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MÁRCIUS

„Forr a világ bús tengere, oh magyar”
(Berzsenyi Dániel)

Százhetven év és ugyanaz a láz,
s az akarat a szívben ugyanaz,
a lelkekben gyürkőzik a fohász,
és hittel él a kibomló tavasz.
Az ereinkben megered a vér,
és bennünk lüktet ez a március,
a szabadság a kék egekbe ér,
a kedve vad bátor és kisfiús…
De érik már és növekszik vele
a férfi lét, s majd tudja, mit akar -mert bizony „forr a világ tengere”,
Te okos légy és jól dönts, „oh magyar”!
Kapui Ágota

rendezvények, események									Dabasi Újság

Új „otthon” várja a gyóni gólyapárt

A

mesterséges fészekalap került vissza,
amelyre a korábbi fészekből vett gallyakat,
ágakat helyeztek el. Ez az új „otthon” várja
már a hagyományosan március idusán
megérkező gyóni gólyapárt, akik az elmúlt
10 évben 39 fiókának adtak életet.
A dabasi eseményen és az azt követő
ócsai sajtótájékoztatón jelen volt Semjén
Z s o l t m i n i s z t e r e l n ö k- h e l ye t t e s é s
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi

miniszter is, akik hangsúlyozták, hogy a
kormány kiemelten fontosnak tartja a természet védelmét. Gólyáink nemcsak a
mindennapi életünk szerves részét képezik,
hanem évszázadok óta jelen vannak mondavilágunkban, néphagyományainkban,
amit tovább kell örökítenünk a következő
generációknak.
Forrás: Pánczél Károly országgyűlési képviselő honlapja, Karlik Dóra

Fotók | Karlik Dóra

z Akadálymentes Égbolt program
célja a Magyarországon bekövetkező, elektromos vezetékek okozta madárbalesetek visszaszorítására, a hazai természet értékeinek megőrzésére. A program
keretén belül február 26-án Dabason a
Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek
irányításával leemeltek egy veszélyesnek
nyilvánított, megcsúszott gólyafészket, ami
közel 400 kg súlyú volt. Az oszlopra egy

A dabasi városnéző kisvonat
sofőrt keres
D-kategóriás buszvezető jogosítvánnyal rendelkező
megbízható sofőrt keresünk a dabasi városnéző
kisvonathoz. Elsősorban tapasztalattal rendelkező
sofőrök, nyugdíjasok jelentkezését várjuk.
Érdeklődni
a 06-20/370-7803-as és a 06-29/561-282-es
telefonszámon vagy
az ifjerdelyi.zs@gmail.com e-mail-címen lehet.
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
170. évfordulójának alkalmából megrendezendő
városi ünnepségünkre, március 15-én,
csütörtökön.
A rendezvényt a rendszerváltás után kialakult
forgatókönyv szerint, több helyszínen tartjuk,
vonulással egybekötve.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Program:

14.00: Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház (Kossuth László út 19.)
– óvodás rajzkiállítás – díjkiosztás
– koszorúzás Kossuth László emléktáblájánál
Átvonulás a Ravasz László utcai református templomkertbe.
14.45: Az alsódabasi református templom kertje
(Ravasz László u. 1.)
– Szilágyi János tiszteletes köszöntője
– szalagkötés a szabadság fájánál
– a Kossuth-koszorú megtekintése
Átvonulás a Szent István térre.
15.30: Központi ünnepség a Szent István téren
– polgármesteri köszöntő
– a
 Kossuth Kulturális Központ
Tilinkó néptánccsoportjának és a
nyitracsehi néptánccsoport (Felvidék,
Szlovákia) közös műsora
– P
 ánczél Károly országgyűlési képviselő
ünnepi beszéde
– a
 Dabas Város Díszpolgára kitüntető cím
átadása
– k
oszorúzás a Kossuth-szobornál
– egy közös koszorú elhelyezése

Kedves Szülők!
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom Önöket és gyermeküket
a 2017. második félévében
született csecsemők részére

április 14-én, szombaton
10.00 órakor,
a gimnázium új Sportcsarnokában
(2370 Dabas, Sportcsarnok u. 1.)
megrendezendő

ÚJSZÜLÖTTEK
KÖSZÖNTÉSÉRE.
Az ünnepséget követően
együtt kisétálunk a Parragh-tóhoz,
ahol a gyermekek születésének örömére és
emlékére facsemetéket ültetünk.

Minden érintett családot
szeretettel várunk!
Kőszegi Zoltán
polgármester

A műsorban közreműködik a Múzsák Művészeti Iskola fúvószenekara, Diószegi Hunor és Veszprémi Stefán
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium versmondói és
a Dabasi Kovács Sámuel Tüzércsapat.
Rossz idő esetén a központi rendezvényt a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium új sportcsarnokában tartjuk (a vonulás elmarad).
Koszorúzási szándékát jelezze a 0-29/561-261, 561230-as telefonszámon, vagy a kapuiagota@gmail.com
e-mail-címen.
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50 év a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet laboratóriumában nem kevés. Szinte egy
egész élet. Kollégák jönnek és mennek, a betegek pedig csak állnak az ajtó előtt hosszú, tömött
sorokban. Minden nap, egyre többen. Közben fejlődik a labordiagnosztika, halad az orvostudomány. Mindezek mögött pedig egy – látszólag - törékeny nő áll, aki sikereinek felét a családjának köszönheti. Dr. Bodó Ágnes laborvezető főorvos asszonnyal Szabó Erika beszélgetett.

MÁSKÉPpen
Dr. Bodó Ágnessel
– Az ország mértani közepe, Pusztavacs
igen fontos az Ön életében.
– A pusztavacsi évek legelejéről nem
tudok beszélni, arra nem emlékszem,
hiszen ott születtem. Amit lejegyeztek
rólam, hogy 4,80 kg-mal születtem.
Egy nőgyógyász ismerősöm mondta is,
hogy nem sokat nőttem azóta…
Édesapám szülész-nőgyógyász volt,
így természetesen ő volt ott a születésemnél.
A II. világháborút kisgyermekként éltem át. Abban az időben
költözött be az orosz kórház a mi házunkba. Ez szokatlan dolog
volt, mert előtte gazdag és boldog gyermekkorom volt. 10 éves
korom körül már nem volt ilyen jó a helyzet. Akkoriban nyilvánították kulákká édesapámat és ennek voltak hátrányai Az anyagi kondíciók változtak, onnantól kezdve mindenre vigyázni kellett: hogyan tanul az ember, mit csinál, mert alkalmazkodni kellett a megváltozott körülményekhez.
10 éves koromban elküldtek otthonról. Kicsit rossz gyerek voltam, néhányszor kihoztam a szüleimet a sodrukból. Például,
amikor a pusztavacsi templom körüli parkban kergettem egy
bikát. Akkor igencsak megharagudtak rám. De persze nem ezért
k ü l d t e k e l, h a n e m m e r t a
pusztavacsi iskola picike volt.
Minden osztály egy kupacban ült,
nem várhatták, hogy ott előrébb
jutok. Beírattak ezért Budapestre,
az Angolkisasszonyok Gimnáziumba, amiről úgy érzetem,
hogy nem nekem való. Kiderült, hogy nem így van. Az apácák
megtanítottak tanulni. Kicsit ugyan kellemetlen volt, hogy reggel hatkor fel kellett kelni, misére menni, hideg vízben mosdani,
este paradicsomszószt és tarhonyát vacsorázni, de háborús
idők voltak, Budapest romokban állt. Azonban úgy megtanul-

tam tanulni, hogy a következő éveimben
semmi gondom nem volt.
– A SOTE-t summa cum laudéval végezte, amit akkor vörös diplomának hívtak.
– Igen. Egyetlenegy szigorlatom nem lett
kitűnő, de azt a tantárgyat, a gyógyszertant nagyon utáltam. Ez meglátszott. De
a vörös diplomát megkaptam. Utána férjhez mentem a tatárszentgyörgyi családorvoshoz, dr. Palotai Sándorhoz. Nagyon
szép eskü vőnk volt 1957-b en, az
Angolkisasszonyok templomában. A férjem kártyapartnere,
a tatárszentgyörgyi plébános adott össze minket.
– Amikor elkezdett praktizálni, tudta, hogy a labor lesz az otthona?
– Nem. Kecskeméten voltam szigorló orvos. Ott rám mertek
bízni a belgyógyászaton egy hatágyas kórtermet. A dolgok
aztán nem úgy alakultak, ahogyan elképzeltem. Így kerültem
az akkori kecskeméti KÖJÁL-ba. Itt nagyon szerettem a járványügyet. Akkoriban voltak hastífusz járványok is, viszont az
utolsó gyermekbénulás járvány is akkor volt, amikor én a fertőző osztályon dolgoztam. Izgalmas dolog a kórokozók világa
– én ebbe szerettem bele.
A laborban ugyan kevésbé találkozom emberekkel, de akikkel igen,
azok valami különleges betegségben szenvednek. Ez nagyon izgalmas dolog. Maga a diagnosztika
nem képzelhető el laboratórium nélkül. Látom az összes biokémiai folyamatot, ami egy emberben
zajlik. Manapság minden orvosi cikk, előadás mögött ott van a
laboratórium, a sejtbiológia, a patológia. És én ezt látom.
– Nekem úgy tűnik, hogy ez egy olyan munka, amit egész életen át tanulni kell. Hiszen folyamatosan változnak az eszközök, a körülmények, a tudásszint.

Látom az összes
biokémiai folyamatot, ami
egy emberben zajlik.
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– E nélkül a szakterület nélkül már nem képzelhető el az orvostudomány. Azt hiszem, a következő évek vihara megint ott fog
kitörni, hogy ez a szakterület megy át molekuláris tudománnyá.
Talán tíz év múlva ez a laboratórium már nem is fog létezni,
hanem lesz egy molekuláris biológiai központ.
Dabason a labor előtt rengetegen várakoznak. Az emberi
tényező itt nagyon fontos. A gépek fejleszthetők, azonban
ehhez ott kell állnia az asszisztensnek, aki ezt működteti.
Egészségügyi szempontból Dabas nem az országos átlag. Mi itt
sok mindenben előrementünk: az infúziós kezelésekkel, az egynapos sebészettel, a diagnosztikával… Felkészültünk arra is,
hogy fogadjuk azokat a betegeket, akiknek már most a
kórházban lenne a helyük. A
70 éven felüliekben hatalmas
ellenállás van a kórházzal
szemben. E zt megértem,
hiszen a kórházi személyzet
egyre fogy – egyre kevesebben dolgoznak az egészségügyben. Például a „fekete
ruhás nővér”: ő látja azt, hogy
nem tud megfelelni a feladatnak, amit kitűzött maga elé.
Van, akiben ez kiégettséget, rezignációt, feszültséget vált ki. Ez
nem hat jól a betegbiztonságra.
– Ön külföldre is publikál. A szakterülete kutatás-jellegű?
– A kutatásra több idő kellett volna - és több elkötelezett munkatárs. Ez egy rutinmunka volt, amelyben amolyan kedvtelésként észrevettem azt, hogy milyen dolgok fordíthatók a diagnosztika előmenetelére. Három nemzetközi kongresszus, harmincegy tudományos cikk lett ezekből.
Orvosszociológiával is foglalkoztam. A helyi társadalmak átalakulása, az emberek életében való megjelenítése egészségügyi
változásokkal jár. A ’60-as években elkezdett az infarktusos és
agyvérzéses betegek száma emelkedni. Ezt nem lehetett nem
észrevenni. De ennek az okát…! És ez az orvosszociológia. Ez
nem lefutott meccs ma sem. Amikor egy társadalomban
bizonytalanság uralkodik, például a parasztembernek el kell
menni gyári munkára, az bizony megjelenik az egészségi állapotában. Ezt kellett igazolni.
Magyarország sajnos az élen jár a rákos megbetegedésekben.
Sok minden miatt rosszul állunk a témában. A primer prevenció
egyáltalán nem jó nálunk. Először ebben kéne lépni. A másik
pedig a daganatos betegségek szűrésében sem állunk jól.
Beszélünk róla. Csak beszélünk. Ebben nem látok
előrehaladást. Az aktív korosztály nem megy el oda
és arra a szűrésre, amelyre kellene. Itt vannak a

nőgyógyászati daganatok. Nem lenne szabad senkinek meghalnia nálunk méhnyakrákban. Ha élnénk a szűrési lehetőségekkel... Sokan félnek, hogy ha kivesznek egy ilyenre szabadságot,
akkor mi lesz a munkahelyükkel. Ott van aztán az internetes
tudás. Amikor a beteg azzal jön be, hogy én azt láttam az
interneten, hogy… Az interneten megjelenő dolgokhoz hiányzik egy alaptudás. Ez nem jó! Nem tesz jót az egészségügybe
vetett bizalomnak.
– A lánya nem lett végül orvos.
– Számára mi voltunk a negatív példa. Ő már egészen fiatalon
kijelentette, hogy nem akarja azt csinálni, amit mi. Ehhez hozzájárult, hogy többet kellett volna
vele lennünk. Viszont az unokám orvostanhallgató – és
imádja! A sürgősségi orvoslás
érdekli, de még nem tudja, mit
akar igazán csinálni. Remélem,
hogy nem érzi majd ezt a foglalkozást nyomasztónak, hiszen
egy halálosan gyönyörű szakma.
Az édesapám beteg mellett halt
meg. Ha valaki szereti a foglalkozását és elkötelezett, akkor
óhatatlanul úgy érzi a hivatása befejezésénél, hogy kisodródott a
pálya szélére, és onnantól kezdve az életének egy része darabokra hullik. Erre többféleképpen lehet reagálni. Valaki nem hagyja
magát elbutulni. Aki pedig azt gondolja orvos létére, ha nyugdíjba megy, és azt mondják neki, hogy aszpirin, és visszakérdez,
hogy az micsoda, akkor nem érdemelte meg a hivatását.
– Ön Dabasnak egy igazán megbecsült polgára. Mit jelent
Önnek egy-egy kitüntetés?
Én azt hiszem, hogy ez valaminek az elismerése. Komolyan
veszem, hogy ilyenkor elismerik a szakmai munkámat.
A díszpolgári címmel voltam úgy, hogy amikor 2011-ben megkaptam, első utam a férjem sírjához vezetett és azt mondtam
neki: fele a Tiéd. Az ilyen elismerések fele mindig a családé.

