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Tűz Tamás:

Szent István király
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.
Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!

rendezvények, események

dabasi Újság

TizenkéT díszlövés A HősöK emlÉKÉre

A

nándorfehérvári diadal 563. évfordulója alkalmából a dabasi
kovács sámuel Tüzércsapat tüzértábort szervezett július
20-21-én a jubileumi Parkban. a korhű ruházatok, eszközök és
fegyverzet bemutatásán túl fő céljuk a nándorfehérvári csata
évfordulójáról való megemlékezés volt. a tábor zárásaként a nyár

egyik legforróbb napján középkori fegyverzetbe és katonai egyenruhába öltözve vonultak a résztvevők a szent istván térre, ahol a
török és a magyar tábor képviselői 6-6 díszlövést adtak le a déli
harangszót követően.
F.L.

Fotók | Molnár Imre

dabas város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk a

14. rétes-utca fesztivál rendezvényünkre
Időpont: 2019. augusztus 10. (szombat) • Helyszín: sári Rétesház és környezete
(cím: 2371 Dabas, Mánteleki út 3.)
pRogRAm:
14.00 megnyitó
színpadi programok:
14.30 népi blokk (helyi és
vendégcsoportok néptáncos és
népzenei előadásai)
16.00 zsűrizett és közönségdíjas rétesek
eredményhirdetése
17.30
PERPATVAR – a Szélkakas
Kompánia gólyalábas előadása

KonceRteK:
18.30 soulwAwe
20.00 RAKonczAi imRe
21.45 tűzijáték
22.00 utcabál – a Hawer band
zenekarral
Kiegészítő programok:
Szélkakas népi játszópark, kirakodóvásár

A fesztivál szomszédságábAn (Mánteleki út 8.) ezen A nApon

Halászléfőző verseny és családi nap zajlik
a mAlév Horgászegyesület rendezésében
várjuk a versenyzők jelentkezését!
A szervezők a
biztosítanak! A
horgásztavon.
Bármilyen étel
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versenyben részt vevő csapatok részére áramot és ivóvizet
jelentkezési lap kitölthető a sári horgászboltban és a mánteleki
Érdeklődni
a
+36-20/9142638-as
telefonszámon
lehet.
készíthető, de csak a halászlék vesznek részt a versenyben!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!

2019. augusztus

rendezvények, események

longquan–dabas

J

úlius 15–18. között tíz diák és három
pedagógus, közöttük az iskola két vezetője és nyelvtanára látogatott kínai testvérvárosunkból Longquanból dabasra.
a négynapos magyarországi programjuk
szervezésében és lebonyolításában a dabasi
Táncsics mihály gimnázium tanárai és diákjai is közreműködtek. a két település önkormányzata a testvérvárosi szerződés értelmében olyan diákcsere programot indít el,
amelynek lényege, hogy évente felváltva

fogadnak egy-egy középiskolás-korú diákcsoportot, amely egy hetet tölthet el a
fogadó városban. a kínából érkezett vendégek két napot dabason, egy napot a
fővárosban, egyet pedig a balatonnál töltöttek. a vendéglátó iskola diákjai a nyári
szünet ellenére minden nap elkísérték vendégeinket a programokra, hogy a sok közös
élmény által baráti kapcsolatok szövődjenek. a négynapos program megszervezésében, a csoport fogadásában nagy segít-

ségünkre volt Charlie Chen Longquanból
származó dabasi üzlettulajdonos, aki javaslataival, szervezőmunkájával és támogatásával is hozzájárult a program sikeréhez.
a zsúfolt, fárasztó, de élményekben gazdag programokról hazatérő csoport tagjai
örömmel tolmácsolták településük meghívását, jövőre szeretettel várják vissza a
dabasiakat a shanghaitól 500 km-re lévő
Longquanba.
Feldman

Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a város
minden polgárát rendezvénysorozatunkra, amelyre augusztus 15–18. között
kerül sor a településrész különböző pontjain
Kőszegi Zoltán polgármester

Augusztus 15. (csütörtök)
10.00 – Egyházi búcsú – szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári Mária Mennybevétele Templom
18.30 – stílus-est Somogyvári Edit stylist előadásában.
Téma: A kiegészítők szerepe az öltözködésünkben
Helyszín: Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér
Augusztus 16. (péntEk)
18.00 – kiállítás megnyitó surman pál festményeiből
Köszöntőt mond: Kőszegi Zoltán polgármester
A kiállítást megnyitja: Kakucsi-Csernák Zoltán Príma és
Dürer-díjas festőművész
Helyszín: Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér

19.00 – kertavató matiné – zenés-táncos grill-est
helyben készített grill ételek, kézműves sörök és borok,
napjaink slágerei az RBT Zenekar közreműködésével
Helyszín: Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér
kerthelyisége
Augusztus 18. (vAsárnAp)
sátoros búcsú kirakodókkal, árusokkal, körhintákkal
Helyszín: Sári Szlovák Udvar és Sári Zarándokházés Közösségi Színtér környezete (2371 Dabas,
Mánteleki út)
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rádió dabas

dabasi Újság

Az óvodától Az egyetemig
Az augusztusi rádiós rovatot a tanév kezdete-vége köré szerettük volna szervezni. A véletlen
úgy hozta, hogy Pásztor Bendegúznak, a 2019-es Év Dabasi Diákjának véget ért a középiskolai tanév és kezdődik az egyetemi szemeszter, majorné Koczkás Zsuzsannának, a gyóni óvoda
vezető-helyettesének pedig lezárult a nevelési év – és ezzel aktív pályafutása is. Ordasi Brigi
két vendégében az a közös, hogy Zsuzsanna volt Bendegúz óvó nénije…

Pásztor Bendegúz

ordasi Brigi: – Te lettél az Év Dabasi
Diákja. Mit éreztél, amikor megtudtad,
hogy ilyen fantasztikus elismerésben
részesülsz?
Pásztor Bendegúz: – most végeztem
a dabasi Táncsics mihály gimnázium nyolcosztályos képzésén. ez egy nagyon nagy
elismerés, de én nem ebben mérem
magam. ettől lehetnék egy csapnivaló
ember, vagy épp ellenkezőleg: ha nem
kapok kitüntetést, attól is lehetek jó ember.
O. B.: – Fontos volt az elmúlt években,
hogy jó legyen az a bizonyítvány?
P. B.: – sokáig nem tudtam, hová szeretnék továbbmenni. amíg bizonytalankodtam, azért tanultam, hogy jó bizonyítványom legyen. aztán két éve, amikor eldöntöttem, hogy orvosi pályára megyek, már
az is fontossá vált, hogy oda elég legyen az
eredmény. a szüleim például sosem mondták, hogy jól kell teljesítenem. annyit kértek,
hogy önmagamhoz képest teljesítsek. azt
hiszem, ők pontosan tudták, mire vagyok
képes.
O. B.: – Pedagógus szüleid vannak.
Maga ez a tény is nagy súly lehet válladon…
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P. b.: – egyfelől igen, másrészt azonban
ez nem befolyásolta ezt a dolgot. sokan azt
gondolják, milyen jó, hogy az „édesapámmal jártam egy iskolába” (Pásztor gergely a
Táncsics mihály gimnázium igazgatója –
szerk.). különösebb előnyét és hátrányát
sem éreztem ennek, viszont mindig megvolt az az érzés, hogy szem előtt vagyok.
nem vagyok rossz gyerek, de mindig viselkednem kellett, és úgy kellett viselkednem,
hogy az tényleg jó legyen. meg aztán nyilván felmerül sokakban, hogy azért kapok
ezt vagy azt, mert az igazgató fia vagyok.
ezekkel meg kellett küzdenem. én nyolc
évig ebből az árnyékból próbáltam kibújni.
ennek ellenére nagyon szerettem ide járni, a
lehető legjobb hely volt arra, hogy felkészülhessek a nagybetűs életre.
O. B.: – Térjünk vissza a pályaválasztásra. Amíg nem volt meg a konkrét irány, mi
szerettél volna lenni?
P.b.: - mindig a tantárgyak iránti érdeklődésemből próbáltam kikövetkeztetni, hogy
mit szeretnék csinálni. sokáig történelemmel szerettem volna foglalkozni, de a matematikát is nagyon szerettem. aztán jött egy
szikra és úgy döntöttem, maradok a kémiabiológia vonalnál. innen jött igazából az
orvosi egyetem ötlete. a családban van
orvos, így ez egy szép példa, szép pályakép
nekem. egyelőre semmit nem zárok ki,
meghagyom a lehetőségeket, hogy kiválaszthassam, melyik területre szakosodom.
elsőként szeretnék elköltözni budapestre,
önállósodni kicsit. Így viszont nem tudom,
hogy a hobbijaimmal mi lesz. a zene és a
tánc igen fontos része az életemnek, így
szeretném őket folytatni.

O. B.: – Hogyan látod magad tíz év
múlva?
P.b.: - Családos ember szeretnék lenni. a
szüleimtől is ezt láttam. számomra ez az
emberi élet teteje. emellett vidéken szeretnék élni. További biztos pont a hitem, így ez
meg lesz tíz év múlva is.

Majorné
KoczKás zsuzsanna

O. B.: – A nyugdíjba vonulásod apropóján
beszélgetünk. De tekerjük vissza az idő
kerekét. Hogyan indult nálad a pályaválasztás?
M. K. zs.: – Teljesen úgy, mint ahogyan
azt minden pedagógus mondaná: már
gyermekkoromban az szerettem volna
lenni. édesanyám óvodában dolgozott, így
nagyon szívesen jártam vissza oda kisiskolásként. Ott határoztam el először, hogy
óvó néni leszek. nyolcadikban pályát kellett
választani. akkor még voltak óvónői szak-

2019. július

az OTThOn hangja

középiskolák, én mégis az érdi gimnáziumba jelentkeztem, mert édesanyám azt
mondta, előbb legyen egy érettségim, és
ha azután is óvónő szeretnék lenni, elvégzem azt az iskolát is. érettségi után képesítés nélküli óvónőként kezdtem, majd elvégeztem a főiskolát.
a gimnáziumi évek alatt egyébként nem
gondoltam igazán az óvónőségre. a kertészeti egyetem kert- és tájépítészeti szakja
felé kacsingattam. a gimnázium vége felé
újból felerősödött a pedagógusi pálya iránt
érzett vonzalmam.
O. B.: – Mit jelentett akkor pedagógusnak menni?
M. K. zs.: – nem volt valami nagy
presztízse. azt hiszem tizennyolc évesen
még éretlen az ember arra, hogy igazán
átlássa a dolgokat. én egyetlen évet jártam
csak óvodába, de az a meghittség, melegség, otthonosság jó hatással volt rám. az
egykori gimnáziumi osztályból sokan lettek
pedagógusok, így az is erősített, ahogyan
egymással beszélgettünk. a szüleim pedig

arra tereltek, amerre menni szerettem
volna.
O. B.: – Mindig érdekes, hogy milyen
az első impulzus, az első benyomás, amikor te vagy az óvónő szerepében. Neked
milyen volt ez a pillanat?
M. K. zs.: – amikor már én kaptam csoportot, nagyon jó érzés volt. a próbatétel
varázsa, a csillogó szemek… hatalmas,
negyvenkét fős csoportlétszámokkal dolgoztunk. nem volt egyszerű. a szakfelügyeleti rendszer inkább a rosszat kereste.
Összességében azonban pozitív irányba dől
a mérleg.
O. B.: – A férjed által kerültél Dabasra,
így a gyóni óvodába. Milyen volt akkor a
város? Milyenek voltak az első napjaid?
M. K. zs.: – kicsit pironkodva vallom be,
de sírva mentem haza az első nap. egy
budapesti óvodában dolgoztam előtte,
ahol a legújabb módszereket próbálgathattuk. az első munkanapomon úgy éreztem,
mintha visszaléptem volna az időben. év
közben érkeztem, nem éreztem jól magam.

