknak
és szüleiknek, péntek 930 -1030 és 1030 -1130 óra között
• TSMT - Tervezett Szenzomotoros Tréning (egyéni felmérés és torna,
csoportos torna) kedd és szerda 1200 -1600 óra között
• EGYÉNI RÉSZKÉPESSÉG FELMÉRÉS
óvodásoknak és iskolásoknak szerda 1200 -1600 óra között
• MINDLAB-elmelaboratórium - játék a képességek fejlesztéséért
(5-7 éveseknek) szerda 1615-1715 óra között
• LOGOPÉDIAI - tanácsadás és terápia - hétfő 1400 -18 00 óra között
• “KICSI BUKSI, OKOS BUKSI” ISKOLAELŐKÉSZÍTŐ PROGRAM
(5-7 éveseknek) hétfő 1600 -1700 óra között (időtartama 45 perc)
A játéktári programokra előzetes bejelentkezés szükséges!

2370 Dabas, Zlinszky u. 6. 06(29) 361-708, 06(20) 577-8548, kolyoksziget@freemail.hu, kolyokszigetjatektar@gmail.com
További információ: kolyokszigetjatektar.hu valamint a facebook.com/kolyoksziget.jatektar oldalon

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, CENTÍROZÁS
• 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
2015. március Dabas 23
E-mail: muszaki@kancsartransz.hu

Nyitva: H–P.: 8.00–17.00, Szo.: 8–12

HELLO DABAS!
DABAS!
MÁR ITT
ITT IS
ISELÉRHETŐ
ELÉRHETŐ
TELEKOM!
AA TELEKOM!
A Telekom szélessávú internet és TV szolgáltatásai most
A Telekom szélessávú internet és TV szolgáltatásai most
már Dabason is elérhetőek, együtt még kedvezőbb áron.
már Dabason is elérhetőek, együtt még kedvezőbb áron.

További információkért keresd üzletkötő kollégáinkat:
További
információkért keresd üzletkötő kollégáinkat:
+36 30 204 4360, +36 30 566 5461, +36 30 610 3503
+36 30 204 4360, +36 30 566 5461, +36 30 610 3503