A díszpolgári címmel
voltam úgy, hogy amikor
2011-ben megkaptam,
első utam a férjem sírjához
vezetett és azt mondtam neki:
fele a Tiéd. Az ilyen elismerések
fele mindig a családé.
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Bátki János igazgatóra emlékeztek

A

Fotók | Karlik Dóra

Bátki János Nyugdíjasklub megalakulásának 16. évfordulóján tagok megemlékeztek a klub névadójáról, a Dabasiszőlősi Általános Iskola egykori igazgatójáról. A megemlékezés
különlegessége a Bátki Jánoshoz kapcsolódó hármas évforduló,
hiszen ebben az évben lenne 95 esztendős, és 65 évvel
ezelőtt került az egykori szőlősi iskola élére.
A megemlékezők a Közösségi Házon elhelyezett
emléktábla előtt tartott ünnepségen felidézték az
igazgató úrhoz és tevékenységéhez fűződő emlékeket. A Galambos testvérpár verssel köszöntötte a
megjelenteket, majd Feldman László, a településrész képviselője mondott ünnepi beszédet.

Ezt követően a klub alapítója és vezetője, Kovács Istvánné, az
igazgató úr fia, Bátki János, a képviselő úrral közösen koszorút
helyeztek el, majd a jelenlévők egy-egy szál virággal tisztelegtek
Bátki János emléktáblájánál.

Zárásként a megemlékezők egy interaktív kiállításon vehetett
részt. A Közösségi Ház munkatársai, a Kossuth Lajos Általános
Iskola segítségével, egy korabeli osztályteremmel lepték meg a
nyugdíjasklub tagjait. 				
szerk.

9. városi keresztút

március 16-án, pénteken 13.00 órától, a családokért

Program:
12.15 – Indulás a sári templomtól kisvonattal
12.30 – Indulás a felsődabasi templomtól busszal
A résztvevőket a busz és a kisvonat minden templomnál felveszi
és az indulási helyszínre, Dabasi-szőlőkbe viszi. A gyalogos

Útvonal:
1. s táció: Dabasi-szőlők,
Szent Őrzőangyalok Templom
2. s táció: Öreg országúti kereszt
3. s táció: Zárdakert Idősek Otthona, kápolna
4. s táció: Egyház utcai Mária-kegyhely

keresztúti ájtatosság 13.00 órakor indul Dabasi-szőlőkből, a
keresztutat a kisvonat kíséri. Az esemény végén a résztvevőket
busszal hazaszállítjuk. A keresztút teljes hossza több mint 15 km,
ezért kérjük, megfelelő, kényelmes cipőben érkezzenek!

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

10. s táció: Felsődabas,
Szentháromság Templom
11. stáció: Felsődabas–Sári, határkereszt
12. stáció: Sári, kálvária
13. s táció: Sári,
Mária Mennybemenetele Templom
14. s táció: Szent János Katolikus Általános
Iskola, kápolna

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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Gondoskodás éve

Erasmus+ program
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium a 2017/2018-as tanévtől
kezdődően egy hároméves programban vesz részt. Az
Erasmus+ program által lehetőséget kaptak diákjaink és tanáraink, hogy bepillantást nyerjenek Európa más országainak
oktatási rendszerébe.

K

ülönleges ez a projekt, mivel a
három év során minden munkaközösség lehetőséget kap arra, hogy megfigyelje a partneriskolák munkamódszerét.
Más cserediák kapcsolatokkal ellentétben
nemcsak az idegen nyelvet tanító kollégák,
hanem a matematikát, magyar nyelvet,
földrajzot, testnevelést, biológiát stb. oktató tanárok is fejleszthetik tudásukat, megfigyelhetnek és elsajátíthatnak a gyakorlatban bevált IKT-s eszközöket, óraszervezést.
Az első tanévben az idegennyelvi és anyanyelvi tantárgyak fejlesztése a kitűzött cél.
A munka az első félévben el is kezdődött.
Iskolánkból ősszel három tanár és két diák
utazott Franciaországba, Lamballe-ba,
hogy megismerkedjenek a francia, német,
angol, lengyel és finn partneriskolák küldötteivel, és elindítsák a projektévet. Az
ötnapos, nagyon jó hangulatú ott-tartózkodás során idegennyelvi és anyanyelvi
órákat látogattunk, a diákjaink értékelték
más országok tankönyveit, és a szövegértést fejlesztő feladattípusait. A szövegértés
javítása érdekében lista készült a használható internetes felületekről, munkamódszerekről, melyeket a tanév során ki is próbálnak a partnerek a saját iskolájukban.

Ennek megfigyelésére oda-vissza utazások
zajlanak a tanév végéig. Februárban a francia partneriskola látogatott el hozzánk. Két
tanárnőt és két diákot láttunk vendégül
egy hétig. Szakmai és kulturális programokkal váruk őket, amelyek a teljes tantestület bevonásával eredményesen és derűsen teljesültek. A gimnáziumi óralátogatások mellett a dabasi Bóbita Óvodába, a
Kossuth Zsuzsanna Szakközép és Szak
képző Iskolába, az újhartyáni Gyermekvár
Német Nemzetiségi Óvodába is ellátogattak vendégeink kollégáink kíséretében.
A következő hónapokban a mi iskolánkból is vizitálnak kollégáink és diákjaink
egy-egy hetet Angliában, West Kirbyben
és Németországban, Frank fur tban.
Áprilisban, a projektév záróeseményére
Finnországba utazunk, ahol az idei tapasztalatok megbeszélése, rögzítése zajlik
majd. A külföldi utazások és az itthoni
vendéglátások lelki és szakmai töltekezést
adnak számunkra. A szakmai töltekezést a
projekthez kapcsolódva belföldi lehetőségekkel is igyekszünk támogatni. Ennek
okán látogatott el iskolánkba Fegyverneki
Gergő, aki a magyar irodalom- és nyelvtanoktatás modernizálásáról tartott

humorban gazdag, lehengerlő előadást
iskolánk pedagógusai számára. Nagyon
örültünk, hogy erre a szakmai programra
elfogadták a környék általános iskoláinak
magyar szakos tanárai is a meghívásunkat.
Szeretnénk megköszönni minden partner,
fogadócsalád, civil szervezet, önkormányzat és kolléga közreműködését az eddigi
események megvalósításában. A további
történésekről a gimnázium honlapján
rendszeresen beszámolunk.
Dr. Talabérné Kontra Hajnalka
projekt-koordinátor megbízásából
írta Lang Anna magyar szakos tanár
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Kedves Olvasóink!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a Dabas és
Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi
Közhasznú Nonprofit Kft. KIEMELT SZPONZORI
SZERZŐDÉST kötött
a PIZZA STRIKE Pizzériával,
amely februártól minden címre kiszállított pizza árából 100
Ft-tal támogatja a mentőtiszti kocsi fenntartását! Ez a társadalmi szerepvállalás példaértékű, hiszen ezáltal lehetőség nyílik a
jövőbeni terveink megvalósítására is, a mentőtiszti kocsi fenntartása mellett!
TOVÁBBÁ meghatározott ünnepnapokon MEGERŐSÍTETT
szolgálat teljesítése, ezáltal többletkapacitás biztosítása a környékbeli emberek eü. biztonsága érdekében plusz 1 DB
MENTŐGÉPKOCSIT (KIM) helyeznünk szolgálatba.
FONTOS MÉG! Térítésköteles ŐRZÖTT BETEGSZÁLLÍTÁST
VÉGZÜNK az ország egész területére. Válasszon minket! A
bevételből a mentőorvosi kocsi fenntartását segítjük!
A PIZZA STRIKE nagylelkű felajánlását ezúton is köszönjük!

NE FELEDJÉTEK! FEBRUÁRTÓL MINDEN
KISZÁLLÍTOTT PIZZA ÁRÁBÓL 100 FO
RINTTAL TI IS HOZZÁJÁRULHATTOK
AZ ÉLETMENTÉSHEZ!
Továbbá GYŰJTÉST RENDEZTÜNK
GYŰJTŐDOBOZAINKBAN, amiből a
GYERMEKELLÁTÁSHOZ nélkülözhetetlen eszközöket fogunk vásárolni (gyerekrögzítők, kanülök,
pulzoxyméterek, stb).
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN az üzleteknek, hogy hozzájárultak a
dobozok kihelyezéséhez és támogatóinknak a felajánlásokat!

városunk legifjabb lakói
Baba
Adamovich Dorottya
Kosztolányi Szófia
Antal Bernadett
Cserkó Nolen

Született
2018. 02. 01.
2018. 02. 02.
2018. 02. 08.
2018. 02. 13.

Anya
Zlinszky Eszter
Bernula Evelin
Fórika Emese Tímea
Lovistyek Renáta

Baba
Józsa Jázmin
Pándi Noel
Szűcs Tamás

Született
Anya
2018. 02. 17.
Szabó Nikoletta
2018. 02. 19.
Takács Nikoletta
2018. 02. 21.	Volentér Szilvia

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Házassági évfordulók
2018 februárjában kötöttek házasságot:
Február 16.	Zalánfi Imre–Pál Éva
Február 23.	Iglódi Péter–Nagy Anita
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Február 02.	Garajzki István–Nagy Éva
Február 16.	Egri Lajos–Pacsirta Terézia
	Bálint József Attila–Demeter Emőke
Február 21.	Batuska Sándor– Kecskés Zita

25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Február 19.
Patócs Zsolt–Danyis Mária
Február 20.	Ballabás Ferenc–Podoba Erzsébet
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Február 13.	Bujna Péter–Péntér Borbála Judit
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Február 11.	Szűcs Miklós Gábor–Kancsár Mária

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

városunk legidősebb lakói
Molnár Sándor
Kulcsár Józsefné (Törzsök Mária)
Farkas László
Svébis Istvánné
(Kaldenekker Katalin)
Forgács Mihályné (Farkas Rozália)
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1928. 02. 01.
1928. 02. 20.
1928. 02. 22.

90 éves
90 éves
90 éves

1928. 02. 27.
1927. 02. 16.

90 éves
91 éves

Németh Jánosné (Takács Terézia)
Forczek Jánosné (Gogolák Ilona)
Balog Vince
Kancsár Sándorné (Krizsán Julianna)
Temesi István Jánosné (Füredi Ilona)

1927. 02. 16.
1926. 02. 12.
1924. 02. 07.
1923. 02. 15.
1921. 02. 01.

Isten éltesse sokáig Önöket!