meghívó
dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom szent István napi
ünnepségünkre, amely
augusztus 20-án 10.00 órakor kezdődik
az
alsódabasi Magyarok nagyasszonya templomban
(2370 dabas, szent istván út 38.)

szeptembertől új vezetőt kaptunk, amikor
beindultak a folyamatok a gyóni óvodában
is. a közösség kiváló volt, együtt fejlődtünk.
O. B.: – A pedagógusok változtak, fejlődtek. A gyerekek hogyan változtak – ha
változtak – az elmúlt években?
M. K. zs.: – mindannyian változunk és a
világ is változik. a gyerekek sokkal nyitottabbak, érdeklődőbbek, a módszerek pedig
inkább hagyják már az egyéniséget kibontakozni. sok inger veszi őket körül, ami nem
mindig szerencsés. emiatt zaklatottabbak,
hangosabbak. nagyobb rálátásuk van a
világra, mint régen.
O. B.: – A beszélgetést a pályád elején
kezdtük, de az apropó, amiért belefogtunk, hogy nyugdíjba mész.
M. K. zs.: – a negyven éves munkaviszonyom miatt döntöttem így. a szívem
még ott van, nem fáradtam el, azonban
amíg aktív vagyok és az egészségem is
engedi, addig szeretnék itthon maradni,
kipróbálni más dolgokat. Csak nyugdíjba
megyek, de vannak terveim…

Program:
– 10.00 szentmise
kenyérszentelés
– 11.00 szent istván napi megemlékezés
a szent istván szobornál
Ünnepi köszöntőt mond kőszegi zoltán
a műsort a szent jános katolikus általános iskola
diákjai adják, felkészítőjük kollár kinga
a résztvevők megkóstólhatják a 2019. évi ország tortáját.
koszorúzási szándékukat e-mailben
a feldman.laszlo@dabas.hu e-mail címen vagy telefonon
a 06-70/459-3186-os számon jelezzék!
a programot rossz idő esetén a templomban tartjuk.
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Legyen péLda az éLeted!

dabasi Újság

megAjándékozvA
Arról, hogy hogyan válik két kis diák barátsága gyülekezeteket összekötő ünneppé

A

mikor együtt hajókáztunk a balaton
kék színeiben Tihanynál, amikor a
badacsonyi dzsip autókon együtt kacagtunk a hepék és a hupák lendületében,
amikor együtt tapsoltunk a tízes-fogatnak
kerekegyházán, akkor is tudtam, mennyire
klassz ez, hogy a két gyülekezet együtt
nyaral…
és amikor a gyóni evangélikus templomba megérkeztünk, és csak ücsörögtünk
egy picit, csendben, a padokban, a kiselőadás előtt, akkor is tudtam, hogy most egy
hálaadó imádságot kell elmondanom
magamban.
azt viszont egyáltalán nem is álmodtam,
hogy a dabas-gyóni halász móricz-kúria
gazdagon dekorált „Esernyő és gumicsizma” című kiállítása úgy megteszik klaus
geiger-Feller lelkésznek, hogy mire egyet
fordultam, már meg is szervezte, hogy a
kiállítás látható legyen az ő protestáns gyülekezetében is, Winter thurban, még idén
augusztustól október végéig.
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mint ahogy azt sem mertem még álmodni sem, hogy együtt fürdik majd a két gyülekezet a kánikulában, a hullámos balatonban,
közben – úszkálva – sorsunkról, örömeinkről beszélgetve. Pedig így volt.
a héten több csoportkép is készült budapesten a budai várban, Tihanyban és
a hegyestű csúcson is. együtt csodáltuk
meg a mátyás templomot, és együtt sétálgattunk szentendrén is, az éppen apadó
duna friss illatából mélyet szippantva.
a leggyönyörűbb lát ványban volt
részünk a halászbástya vendéglőben ebéd
közben, majd később üveges táncot is láthattunk a szeged vendéglőben egy vacsora alkalmával.
a svájci testvéreinknek nagyon tetszett
hazánk ízvilága is, a finom gulyásleves és
a húsos ételek mellett badacsonyi fehérborokat is megkóstolhattak.
isten igéjével és imádsággal kezdtük a
napokat a révfülöpi Ordass Lajos evangélikus Oktatási központban, amelynek szép
nagy teraszán minden este közösen énekeltünk – hol németül, hol magyarul – és közben jókat beszélgettünk, nagyokat nevettünk, kikapcsolódtunk, ismerkedtünk és

barátkoztunk egymással – az olykor adódó
nyelvi nehézségeket egy családként megoldva.
ez a hét, bár a folytatása volt már a svájciak 2017-es nyári vendégszeretetének, olyan
érzelmekkel teli, mély hét volt, amelyről csak
ezt lehet elmondani: megajándékozottak
voltunk mindannyian. és talán senki sem
álmodott volna arról, hogy egy hét alatt
ennyire megajándékozottak leszünk a két
gyülekezet közti barátságok további elmélyülése által, amelynek jövőjéről biztos, hogy
még tovább álmodunk.
és a közös út utolsó óráiban, amikor
együtt utaztunk győrbe a vasútállomásra,
amikor a peronnál mindenkinek könnyes
volt a szeme, és amikor a gyóniak is hazautaztak az éjjel nyugalmában, akkor is tudtam, mennyire klassz volt ez, hogy a két
gyülekezet egy hetet együtt nyaralhatott.
Piros színt kapott a naptáramban 2019. július 14–20. erre a hétre örökké emlékezni
fogunk dabas-gyónon és remélem,
Winterthurban is. mert egy barátság – még
az 1997/1998-as neuendet telsaui tanévből
lám, ide vezetett. és még vajon hova fog
vezetni…
Balog Eszter

2019. augusztus

Legyen péLda az éLeted!

Házassági évfordulók
2019 júniusában-júliusában kötöttek házasságot
Június 20.
Ordasi József–Répás Vanda
Június 21.
Ficze Vincze–Arszeievits Dóra
Nyerges István–Szőcs Nikoletta
Június 22.
Ördög Andor István–Suhajda Klaudia
Tóth Richárd–Maczkó Viktória
Kristóf András–Molnár Kitti
Június 28.
Balázs Krisztián–Ulicska Nikolett
Tresó Richárd–Somodi Alexandra
Keserű Álmos Bence–Nagyházi Vanda
Június 29.
Mida Krisztián–Kiss Viktória
Július 5.
Varga Zsolt–Magyar Annamária
Július 6.
Bartuszek György–Gombár Judit
Csernus-Lukács Mihály Gergő–Fehér Tímea
Molitor Ferenc–Gombócz Kitti
Július 12.
Farkas Tibor–Szkicsák-Hébel Regina
Torma József–Szilágyi Dóra
Július 13.
Mátyás Richárd–Kalmár Alexandra
Schrenk Richárd–Schmidt Réka
Július 19.
Kretz Dániel–Szigeti Viktória
Július 20.
Jakab Barna Bertalan–Mikula Bernadett
Tóth Gábor–Albrecht Vivien
Sinkó Bálint–Tóth Alexandra

Július 26.

Opóczki Dávid–Mészáros Mariann
Lagzi József István–Kőműves Melinda
Pethő Sándor–Nyágrus Juliánna
Rupa Márk–Csorba Nikolett
Tábi János–Fürj Alexandra
Makk Csaba–Veres Zsuzsanna
Július 27.
Solti Attila–Hlobik Diána Julianna
Rudolf Ádám–Hernicz Éva
50 éve (1969-ben) kötöttek házasságot:
Július 26.
Miták László–Kolompár Margit
40 éve (1979-ben) kötöttek házasságot:
Július 14.
Rim Ferenc–Precsinszki Erzsébet
30 éve (1989-ben) kötöttek házasságot:
Július 7.
Gombár Lénárd–Hliva Judit
Acsai Attila–Zelenák Katalin
Július 14.
Kosztolányi Zoltán–Mráz Éva
25 éve (1994-ben) kötöttek házasságot:
Július 9.
Valentyik Pál–Valentyik Teréz
Július 16.
Molnár András Sándor–Béres Beáta
Július 29.
Garajszki Balázs–Laczkó Andrienn Anna
Fózer György–Kovács Ildikó
10 éve (2009-ben) kötöttek házasságot:
Július 4.
Magyarfi Béla József–Kecskeméti Anita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

városunk legifjabb lakói
Baba
Kozek Panna
Dombi Dorka
Rizmajer Milla
Kosztolányi Péter Bence
Csernák Alíz
Török Barnabás
Sikari Tamás

Született
2019. 07. 02.
2019. 07. 04.
2019. 07. 04.
2019. 07. 09.
2019. 07. 12.
2019. 07. 14.
2019. 07. 16.

Anya
Rizmajer Erzsébet
Balogh Anikó
Balogh Andrea
Bernula Evelin
Náchlik Márta
Hasznos Beáta
Kosovics Brigitta

Baba
Ferencz-Csibi Lajos
Dori Noel
Jakab Elena Dorka
Balogh Marcell
Bakó Tamás
Ördög Olívia
Bujdosó Ádám Tamás

Született
2019. 07. 17.
2019. 07. 18.
2019. 07. 21.
2019. 07. 22
2019. 07. 22.
2019. 07. 23.
2019. 07. 30.

Anya
Vígh Erika
Nagy Márta
Tóth Mónika
Bató Dóra
Szilágyi Erzsébet
Suhajda Klaudia
Nagy Nelli

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

városunk legidősebb lakói
Galacz Pálné (Szuhányi Mária)
Ordasi Jánosné (Pajor Mária)
Oláh Istvánné (Zöld Margit)

1929. 07. 11. 90 éves
1928. 07. 27. 91 éves
1928. 07. 29. 91 éves

Kovács János
Virbling Ferencné (Kovács Mária)
Böcsödi Lászlóné (Bodzsár Mária)

1926. 07. 19. 93 éves
1925. 07. 07. 94 éves
1920. 07. 05. 99 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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HIVATALI SZÓCSŐ

DABASI ÚJSÁG

TESTÜLETI HÍREK

Tájékoztató a Képviselő-testület július havi üléseinek főbb döntéseiről
Rendeletek: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központnál
igénybe vehető szociális szolgáltatásokról és azok térítési díjáról,
valamint a Városi Konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapítására szóló rendeleteit.
Módosította a közterületi térfigyelő rendszerről, a szociális ellátásokról, a települési hulladék kezeléséről és a 2019. évi költségvetéséről szóló rendeleteit.
E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvasható.
Pályázat: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot nyújtott be Közművelődési érdekeltségnövelő, valamint
rendkívüli szociális támogatásra.
Közbeszerzés: Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Útburkolat felújítások Dabason (2019) tárgyú közbeszerzési eljárást Dabas-Sári, ill. Dabas településrész, valamint DabasGyón + egyéb munkák Dabason esetén eredményesnek nyilvánította, s az eljárás nyertesének a Darus Fuvar Kft.-t választotta.
Beszámolók: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a mezőőrök 2018. évi tevékenységéről, a vásár üzemeltetéséről, Dabas Város polgármesterének a 2018. évben az átruházott
hatáskörben végzett munkájáról, a Települési Értéktár Bizottság
2019. év első félévének munkájáról, valamint a lejárt önkormányzati
határozatok végrehajtásáról készült beszámolóját.