91 éves
92 éves
94 éves
95 éves
97 éves

2018. március									

Gondoskodás éve

„Már százszor megmondtam”

Pedagógus továbbképzés Dabason
a Gondoskodás Évében

G

yermekeink életük jelentős részét
iskolai közegben töltik, egy olyan
közösségben, amely a felnőtt világ és a
gyerekek törékeny kapcsolatára épül. A
pedagógusok munkája és valahol minden
segítő foglalkozás arról szól, hogy hogyan
erősíthetjük az emberi kapcsolatokat és
ezen keresztül valamennyi résztvevő személyes fejlődését. A Gondoskodás Évében
felmerül a kérdés, mit tehet meg a felnőtt
világ az emberi kapcsolatok védelmében,
egy harmonikusabb közeg kialakítása érdekében.
Az iskola sok tekintetben mintaadó környezet, egyfajta modell későbbi emberi
kapcsolataink alakításához. Sokan emlékszünk olyan tanárokra, akiktől megértést
és támogatást kaptunk.
Felemlegetjük időnként azokat a tanárainkat is, akik megengedően szemet hunytak „nem feltétlenül kimagasló” órai teljesítményünk felett, mert tisztában voltak
azzal, hogy érdeklődésünk más irányba visz
minket. Időnként azonban eszünkbe jutnak
azok a konfliktushelyzetek is, amelyek ott
keringnek a fejünkben az idők végezetéig a
frusztráció és megoldatlanság élményével.
Mindennapi felnőtt konfliktusainkban az is
előfordul, hogy újraéljük ezeket a szorongató pillanatokat.
De milyen közegben találja magát ma
egy pedagógus a saját iskolájában? Hogyan
hat rá a változó világunk, a szűkebb-tágabb
társadalmi közeg és jelenlegi iskolarendszer? Az internet térhódításával, a Face
book, chatprogramok elterjedésével a „pillanatonkénti reagálások” korába csöppentünk. A mai diákok a felnőttek számára
szinte teljesen ismeretlen környezetben
élnek. A pedagógusok gyakran panaszkodnak arra, hogy annyira megváltozott a
gyerekek mentalitása és a hétköznapi igényeik, hogy a hagyományos oktatási esz-

közökkel képtelenség reagálni ezekre a változásokra. Ma sokkal nehezebb felkelteni
és huzamosabb ideig fenntartani a diákok
figyelmét, mint a 10 évvel korábbi generációk esetén.
Ma még fontosabb kérdéssé válik az,
hogy hogyan ösztönözhetők a diákok
a felelősségvállalásra, az önálló cselekvésre
és gondolkodásra. Felmerül az a kérdés is,
hogy milyen alternatívát képes nyújtani a
pedagógus, mivel keltheti fel egyáltalán a
diákok érdeklődését a mobiltelefon és applikációk világán kívüli élmények, dolgok
iránt. Hogyan motiválhatók együttműködésre, hogyan tud ő maga kapcsolódni a
jelen kor generációihoz?
F. Várkonyi Zsuzsanna „Már százszor
megmondtam...” c. könyvéhez kapcsolható az a pedagógus-képzési program, amely
jól használható eszközöket kínál a pedagógusoknak a tanár-diák kapcsolatok javítására és ezen keresztül a saját lelki és mentális egészségük megőrzésére. A képzés
keretében a pedagógusok kipróbálhatják
azokat a módszereket, amelyek segítségével képesek jobban megértetni magukat a
diákokkal. Megismerkedhetnek azokkal a
kommunikációs eszközökkel, amelyek

mentén konstruktívabban kezelhetik tanárdiák és a diákok közötti konfliktusokat. F.
Várkonyi Zsuzsanna könyvében amellett
érvel, hogy kialakítható az a kommunikációs nyelv, amellyel erősíthetjük a fiatalokban
az önálló és felelősségteljes gondolkodást,
az aktív cselekvőképesség vállalását és az
egymás iránti kölcsönös tiszteletet. A „Már
százszor megmondtam...” c. képzésünket
ajánljuk mindazon pedagógusok számára,
akik szeretnének jól használható eszközöket kapni a hétköznapi nevelési problémák
kezeléséhez.
Dabas Város Önkormányzata önkormányzati támogatással április 7-ei kezdettel
30 órás akkreditált pedagógusképzést hirdet, melynek keretében 12–15 fős csoportok b an s ajá títjá k el a G ord on&TA
Oktatásszervező és Tanácsadó Kft. programját. A képzés teljesítésével a pedagógusok 30 kreditpontot gyűjthetnek. Az akkreditált program nyilvántartási száma:
A/8823/2017, engedélyszám: 575/150/2017.
A továbbképzésre a 06-70/337-0830as számon és a juracsik.andrea@dabas.
hu e-mail címen lehet jelentkezni.
Kiss Gergely, Gordon&TA-tréner
Jurácsik Andrea eü.referens
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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
március havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N yi t vat ar t á s: h ét fő: 8 –20 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –20 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–20 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Húsvéti élőzenés magyar táncház és kézműves
sarok
Időpont: március 28. szerda 18:00
A táncházat vezeti: Farkas Gábor és zenész barátai
A belépés ingyenes!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Néptáncoktatás:
Óvodás néptánccsoport: hétfő, 16–17 óráig
Kisiskolás néptánccsoport: hétfő és szerda, 16.30–17.30-ig
Tilinkó és Forgatós Néptánccsoport: hétfő és szerda,
17.30–19 óráig
Szakmai vezetők: Azary Beatrix és Farkas Gábor

Citeraoktatás:
Pitypang Citeracsoport: péntek, 16–17 óráig
Kezdő Citeracsoport: péntek, 18–19 óráig,
Szalmaszálak Citeracsoport: péntek, 17–18 óráig,
Mákvirág Citeracsoport: péntek, 19–20 óráig
Szakmai vezető: Kovács László

Egyéb foglalkozások:
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: minden kedden,
10–11 óráig
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: április 7., szombat 16:00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E - m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
„Figyeljünk egymásra!" – A dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
Kiállítás megnyitó és a díjátadás: március 15., csütörtök, 14.00
órakor a városi ünnepség keretein belül.

Szervező: a Dabas-Sári Óvoda
Kiállítás időpontja: március 15.–április 06.

KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
Nyugdíjas köztisztviselők klubja: március 22., csütörtök, 14 óra

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda)
Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | H onlap: w w w.dabasikony v tar.hu |
A könyvtár új megbízott szakmai vezetője: Illy Noémi | Nyitvatartás február 1-jétől:
hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 9.00 –17.00 | szerda: 13.00 –17.00 | szombat: 09.00 –12.00 | vasárnap: zárva

Jegyek korlátozott számban kaphatók
a helyszínen 1500 Ft-os egységáron.
Az elôadás két idôpontban is
megtekinthetô:
2018. 03. 23.
11.00 óra
17.00 óra
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Dabas Város Önkormányzata, a dabasi Kossuth Művelődési Központ, a Dabasi Fotóklub
és a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége védnökségével meghirdeti a

„6. Házunk – Hazánk 2018”
fotópályázatot

1. A pályázaton részt vehet valamennyi hazai, ill. a Kárpát-

7. Pályázati naptár:

medencében élő magyar fotós. A pályázat témája kötetlen:

Beérkezési határidő: 2018. május 25.

Magyarország és a Kárpát-medence természeti és épített

A képek zsűrizésének időpontja: 2018. május 31. (csütör-

értékeinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok

tök) 9 óra.

őrzésének művészi módon való bemutatása.

A zsűri tagjai: Bese József AFIAP, Bese Zoltán EFIAP/b, Prauda

2. Két kategóriában, A: színes, B: fekete-fehér, lehet alkotásokat
beküldeni. Egy szerzőtől kategóriánként maximum 4 db kép
küldhető, sorozatot nem fogadunk el.
3. A nevezési lapot és a képeket digitálisan a hazunk.hazank@
gmail.com e-mail címre kérjük küldeni. Az aláírást géppel aláírva is elfogadjuk. A pályázat érvényességéről 2-3 munkanapon belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem érkezik
visszajelzés, érdeklődjön a lent megjelölt elérhetőségeinken.
A képek formátuma: jpg, sRGB színtérben, maximum 2 MB/
kép.

Miklós EFIAP, E/MAFOSZ/b. Pótzsűritag: Forgács István AFIAP,
A/MAFOSZ
Zsűrizés menete: Egyfordulós pontozásos zsűrizés. Először
levetítjük az adott kategória összes képét a zsűrinek és utána
egyfordulós pontozásos zsűrizéssel dől el az elfogadás és a
kategória első 3 helyezése. A különdíjakat a zsűri ítéli oda az
elfogadott képek közül kiválasztott alkotóknak.
A zsűrizés nem nyilvános, azon a pályázók nem vehetnek
részt. A pályázatra a (szervező) Dabasi Fotóklub tagjai nem
küldhetnek be képeket.
A zsűrizés jegyzőkönyvét a MAFOSZ soros körlevelében,

A képfájl hosszabb oldala minimum 3500 pixel legyen.

Dabas város honlapján, a www.dabas.hu–n, a Kossuth

A fotók azonosítása: kategória_pályázó neve_kép cím_sor-

Művelődési Központ honlapján, a www.kmkdabas.hu-n és a

szám

Dabasi Fotóklub honlapján, a www.dabasfoto.hu-n tesszük

(pl.: A1_forgacs istvan_agóra.jpg).

közzé.

A nevezési lap nem írásvédett formátumban letölthető:
www.dabasfotó.hu-ról; www.kmkdabas.hu-ról; www.

A kiállítás megnyitása 2018. szeptember 15-én,

mafosz.hu-ról, www.dabas.hu- ról.

szombaton, 16 órakor lesz a Kossuth Ház Galéria és

Más pályázatokon díjazásban részesített és a megadott

Kerekes László Alkotóházban. Cím: 2370 Dabas, Kossuth

méretektől eltérő képeket nem fogadunk el.

László utca 19. A kiállítás megtekinthető szeptember 15.és

A kiállításra elfogadott képeket a rendezők a pályázat propa-

december 7-e között, hétfő és péntek 13–17, kedd–csütörtök

gandájában, katalógusában és a kapcsolódó egyéb tájékoztatókban díjmentesen felhasználhatják, a szerző nevének feltüntetésével.
4. Minden elfogadott képet kiállítunk és közlünk a digitális katalógusban. A kiállításra kerülő papírképeket a Dabasi Fotóklub
készítteti el.
A digitális katalógus letölthető lesz a www.dabasfoto.hu és
www.kmkdabas.hu –ról.
5. A pályázat nyertes képei – a pályázat és alkotó megjelölésével – megjelennek az évenkénti Fotó - Hungarikumban.
6. Nevezési díj 3000 Ft, melyet rózsaszín postai utalványon

9–17 óráig, hétvégén előre egyeztetett időpontban (tel.: +36
-29/362-545, +36-30/534-11-38).
További információk a fentiekben jelzett telefonszámokon kaphatók illetve, hazunk.hazank@gmail.com, galeria@kmdabas.
hu e-mail címeken és Forgács Istvántól a 06-20/924-1808
telefonszámon.
8. Díjazás:
Fekete-fehér: I., II. és III. helyezés
Színes: I., II. és III. helyezés
MAFOSZ különdíja a legeredményesebb pályázónak, Dabas
Város Önkormányzata különdíja, Garajszki József képzőművész

(Kossuth Művelődési Központ és Halász Boldizsár Városi

különdíja,a Halász Móricz-kúria különdíja, Pálinkásné Balázs

Könyvtár, 2370 Dabas, Szent István u. 58 címre) vagy átutalás-

Tünde alpolgármester különdíja, az RTV Dabas különdíja

sal „pályázó neve, fotópályázat” megjelöléssel
(B3 takarék 64400099-10918070).

Eredményes fotózást és sikeres pályázatot kívánnak a
6. Házunk–Hazánk fotópályázat kiírói!
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Halász Móricz-kúria
március havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
Halász –Szánthó Emlékszoba
– Dabas város díszpolgára, Eji néni családja féltve őrzött
használati tárgyai, emlékei, vadászati trófeák, régi bútor,
családi kép és festmény, valamint különlegességként
a házaspár esküvői ruhája látható a szobában.
– 2016-ban a galériateremben megnyílt a 195 éves kúriaépület 19.-20.-21. századi történéseit bemutató tárlat.
– A felújított helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető családi, munkahelyi rendezvényekre.

DABASI DALKÖR – felnőtt népdalkör próbái
kedd 17.00–19.00 óráig
szakmai vezető: Pavella Krisztina
KREÁLOM – kézműves praktikák felnőtteknek
március 9. (péntek) 17.00–9.00 óráig
– Húsvéti dekorötletek
április 27. (péntek) 17.00–19.00 óráig
– Virágba borul minden

HORGOLÓKLUB
március 12. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
április 9. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
klubvezető: Kajliné Ludányi Margit

Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub összejövetele
március 10. (szombat) 15.00 órától
klubvezető: Szabó Jánosné

TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
március 26. (hétfő) 16.00–18.00 óráig,
április 16. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit

Gyóni Géza NyugdíjasKlub Egyesület
– 30 éves évfordulós rendezvénye
április 15. (vasárnap)
klubvezető: Petróczy Attiláné

INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
szerdánként 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog
Petra
Minden kezdőt és újra kezdőt szeretettel várunk!

FŐZŐCSKE MÁSKÉPP
glutén -, tej -, cukormentes és IR-barát ételek készítése
március 10. (szombaton) 9.00–14.00 óráig,
érdeklődni lehet: 06-70/665-8481-es telefonszámon

BABA-MAMA KLUB
szerda 16.00–18.00 óráig
klubvezető: Erdélyiné Gáspár Ilona védőnő
TESTFIATALÍTÓ-JÓGA
csütörtök 18.00–20.00 óráig
oktató: dr.Botta Ilona
MI MÉG OLVASUNK KÖR – irodalmi beszélgetések
március 22. (csütörtök) 18.00-20.00 óráig
foglalkozásvezető: Bakkai Éva
- beszélgetés Zsigray Julianna Szűts Mara házassága című
regényéről
SZINJÁTSZÓKÖR
szerda 18.00–20.00 óráig
szakmai vezető: Farkas Pál
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PILINKE énekegyüttes – gyermek népdalkör próbái
csütörtök 16.00–18.00 óráig.
szakmai vezető: Solymosi Borbála

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

március 16.
Húsvéti keresztes kalácskészítés,
április 20.
Dödöllekészítés
Foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit

2018. március 								
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Szlovák olvasóverseny Püspökhatvanban

A

z idei tanévben is meghirdette
szlovák olvasóversenyét a
Püspökhatvani Bene József Általános
Iskola a 3–4. és 5–6. osztályos szlovák
nyelvet tanulók számára, amelyre 2018.
február 23-án került sor.
Az alsósok Garajszki Margit – Bobul´a
című nagy sikerű könyvének részletét, a
felsősök számára Pavol Dobšinský meséit
választották. A diákok lelkesen készültek
pedagógusaikkal dr. Gogolák Gábornéval,
Kosztolányi Judittal és Kurta Józsefnével a
megmérettetésre. A verseny feladattípusai között szerepelt keresztrejtvény,
puzzle, szép kiejtés, kvízkérdések, egy
részlet dramatizálása, valamint rajz készítése. 6. osztályos tanulóink, Laczkó Tímea,

Náchlik Dorottya, Tóth Gergő és Zólyomi
Vivien „Princ” nevű csapata a 11 csapat
közül I. helyezést ért el, a diákokat felkészítő tanáruk Kosztolányi Judit és Garajszki
Katalin tanárnő kísérte el.
A győztes csapat tagjai a Duna World
Domovina című kulturális magazinjának is
interjút adtak arról, hogy milyen szívesen
tanulják a szlovák nyelvet és hogyan
készültek fel a versenyre.
Gratulálunk tanulóinknak és további
sikeres munkát kívánunk nekik!
a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola közössége

Átrium-hírek
„…A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék
madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az
élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk
egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a kék
madár maga a boldogság, és kalitkája; az emberi szív…”
(részlet: Maurice Maeterlinck: A kék madár c. művéből)
Február hónapban az Átrium Idősek Otthona lakói örömteli
eseménynek lehetettek részesei, melyet a fenti gondolatok
megjelenítése tett kézzelfoghatóvá számukra. Az Érdi SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium növendékei
Szórádi Erika felkészítő tanár vezetésével arra vállalkoztak, hogy
Maurice Maeterlinck: A kék madár című műve alapján az emberi
lét egyik örök igényére, a boldogság keresésére a színjátszás eszközével próbáljanak meg választ adni. A színdarab előadói bol-

Nemes-kúria

dog pillanatokat szerezve a közönségnek bebizonyították, hogy
a kortól független, mindenkiben ott rejlő boldogság utáni vágy
egy-egy szép gondolat közvetítése által is elérhetővé válik. Az
otthon dolgozói és lakói nevében ezúton szeretném megköszönni a lélekemelő előadást. 			
Tibay László

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

Programok:
– március 12., 26. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba-mama klub
vezető: Kucsera Andrásné védőnő
– március 22. (csütörtök) 16.30–18.30 óráig: kézműves foglalkozás
– április 29.: Tájházak kerékpárnyeregből (részletes program Facebook-oldalunkon található)

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.

13

Mindennapi életünk									Dabasi Újság

Szőlősi Közösségi Ház rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés – dr. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes
családoknak (dr. Berze Éva)
17.00–18.30 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács
Istvánné)

Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina
10.00–12.00 Baba-mama klub – Farkasné
Dallos Edina körzeti védőnő (minden
hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr Erika, a
6. számú új háziorvosi körzet orvosa
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna (Kovács Istvánné)

márciusi rendezvényeink:
Március 10-én (szombat) 19.00 órától
a Szőlőkert Óvoda Jótékonysági bálja
helyszín a Művelődési Ház
Március 23-án (péntek) 16.00 órától
Húsvétváró családi kézműves délután
Helyszín: Közösségi Ház
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.

Levendula-Ház – Városi nappali
2 3 7 0 D a b a s L a k o s d o k t o r u t c a 2 7.
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
Meselátó Bábtársulat
Bábjáték a legkisebbeknek!

Március 14., 10–11 óráig A katica pöt�tyei című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
Március 28., 10–11 óráig Kispipi és kisréce című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
Április 11., 10–11 óráig A kakas meg a
színek című bábjáték
11–12 óráig Baba-mama foglalkozás
vezetik: Kárpáti Szilvia és Mihály Viktória
Belépő: 1200 Ft
Ringató
Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik
részére!
vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10–11 óráig
Belépő: 700 Ft

|

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

Szülésre Felkészítő Tanfolyam
Március 07.: 17.00 órai kezdettel Szülésre
felkészítő és szülés utáni regene
ráló torna
vezeti: Szabados Tímea
A program ingyenes!
Március 14.: Vajúdástámogatás
vezeti : Mészáros Eszter dúla
A program ingyenes!
Március 21.: A szülés folyamata
vezeti: Fülöpné Sípos Éva szülésznő
A program ingyenes!

Április 7., 9–16 óráig: „Már százszor
megmondtam”
Pedagógusi készségek fejlesztése,
lelki egészségmegőrzés a gyakorlatban
1. alkalom:
Kommunikáció
– akkreditált továbbképzés pedagógusoknak
(a továbbképzés 4 alkalmas, térítésköteles,
előzetes regisztráció szükséges)
Gyászfeldolgozási,
család- és párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és
párterapeuta, gyászfeldolgozást segítő
vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-4986

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek, üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.
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SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E - m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig
Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Projektnyitó rendezvény

az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában

A

E u ro p e a n C a r b on F o ot pr i n t
Optimisation- Európai Ökológiai
Lábnyom Csökkentése címet viselő projekt
nyitó rendezvényének a dabasi Érdi SZC
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és
Kollégiuma adott otthont.
A1-HU01-KA202-035972-as jelű projekt
megvalósítása 2017. szeptember 1-jével
indult és várhatóan 2019. augusztus 31-ig
tart. A projekt teljes költségvetése: 133 754
EUR vissza nem térítendő támogatás. Fő
feladatuk a környezetvédelem érvényesíté-

se, az ökológiai lábnyom csökkentése.
Iskolánk már korábban is dolgozott két
nemzetközi, környezetvédelemmel kapcsolatos projektben. A projektet a Humob
Group Szolgáltató Kft. irányítja kedvezményezettként, így ők szervezték az első nagy
találkozót.
Mind a hat országból, Németországból,
Portugáliából, Romániából, Svédországból,

Törökországból és a koordináló szervezettől is megérkeztek a partnerek. Összesen
nyolc partner vesz részt az együttműködésben, melynek alapja, hogy minden cég, illetve szervezet közösen dolgozik egy iskolával.
Büszkék vagyunk arra, hogy iskolánk is
részt vállalt a konferencia lebonyolításában.
Stégner Péter
tagintézmény-vezető

Szociális kertprogram 2018
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakoss ágot, hogy a 2018-as
esztendőben is folytatódik az önkormányzati szociális
konyhakertprogram.
Az előzetesen leadott kérelmek alapján igényelt vetőmagcsomagok 2018. március 6-án (kedden) kerülnek kiosztásra.

Közterület-felügyelõk elérhetõségei
Lázár László:
Völgyi Géza:
Zsákai Lénárd:

06-20/570-5439
06-70/334-8022
06-70/396-2866

A vetőmagcsomagokat a sári városrészben a Rétesháznál
14:00 órakor, a gyóni városrészben a Halász Móricz-kúriában
15:30 órakor vehetik át személyesen. A palántacsomag vélhetően április végén kerül kiosztásra.
Amennyiben a programban részt kíván venni, keresse Serfelné
Balog Zsuzsannát a 29/561-220-as telefonszámon.

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván:
Czene József:
Józsa Zoltán:

06-70/332-1455
06-70/332-1456
06-70/452-0869
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tisztelt Adózók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzathoz 2018.
évre fizetendő:
Gépjárműadó első félévi részletének befizetési határideje: március 19.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési határideje: március 19.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének befizetési határideje: március 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó első félévi részletének befizetési határideje: már
cius 19.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2017. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának és
befizetésének határideje: április 3.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék számlára, illetve a kiszabott bírságot a 64400099-1098030500000000 számú Adóbírság számlára kell megfizetni.
Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR POSTA Zrt. kirendeltségein lehet befizetni.

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

TÁJÉKOZTATÁS A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2017. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és
megfizetési határideje: 2018. április 3.
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 április
3-ig. A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fogyasztók adatait, akiknek
vízfogyasztása volt, de a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.
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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
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A REKLÁMHORDOZÓK ÉPÍTMÉNYADÓJÁRÓL
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a helyi adókról szóló C. törvény változása miatt 2018. január 1-jei hatállyal, kötelező
jelleggel bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása az építményadóban.
Ennek alapján Dabas Város Önkormányzata 2018. március 1-jétől
az építményadó keretein belül adóztatás alá vonja a szabadtéri reklámhordozókat.
Reklámhordozónak minősül - a teljesség igénye nélkül - az óriásplakát, hirdetőoszlop, utcabútorok, hirdetőtábla, molinó, és minden
olyan tárgy, eszköz, berendezés, ami gazdasági reklámot tartalmaz
stb. Nem minősül gazdasági reklámnak, így nem adóköteles a cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai
megjelenítés; az üzlethelyiség portáljában (kirakatában), a járművön
elhelyezett gazdasági reklám; továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás
(hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által lakossági apróhirde-

tések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán
vagy egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetés.
A reklámhordozó utáni építményadó alanya az, aki az adóév
első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Ebből következik, hogy nem a reklámhordozó elhelyezésére
szolgáló ingatlan tulajdonosának keletkezik adókötelezettsége.
Az adó éves mértéke a Képviselő-testület döntése alapján
12 000 Ft/m².
Tájékoztatjuk, Önöket, hogy a reklámhordozó tulajdonosának a
2018. január 1-jén a tulajdonában álló reklámhordozóról 2018. március 19. napjáig adatbejelentést kell tennie a www.dabas.hu honlapon megtalálható adatbejelentési nyomtatványon. Amennyiben a
reklámhordozó megszerzése év közben történik, arról az adatbejelentést a szerzést követő év január 15-ig kell megtenni.
További információkért hívja az 561-265-ös telefonszámot,
keresse fel a www.dabas.hu honlapot, vagy a Dabasi Polgármesteri
Hivatal 213-as szobáját. 			
Adócsoport

TÁJÉKOZTATÓ választási határidőkről és határnapokról
Értesítők
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Amennyiben
február 19-éig nem kapja meg értesítőjét úgy azt a helyi választási irodától kérhet.
Nemzetiségi névjegyzék
Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb
március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.
Braille sablon kérése
A fogyatékossággal élő választópolgár a Ve. 88. § c) pontja szerinti
segítséget (Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása) március
29-én 16.00 óráig igényelheti.
Levélben szavazók névjegyzéke
A Nemzeti Választási Iroda a levélben a szavazók névjegyzékébe azt a
magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel,
aki legkésőbb március 24-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján
szerepel a központi névjegyzékben.
Átjelentkezés iránti kérelem
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb április 6-án
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár április 6-án 16.00 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Mozgó urna kérelem
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének:
a) legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a
helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében
szerepel, vagy
b) 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. A külképviseleti
névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb március 31-én 16.00
óráig módosíthatja a Ve. 259. § (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb március 31-én 16.00 óráig kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
Választási kampány
A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án
19.00 óráig tart. – Ha sajtótermék politikai hirdetést kíván közölni, hirdetési szolgáltatásainak árjegyzékét 2018. január 18-án 16.00 óráig
juttatja el az Állami Számvevőszékhez.
A politikai hirdetést köz zétevő sajtótermék az Állami
Számvevőszéket 2018. április 23-án 16.00 óráig tájékoztatja a közzétett politikai hirdetésekről.
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség
megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április
8-án nem folytatható és ezen a napon választási gyűlés nem tartható.
Készült a 2018. április 08. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2018 (I. 11.) IM. rendelet alapján
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Hol és milyen módon szavazhatunk április 8-án?