Támogatások: Dabas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Táncsics Alapítványt a 2018–2019-es tanévben megvalósított iskolai vívásoktatás megszervezésével kapcsolatos költségeit
100 000 Ft-tal, a Galéria Alapítványt, a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítványt és a
Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítványt 55 000 Ft-tal,
míg a Dabasért Közalapítványt 400 000 Ft-tal támogatta.
Egyebek: Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízta Mrázné Csernák Ilonát 2019. 08. 01.–2024. 07. 31. között
a Dabas-Sári Óvoda vezetésével.
A testület hozzájárult a Dabas-Gyón Szélmalom úti köztemetőben a főbejárat melletti kolumbáriumban a lejárt használati idejű
fülkékben nyugalomba helyezett hamvak közös sírhelybe történő
áthelyezéséhez, a méltó és végleges sírhely kijelöléséhez és kialakításához, valamint a kolumbárium felújításához és a temető környezetrendezési terve szerinti áthelyezéséhez.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő -testülete
1 100 000 Ft-ot különített el a Gyóni Beton Unesco Világörökséggé
nyilvánításához szükséges szakértői tevékenységek fedezetére.
Az önkormányzat a Népi Építészeti Program elnevezésű pályázat
benyújtásához az egykori Evangélikus Iskola (2373 Dabas, Luther
utca 27., hrsz.: 4398) állagmegóvására, helyreállítására, felújítására
bruttó 20 000 000 Ft önerőt biztosított.

HATÉKONY A DABASI

TÉRFIGYELŐ RENDSZER

A

Dabasi Rendőrkapitányág a bűnügyi-, bűnmegelőzési,
valamint a prostitúció és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel összefüggésben végrehajtott rendőri intézkedések során
az elmúlt időszakban több esetben vette igénybe Dabason
kiépített térfigyelő kamerarendszer által rögzített felvételeket.
„A Dabasi Rendőrkapitányság bűnügyes munkatársai 2019.
május hónapban a gyóni és a dabasi városrész vasútállomásán
működő kamerarendszer felvételeinek elemzése után egy sorozat-gépjárműfeltörőt azonosítottak be, majd az elkövetőt – a
további személyi és tárgyi bizonyítékok beszerzését követően –
több rendbeli dolog elleni erőszakkal, üzletszerűen elkövetett
lopás bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
A Dabasi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a prostitúciós tevékenység visszaszorítására.
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A térségben az egyik veszélyeztetett terület a Dabas-Gyón
városrészben található vasútállomás és annak közvetlen környezete. Ezen jogellenes cselekmények felderítése során több esetben a térfigyelő kamerák által rögzített felvételek alapozták
meg a cselekményt folytató személyek szabálysértési őrizetbe
vételét és bíróság elé állításukat.” – nyilatkozta a Dabasi
Rendőrkapitányság
Ezen kívül a közelmúltban is segítséget nyújtottak kameráink
egy szomszéd településen elkövetett pénzintézeti rablás felderítésében. Valamint két esetben szabálysértési feljelentést tettünk
a szelektív üveggyűjtő szigeteknél történt illegális hulladékelhelyezés miatt.
jegyző

2019. augusztus

Hivatali szócső

TájékozTaTó

A

Dabasi Polgármesteri Hivatal 2019. augusztus 12.
napjától 2019. augusztus 16. napjáig igazgatási
szünetet tart.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II. 15.) számú
önkormányzati rendelete alapján a Dabasi Polgármesteri Hivatal
2019. augusztus 12. napjától – 2019. augusztus 16. napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Ügyfélfogadás nincs!
Telefonos ügyelet a zárva tartás ideje alatt kizárólag halaszthatatlan ügyben lesz a 06-29/561-200 telefonszámon.
2019. augusztus 21-től a Dabasi Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

zöldHulladék áTvéTele

diákmunka

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. augusztus hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet
sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken. Csak az
alábbi napokon!
Lakossági zöLdhuLLadék gyűjtés (gyűjtőpontos)
2019 augusztus 26–30., 8–14 óra között
naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
gyűjtőpont
Augusztus 26. hétfő
Augusztus 27. kedd
Augusztus 28. szerda
Augusztus 29. csütörtök

Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Dabas: Sportcsarnok
Dabas-Gyón: Búcsútér
Dabas-Szőlők: Buszforduló

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék,
a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél,
a növényi nyesedékek…

Folytatódik Dabas Város Önkormányzatánál a 2019. évi
diákmunka. Augusztus elsejével ismét 25 fő kezdte
meg munkáját az önkormányzat intézményeiben,
strandon, illetve eb-összeíróként. Kérjük, segítsék munkájukat!

égeTés, TűzgyújTás
Tilalma
Emlékeztetőül tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy tűzgyújtás, égetés
a nyári hónapokban szeptember
30-ig továbbra is tilos!

Szelektív hulladékgyűjtés 2019. augusztus 12–16-ig
történik.
Kamerával megfigyelt üveg szelektív gyűjtő harangok helyszíne darabszáma:
Dabas-Szőlő: temető (Árpád utca 0176/6 hrsz.) 2 db
Dabas-Besnyő: játszótér (Illatos utca 5246 hrsz.) 2 db
OBO Aréna mögött (Iskola utca 5.2247/3 hrsz.) 6 db
Dabasi P+R parkoló (dabasi vasútállomás: Vonat utca 2363/1)
területe 3 db
Gyóni P+R parkoló (gyóni vasútállomás: Állomás utca 1. 7616
hrsz.) területe 3 db
Rendeltetésnek nem megfelelő igénybevétel minden esetben szabálysértési eljárás megindítását eredményezi.
Kérjük éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
Dabasi Polgármesteri Hivatal – jegyzo@dabas.hu; 29/561-249
Rigóné dr. Roicsik Renáta,
jegyző

folyTaTódik
az ebösszeírás!

D

abas városában augusztus hónapban is folytatódik
a diákmunka keretében végzett ebösszírás. Ennek
keretében diákmunkások járják a várost, hogy teljesítsék
a kötelező összeírást. Kérjük, működjenek együtt, és
készítsék elő a kutya oltási könyvét. Emellett az adatszolgáltatás teljesíthető a www.dabas.hu oldalon keresztül
elektronikusan vagy az ügyfélszolgálaton, honlapon is megtalálható Dabasi Újságban közzétett adatlapon, amely leadható a hivatal ügyfélszolgálatán.
Az adatszolgáltatás kötelező.
jegyző
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

DABASI ÚJSÁG

FELSŐDABAS RÉGEN
ÉS KÖZÖSSÉGI TEREI NAPJAINKBAN
„A középkorban csupán egy Dabas nevű helység volt e vidéken
és az 1690. évi összeírásban is csak egy Dabas szerepel, azzal
a megjegyzéssel, hogy birtokosai ismeretlenek. Felső-Dabas,
mint puszta, csak a XVIII. században kezd szerepelni. 1727
táján a Gellért család birtoka volt. 1770-ben az úrbéri rendezés
alkalmával már 16 4/32 úrbértelket írtak itt össze és ekkor
báró Prónay Gáborné szül. Róth Éva és Bene Pál birtoka volt.”

A

török kiűzése utáni időkben ahol
nem létesültek jobbágytelkek a
nagyobb földbirtokosoknak érdeke fűződött (pl. a kedvezőbb adózás miatt is)
ahhoz, hogy birtokaikat pusztaként tartsák
nyilván. Így jártak a két Dabassal is.
Felsődabas puszta területén pedig már
1716-ban a Gellért család felépített egy pici
templomocskát a mai Bercsényi utca mentén. Ennek alapján kijelenthetjük, a terület
már akkor lakott volt. Közvetlenül 1747
u t á n F el s ő d a b a s köz s é g ké n t , m i g
Alsódabas egy darabig még pusztaként
szerepel a nyilvántartásokban. 1800 körül
Gellért János kalocsai kanonok létesített
iskolát a felsődabasi „pusztán”.
„A Habsburg-neoabszolutizmus idején,
1854-1860 között a Pest-Pilis megye hét
járása közül a sorban az ötödik az ócsai császári és királyi szolgabírói járás volt, székhelye pedig Felső-Dabas. Ez a felemás viszony
évtizedeken át nyomon követhető. Az új
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járási beosztás 1861-ben mellőzte Ócsát és
F e l s ő - D a b a s t i s .” Te r m é s z e t e s e n
Felsődabason a járás működtetéséhez
ebben az időben hivatali épületek és hivatalnokok is voltak. A pandúr parancsnokság is itt lehetett. Az időszakra jellemző
L-alakú épületek nagy része már lebontásra
került. Ilyenek voltak a Rádi-kocsma a
Vásártér sarkánál, Vörös (Schwarcz)kocsma, Gazsík Sándor háza, Szaller József
háza, Kosztolányi Ferenc háza a Fő úton
stb. Közigazgatásilag Felsődabashoz tartozott Szőlőhegy és a Karvasy tanya (most
Borbély József tanyája).
Mindez már a régmúlté, de jó ha tudnak
róla a napjainkban itt élők. Sőt legyen
is mert a felsődabasi képviselő-testület
viszonyulása a hajdani Dabasok egyesítéséhez.
1950-ben egyesítették a jóval korábbi
elképzelések alapján Alsó és Felsődabast.
Felsődabasi Képviselő-testület létezésének

egészen az utolsó szakaszáig tiltakozott az
egyesítés ellen különböző fórumokon. Még
a felsődabasi lakos un. kommunista képviselők is az egyesítés ellen szavaztak.
Mindezek ellenére a felsőbb szerv határozata elrendelte az egyesítést. Az utolsó képviselő testületi ülés 1950. decemberében
már nem a megszokott rend szerin folyt le.
Már nem a Szózatot énekelték el az ülés
kezdetén, hanem megemlékeztek Sztálin
elvtárs születésnapjáról és az Internacionálé
eléneklésével bezárták az ülést. Véglegesen.
Tulajdonképen a Felsődabasi városrészben élők, mi ma már örülünk annak, hogy
Dabas város része vagyunk, de nem örülünk annak ahogyan az egyesítéskor
Felsődabas múltját, kulturális értékeit kezelték, mintegy felejtésre ítélték. Nem véletlenül alakult meg 2009. februárjában a
Kisdabasért Egyesület. Az egyesület rendezvényeivel felhívja a figyelmet a felsődabasi városrészre.
Nemzetközi lecsófesztivált rendezett 8
éven keresztül fiatalok és idősebbek örömére minden év júliusának utolsó szombatján a vásártéren. Az öreg-temető Lakrovicskápolnájáért minden évben színvonalas
koncertet szervez.
Felsődabas a rendszerváltozás után szinte „kibővült”. A mai Dabas 3. sz. választókerületének zömét teszi ki. A mai választókerület a Nárcisz ,Tulipán és a Pipacs utcákkal
bővülten a Besnyői utcától a Kossuth László
utcáig tart. Hozzá tartozik még a BajcsyZsilinszky utca és a csatorna közötti terület.
A Bartók Béla út már nem. Jó tudni, hogy
Kaparás régen is közigazgatásilag Sárihoz
tartozott, de zömmel iskolába, templomba,
boltba Felső dabasra jártak a kaparásiak.
Körzetünk a néhány kaparási utca idecsatolásával erősödött, az érintett körzetek
lakosságszáma kiegyenlítettebb lett.
Ma már a városvezetés terveiben szerepel a 3. sz. választókerület fejlesztése. Nem
így volt a tanácsi időben készült fejlesztési

2019. augusztus
tervben, ahol alsódabasi vásártérről írtak,
Felsődabas említve se volt.
A legutóbbi fejlesztések látható eredményei között van a Nemes-kúria felújítása, amiben az orvosi rendelő és a csecsemő tanácsadó mellett helyet kapott egy közösségi tér
is. A közösségi tér kihasználtsági mutatója jó.
Gyermektáboroknak, esküvőknek, leánybúcsúknak, családi rendezvényeknek, stb. ad
helyet. Kiállítótérként is használjuk.
Próbáljuk bemutatni a felsődabasi
hagyományokat. Táncházunk is volt
„Kisfarsang” címmel.
A lakosságtól gyűjtött fényképek alapján
kiállításokat szerveztünk az alábbi címekkel:
Iskola és egyház Felsődabason, Katonáink
az I. és II. Világháborúkban, Régi felsődabasi
családok, Az I. világháború története
képekben. Dr. Szabó József János hadtörténész történelmi előadássorozatot tartott,
amelyekben kitért Dabast érintő vonatkozásokra is.