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos
jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyűlésben.
Hazánkban 2018. április 8-án kerül sor az országgyűlési
képviselő-választásra.
HOVÁ MENJEK SZAVAZNI?
Mint minden alkalommal településünkön az országgyűlés képviselő-választáson is az alábbi 16 helyen járulhatnak az urnák elé a tisztelt választópolgárok:
001. sz. szavazókör
Cím: Zarándokház Dabas, Mánteleki út 8.
Ág u., Alsóbabád u., Cibakpuszta, Mádencia u., Illatos u., Inárcsi út,
Nefelejcs u., Nyárfasor u., Pillangó u., Rövid u., Szent János út 0–154.,
Szent János út 1.–177., Szõlõ, Tücsök u., Zápor u., Zöldmezõ u.
002. sz. szavazókör
Cím: Zarándokház Dabas, Mánteleki út 8.
Belsõmántelek, Csepp u., Dobó Katica u., Hajcsár u., Ives u., Kodály
Zoltán u., Láp u., Mánteleki út, Pálya u., Petõfi Sándor u., Rákóczi u.
0–60., Rákóczi u. 1.–39., Rozmaring u. Rózsa u., Szabadság tér, Tabáni
út, Vajda u., Virág u., Zengõ u.
003. sz. szavazókör Cím: Napsugár Óvoda Dabas,
Szent János út 277. (Bejárat a Madách Imre utca felől)
Esõ u., Harmat u., Köztársaság u., Rákóc zi u. 41.– páratlan, Rákóczi u.
62.–páros, Szent János út 156.– páros, Szent János út 179.– páratlan,
Zrínyi Miklós köz, Zrínyi Miklós u.
004. sz. szavazókör Cím: Napsugár Óvoda, Dabas,
Szent János út 277. (Bejárat: Madách Imre utca felől)
Alsóbesnyõ, Dér u., Esze Tamás u., Feh érakác u., Gólya u., Madách
Imre u., Nárcisz u., Nyár u., Patak köz, Patak u., Pipacs u., Szamos u.,
Tulipán u., Vak Bottyán u., Zentai u., Zsák u.
005. sz. szavazókör
Cím: Szakiskola, Dabas, József Attila u. 107.
Antaltanya, Április 4., Bercsényi u., Besnyõi u., Csap u., Csokonai u.,
Deák Ferenc u., Fõ út, Hadnagy u., Juhar u., Katona József u.,
Kenderföld, Kisfaludy u., Móra Ferenc u., Öreg országút, Rákóczi köz,
Szõlõhegy, Templom u., Vásártér u.
006. sz. szavazókör
Cím: Szakiskola, Dabas, József Attila u. 107.
Álom u., Andrássy u., Bajcsy-Zsilinszky köz, Bajcsy-Zsilinszky u., Bem
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u., Bíbor u., Bojt u., József Attila u., Levél u., Park u., Szent István út
1.–31., Szent István út 2.–30., Szűk u., Tölgyfa u., Viola u.
007. sz. szavazókör
Cím: Polgármesteri Hivatal, Dabas, Szent István tér 1/B
Balassi Bálint köz, Balassi Bálint u., Bednárik tanya, Berkenye u., Erkel
Ferenc u., Falu Tamás u., Iskola u., Meder u., Merc zel tanya, Mikes
Kelemen u., Semmelweis u., Szabadság út, Széchenyi u., Szent István
tér, Szintes u., Szívós tanya, Vonat u.
008. sz. szavazókör
Cím: Polgármesteri Hivatal, Dabas, Szent István tér 1/B
Álmos vezér útja, Attila király útja, Bartók Béla út 32.– páros, Bartók
Béla út 45.–páratlan, Báthory u., Csaba királyfi útja, Csarnok u., Dabasi
u., Dabasi 1.–7. u., Dinynyés Lajos u., Dob u., Egressy Béni u., Elõd vezér
útja, Géza fejedelem útja, Huba vezér útja, Kert u., Kond vezér útja,
Május 1. út, Motel u., Nemzetõr u., Ond vezér útja, Örs vezér útja, Piac
u., Szent László u., Szép u., Tas vezér útja, Wesselényi utca 56.– páros,
Wesselényi utca 97.– páratlan, Zlinszky u., Zsilinszky tanya
009. sz. szavazókör Cím: Kossuth Művelődési Központ,
Dabas, Szent István út 58.
Bartók Béla út 2.–30., Bartók Béla út 1.–39., Béke köz, Béke u., Bimbó
u., Címer u., Hunyadi János u., Kiss u., Kiss Ernő u., Kossuth László köz,
Kossuth László u., Lakos dr. u., Martinovics tér, Ravasz László u., Rét u.,
Szent István út 32.– folyamatos házszámok.
010. sz. szavazókör
Cím: Halász Móricz-kúria Dabas, Kossuth Lajos út 7.
Balla Pál u., Báró köz, Batsányi János köz, Batsányi János u. 1.–19.,
Batsányi János u. 2.–22., Csillag u., Dózsa György u., Dr. Halász Mihály
u., Ék u., Gödör u., Halász Jenő u., Harang u., Hold u., Kálvin u., Kossuth
Lajos út 1.–15., Kossuth Lajos út 2.–32., Kölcsey Ferenc u., Móricz kert u.,
Nap u., Peszéri u., Sziráki Pál u., Tatárszentgyörgyi út, Új u., Vágóhíd u.,
Vértanúk útja, Wesselényi u. 1.–33., Wesselényi u. 2.–14/A, Zlinszky köz.
011. sz. szavazókör Cím: Óvoda, Dabas, Benedek Elek u. 2.
Ady Endre köz, Ady Endre u., Arany János u., Batsányi János u. 21.–
101., Batsányi János u. 24.–100., Csap u., Gábor Áron u., Határ u.,
Határ u. 1.–9., Határ u. 2.–18., Horváth László u., Klapka u., Nád u.,
Táncsics Mihály u., Wesselényi u. 16.–54., Wesselényi u. 35.–95.
012. sz. szavazókör Cím: Óvoda, Dabas, Benedek Elek u. 2.
Árok u., Benedek Elek u., D. Szabó Károly u., Gyóni Géza u., Jókai Mór
u., Lakos János u., Liszt Ferenc u., Szív u., Vasút u. 0.–66., Vasút u.
1.–79., Vasút 5.–7., Vörösmarty u. 1.–46., Vörösmarty u. 47.–páratlan.

2018. március 									
013. sz. szavazókör
Cím: Családi Napközi, Dabas, Luther u. 8.
Avar u., Egyház u., Egyház köz, Gróf Vay Sándor u., Jász u., Kör u., Kun
u., Luther u., Malom u., Mester u., Óvoda u., Temetõ köz, Temetõ u.,
Vacsi u. 1.–15/A
014. sz. szavazókör
Cím: Együtt Segítőszolgálat, Dabas, Áchim u. 6.
Áchim u., Akácos u., Fenyves u., Homok u., Kórház u., Kossuth Lajos út
17.– páratlan, Kossuth Lajos út 36– páros, Légrádi út, Örkényi út,
Örkényi 11.–29., 8.–34. út, Örkényi 1.–9., 2.–6. út, Segesvári út,
Szélmalom u.,Szélmalom út, Venyige u., Zárda köz.
015. sz. szavazókör
Cím: Gyóni Géza Ált. Iskola, Dabas, Szőlő u. 2.
Beton út, Állomás u., Erdõalatti út 2.–10., Gyöngyvirág köz, Honvéd
köz, Honvéd u., Konzervgyár, Lindmajer u., Martinovics köz,
Martinovics u., Õsz u., Rabárerdõ út, Szõlõ köz, Szõlõ u., Tavasz u., Tél
u., Telep u., Vacsi utca 16.– folyamatos, Vasút u. 68.– páros, Vasút u.
81.– páratlan, Vay Péter köz.
016. sz. szavazókör
Cím: Művelődési Ház, Dabas-Szőlő, Tinódi u. 1.
Alkotmány u., Árpád u., Damjanich János u., Füves u., Gárdonyi Géza
u., Ifjuság u., Kastély köz, Kinizsi Pál u., Mogyorós köz, Szendrei Júlia u.,
Szõlõsi út, Toldi Miklós u.
MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:
– mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
– vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak mozgóurna iránti kérelmet nyújthatnak be. Mozgóurnát legkésőbb a szavazást megelőző
második napon (április 6-án, pénteken 16.00 óráig) a helyi választási
irodától kérheti személyesen, írásban formanyomtatványon, vagy a
választás.hu internetes felületen elektronikus úton. A szavazás napján (vasárnap) 15 óráig írásban attól a szavazatszámláló bizottságtól
lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
A helyi választási iroda a fenti határidőig beérkezett kérelem alapján mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát
igénylő választópolgárok jegyzékébe. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl.: kényelmi szempontok miatt)
kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja!
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag csak mozgóurnával!
A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki – a
szavazókör területén belül – a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz.
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ÁTJELENTKEZÉS
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti szavazóköri
névjegyzékben szereplő választópolgár nyújthatja be, aki a szavazás
napján Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő szavazókőr területén tartózkodik.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást
megelőző második napon (2018. április 06-án, pénteken 16:00 óráig)
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
A helyi választási iroda a választópolgárt törli a lakcíme szerinti
szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a megjelölt település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
Tájékoztatom Önöket, hogy településen belül, de a lakcím szerinti
szavazókörtől eltérő helyen szavazni kívánó választópolgár esetén is
átjelentkezési nyomtatványt szükséges benyújtani.
MIT KELL TUDNI A SZAVAZÁSRÓL?
Szavazni kizárólag személyesen az értesítőben megjelölt szavazókörben reggel 6:00 órától este 19:00 óráig lehet.
Belföldön a választópolgár kizárólag csak személyesen szavazhat
a lakcíme szerinti szavazókörben, illetve átjelentkezéssel, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme
szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén tartózkodik.
Dabason átjelentkezéssel szavazók a 7. számú szavazókörben az
állandó lakhely szerinti szavazólapokon adhatják le szavazataikat,
mely a Dabas Város Polgármesteri Hivatalában (Dabas Szent István
tér 1/b) található.
Az a választópolgár, aki 2018. március 31-éig külképviseleti névjegyzékbe vetette fel magát, ő a külföldön működő diplomáciai
konzuli képviseleten szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár
akkor gyakorolhatja választójogát, ha a Nemzeti Választási Iroda legkésőbb 2018. március 24-én 16:00 óráig a levélbe szavazók névjegyzékébe felvette. Ez esetben levélben úgy adhatja le szavazatát, hogy
annak a választást megelőző napon a Nemzeti Választási Irodához
megérkezzen vagy a választ ás napján a Választókerületi Irodánál
elhelyezett urnába elhelyezi. A Választókerületi Urna a Dabasi
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kerül kihelyezésre.
FONTOS! Minden választópolgár a választás napján vigye magával a személyazonosságát, valamint lakcímét, személyi azonosítóját
tartalmazó okmányát, ugyanis amikor felkeresi a szavazókört szavazás céljából, a szavazatszámláló bizottságnak kötelessége ellenőrizni
az Ön személyazonosságát és lakcímét. Szavazni csak érvényes
okmányokkal lehet!
Kérek minden választópolgárt, hogy okmányai érvényességét ellenőrizze és ha lejárt vagy a választás napáig le fog
járni az okmányirodában kérheti okmányainak cseréjét.
Ezt követően amikor a bizottság megállapítja, hogy szerepel a
kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken, átadja a választópolgár előtt
lepecsételt szavazólapot (lapokat), melyek átvételét a névjegyzék
aláírásával kell igazolni. Csak az a választópolgár szavazhat, aki a
választás napján a névjegyzékben szerepel.
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Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egyéni jelöltre, országos listára lehet a jelölt, illetve lista neve feletti, vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal. A szavazat érvényességét nem érinti, ha a szavazólapon az érvényes szavazólapon
az érvényes szavazat mellett bármilyen megjegyzést tesznek.
Az átjelentkezéssel szavazó a lakcíme szerinti országgyűlési
egyéni választókerületi szavazólapján és az országos listás szavazólapon szavaz.
Aki az országgyűlési választásra kiterjedő hatállyal nemzetiséghez tartozónak vallotta magát az egyéni képviselőjelöltre és a nemzetiségi listára szavazhat. Ezt követően a szavazólapot a borítékba
helyezi és az urnába dobja. Átjelentkezés esetén a szavazás során
boríték használata kötelező!
Látássérült választópolgár a Braille-írással ellátott szavazósablont
vehet igénybe.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a választópolgár és ha
szükséges segítője tartózkodhat a szavazófülkében. Amennyiben a
választópolgár nem rendelkezik segítővel, a szavazatszámlaló
bizottság 2 tagjának segítségét is igénybe veheti.
Javasoljuk, hogy a szavazás titkossága érdekében minden választópolgár használja a szavazófülkét.
A választást 19.00 órakor le kell zárni.
Ezt követően a Szavazatszámláló Bizottság ellenőrzi az urnák sértetlenségét, majd felbontja azokat. A szavazólapokat típus, fajta és
egyéb kategóriák – jelöltek, jelölő szervezetek – szerint külön kötegelik, illetve többször átszámolják, majd a szavazóköri jegyzőkönyv kitöltésével megállapítják a szavazóköri eredményt.
Munkájukat a jegyzőkönyvvezető segíti. A kötegelt szavazólapokat és a jegyzőkönyvet ellenőrzés és összesítés céljából haladéktalanul az OEVI-ba kell szállítani. Ezt teszi az OEVK-hoz tartozó többi település is. Ekkor születik egy előzetes eredmény. Majd a levélben szavazók és az átjelentkezők szavazatait a kijelölt szavazatszámláló bizottság 2018. április 14-én számolja meg így a 11. OEVK Választási Bizott
sága a választókerületi eredményt április 14-én állapítja meg. A
Nemzeti Választási Bizottság a választás országos listás eredményét
április 27-én állapítja meg.
Felhívom a tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy
éljenek választójogukkal és 2018. április 8-án szavazzanak!
Névjegyzékkel kapcsolatos kérdés esetén Serfelné Balog
Zsuzsanna és Bató Györgyné a 06-29/561-220 telefonszámon, az
országgyűlési képviselő-választással kapcsolatosan további információ a város honlapján (www.dabas.hu), a választas.hu honlapon elérhető. A választással kapcsolatos bármilyen kérdésben forduljon
06-29/561-249 telefonszámon Választási Irodához.
Szatmári Attila
megbízott jegyző
OEVI vezetője
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Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
– Nagyböjt hétfőin a szentmise után lehetőség a szentgyónásra
18.15-ig (26-án, nagyhétfőn 19.15-ig).
– 14-én, 21-én és 28-án a szentmisék helyett nagyböjti lelkigyakor
latot tartunk 17 órai kezdettel, utána gyóntatás 18.30-ig (28-án
kezdés 18 órakor, gyóntatás 19.30-ig).
– 9-én és 23-án, pénteken a Szőlőkben 16 órától, Gyónon 16.15-től
keresztút imádság, majd 17 órától szentmise, utána egyórás
szentségimádás, alatta gyónási lehetőség. Ne feledjük, hogy a
nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem fogyasztunk húst (kivételek a szórólapon).
– Szombatonként az esti szentmise előtt, 16.30-tól gyóntatás.
–18-án vasárnap 8.30-tól a Szőlőkben szentmise a 10 éven belül
márciusban elhunytakért, 10.30-tól a gyóni szentmisében pedig
a havi kereszteléseinket tartjuk.
– 25-ére virradólag állítjuk át az óráinkat, onnantól kezdve az esti
szentmiséink 18 órakor kezdődnek. Aznap virágvasárnap, megkezdődik a nagyhét (mindkét szentmisén barkaszentelés, körmenet és passió).
A Szent Háromnap liturgiái Gyónon:
– 29-én, nagycsütörtökön 18 órától az Utolsó Vacsora szentmiséje,
utána egyórás virrasztás Jézussal a Getszemáni kertben;
– 30-án, nagypénteken 17 órától keresztút, 18 órától szertartás
(aznap szigorú böjtöt tartunk: a hústilalmon kívül 18–60 éves
korig legfeljebb háromszor fogyaszthatunk szilárd eledelt, abból
egyszer lakhatunk jól);
– 31-én, nagyszombaton 8–12 óráig lehet imádkozni a szentsírnál.
– A húsvéti vigilia szentmiséje 20 órakor kezdődik. Egyházi évünk
legnagyobb ünnepének végén körmenetet tartunk.
– Április 1 -jén, húsvét vasárnapján ünnepi szentmise a
Szőlőkben 8.30-tól, Gyónon 10.30-tól, az utóbbi után (a
magunkkal hozott) ételek megszentelése.
– 2-án, húsvét hétfőjén szentmise Gyónon 9 órától.
Ne feledjük, hogy lelkiismereti kötelességünk 8-án a parlamenti
választáson részt venni, és a krisztusi értékrendhez legközelebb állókra szavazni.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 17.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 17.00-kor szentmise.
– Péntekenként a szentmise előtt fél órával keresztúti
ájtatosságot végzünk.
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hit–vallás

Egyházaink hírei
– Április 2-án, húsvéthétfőn 17.00-kor lesz szentmise.
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

– Szerda, 16 óra: konfirmáció-előkészítő, 17 óra: gyülekezeti bibliaóra
18 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
– Péntek, 18 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség (minden hónap
3. péntek), Márk evangéliuma tanulmányozása

református egyházközségeink

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet

dabasi református Gyülekezet
– vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet a gyülekezeti házban
(március 30-tól visszamegyünk a templomba)
– vasárnaponként 9.00: konfirmációi előkészítő tanfolyam a kezdő
és haladó csoport számára a gyülekezeti házban
– szerdánként 17.00: bibliaóra a gyülekezeti házban (Utolsó alkalom a megszokott rend szerint húsvét előtti szerda. Ebben az
esztendőben március 28.)
– március 30., 10.00: nagypénteki (passiós) úrvacsorás istentisztelet a templomban
– április 1., 10.00: húsvét 1. nap, úrvacsorás istentisztelet a templomban
– április 2., 10.00: húsvét 2. nap hétfő, istentisztelet a templomban.
Töltsünk együtt egy kellemes délutánt! Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János református lelkipásztor és a gyülekezet.

– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor
– Gyerekeknek: márc. 11. és márc. 25., 10.00 órakor gyermekistentisztelet a gyülekezeti házban, Berki Viktória vezetésével
Asszonyok részére:
– Baba-mama kör: március 12., hétfő, 10.00 óra, gyülekezeti ház.
Vezető: Balázs-Szabó Júlia.
– Asszonykör, márc. 12., hétfő, 17.00 óra, gyülekezeti ház
– Nyugdíjas kör: márc. 18., vasárnap, 15.00 óra.
Böjti és nagyheti alkalmak:
BÖJTI ESTEK alkalmai:
– Márc. 20., kedd, 18.00 óra – vendégek: Kárnyáczki Eszter és
Szöllősi István Sándor, pilisi beosztott lelkészek
– Márc. 27., kedd, 18.00 óra – a gyülekezeti színjátszókör bemutatja a Négy kísértés c. színdarabot, Szeltner Klára vezetésével
– Nagycsütörtök (márc. 29.): istentisztelet úrvacsoravétellel, 18.00
órakor, orgonál: Thiering Etelka (Budapest, Deák tér)
– Nagypéntek (márc. 30.): istentisztelet 10.00 órakor, a passió történet olvasásával

Gyóni Református Egyházközség
– Március 25., vasárnap, 10 óra: VIRÁGVASÁRNAPI istentisztelet
– Március 29., 18 óra: NAGYCSÜTÖRTÖKI istentisztelet
– Március 30., 10 óra: NAGYPÉNTEKI istentisztelet a templomban,
úrvacsoraosztás
– Április 1., vasárnap, 5 óra: Feltámadás ünnepi hajnali virrasztás a
templomban
10 óra: FELTÁMADÁS ÜNNEPI istentisztelet, úrvacsoraosztás
15 óra: FELTÁMADÁS ÜNNEPI istentisztelet a tatárszentgyörgyi
r.kat. templomban, úrvacsoraosztás
– Április 2., hétfő, 10 óra: HÚSVÉTHÉTFŐI ünnepi istentisztelet a
templomban, úrvacsoraosztás
– Április 15., vasárnap, 17 óra: TAVASZKONCERT a templomban
– a dabasi és az ócsai zeneiskola fúvószenekara
ÁLLANDÓ ALKALMAK
– Vasárnap, 9 ór: konfirmáció-előkészítő konfirmandus csoportnak
10 óra: felnőtt istentisztelet
10 óra: gyermek istentisztelet
– Hétfő, 10 óra: Zárdakerti Otthonban
11 óra: Átrium Idősek Otthona (minden hónap 2. hétfő),
úrvacsoraosztás

– Húsvét ünnepén és másodnapján (ápr. 1., 2.): ünnepi istentiszteletek, 10.00 órakor, úrvacsora vétellel
– Idősotthonokban nagyheti istentisztelet: márc. 23.,
9.30 Zárdakert Idősek Otthona, 10.30 Átrium Idősek Otthona
– Konfirmációs órák: péntek, 16 óra
– Énekelni vágyóknak: kórus pénteken, 17 órakor
– Színészkedni vágyóknak: péntek, 18 órakor színjátszókör, kortól
függetlenül, Szeltner Klára vezetésével
Anne Morawski nyugdíjas evangélikus lelkész, önkéntes
angolórái:
szerdán 18 órakor kezdő angol
csütörtökön 17 órakor haladó angol
pénteken 14 órakor ovis angol
pénteken 15 órakor iskolás angol
Egyéni órák igény szerint.
Az alkalmak ingyenesen látogathatók.
Alkalmainkra sok szeretettel hívjuk és várjuk!
Elérhetőség: Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Tel.: Balog Eszter 06 20/824 2019
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Végső Búcsú
Név
Talapka József
Papp Erzsébet (Németh Mária)
Forczek Lénárd
Kovács István József
Fabók János
Horváth Béla

Születési idô Halálozás idôp.
1929. 01. 08.
2018. 01. 07.
1947. 08. 30.
2018. 01. 18.
1937. 11. 29.
2018. 01. 19.
1957. 07. 07
2018. 02. 05.
1951. 12. 11
2018. 02. 06.
1950. 01. 26.
2018. 02. 07.

Név
Tilinger Zoltán
Fabók Pál
Majoros István
Szabó Pálné (Füle Lidia)
Kiss József

Születési idô Halálozás idôp.
1962. 01. 10
2018. 02. 10.
1937. 01. 25.
2018. 02. 11.
1963. 08. 27.
2018. 02. 14.
1931. 12. 18.
2018. 02. 17.
1951. 02. 10.
2018. 02. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szeretett édesapánk, Fabók János temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk együtt éreztek.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunkat, Bognár Józsefnét utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.