MINDENNAPI ÉLETÜNK
Rácz Tibor Ákos vezetőrégész és munkatársai két alkalommal előadáson mutatták
be a pusztatemplom és a körülötte található temető feltárásának eredményeit. A
pusztatemplom körüli temető kb. 25 %-nak
feltárása bizonyítja annak rendkívüli leletgazdagságát egészen a honfoglalás korától.
A feltárási folyamat 2019-ben is folytatódni
fog.
Szervezés alatt áll a napjainkban a
választókerületben élő,1990 előtt házasságot kötöttek esküvői fényképeiből egy
kiállítás létrehozása a Dabasi Napok keretein belül.
Kérjük, akik rendelkeznek ilyen fényképpel, adják át szkennelésre a kép hátoldalán
feltüntetve a házasultak neveit, a házasságkötésük helyét és időpontját, a visszaszolgáltatási címet.
Szkennelés után a képeket visszaadjuk.
A képeket Kosztolányi Gyula ( T: 70 337
5315 ) és segítői gyűjtik. Az említettek

hamarosan keresni fogják a körzet lakóit
ebben az ügyben.
A tájházak bemutatkozása kerékpárosoknak rendezvény kapcsán a kúria udvarán bemutattunk néhány mezőgazdaságban használatos eszközt is.
Ezen kedvet kapván, ma már adományozók és segítők (mintegy 32-en) létrehoztuk
a felsődabasi romosnak tűnő iskolaépület
két termében a következő kiállításokat: az
50-es évek tanterme, II. Világháború utáni
polgári szoba és I Világháború utáni paraszti
szoba látható az egyik helyiségben.A másik
teremben bognár műhely, vegyeskereskedés-szatócsbolt, hentesüzlet az 1900-as
évek elejéről, hajdani szódavízgyártó készülék és borbélyműhely várja az érdeklődőket.
A kiállítást érdeklődőknek szívesen megmutatom. A fenti telefonszámomon lehet
időpontot egyeztetni velem.
Kosztolányi Gyula
a 3. választási körzet képviselője

ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK

20 helyen számoltuk fel az illegális külterületi hulladéklerakókat Dabason

A

z Innovációs és Technológiai
Minisztérium által meghirdetett
kiírásra eredményes pályázatot nyújtott be
településünk önkormányzata a dabasi
önkormányzati tulajdonú területeken található illegális hulladéklerakók felszámolására.
A mezőőrök és a műszaki iroda által készített felmérés alapján 20 helyszínen mintegy
73 m3, azaz 65,5 tonna vegyes frakciójú hulladék elszállítására és kezelésére nyújtottuk
be támogatási kérelmünket. A kiíró minisz-

térium a megpályázott összeget, azaz
2 760 180 Ft-ot 100%-os támogatásként
bocsájtotta rendelkezésünkre. A hulladék
elszállítását és kezelését az NHSZ Dabas Kft.

végezte el július hónapban. A lelkes civilek
által szervezett szemétgyűjtő akciók és az
önkormányzat pályázata eredményeként
sok helyszínről, nagy mennyiségben tűnt el
az illegálisan lerakott hulladék, és állt helyre a
természetes környezet városunkban. Az
eredmény azonban a dabasi emberek odafigyelése, a természeti környeztünk tudatos
védelme nélkül, törékeny eredmény.
Mindannyiunk közös felelőssége, hogy megóvjuk a környezetünket.
F. L.
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HaláSz móriCz-Kúria
augusztus havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gmail.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8–16 óráig | délutáni és hétvégi programok idején
rendezvény szerint |
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!
Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka | Viola Éva | Gubicza Jánosné | Karlik László
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, minden kedves vendéget, hogy a Halász Móricz-kúria közösségi szintér augusztus 19. napjától augusztus 31. napjáig
szabadság miatt zárva tart. A szabadság ideje alatt az esti rendszeres csoportfoglalkozásokhoz az ügyeletes munkatárs nyitja az épületet.

HÉTFŐ
16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
Horgolóklub .
augusztus 12., szeptember 2.
TEXTIlDÍSZÍTŐk kÖrE
augusztus 26., szeptember 23.
SZENIor AkADÉMIA
szeptember 2., 23.

KEDD
9.00–20.00 óráig
DIÁk+NAgYI
– számítógép-használat és -gyakorlat
időseknek minden kedden, óránkénti
beosztással
18.00–20.00 óráig
DAbASI DAlkÖr
– felnőtt népdalkör próbái
augusztus 6-tól folytatódnak
– Pavella Krisztina szakmai vezető

SzErDa
10.00-12.00 óráig
INgYENES ANgol NYElVokTATÁS
szeptember 4-től folytatódik
16.00–18.00 óráig
bAbA-MAMA klub
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
jó idő esetén a Miloszerni Vendégházban!
18.00 órától

TollÁSZkoDók
tollforgatók, versfaragók köre
augusztus 14., 28, szeptember 11.
18.00–20.00 óráig
SZINJÁTSZókÖr
Farkas Pál szakmai vezető
15.00–18.00 óráig
A MIloSZErNI VENDÉgHÁZbAN
TArHoNYAkÉSZÍTÉS
augusztus 21.
A tarhonya sokféleképpen variálható
és kiadós alapanyag. Remek kísérője lehet
például ízletes, szaftos húsoknak, de tökéletes lecsóhoz, sőt, levesbetétnek sem utolsó.
Ezzel még a legkritikusabbak is elégedettek
lehetnek.
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal

CSüTörTöK
9.00–16.00 óráig
orIMAMI
– papírvarázslat nagymamáknak!
augusztus 15.
A foglalkozásokat vezeti Pálinkásné
Balázs Tünde és Hornyák Annamária
18.00–20.00 óráig
TESTFIATAlÍTó-JógA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00-tól
MI MÉg olVASuNk kÖr
szeptember 5.
Bakkai Éva tanárnő vezetésével

8.00–17.00
NÉPI JÁTSZóTÉr
minden csütörtökön
a Miloszerni vendégházban

PÉnTEK
ArTISTkID
kézműves alkotóműhely
gyerekeknek
augusztus 30-ig minden pénteken
a Miloszerni Vendégházban
az alkotóműhelyeket vezeti Viola Éva
15.00–18.00 óráig
MIloSZErNI VENDÉgHÁZ
buktasütés
szeptember 6.
A kelt tésztáktól sok háziasszony
ódzkodik, gondolván, hogy sikeres
elkészítésük mesteri kiváltság.
Pedig nem ördöngösség, érdemes
belefogni, már csak a kicsit elfeledett,
de annál finomabb bukta kedvéért is.
Hagyományőrző foglalkozások
Kajliné Ludányi Margittal

SzombaT
15.00 órától
DINNYÉS lAJoS NYugDÍJASklub
ÖSSZEJÖVETElE
augusztus 17.
klubvezető: Szabó Jánosné

DAbASI ÚJSÁg
Szerkesz ti: a Polgármesteri Kabinetiroda | Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesz tôség címe: 2370 Dabas, Szent Ist ván tér 1/B | Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 | E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Dabas, Rozmaring u. 22. | Tel./fax: 06-29/365-564
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
augusztus havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E -mail – Bálint Jánosn é: kapc solat @k mkdab as.h u | Új várin é Már ton Mária: szer vezes@k mkdab as.h u |
www.kmkdabas.hu | Nyitvatartás: hétfő –péntek: 8.00 –16.00 óráig | szombat–vasárnap: rendezvény szerint

Az intézmény augusztus 12–25. között szabadság miatt zárva tart.
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
GYURI BÁCSI A BÜKKI FÜVES EMBER
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL AZ ENERGIKUS LÉTÉRT
című előadása
Időpont: augusztus 16, 16.00

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI:
EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: szeptember 7. szombat, 16.00
Om Chanting jóga: szeptember 4. szerda, 18.00

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-mail: Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu |
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig |
kedd–csütörtök: 9–17 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban

Az intézmény augusztus 21-ig
szabadság miatt ZÁRVA tart.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. | Szakmai vezető: Illy Noémi
Telefon: 29/360-529 | E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com
Honlap: w w w.dabasikony v tar.hu
Nyitvatartás: hétfő–kedd: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00
csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szombat: 9.00–12.00

A könyvtár július 29.–augusztus 20. között
ZÁRVA tart.
A szünet utáni első nyitvatartási nap:
augusztus 21. (szerda) 14.00–18.00 óra

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR www.facebook.com/nemeskuria
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné | E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
PROGRAMOK:
– augusztus 16. (péntek) 16.00–18.30-ig: kézműves foglalkozás
– augusztus 30. (péntek) 16.00–18.30-ig: Kreatív varroda

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.
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DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. | Telefon: 06 -70/396 -2861 | E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com
| Feldman Lászlóné
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)
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 rendelés
dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)
Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjas Klub
egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)

Augusztus 23-án
nyárzáró családi délutánt tartunk
15.00 órától a Szőlősi Közösségi
Ház kertjében gokartozással,
sportprogramokkal,
kézműveskedéssel
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi, vagy céges rendezvények megszervezésével és a műfüves
sportpálya használatával kapcsolatban
az intézményben vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.

BAJINA BAŠTA

E

gy nap megtisztelő meghívást kaptunk. Szerbiába utazunk,
ezen belül Bajina Bašta városába készültünk kiépíteni Dabas és
a szerb város közti testvérváros kapcsolatot. Kollár László és kedves
családja kalauzolt minket, hiszen már többször is jártak Bajina Baštaban ebből a célból, ráadásul anyanyelvi szinten beszélik a szerb nyelvet.
Az út tizenkét órát vett igénybe, mivel útközben megálltunk megcsodálni a Dinári-hegység szépségét és a lankás hegyoldalon békésen
legelésző bárányokat.
Bajina Baštába érve teljes lett a magyar küldöttség, csatlakoztunk a
hamarabb megérkezett dabasi alpolgármesterhez, Szandhofer
Jánoshoz és a dabasi képviselőhöz, Révész Károlyhoz. Kicsivel később
a hegyvidéki város polgármestere is megérkezett üdvözölni a hosszú
útról jövőket. Hamarosan elfoglaltuk a szállásunkat, egy hegyek közt
megbúvó, gyönyörű, tekintélyt parancsoló szállodában.
Másnap egy ínycsiklandó szerb ételkülönlegességekkel teli reggelit
kaptunk, melynek minden része ízletes volt. Csak ezután indultunk el a
Drina Regatta nevű hatalmas fesztiválra, amit – ahogy a nevében is
látható – a Drina folyón tartottak. Az indulási helyhez érve óriási
tömeg látványa fogadott minket, mindenki a folyóhoz igyekezett. A
partra érve a sok emberhez rengeteg gumicsónak, és néhány fából
épített tutaj társult. Minket egy nagy tutaj várt, ahol együtt utaztunk a
Szlovéniából érkezett képviselőkkel. A sok újdonságtól azt se tudtuk
hová nézzünk. Az egyik gumicsónakban egy egész rézfúvós zenekar
ült, egy másik csónak egy hatalmas rózsaszín flamingó alakját öltötte
magára, benne virágfüzéres emberek ültek. Egy tutajon disznót sütöttek, míg mások a pálinkafőzés veszélyeit vállalva ülték körbe a kis csónakban elhelyezett pálinkafőzőt. A lélekvesztőkből kék, piros, narancs
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színű port lőttek a levegőbe. Nemsokára a tömeg elindult és minden
irányból másfajta zene ütötte meg fülünket. Az emberek boldogan
énekeltek és élvezték ezt a csodás élményt. A mi tutajunkon is helyet
foglalt egy zenekar, szerbül énekeltek, ám egyszer csak magyar szavak
csendültek fel! A szerb muzsikusok nekünk énekeltek. Eközben mesébe illő tájon haladtunk át. A távolban szépen látszódott a víztározó
monstruma. Délután a polgármester úr rendkívül barátságosan
mutatta meg Bajina Bašta büszkeségeit. Elmentünk a BB Kelkovac̆a
pálinkafőzdébe, ahol vendégszeretően és nagy szakértelemről tanúskodva vezettek minket körbe. Éjszaka elmentünk egy koncertre is,
ahol a Riblja c̆orba nevezetű legendás szerb együttes lépett fel.
Megnéztünk egy – a régi hagyományokhoz híven, ugyanakkor a 21.
századi ember igényéhez igazodva épült – falut, melyet a híres, szerb
filmrendező, Emir Kustorica tervezett és építtetett a hegyek közt.
Metyavnik, a falu hangulata keveredett a parasztemberek, a mostani
lakosok és a turisták hangulatával és sokszínűségével. Délután bevetettük magunkat a szállás melletti hegy vadregényes fái közé.
A kirándulásunk utolsó napján élményekkel és újdonsággokkal
telve hagytuk el Bajina Bašta városát, hiszen megismerhettük a szerb
kultúrát, gasztronómiát és a szerb emberek rendkívüli szeretetteljesséHáda Zsófia
gét.
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TájékozTaTás

a Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ szolgáltatásairól
„Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor roszszabbá tesszük őket; ha viszont úgy kezeljük őket, mintha
azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük
(Johann Wolfgang von Goethe).
őket azzá válni, amivé képesek.”

T

alán sokunk számára ismert fogalmak, a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat, de magáról a tevékenységről, hogy konkrétan mivel is foglalkoznak az intézményben tevékenykedők,
hogyan és miben segítenek, azzal nem
biztos, hogy mindenki tisztában van.
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ többféle segítőtevékenység gel áll a rászorulók rendelkezésére.
Írásunk első részében a Szociális Szolgálat
területét szeretnénk bemutatni.
A Szociális Szolgálat tevékenységeit:
az étkeztetést, házi segítségnyújtást, és a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást lehet
igénybe venni térségünk hat településén:
Pusztavacson, Újlengyelben, Újhartyánon,
Kakucson, Inárcson és Dabason.
A házi segítségnyújtás során a gondozók közreműködnek a háztartási tevékenységek elvégzésében és a lakókörnye-

zeti higiénia megtartásában. Segítenek a
kialakult vészhelyzetek elhárításában;
figyelmet fordítanak ezek megelőzésére,
ha szükséges, segítenek a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésnél.
Az intézmény munkatársai személyi
gondozás során az ellátásra szorulóval
segítő kapcsolat kialakítására, és annak
fenntartására törekednek. Munkájukhoz
hozzátartozik a páciensek gondozása, és
ápolásukkal kapcsolatos feladatok elvégzése: fürdetés, hajápolás, inkontinens
beteg ellátása, decubitus (felfekvés) megelőzése, gyógyszerelés, vérnyomás, illetve
vércukorszint ellenőrzés, felületi sebkezelés stb.
Az intézménynél igénybe lehet venni
étkeztetési szolgáltatást, ami mindegyik településen elérhető, de csak
Dabason van lehetőség a diétás étkeztetés, és a jelzőrendszeres házi segít-

ségnyújtás igénybevételére.
Az otthoni segítségnyújtást a Szociális
Szolgálat központjában, vagy a kinti települések önkormányzatainál, egy formanyomtatvány kitöltésével lehet igényelni.
Munkatársaikat Dabason a Központban,
míg a kinti településeken az önkormányzatokon belül az erre kijelölt helyiségben,
illetve telefonon lehet elérni.
Ügyfélfogadási idejük: hétfőtől csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–
13.30 óráig.
A Szociális Szolgálat vezetője Zsírosné
S áránszk i Ágn es, tel efonsz áma:
06-70/396-2862.
A Dabasi Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és Központ vezetője Berchi
Anita.
Intézményi elérhetőségek: Cím: 2373
Dabas, Áchim András u. 6.; Telefon:
06-29/367-236, 06-20/801-3207; Fax:
06-29/567-090; E-mail: segitoszolgalat@
gmail.com; Nyitva tartás: Hétfő–csütörtök: 7.30–12.00; 12.30–16.30; Péntek:
07.30–12.00.
Fülöp Krisztina

levendula-Ház – közösségi színTér és érTékTár
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
A Baba-mama klub
augusztusban szünetel
Önismereti műhely
– augusztus 9., péntek 18.00–20.00
Konfliktusok és a varázsmondat
előadó: Urbánné Kántor Lili – tréner,
andragógus; Belépő: 1000 Ft
Jelentkezés: a Levendulaház, illetve az
esemény facebook oldalán vagy
a +36-30/898-0910 telefonszámon

|

|

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

Ringató
Ringató foglalkozásaink előre láthatóan
decemberig szünetelnek. Tél elején várunk
mindenkit vissza sok szeretettel!
Német nyelvtanfolyam
– Minden hétfő, csütörtök 18.00–19.30-ig
német haladó
– szombat 10.00–11.30-ig iskolás német
csoport, nyáron szünetel
Rácz Tamás : 06-20/598-3009

A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges rendezvények lebonyolítására,
fotózásra. Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

Terápiás tanácsadás
– kedden délutánonként
Kovács Sándor integratív terapeuta,
klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
gyászfeldolgozási, család- és
párkapcsolati terápia
– péntekenként Sonkoly Zsuzsa családés párterapeuta, gyászfeldolgozást
segítő vezetésével
Előzetes bejelentkezés szükséges:
06-30/664-49-86
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

DABASI ÚJSÁG

MINDEN, AMIT A NAPERŐMŰVEKRŐL
TUDNI ÉRDEMES

A

tavalyi évben Inárcson és Dabason is átadtak egy-egy napelem parkot, amelyet hamarosan egy méretében sokkal
nagyobb, újabb beruházás követ majd. Érdemes tehát kicsit jobban elmélyülni abban, hogy miként is működik a fotovoltaikus –
azaz a napfény energiáját áramtermelésre használó – technológia
a gyakorlatban.
Kezdjük az elején, azaz a technológia működésének bemutatásával. Amikor süt a nap, a napsugarat elnyeli a föld, vagy a növények. A napelem ugyanígy viselkedik, csak az elnyelt napsugárzásból villamos energiát termel, amit elvezetnek az elektromos
hálózatba. Teszi mindezt a hagyományos fosszilis tüzelőanyagokat használó szenes vagy földgáztüzelésű erőművekhez képest
nulla károsanyag-kibocsátás mellett, környezetkímélő módon.
A naperőművek alapját a napelemcellák képezik. Ezek apró,
körülbelül tenyérnyi méretű szilíciumkristály-szeletek, amelyeket
jellemzően 1,5–2 négyzetméter területű napelem panelekre rögzítenek. Amikor ezeket a paneleket egymáshoz kapcsolva telepítik, akkor kapunk egy napelemes rendszert, amely méretét – azaz
beépített áramtermelő kapacitását – tekintve lehet akár egy háztartás energiaigényét fedezni képes kisebb rendszer a családi ház
tetőszerkezetére telepítve, vagy mondjuk 50-150-300 hektáron
telepítve már igazi nagyerőművi méretű is. Működési elvét tekintve a kettő között nincs különbség.
Az egyik legelső kérdés, ami a napelem parkok kapcsán a helyi
közösségek részéről felmerül, hogy a beruházás mennyire károsítja majd a környék környezeti értékeit, élővilágát, milyen hatással
lesz a helyi lakosok életére. Fontos kiemelni, hogy egy napelemek
lokálisan semmiféle káros hatást nem gyakorolnak a környezetükre: nem bocsátanak ki füstöt, nincs zajterhelésük, sőt, elektroszmog tekintetében sem károsabbak, mint egy mobiltelefon vagy
a wifivel felszerelt laptopok. Az életciklusra vetített környezetterhelése is kedvezőbb, mint a fosszilis és nukleáris társaiknak.
A World Nuclear Association nemzetközi szervezet kutatásai igazolták, hogy egy naperőmű a teljes életciklusára vetítve – azaz
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a technikai eszközök és a tartópillérek gyártásától kezdve, az üzemelési időszakon túl, a panelek és tartóoszlopok újrahasznosításáig bezárólag – tizedannyi károsanyag-kibocsátással és szennyezéssel jár, mint egy szenes erőmű.
Mérési eredmények igazolják, hogy minimális elektromágneses
sugárzással kell csak számolni a panelek esetében, amely a helyszíni mérések alapján 5-10 Hertz sugárzást jelent. A mindennapi
életben ennél jóval nagyobb háttérsugárzásnak vagyunk kitéve,
hiszen pl. az otthoni konnektorok mellett 650-920 Hertz, egy
bekapcsolt mobiltelefon mellett 100-200 Hertz, a városi környezetben pedig átlagosan 50-350 Hertz háttérsugárzás éri az embereket.
A napelem parkok további környezeti értéke, hogy telepítésük
nem jár az adott terület teljes lebetonozásával, hiszen csak a
kiszolgáló létesítményeknek helyet adó épületek és konténerek
igényelnek néhány négyzetméternyi beton aljzatot, magukat a
napelem paneleket földbe szúrt cölöpökre rögzítik, amelyeknek
az eltávolítása után a föld ismét alkalmas a mezőgazdasági művelésre, sőt a pihentetésnek köszönhetően a termőképessége is
javul. Ezt bizonyítja, hogy sok helyen – például Inárcson is – a naperőművekben részben állatokkal tartják karban a vegetációt, de
sok helyen árnyéktűrő növényeket termesztenek, vagy éppen
méheket tartanak a panelek környezetében.
Összességében tehát elmondhatjuk, hogy mai ismeretink szerint az egyik legbiztonságosabb energiatermelési mód a naperőmű használata.
Albert Péter

A Volánbusz Zrt. tájékoztatása
A 626 Budapest–Alsónémedi–Dabas autóbuszvonalon
2019. július 1-jétől indított új 20 és 21 számú járatok útvonala
2019. szeptember 1-jétől módosul: mindkét járat
Alsónémedin a Haraszti utcai, Dabason pedig a Vörösmarty
utca megállóhelyek érintésével fog közlekedni.

2019. augusztus

hit–vallás

sári zarándokHáz és közösségi színTér
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ToVÁBBI PRogRAMJAINK
A 3. olDAloN TAlÁlHATóK!