A gyászoló család

Unokái és menye

Dr. Dabasi Halász Móric
(*1879 †1938)

A

Halász Móricz-kúria 1989 óta ékesíti városunk címerét. A legszebb
dabasi úrilak, majdhogynem kastély, építészeti remekmű és jegyzett turisztikai vonzerő. Egykori tulajdonosára, névadójára
halálának 80. évfordulóján emlékezünk.
Dr. Dabasi Halász Móric főszolgabírót,
országgyűlési képviselőt, magyar királyi
gazdasági főtanácsost, a Pest-megyei közgyűlés tagját, a református egyházkerület
tanácsbíráját és a gyóni gyülekezet főgondnokát a Halász család fénykorát jellemző
régi dicsőség utolsó letéteményesének
tekinthetjük. Alsódabason, 1879-ben született, és 80 éve, 1938. március 1-én, Gyónon
hunyt el. Édesapja Dabasi Halász Zsigmond
(*1853. III. 19. Alsódabas †1921. II. 26.
Alsódabas) császári és királyi kamarás,
főszolgabíró, országgyűlési képviselő,
édesanyja Balásfalvi Kiss Flóra (*1855.
†1930. V. 8. Alsódabas), testvére Dabasi
Halász Zsigmond huszár alezredes (*1881.
†1961. XII. 20. Miskolc). Nagyapja Dabasi
Halász Móricz (*1815 †1885) Pest vármegye
főmérnöke, aki, mint azt az alsódabasi
református temetőben lévő síremlék felira-
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ta tanúsítja, még „cz” végződéssel írta a
keresztnevét.
Szülei a legjobb családi hagyományokat
követve, magas színvonalú képzést biztosítottak számára. A középiskolát a fővárosi
Ferenc József Nevelőintézetb en végezte,
majd jogi tanulmányokat foly tatott
Budapesten, Genfben, Párizsban, London
ban és Berlinben, végül a budapesti egyetem a jog- és államtudományok doktorává
avatta. Tanulmányai után a 7. honvédhuszárezredben szolgálta önkéntesi évét, s
előbb tartalékos hadnagy, majd főhadnagy
lett. 1903. július 28-án Pest vármegye szol-

gálatába lépett, s a hivatali ranglétrán
haladva szolgabíró, majd néhány év multán
főszolgabíró lett. Családot alapított, felesége Dabasi Halász Sarolta (*1882 †1961),
Dabasi Halász Kázmér (*1844 †1927) leánya, esküvőjüket 1905. március 11-én tartották Alsódabason. Az 1821-ben épült
impozáns gyóni kastélyban otthont teremtő ifjú házasok frigyét hamarosan gyermekáldás koronázta, megszületett első
szülött fiuk, Mihály (1906. I. 1. Bud ap est
†1976. I. 16. Budapest), akit három év múlva
Kázmér (1909. I. 3. Budapest †1971. XI. 6.
Budapest), majd Miklós (1914. VI. 5. Buda
pest †1980. IV. 15. Budapest) követett.
A z első világháború időszakához
„A jövő problémái” című közgazdasági
kötete és a német hadvezetés számára felajánlott találmányai fűződnek. 1918-ban, az
őszirózsás forradalom után, majd 1919ben, a Tanácsköztársaság idején főszolgabíróként nem tett esküt az új hatalomra,
végül 1919. december 10-én önként lemondott állásáról. Döntése összefüggésbe hozható az 1920 januárjában tartott országgyűlési választásokkal, melyen az Országos
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Kisgazda és Földmíves Párt jelöltjeként, az
alsódabasi választási körzetben indult. Az
akkori közhangulat és a titkos szavazás
azonban a kétkezi munkát végző, szintén
kisgazdajelölt Sziráki Pálnak kedvezett.
Halász Móric képviselői ambíciói így 1922
májusában teljesültek, amikor a lajosmizsei
körzetben, a kormányra kerülő Egységes
Párt színeiben az országgyűlési tapasztalattal már rendelkező Kállay Ubult jelentős
szavazattöbbséggel előzte meg. Ettől kezdve nyitott könyvvé vált az élete, hiszen az
országgyűlés legaktívabb, leginkább szókimondó tagjai közé tartozott. Népszerűsége
1926-ban ismét mandátumhoz juttatta, de
immár az alsódabasi kör zetb en.
Mindhárom fiát tanult emberré nevelte:
Mihályból Oxfordban végzett jogász,
Kázmérból akadémián tanult okleveles
gazda, Miklósból pedig katonatiszt lett.
A parlamenti munkában továbbra is fáradhatatlannak bizonyult, tekintélye, respektje
volt a padsorokban, ezért a négy év elteltével mindenkit meglepett bejelentésével,
miszerint nem vállal újabb ciklust. A háttérben a gazdasági világválság állt, mely a
dabasi Halászokat sem kímélte. A gyóni
uradalom fennmaradásáért folytatott küzdelem megkövetelte a tulajdonos folyamatos és teljes értékű jelenlétét. Halász Móric
gyóni birtoka jobbára a mai lőtér területén,
főként a Göbölyjárás dűlőben helyezkedett
el. Mintagazdaságként él ma is a helyi
emlékezetben, melynek ritkaságszámba
menően még javító-karbantartó műhelye
is volt. A birtok az 1935. évi mezőgazdasági
címtár adatai szerint összesen 1197 kataszteri holdat tett ki, melyet végül a kockázatok minimalizálása miatt szerződéses bérbeadással hasznosítottak.
Ez a megoldás ismét széleskörű közéleti
szerepvállalást tett lehetővé, így az agrárka-

mara keretein belül a községi és járási
mezőgazdasági bizottságok elnöki teendőit is ellátta. Sajtóhíradások tanúsítják, hogy
ebben a tisztségében az „Átokc satorna”
elkészítését követően számos fórumon
szóvá tette a földtulajdonosok aránytalanul
megnőtt járulékterheit, mely a fennmaradásukat veszélyeztette. A Pest-megyei közgyűlésben a Halász család legjobb hagyományai szerint vette ki a részét a közös
gondolkodásból. Széleskörű tapasztalataival, közgazdasági tudásával egészen 1938.
március 1-ig, váratlan halálának napjáig
szolgálta a vármegye közéletét. Mindössze
59 évesen hunyt el Gyónon, halálának híréről a lapok jellemzően már másnap tudósítottak. Porhüvelyét március 4-én, délután
fél háromkor áldották meg a református
egyház szertartása szerint Gyónon, majd
az alsódabasi református temető családi
sírboltjába helyezték örök nyugalomra.
Családtagjai 1945, de főként 1949 után
az új hatalom kíméletlen osztályharcának
célkeresztjére kerültek, és az úri lak történetében is méltatlan évtizedek következtek. A
háborús pusztítások után néhány évvel,
1949-ben még itt, ebben az impozáns, igényes környezetben forgatták az első
magyar színes film, a Ludas Matyi legfontosabb jeleneteit, a legendás Soós Imrével a
címszerepben. Tulajdonosaik elűzése után

kultúra

azonban a kúria a helyi Ktsz használatába
került, és például cipészműhely céljára is
szolgált hatalmas, bűzölgő cserzőkádakkal.
A sok viszontagságos év az elmaradt állagmegóvásokkal hosszantartó leromlott állapotot eredményezett. Az 1980-as évek fordulatot hoztak, az ingatlan használati jogát
átadták a budapesti Információtechnika
Vállalatnak, mely felújíttatta az épületet és
képzési központként működtette. Az utolsó pillanatban végrehajtott beavatkozás a
melléképületen (lóistálló) viszont elmaradt,
így azt életveszélyes volta miatt a kilencvenes évek elején le kellett bontatni. Az 1994es év fejleménye, hogy a Magyar Állam
tulajdonában lévő ingatlan a Pest Megyei
Vagyonátadó Bizottság Budapesten, 1994.
május 13-án kelt határozatával a Kincstári
Vagyonkezelő Szervezet kezelésébe került,
egyidejűleg ingyenes használati jogot biztosítva Dabas Város Önkormányzatának.
Az alföldi kúriaépítés iskolapéldájaként
számon tartott nemesi lak napjainkban
közösségi kulturális célokat szolgál, a gondosan karbantartott épület és ápolt parkja
sokszínű programok kedvelt, látogatott
színhelye. Így Dabasi Halász Móric nevét a
gyóni kúria őrzi a leghívebben, ahol 2004ben Halász-Szánthó Emlékszoba nyílt dr.
Halász Mihályné Szánthó Erzsébet (*1908
†2002), városunk díszpolgárának (2000)
hagyatékára alapozottan. A Dabason közkedvelt „Eji néni” 1943 augusztusában
kötött házasságot a nyelveket beszélő,
oxfordi diplomás dr. Halász Mihállyal, s
egyik élharcosa volt a családi sírboltot
magába foglaló alsódabasi református
temető fennmaradásáért vívott küzdelemnek az 1970-es években. A rendszerváltást
követően a család több nemzedékének
emlékét hirdető síremléket, valamennyi
költséget magára vállalva felújítatta, s végül
ott nyert ő maga is örök nyugodalmat. Az
égre mutató fekete márványkő a Halászcsalád mértékadó ágának történetét summázza, minden dicsőséget, veszteséget,
örömet és bánatot, fájdalmat magába foglal, s ma is, a jövőben is okulásunkat-épülésünket szolgálja.
V. F.
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MÁRCIUS 15. AZ ÖRÖK PÉLDA

170

évvel ezelőtt, 1848. március
15-én borongós, esőre hajló
korai tavaszi időre ébredt az ország; PestBuda, az ország fővárosa és Pozsony, a
magyar országgyűlés helyszíne. Március
15-e 1848-ban szerdai napra esett. Ekkor
virradt fel a magyar szabadság napja.
Felvirradt, de Világos még messze volt.
1848. március 15-én a magyar történelem
egyik legdicsőbb eseménye, a forradalom
győzött, mégpedig két helyszínen. A közgondolkodás és a közhiedelem elsősorban
a Pest-Budán zajló forradalmi eseményeket, a márciusi ifjak tetteit tartja az 1848-as
forradalom győzelmének. Holott az események másik fontos – ha nem a fontosabb – helyszíne Pozsony volt, ahol a
magyar országgyűlés küzdött a reformokért, a polgári átalakulásért.
Március 15. nem hirtelen, a semmiből
jött, hanem megelőzte az évtizedekig tartó
reformkor, amelyben a nemzet legjobbjai a
változások, a reformok mellett szálltak
síkra. A nagy reformkori politikusok, mint
Széchenyi István, Kossuth Lajos. Wesselényi
Miklós. Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc,
Batthyány L ajos és még számosan,
Magyarország polgári átalakulását tűzték
ki célul. Március 15. legfontosabb eseményeit, a főbb szereplőket a történeti dokumentumoknak, kutatásoknak köszönhetően szinte percről percre pontosan ismerjük.
Tudjuk, hogy a márciusi ifjak kezdeményezte tömegmozgalom Pest-Budán győzelemre vitte a forradalom ügyét. A Pilvax
ifjai közül mindenképpen megemlítendő
Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Vajda
János, Irinyi József, Bulyovszky Gyula,
Degré Alajos és Vidats János neve, de természetesen rengetegen követték őket.
A nagy nap felemelő, dicső eseményei
ismer tek, a L anderer és Heckenast
Nyomda lefoglalásától kezdve Táncsics
Mihály kiszabadításáig, így ezt most nem
szükséges részletesen ismertetni. A március 15-i pest-budai események támogatá-
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sával a pozsonyi magyar országgyűlés is
teljes győzelmet aratott. V. Ferdinánd
magyar király (és osztrák császár) március
17-én gróf Batthyány Lajost kinevezte az
első felelős magyar kormány miniszterelnökévé, és a pozsonyi országgyűlés megkezdte a forradalom törvényeinek kidolgozását.
Vegyük számba a forradalom eredményeit!
1848. április 11-én reggel az uralkodó
által kinevezett Batthyány-kormány tagjai
letették az esküt. Kikből állt a kinevezett
első magyar kormány? Ha felidézzük a
nevüket, láthatjuk, hogy az akkori magyarság legnagyobbjai voltak. A kormány elnöke gróf Batthyány Lajos, belügyminiszter
Szemere Bertalan, pénzügyminiszter
Kossuth Lajos, közlekedési-és közmunkaügyi miniszter gróf Széchenyi István, földművelés-ipar- és kereskedelemügyi miniszter Klauzál Gábor, vallás-és közoktatásügyi
miniszter báró Eötvös József, igazságügyi
miniszter Deák Ferenc, hadügyminiszter
Mészáros Lázár, külügyminiszter és király
személye körüli miniszter herceg Esterházy
Pál. Ugyanezen a napon, április 11-én a
király szentesítette a forradalom törvényeit, az ún. áprilisi törvényeket, amelyek 31
törvényből álltak. Ezzel véget ért az utolsó
rendi országgyűlés, amely törvényhozási
úton lerakta a polgári Magyarország alapjait. Ez egyszerre igényelte a politikai
berendezkedés megváltoztatását, az
alkotmányos monarchia megteremtését, a
feudalizmus felszámolását biztosító intézkedéseket, a társadalmi átalakulást. Az így
született törvények az európai forradalmi
hullámnak, főként a bécsi és a pesti forradalomnak köszönhetik létüket.
A politikai berendezkedés korszerűsítésének, az alkotmányosság megteremtésének biztosítása volt a „független felelős
minisztérium alakításáról” szóló III. törvénycikk, amely szerint az uralkodó „minden polgári, egyházi, kincstári, katonai és
általában minden honvédelmi tárgyakban”

kizárólag a minisztérium útján fogja gyakorolni a végrehajtó hatalmat. Az uralkodói
önkénynek gátat szabott az a rendelkezés,
amely valamelyik Pest-Budán tartózkodó
magyar miniszter ellenjegyzéséhez kötötte
az uralkodói rendelkezések érvényességét.
A IV. V. törvénycikk rendelkezett a népképviseleti alapon választandó országgyűlés
évenkénti és immár pesti üléséről.
A VI.-VII. törvénycikk a Partium (Részek)
visszacsatolásáról, valamint Magyarország
és Erdély uniójáról rendelkezett. A politika
szférájába tartozó lépés volt a nemzetőrség megteremtése (XXII. Törvénycikk),
a sajtótörvény (XVIII. Törvénycikk) a
megyei hatóságokról (XVI. Törvénycikk) a
szabad királyi városokról (XXIII. Törvény
cikk) és a községi választásokról (XXIV.
Törvénycikk) szóló törvény.
A feudalizmus felszámolását és a társadalmi átalakulást biztosította az ősiség
eltörlése (XV. Törvénycikk), az úrbéres
szolgáltatások (IX. törvénycikk), az úriszéki
bíráskodás megszüntetése (XI. törvénycikk), a papi tized megszüntetése (XIII. törvénycikk), továbbá a közös teherviselés
bevezetése (VIII. törvénycikk). Fontos rendelkezés volt a „bevett” vallások (gyakorlatilag a keresztény egyházak) egyenjogo
sításáról szóló törvény (XXVI. Törvénycikk)
A Pozsonyban szentesített 31 törvény
lerakta a polgári Magyarország alapjait.
Az áprilisi törvényekkel végérvényesen
megszűnt a feudalizmus, s törvényes lehetőség teremtődött egy új típusú fejlődés
számára.
Március 15. tehát örök példa az összefogásra, a nemzet felemeléséhez vezető
harcra. Erre mindig büszkének kell lennünk. 1848-ban a kor nagyjai Magyar
országot a fejlett Európához emelték, s
külön csodálatra méltó, hogy mindezt törvényesen és vérontás nélkül tették.
170 éve virradt fel a magyar szabadság
napja. Felvirradt, de Világos még messze
volt.
Mitták Ferenc
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Bábel Antónia:

M

Különös vendégek

ost elmesélem, mi is történt
Bor zék háza táján, amióta
Borzpapa karácsonykor hazatért. Szegény,
a hazafelé vezető hosszú úton úgy megfázott, hogy Borzmama azonnal forró fürdőt készített kamillával és kakukkfűvel, és
Borzpapa majdnem egy órán át nyakig
elmerülve feküdt a kádban. Azonban még
utána is jólesett neki gőzölgő vízbe dugni
a lábát.
Azt már meséltem, hogy tavaly, jóval
tavasz előtt kijöttem fáért, amikor egy sas
hirtelen felkapott gondolhatjátok, csak
úgy, pizsamában –, és szállt velem fel a
magasba. Sok-sok borztalpnyi távolságra
repült velem egészen a Kopár hegyig.
Olyan hideg volt... Most is egészen
beleborzzzongok... Brrr... Aztán végre
megérkeztünk. A fészekben lerakott a felesége mellé, aki két kicsi tojáson ücsörgött.
Na végre, hogy megjöttél, rikkantotta Sas
mama. Mire én azt kiáltottam: Ne egyetek
meg, kérlek! Erre ők meghökkentek. Nem
akarunk megenni – mondta elrablóm –
csak takarónak néztelek, de most, hogy
már itt vagy, így is jó leszel, csak melegítsd
a fiókáimat, amíg nem vagyok itthon.
Sasmama meg kényesen így szólt: én meg
nem ülhetek egyfolytában ezeken a tojásokon, néha muszáj elrepülnöm kicsit a barátnőmhöz. Így aztán gyakran én melegítettem a tojásokat, amíg ki nem keltek –
mesélte tovább Borzpapa.
Büdi ámulattal hallgatta apukáját,
Borzmama pedig csendesen mosolygott a
konyhában, aztán Borzpapa így folytatta:
A kis, pelyhes sasfiókák olyan fehérek
voltak, mint Lupi nyuszi egészen pici korában. Saspapa vadászott, néha nekem is
hozott ezt-azt. A sasgyerekek nőttek,
növögettek.
Hiányoztunk, papa? – kérdezte Büdi.
Hogyne hiányoztatok volna! A két fióka
örökké az ennivalón marakodott, Saspapa
szinte mindig vadászott, a felesége pedig

folyton a barátnőjénél töltötte az időt.
Sok at bohóckodtam a kis sasoknak, és
prób ált am őket a helyes viselkedés felé
terelni, hogy békés úton megosztozzanak
az ételen, és azt hiszem, sikerült is valamit
elérnem. Végül is egészen megkedveltük
egymást. A nyáron megtanultak repülni,
már igen ritkán ültek otthon. Így egy őszi
hajnalon, amikor mindannyian békésen
aludtak, úgy gondoltam, itt az idő, hogy
hazajöjjek.
Borzpapa szinte minden nap elmesélte
az egészet töviről hegyire. Hetek múltak el
a hazatérése óta, amikor egy hideg délelőttön valaki kopogtatott az ajtón. Borzmama
kinézett, és a szava is elállt.
– Itt vannak a sasok! – suttogta remegve, és a falhoz lapult.
– Hű, még sosem láttam közelről sasokat! – elkendezett Büdi.
– Addig örülj, fiacskám! – mondta
Borzmama.
A sasok újra kopogtattak. Borzpapa
ekkor lépett elő a szobából.
– Ki zörget az ajtón? – kérdezte.
– A sasaid vannak itt.
– Hát engedd be őket!
– Micsoda? Engedjem be
ő ket? – h ü l e d ezet t
Borzmama.
De addigra Borzpapa kinyitotta az ajtót. A két sasgyerek
jött el látogatóba.
– Hiányoztál nekünk, Borz
Barnabás. Apánk elmondta,
hol laksz, és mi eljöttünk,
hogy megköszönjük a kedvességedet, amivel fiókaként
körbevettél minket.
– Sajnos nem
tudlak titeket
megkínálni semmivel – szabadkozott Borzpapa.
– De egy teát

szívesen főzök – tüsténkedett Borzmama a
különös vendégek körül.
– Az jól fog esni, köszönjük. Sejtettük,
hogy hazajöttél. Á, biztosan te vagy Büdi!
– fordult egyikük a kis borz felé, aki a sarokból csodálta a madarakat.
– Igen, én – válaszolta.
Igaz, hogy Büdi idősebb volt a sasoknál,
de olyan méltóságteljesen ültek ott csillogó
tollazatukkal, hogy egyre csak megilletődve bámulta őket.
– Szeretnél repülni, Büdi? – kérdezte az
egyik.
– Igen, nagyon szeretnék! – repdesett a
kis borz.. – Már, ha mama is megengedi.
Borzmama vonakodott, de Borz Barna
bás biztosította, hogy nincs mitől félnie. Jól
felöltöztette Büdit, akit egy jó nagy kört vittek a sasok az erdő felett.
– Hű, ha én ezt Öcsi bocsnak elmesélem! Hát még a vaddisznó gyerekeknek! –
mondta Büdi, amikor szüleivel a sasok után
integettek.
– Jó utat! Gyertek el máskor is!

Illusztráció: Rizmajer Krisztina
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Kedves Gyerekek!
Egy szórejtvényt hoztam nektek. Jussatok el a sas
szótól a fát szóig úgy, hogy szóról szóra csak egy
betűt változtassattok meg!
A beküldendő megfejtés az ötödik szó.
Beküldési határidő:: március 26.

A megfejtéseket a kapuiagota@gmail.hu e-mailcímre várjuk.
Nyeremény: Bábel Antónia Galádka rémtettei c.
mesekönyve és az elmaradhatatlan csokoládé.
Előző havi nyertesünk Szarvas Anna, aki
a j á n d é ká t á t ve h eti a Pol g á rm e s te ri
Kabinetirodában
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Top Fitness SE

A

2018-as szezon február 25-én a Ritmuscsapatok Országos
Táncversenyével indult a Top Fitness SE számára. Ez egy új
megmérettetés volt az egyesület életében, mivel sportolóink először neveztek erre a bajnokságra. A lányok Akrobatikus tánc B
kategóriában indultak, és már első alkalommal kiváló eredményeket értek el. Helyezések:
1. Bajusz Sára
1. Bretus Lara
2. Bárány Blanka
3. Nagy Hédi
4. Kucsák Alíz
5. Rizmajer Boglárka
5. Wenicz Hanna
8. Booty swing duó (Bárány Blanka-Bajusz Sára)
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Sportolóink az elért pontszámok alapján valamennyien kvalifikációt szereztek a májusi zágrábi Európa-bajnokságra. Gratulálunk
az eredményekhez!
R. L.

2018. március										
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CSALÁDOKAT A LELÁTÓRA!

K

lubunk Dabas város és régiójának legdinamikusabban fejlődő sportegyesülete, kiemelten fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalásunkat. A Dabas VSE KC stratégia megállapodást kötött a Munkahely a családokért alapítvánnyal, hogy együttesen, karöltve segítsük a helyi családok életét.
A „Családokat a lelátóra!” programunkon keresztül célul tűztük ki, hogy a régió családjainak folyamatos ingyenes kézilabdás
programlehetőségeket, továbbá a programban résztvevő családok gyermekei számára ingyenes részvételt biztosítsunk a dabasi
kézilabda utánpótlás-nevelési programban.
Köszönjük a Bro-Ker-Bét Kft. és a Trendház 2000 Kft. kiemelt
támogatását, hogy a programunk megvalósulhat.
Feberuár 17-én az OBO arénában Kiszel Gábor, a Bro-Ker-Bét
Kft. igazgatója, Temesi István, a Munkahely a Családokért
Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Kőszegi Zoltán, Dabas város
polgármestere, Balázs Róbert, a Trendház Kft. igazgatója, vala-

mint Prohászka Csaba, a Dabas VSE KC klubelnöke a sponzorációs
tábla felmutatásával hivatalosan is elindították a közös a munkát.
Bővebb információk a kezdeményezésünkről a DabasHandball.
hu weboldalunkon.

LIGAKUPÁBAN A 8 KÖZÖTT
– FELEMÁS FEBRUÁR

B

ejutottunk a Ligakupában a 8 közé, ahol az Orosházával
mérkőzünk meg oda-visszavágón az elődöntőért.
A januári alapozásunk és felkészülésünk a Ligakupa küzdelmeivel telt, ahol a csopor tmeccseken a Ferenc város és a
Szigetszentmiklós csapataival mérkőztünk meg. Három győzelemmel és egy vereséggel megszereztük a B csoport első helyét
ezért a negyeddöntőben azzal az Orosházával nézünk farkasszemet, akit a bajnokságban idegenben már legyőztünk, viszont a
Magyar Kupában ők állítottak meg minket. Február 27-én és március 2-án játsszuk a meccseket, azonban lapzárta miatt csak a
következő számban tudunk beszámolni az eredményekről.
Érzelemdús februárt zártunk, hiszen 10-én a Budakalász otthonából egy küzdelmes mérkőzés végén elhoztuk a két pontot.
Következett a Fradi elleni hazai derbi, azonban hiába irányítottuk a

mérkőzést a harmincnyolcadik percig, ott a harcias ellenfél átvette
a vezetést, amit nem is engedett ki a kezéből. Február 26-án
viszont óriási bravúrt vitt véghez a csapat, a bajnokság harmadik
helyezettje, a Tatabánya volt a vendégünk, aki ellen átlagon felüli
kapusteljesítménnyel, valamint a szívünket kitéve a pályára, döntetlent értünk el, ami a meccs képe alapján a Tatabánya számára
hízelgő, hiszen megnyerhettük volna a találkozót. BudakalászDabas 27 : 29, Dabas-FTC 27 : 28, Dabas-Tatabánya 26 : 26
Jelenleg a 14 csapatos bajnokság 7. helyén állunk, három hazai
és négy idegenbeli találkozó van hátra a bajnokságból.

Következő mérkőzéseink,
kiemelve a hazai találkozók:
Március 10.
Március17.
Március 24.
Március 28.

18.00 Csurgó–Dabas
18.00 Dabas–Orosháza
16.00	Gyöngyös–Dabas
18.00 Dabas–Vác

Honlapunkon – www.dabashandball.hu – és Facebookoldalunkon tudnak tájékozódni a férfi és női csapataink, utánpótlásaink mérkőzéseiről, valamint elérhetőek jegy- és bérletinformációink is.
Fotó | Negyelszki Erika
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Valóra váltjuk a jövőt.

Az új T-Roc. Távolság- és sávtartó, valamint
Front Assist környezetfigyelő rendszerrel szériában.
Az új T-Roc motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0–6,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 116–155 g/km.
Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata
szerint kerültek meghatározásra. Az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem
szavatolják a jármű valós üzemanyag-fogyasztását. Az üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek a gépkocsin
használt kerekek/gumiabroncsok függvényében változhatnak. A képen látható gépkocsik extra felszereltséget
tartalmazhatnak.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője: Porsche M5
1238, Budapest Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8120
vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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