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 18.00–20.00 óráig

A programok részleteiről és további rendezvényekről

Borovenka Néptánccsoport
– péntek 20.00–22.00 óráig

hamarosan a Sári Zarándokház- és Közösségi Színtér és

Akrobatikus rock&roll
– szerda, 17.30–18.30
oktató: Kiss Fanny

Tv és a Rádió Dabas műsorából, valamint a zarándokház-

Dabas Város facebook oldalán, a város honlapján, a Dabas
ban tájékozódhatnak.

egyHázaink Hírei
KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK
gYóNI KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉg

F

A gyóni kAtolikus misék időpontjA AugusztusbAn
A következőképpen változik, szAbAdság miAtt.
– augusztus 11-től szeptember 8-ig:
Hétköznap nem lesznek szentmisék!
– szombaton 20.00 óra, Gyón
– vasárnap 8.00 óra, Dabas-Szőlők
18.00 óra, Gyón
Hefler Gábor újhartyáni plébános helyettesít. Temetés és betegellátás ügyben Őt keressék! Telefonszáma: 06-20/539-2875
Köszönettel: Ország Tibor plébános

AlSóDABASI KATolIKuS EgYHÁZKÖZSÉg
miserendünk:
– vasárnap 9.30-kor ünnepi szentmise
– csütörtök 19.00-kor igeliturgia
– péntek 19.00-kor szentmise
– szombat 19.00-kor előesti szentmise
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk! Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

Augusztus 15. (csütörtök) 10.00 óra

Egyházi búcsú – szentmise és körmenet
Helyszín: Dabas-Sári Mária Mennybevétele Templom

REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉgEINK
DABASI REFoRMÁTuS gYÜlEKEZET
AlkAlmAk:
– augusztus 17. vasárnap, 10.00 újkenyérért való hálaadó
istentisztelet úrvacsoraosztással
Hivatali idő: kedd, 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-30/400-5957

gYóNI REFoRMÁTuS EgYHÁZKÖZSÉg
állAndó AlkAlmAink
– Minden vasárnap 10 órától felnőtt istentisztelet a templomban
addig, amíg a templomfelújítási munkálatok el nem kezdődnek.
AlkAlmAk:
– Augusztus 23. úrvacsora előkészítő istentisztelet
– Augusztus 25. újkenyérért való hálaadó istentisztelet
– Szeptember 8. tanévnyitó családi nap. Szeretettel várunk minden
családot, gyermekeket, szülőket, nagyszülőket, dédszülőket a
vasárnapi istentiszteletre, utána bográcsos ebédre. Szeretettel
kérünk sütemény-felajánlást erre az alkalomra. Játék, vetélkedő,
kézműves foglalkozás vár ránk a délutánban. További programok
szervezés alatt. Az ebédkészítés miatt kérjük jelezzék részvételi
szándékukat a megadott telefonszámokon vagy személyesen a
Hivatalban. 06-29/953-404 vagy 06-206521-5834
– A hittan tankönyvek és munkafüzetek ezen a napon vehetők át a
lelkészi hivatalban
– Szeptember 15-től újra indul a gyermekistentisztelet a felnőtt istentisztelet idejében.
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra!
Áldott, sikeres, új tanévet kívánunk!
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GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
– augusztus 11., 10.00 óra: istentisztelet, igehirdető: Túri Krisztina
lelkész (Albertirsa)
– augusztus 18., 10.00 óra: istentisztelet, igehirdető: Dr. Korányi
András lelkész (EHE)
– augusztus 25., 10.00 óra: istentisztelet, igehirdető: Dr. Varga
Gyöngyi
Szeptemberi nyitó alkalmak:
– szeptember 1. vasárnap,10.00 óra: istentisztelet, úrvacsora
– szeptember 2. hétfő, 18.00 óra: férfikör, vezető: Varsányi Ferenc
lelkész (Dunaharaszti)
– szeptember 3. kedd, 9.30 óra: Baba-mama kör, vezető: BalázsSzabó Júlia
– szeptember 8. vasárnap, 10.00 óra: évnyitó családi istentisztelet
– szeptember 9. hétfő, 16.30 óra: asszonykör
– szeptember 9. hétfő, 18.00 óra: presbiteri ülés
Konfirmandus csoport indul: szeptember 6. péntek, 16.00 óra
Várjuk a 7. osztályosok jelentkezését.
Ifjúsági csoport: szeptember 6. péntek, 17.00 óra, a konfirmált fiatalok részére
Kórus: szeptember 6. péntek, 18.00 óra
– szeptember 15., vasárnap, 15.00 óra: nyugdíjas kör
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a közösségünkbe!
Az ősz folyamán evangélikus családi bölcsődét indítunk.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket az alábbi telefonszámon:
06-20-824-2019
– Elérhetőség: Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019.

– Irodai ügyintézés, egyházfenntartói járulék befizetése:
személyesen szerdánként 16.00–18.00-ig vagy gyülekezetünk
számlaszámán keresztül: 11742032-20004989.
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Kecskés Györgyné
(Krigel Anna)
Roskó Rajmund
Kucsik Zoltánné
(Kondorosi Katalin)
Vermes Anna
Huber Imréné (Kutasi Irén)
Jakab Elemér Istvánné
(Kispál Ilona Mária)
Deminger Ferencné
(Oláh Mária Julianna)
Brindza Istvánné
(Ripp Rozália)
Kéri Györgyné
(Szabados Terézia)
Garajszki Józsefné
(Bádoki Terézia)
Szmrek Tamás
Nagy Lajos

Születési idô Halálozás idôp.
1943. 12. 30.
1986. 04. 25.

2019. 05. 20.
2019. 06. 06.

1960. 01. 09.
1953. 03. 04.
1945. 12. 26.

2019. 06. 15.
2019. 06. 16
2019. 06. 26.

1948. 06. 09.

2019. 07. 01.

1950. 04. 05.

2019. 07. 05.

1939. 09. 25.

2019. 07. 09.

1960. 10. 08.

2019. 07. 09.

1940. 07. 17.
1933. 03. 07.
1956. 11. 11.

2019. 07. 11.
2019. 07. 17.
2019. 07. 21.

Osztozunk a családok gyászában.

Sajtóközlemény
Meglévő lemezmegmunkáló üzem bővítése a Meleghegyi és Társa Kft.-nél
A 100 millió forint európai uniós
támogatás segítségével cégünk
elkezdhette jelenlegi lemezmegmunkáló üzemének bővítését, 1500 m2-ről
3000 m2-re.
A fejlesztés célja a fejlődés, moderni zálás és korszerűsítés a minőségi
gyártás fennmaradása érdekében.
Az üzembővítés Dabason valósul
meg, a cégvezető kezdeményezésére.
Célunk, hogy vevőinknek mindenkor
minőségi, hatékony és gyors szolgáltatást nyújthassunk. Ezért is döntöt-
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tünk amellett, hogy jelenlegi 1500
m 2 -es gyártócsarnokunkat 3000
m2-re bővítjük, melynek köszönhetően gyártókapacitásunk is megnövekszik.
Új csarnokunkban gépeinket, megmunkálási állomásainkat az Ipar4.0
ar4.0
irányelvek alapján rendeztük el a
hatékonyság növelése érdekében.
n.
A kibővített csarnok nem csakk rakk
tárhelyiséggel, irodákkal, tárgyalókalókk
kal, üzemterülettel bővül, de széles
zéles
körben tud majd munkahelyi lehetőető-

séget biztosítani a jelentkezők számára. Terveink szerint 2019. végére
készül el a beruházás, mely ünnepi
megnyitó keretein belül nyitja meg
kapuit.

2019. augusztus

KULTÚRA

Az alföldi homok hősére emlékezünk halálának 100. évfordulóján

UNGHVÁRY LÁSZLÓ (*1856–1919)

A

ceglédi Unghvár y-c saládot a
magyar kertészet csaknem minden ágazatában számon tartják. A lexikonokban a nevezetes família több tagja
érdemelte ki munkásságával a maga
helyét, de azért abban már jó ideje konszenzus van, hogy közülük mégiscsak a
legidősebb fiú, Unghváry László (Cegléd,
1856. jún. 6. – Cegléd, 1919. aug. 1.) adta a
legtöbbet a szakmának. Mintaadó tevékenység fűződik a nevéhez a szőlő- és
gyümölcstermesztésben, borászatban, és
a faiskolai termesztésben egyaránt.
Agrármarketingben pedig egyenesen az
úttörők egyike volt, és szakírói tevékenysége is jelentős. Faiskolai árjegyzékei még
napjainkban is féltett relikviák a múzeumok és a magángyűjtők körében, a kutatóknak forrásdokumentumként szolgálnak rendkívüli információ gazdagságukkal.
Életútja ezer szállal kötődik Ceglédhez, de
a XX. század első felében mintaszerűen
működő gyóni uradalmának gazdálkodása is példaértékű, így Dabason is kötelességünk emlékezni rá.
A mézeskalácssütő családból kiemelkedő, jól képzett és kiváló szakmai érzékkel,
nagy ambícióval, országos ismertséggel
rendelkező kertész-vállalkozó életereje teljében, a XIX. század végére nőtte ki a ceglédi határt. Egy sikertelen kecskeméti
telephely-létesítési kísérlet után 1898
szeptemberében vásárolta meg az első
közel 500 hold termőföldet a gyóni
Göbölyjárás dűlőben. Azazhogy pontosítsuk a vétel tárgyát: a terület nagyrészt
olyan gyatra, szél fújta, jövedelmező gazdálkodásra alkalmatlan homokbucka volt,
amilyet Vay Sándor/Sarolta nagyon sokszor és hitelesen megörökített ezen a
határrészen, s mely aligha véletlenül váltott gazdát. Unghváry László azonban
pontosan ehhez, a homoki gazdálkodáshoz értett a legjobban, ez volt a specialitása, a terméketlen birkalegelők kivirágoz-

tak és aranybányává változtak a keze nyomán. Így indult a gyóni uradalom közel
félévszázados története, bár a kezdetek
jóval rövidebb távlatról szóltak, ugyanis a
nyilvánosság számára közölt eredeti
elképzelésében még csak egyszerű ingatlan-tranzakció, kiparcellázás és értékesítés
szerepelt. A földszerető gazda, - mint tudjuk, - végül nem volt képes megválni az új
birtok egyetlenegy négyszögölétől sem.
Ceglédről, néhány naponta könnyű
homokfutó hintóval átjárva, helyi intézővel irányította a gazdaságot, és célirányosan fokozatos erdősítésbe kezdett.
Tőkeerejét, energiáit és idejét a ceglédi,
csemői nagy ívű fejlesztések kötötték le,
de az itteni tanyavilág gondjait is jól ismerte. Már a határokon túl, nemzetközi
viszonylatban is jegyzett kertész szaktekintély volt, amikor 1913-ban tanyai iskolát
alapított a Zedlitz-majorban, mely további
támogatók híjával nem bizonyult tartós
életűnek, s az I. világháborút követően
megszűnt. Még sem volt hiábavaló ez a
kezdeményezés, mert a minta fennmaradt, és később a második világháború
után újólag működött itt iskola. A világháború fájdalmas veszteséget mért rá, mert

a szerb fronton szerzett sérülése következtében, 1914. december 28-án, mindössze a 33. életévében, meghalt első szülött fia, Ede, akit vállalata vezetésére, utódjának nevelt. Még ebből a lelkileg végtelenül nehéz helyzetből is föltudott állni, igazolva dolgozószobájának jelmondatát:
„Erős akaratnak mi sem áll útjában.” Hova
is máshová, mint a munkába menekült.
Vállalatát részvénytársasággá formálta, és
a gyóni birtok éppen ebben a kritikus időszakban teljesedett ki úgy, hogy sikerült
több mint ezer holdat vásárolnia a Halászcsalád tagjaitól. Konkrét modernizációs
tervvel egybekötött befektetést valósított
meg, 1.542 holdas birtokot, Gyón község
legnagyobb gazdaságát alakította ki.
A vásárlások révén összefüggő terület jött
létre a Göbölyjárás dűlőtől Alsóhernád
vasútállomás irányába, egyes részekkel
még a sínpályán is átnyúlva. A háttérben a
kereskedelemügyi miniszter 1916. évi
67.270 számú rendelete húzódott meg,
melyben engedélyezte a ceglédi székhelyű részvénytársaság által létesíteni tervezett keskeny nyomközű (760 mm), ló
üzemű kisvasutat. A gyóni uradalom alapítása így az ő nevéhez fűződik, de a
további tervek végrehajtása már örököseire, elsősorban másodszülött fiára, Lászlóra
maradt, ugyanis a történelem nagyot változtatott a dolgok menetén. 1919-ben
még látszólag jól indult minden, februárban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye legnagyobb adófizetőinek, virilistáinak listáján
az előző évhez képest harmincöt hellyel
előrelépve, történelmi neveket viselő földbirtokosok tucatjait maga mögött hagyva,
a második helyre rangsorolták 95.432
korona 41 fillér adó fizetésével. Márciusban
azonban jött a Tanácsköz tár sa ság és a
ceglédi részvénytársaságot az elsők
között kommunizálták. A megalázó helyzetek sokaságát kellett átélnie nap, mint
nap, melyekhez mérten a gyóni ló rekvirá-
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KULTÚRA
lás és tűzifa elkobzás szinte jelentéktelenné törpült. Sorsszerű, hogy éppen 1919.
augusztus 1-én, a „dicsőséges 133. napon”
hunyt el, s mint életművének kiváló ismerője, Surányi Dezső professzor úr írja:
„bizonyosan azoknak a méltatlanságoknak

DABASI ÚJSÁG
köszönhetően, amit a Magyar Tanácsköztársaság rémuralma idején elszenvedett”.
A nemzetközi hírű szőlő- és gyümölcskertész emléke él még a gyóni határrész elnevezéseiben, melyet leginkább az erdészek
és vadászok ismernek és gyakorolnak.

A néhány éve összefogással csordakútból
létesített vaditató is örökíti gazdasága jó
hírét, példaadását. A javunkra válik, ha
alakját, munkásságának értékeit a jövőben is számon tartjuk és megőrizzük.
Valentyik Ferenc

LUDAS MATYI SZÍNRE LÉP

J

ogelőd községeink történetét tallózva
időnként szimbolikus összekötő eseményekre találhatunk. Így volt ez hetven
évvel ezelőtt is, amikor 1949. augusztus
20-án megkezdődött a hazai filmgyártás
nagy erőpróbája, az első teljes hosszában
színes magyar játékfilm, a Ludas Matyi
forgatása. A helyi emlékezet jól őrzi a
gyóni Halász Móricz kúriában és az alsódabasi kaszinóban rögzített felvételeket,
valamelyest halványabban Felsődabason
a szőlőhegyi kápolna közeli helyszínt, és a
legkevésbé, gyakorlatilag a feledés határán, hogy Sáriban volt az első forgatási
nap. Soós Imre párja, Horváth Teri személyében azonban hiteles tanúnk van: „Az a
jelenet volt a legislegelső, amikor jön az
ispán, Szakács Miklós személyében, lóháton, fekete zsinóros ruhában. Engem,
Pirost, fölrakott egy szekérre. Ültem a zsákok tetején. Abban a piros babos kendőmben, amelyikben megfogadtam,
hogy így fejkendősen is lehet valaki színésznő. Szemem Matyitól búcsúzott, hátrafelé lestem, mint Lót felesége. Imre,
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Matyi képében, káromkodott…Szikrát
vetett keskeny, szürke szeme „Hogy az a
mennyköves, tüzes istennyila agyon nem
csapja valahány zsivány dologtalan úr van
a világon!” Ez volt Imrének az első kocka.
Dél lett. Rengeteg statisztéria, lovasok,
kint tántorgott a falu népe. A kocsmárosné rántottát sütött nekünk ebédre. Imre
mindig szerette. Harminc forint diétapénzt is adtak. Az ebédünk tíz forintból
kitellett” – emlékezett vissza 1978-ban. Itt,
Sáriban rendezték be Ludas Matyi házát,
melyet végül fölgyújtottak. A korhűség
miatt villanyoszlopokat tüntettek el, háztetők fedését cserélték zsúpszalmára.
A faluszéli rét-legelő (Páskom) szintén
több jelenet helyszíne volt, melyekre
Horváth Teri különösen szívesen gondolt
vissza: „Estefelé a Sári-gyöpön volt a felvétel. A rétet én neveztem így. Szülőfalumban is van egy Sári-gyöp. S ez a gyöp
ép pen Sáriban volt, nem lehetett más
nekem, csak Sári-gyöp. Messze, a gyöp
közepén Matyi a botját farigcsálta, őrizte a
ludakat. A nap pirosan nyugodott estefelé.
Messze el lehetett látni, se bárányfelhő, se
fa, se domb. Csak a zöld rét. Imre ülő alakja fehérlett a gyolcsban. Én szaladtam feléje, szétrezzentettem csipegető fehér lúdjait. „Matyi, Matyikám! Holnap visznek a

kastélyba.” Féltékenyen hallgatott, haragudott. De nem rám, hanem értem.”
A forgatás megbolygatta falvaink lakosait, aki csak tehette, apraja-nagyja a filmesek körül tolongott. A mai szépkorúak
közül még számosan őriznek emlékezetes
pillanatokat. Évtizedeket fiatalodva, széles
mosollyal idézik fel élményeiket: ahogyan
Matyi útnak indult az igazságosztó botjával, s ahogyan a népnyúzó Döbrögi
háromszor is megszégyenült…
V. F.
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felnőTT Tenisz

Dabas szereplése a Pest megyei csapatbajnokságban
Dabas 1 – rangadó a tavalyi bajnokkal, idegenben
Csapatunk számára a tavalyi bajnok Veresi
Viperák otthonában egy heroikus küzdelem következett. Az 1-es pályán Kiss Zoltán
ugyan elbukott, de a 2-esen Kecskés Péter
kitörő önbizalommal verte meg ellenfelét.
Ezután a 3-as pályára lépett fel a dabasi
teniszvilág ikonikus alakja, Gondos Imre.
A stabilan, kitartóan játszó Gondos egy
közel 4 órás tenisz thrillerbe bonyolódott
bele, amit már-már emberfeletti erőfeszítések árán, de végül döntő szett tiebreakben
megnyert. A 4-es pályán Fritz Ferenc elvérzett, de párosban Gondossal kiegészülve új
erőre kapott és megnyerték a meccsüket.
Sajnálatos módon a másik párost a
Kecskés-Kohári nem bírta hozni. Ennek
ellenére elmondhatjuk, hogy Dabas 1 csapata egy 3:3-as döntetlennel derekasan
helytállt a nagy veszélyt rejtő veresi viperák
fészkében.
Veresegyház–Dabas 1 3:3
Dabas 1–Dabas 2
A házi rangadón a Dabas 2 első számú játékosa, Opóczki János ijesztett rá a Dabas 1
első emberére, Kiss Zoltánra. A szélmalom
erejével őrlő Kiss gyorsan lehűtötte a kedélyeket és végül két játszmában kerekedett
felül a könnyed, légies stílusban teniszező
Opóczkin. A nap további szenzációját
jelentette, hogy megszületett a Dabas 2
újdonsült csodapárosa, a Pacsirta-Tarjányi.
A hálónál rendkívüli mozgékonyságot
tanúsító duó összjátéka alaposan feladta a
leckét a Dabas 1 Halálos Fegyverének, a
Kecskés–Kohárinak. Kecskésék csak hoszszú szenvedések árán tudták megnyerni a
mérkőzést.
Dabas 1–Dabas 2 6:0
Dabas 2 – a tavaszi forduló pillanatai:
Dabas 2 a Vác csapatát fogadta. A szeniorokkal teletűzdelt váci küldöttség tagjai
30-40 évnyi tenisztöbblettel a tarsolyuk-

ban óriási favoritnak számítottak. Ehhez
képest rögtön az 1-es pályán Opóczki
János taktikusan addig ütögette vissza a
labdákat a nála legalább 30 évvel idősebb
ellenfele térfelére, amíg az a számára szokatlan forró betonon körülbelül déli tizenkettőkor már elkészült az erejével, és
Opóczki ekkor adta meg neki a kegyelemdöfést. A 3-as pályán, a Pepsi néven egyre
népszerűbbé váló játékos, Pacsirta József,
aki Dabas 2, sőt talán az egész dabasi
teniszvilág kétségkívül legszenvedélyesebb játékosa, szintén óriási győzelmet
aratott egyéniben egy nagydarab, idősebb váci játékossal szemben. A váci
„öregfiúk” párosban már nem kegyelmeztek Dabas 2-nek. Igaz ugyan, hogy a KuliPacsirta duó is színre lépett, de ez alkalommal a tőlük remélt csodatenisz elmaradt.
Dabas 2–Vác 2:4

ban: Kohári Csaba (1), Opóczki János (1),
Pacsirta József „Pepsi” (4!), Tarjányi
Szabolcs (1).
A teniszezők tavaszi szezonzáró eseményén, Szabó István, a Dabas 2 csapatkapitánya egy emlékezetes prezentációval
örvendeztette meg a játékosokat, valamint sor került a legjobb játékos díjazására
is. A szezon legjobb dabasi teniszezője
Kecskés Péter lett, szorosan mögötte a
második Kohári Attila, harmadik pedig a
Dabas 2 képviseletében Pacsirta József
„Pepsi”.
gordiusz Kupa 2019 – egy
fantasztikus, éjszakába nyúló döntő
A nagy presztízsű salakpályás dabasi
teniszkupa a tavalyi elmaradás után idén
óriási érdeklődésre tartott számot és ez a
nevezők számából is jól látszik. 17 játékos
vágott neki a kupának, ami a dabasi tenisz
80-as évekbeli aranykorát idézte meg.
A döntőt a címvédő Gondos Imre és a
Halálosztóként emlegetett - utalva ezzel
a teniszpályán végzett kegyetlen leszámolásaira - Kohári Attila vívta. A technikás,
rutinos játék, a sziklafal stabilitás és elapad-

A bajnokság állása a tavaszi forduló
végén:
Dabas 1 csapata a bajnokság élén áll, a játékosok sok győztes meccset produkáltak:
Fritz Ferenc (4), Gelle Péter (3), Gondos Imre
(2), Hegyi Gábor (2), Kecskés Péter (6!), Kiss
Zoltán (1), Kohári Attila (7!), Kőszegi Zoltán
(3), Nagyiványi György (1), Szehofner József
(1).
Dabas 2 csapata jelenleg még nincs
benne az élbolyban, fiatal vagy nemrégiben teniszezni kezdő játékosai közül néhányan kiemelkedő eredményekkel szolgáltak, mérkőzéseket nyertek a bajnokság-

21

SPORT
hatatlan erőforrások elegyével csapott
össze. A drámai fordulatokkal tarkított
mérkőzés 8:8-nál egy mindent eldöntő,
hosszú tiebreak-kel végződött. Mindkét
gladiátornak voltak meccslabdái, de a

DABASI ÚJSÁG
végén Kohári egy picit szélesre ütött labdája után, a legendás Gondos Imre nyerte
meg a kupát. A döntő kis közönsége nem
bánta meg, hogy végig ülte az éjszakába
nyúló csatát. Aki látta, sose felejti el.

BRANCH-TÁBORBAN

A HARCOSOK KLUBJA VERSENYZŐI

N

agyatádon 2019. július 3–7. között
rendezték meg a Shinkyokushin
Karate Szervezet Kálóczi Branch nyári
edzőtáborát. A több mint 200 karatékát
vendégül látó táborban a Harcosok Klubja
kiemelkedően nagy létszámmal képviseltette magát.
A Harcosok számára az eredményes
versenyszezon lezárását is jelentette ez az
intenzív 5 nap, ahol napi 3 edzésen csi-

szolhat ták tovább a technikájukat.
Emellett sokat tanulhattak Shihan Anca
Wallmen 5. dan és Sensei Ilas Marius 3.
danos mesterektől, akik többszörös
Európa-bajnokként saját felkészüléseikből
adtak ízelítőt. Az edzések között a gyerekek számára további programokkal is
készültek a szervezők: kirándulás, biciklitúra és megszámlálhatatlan élmény egészítette ki a néha talán kemény edzéseket,

Eredmények:
1. Gondos Imre,
2. Kohári Attila,
3. Kiss Zoltán.
Hegyi Gábor

melyeken minden harcos karatéka becsülettel helyt állt.
Bár a nyár első sorban a pihenésé,
a munka nem áll meg: augusztusban a
Klub saját edzőtáborában megkezdődik
a felkészülés a következő szezonra, szeptembertől pedig új helyen folytatódnak az
edzések. A Wellis Sportcentrumban a hét
3 napján várjuk régi és leendő karatékáinkat.
Sensei Ábrahám Edit 4. Dan
Harcosok Klubja vezetőedző
Bővebb információ: www.facebook.
com/harcosokklubjakaratese
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TriaTlon

A

z elmúlt időszakban szinte minden
hétvégén versenyeztek a DABASI
SZSE triatlonosai. Utánpótláskorú verseny
zőink közül néhányan sikeresen felzárkóztak
az élmezőnyhöz és szép eredményekkel
öregbítik egyesületünk hírnevét. Az idei év
legkiemelkedőbb eredményét a TRIATLON
MIX ORSZÁGOS BAJNOK SÁGON értük el a
Fabók Vivien, Zelenák Olivér, Fabók Eszter,
Kanyik Barnabás összeállítású váltó óriási
küzdelemben a 3. helyen ért célba.
Júliusban három versenyzőnk a VILÁG
KUPA és JUNIOR EURÓPA KUPA pályáján
rendezett UTÁNPÓTLÁS GÁLÁN verse
nyezhetett. Erre az eseményre az ország 18
legjobb utánpótláskorú versenyzője kap
meghívást. Triatlonosaink nagyszerűen sze
repeltek. Fabók Vivien 4., Kanyik Barnabás
7., Fabók Eszter a 17. helyen végzett.
Eredmények:
ORSZÁGOS TRIATLON RANGLISTA
VERSENY, Lengyeltóti:
Felnőtt férfi 1.: 2. Kanyik András
Gyermek leány: 7. Fabók Vivien
11. Fabók Eszter
Fiú:
15. Kanyik Barnabás
AQUATLON VERSENY Abony:
Újonc 1.:
1. Horváth Anna
3. Virág Eszter
6. Magdó Míra
7. Bánvölgyi Blanka

Újonc 2.:
Gyermek:

2. Bánvölgyi Barnabás
7. Farkas Levente
8. Bánvölgyi Bence
ORSZÁGOS TRIATLON RANGLISTA
VERSENY, Baja:
Gyermek leány: 5. Fabók Vivien
fiú:
12. Kanyik Barnabás
AQAKID VERSENY Baja:
Újonc 1.:
1. Horváth Anna
3. Bánvölgyi Blanka
AMATŐR TRIATLON ORSZÁGOS BAJ
NOKSÁG, Baja:
Felnőtt férfi 1.: 10. Kanyik András
AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG,
Balassagyarmat:
Újonc 1.:
6. Horváth Anna
Gyermek leány: 5. Fabók Vivien
16. Fabók Eszter
fiú:
8. Kanyik Barnabás

Gyermek fiú csapat 4. helyezés (Kanyik
Barnabás, Zelenák Olivér, Rumó Gergő).
Július 14–20. Fadd–Domboriban edzőtá
borozott a csapat az év legfontosabb ver
senyére az UTÁNPÓTL ÁS TRIATLON
ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRA történő felké
szülés részeként. Augusztus első hétvégé
jén Pécset kerül megrendezésre a verseny,
ahol szeretnénk az eddigiekhez hasonló jó
eredményeket elérni.
Az OBra készülő csapat tagjai: Horváth
Anna, Virág Eszter, Bánvölgyi Blanka,
Magdó Míra, Bánvölgyi Barnabás, Fabók
Vivien, Fabók Eszter, Ámon Szabina, Kanyik
Barnabás, Zelenák Olivér, Rumó Gergő,
Farkas Levente, Bánvölgyi Bence, Solymosi
Bence, Domonkos Móna, Nagy Ágnes,
Kecskés Noémi, Kanyik András
Várdai Zoltán

BMX-hírek
Nagyon sokan várták már a dabasi versenyt, a verseny
zők nagy része már reggel 8 órakor ideért, hogy kezdhes
se a gyakorlást.
Az eső miatt csak a junior kategória lett meg tartva.
Augusztus 17én pótoljuk az amatőr és a profi kate
gória küzdelmét is.
Akinek kedve támad jöjjön ki és nézze meg, mert hatal
mas verseny lesz!
Bábel János
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kézilABdA
Története eddigi legsikeresebb szezonját zárta a dabasi kézilabda klub, melyhez a férfi felnőtt csapat teljesítménye is
kiemelten hozzájárult. Tomori Győzőt a csapat edzőjét kértük
ezért arra, hogy értékelje a szezont és csapata teljesítményét!
– Véget ért egy nagyon fontos szezon a
Klub életében. Hogyan éltétek meg ezt
az évet a csapattal?
– visszagondolva a szezonra úgy gondolom megint egy sikeres évet tudhatunk
magunk mögött. a fő célunkat a biztos
bennmaradást ismételten tudtuk abszolválni. Tudtunk, hogy a második évünk az
első osztályban nehezebb lesz – és az is
volt – mint az első. Ott a feljutás lendülete
vitt bennünket ősszel és a bennmaradás
biztossá válása után megnyugodhatunk és
felszabadultan játszhattunk. ez idén pont
fordítva sült el. Ősszel még nem ért úgy
össze a társaság, illetve nem azt a sportformát mutatta, amire szükség lett volna
ahhoz, hogy ugyanazt a teljesítményt tudjuk produkálni, mint egy évvel ezelőtt.
Tavaszra viszont az a munka, amit közösen
beletettünk, valamint a csapattá érésünk
és talán ez volt a döntő, olyan eredményekkel párosult mind a magyar bajnokságban, mind a magyar kupában, amivel
összességében nézve elégedettek lehetünk. nagyon intenzív év van mögöttünk,
sok nehézség kiütközött, ami kiütközhetett,
de nagyon jól vettük az akadályokat és
ezért boldog vagyok és örülök neki, hogy
sikerült így végezni a szezonban.
– Ha csak a számokat nézzük, akkor
nem látható nagy különbség a tavalyi és
az idei szezon teljesítménye között. Mitől
mondhatjuk mégis azt, hogy ez az éve
sikeresebb volt a csapatnak, mint a tavalyi?
– Talán az, hogy nagyon mélyről álltunk
fel. egy olyan gödörbe kerültünk ősszel,
amit saját magunknak ástunk és egy olyan
rossz szériából tudtunk kijönni a tavasz
folyamán, ami azért megsüvegelendő. egy
olyan közösséget sikerült összehozni itt
dabason, aki „harapott” és minden pon-
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tért megküzdött, ezért talán ezt mondanám a legpozitívabb élménynek.
– Külső személőként is az látszik, hogy
az idei egy egységesebb csapat. Amíg
tavaly volt 2–3 húzó teljesítmény a játékosok között, addig az idén többen vállaltak fontos szerepet az eredmények
elérésében. Hogyan tudtátok ezt elérni?
– nyilván a sok új játékosnak köszönhetően azért idő volt, amíg megtaláltuk azt
az ütőképes alakulatot védekezésben és
támadásban is, de most már mondhatom
azt, hogy nagyjából minden posztra két
olyan játékosunk van, aki mindig hozzá
tudott tenni a csapat teljesítményéhez és
hozta magát. valószínűleg ebből is fakad a
terhek és a jó teljesítmények nagyobb
megoszlása a csapaton belül.
– Sok helyen elhangzott, hogy a
Klubnak a szisztematikus lassabb építkezés a célja a további fejlődés és a tartós
első osztályú szereplés érdekében. A bajnoki eredményekben ezt láthattuk már
másodszor is, de az idei év egyik legnagyobb sikere az volt, hogy a Magyar
Kupában bejutott a csapat a legjobb 4
közé és részt vehetett a négyes döntőben Debrecenben olyan csapatok mellett,
mint a Ves zpré m a Sze g e d és a
Balatonfüred. Kimondhatjuk, hogy ez
volt az egyik csúcspontja ennek a szezonnak?
– Természetesen a bajnoki helyezés mellett ez egy olyan élményt adott a csapatnak is, illetve a szurkolóinknak is, hogy emiatt is hívhatjuk ezt a legpozitívabb történésnek a szezonban. nagyon jó volt ott
lenni és részt venni ezen a remek rendezvényen, ami a kézilabda ünnepe volt. kis
tüske van bennnem, mert úgy gondolom,
hogy a bronzérmet megérdemeltük volna.
ez sajnos nem sikerült, de tényleg az, hogy

részt vehettünk a nagyok között egy ilyen
rendezvényen az szenzációs dolog volt
ebben az évben.
– A csapat összeállítását böngészve
lehet látni, hogy más NB I-es klubbok filozófiájától elérően Dabason kevés idegenlégiós szerepel a keretben. Valamint nagy
hangsúlyt fektet az Egyesület az utánpótlás nevelésre, amit az is mutat, hogy az
idei évben az első osztályú ifjúsági bajnokságban a dabasi fiatalok a bronzérmet szerezték meg. Közülük pedig több
játékos látható a felnőtt csapat keretében is. Hogy látod mi kell ahhoz, hogy
egy utánpótlásban sikeres játékos NBI-es
kerettag lehessen?
– nagyon örömteli ez a bronzérem a
bíró balázs vezette ifjúsági csapattól.
ezúton is gratulálok neki és az egész csapatnak. egy remek meccsen múlták felül a
szegedet a bronzéremért. nagyon sok
tehetséges gyerekünk van és most már az
eredményeiken is látszik, hogy jó az a
munka, amit az utánpótlásban végeznek a
klubnál az utánpótlás edzők. jelenleg 4-5
olyan ifista játékosunk van, akik az idei
évtől a felnőtt csapattal készülnek és jövőre ez a szám 1-2 fiatallal bővülhet. Úgy
gondolom, hogy ők előbb-utóbb sok
lehetőséget fognak kapni, de ahhoz még
rengeteget kell dolgozniuk, mert nagy
különbség van akár egy ifi-felnőtt mezőny,
akár egy nbi/b-nbi-es mezőny között.
nehéz ez az időszak nekik, de lassan be
fogunk tudni építeni belőlük minél több
játékost a felnőtt csapatba.
– Tavaly a Liga Kupában döntőt játszott
a csapat és idén is bejutott a legjobb 8
közé. Ebben a sorozatban több ifjúsági
játékosnak is lehetőséget adtál. Milyen
tapasztalatokat szereztél ez alapján a fiatalokról?
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– a Liga kupa sorozata nagyon megfelel
ennek a célnak, hogy próbálgassuk a fiataljainkat és olyan éles tétmérkőzésen lépjenek pályára, ami számukra egy hatalmas
élmény. helyt álltak és például Cegléden,
ahol szinte végig az ifi csapat volt a pályán
ott ők szereztek 1 pontot, ami kellett a csoportból való továbbjutáshoz. biztos, hogy
jövőre is ebben a sorozatban nagy szerephez jutnak és remélem, hogy még egy lépcsőfokot tudnak lépni felfelé és még jobb
eredményeket tudunk velük elérni itt is
illetve majd a bajnokságban is.
– Minden szezon végén rögtön az a
legnagyobb kérdés, hogy hogyan alakul
a jövő évi keret? Milyen változások várhatóak a csapatban? Hogyan látod összességében mennyire sikerül a következő
szezonra erősíteni a csapatot?
– bízom benne, hogy erősebbek leszünk
az új igazolások által. rengeteg feladat vár
ránk a július eleji alapozás kezdetétől,
hiszen azért a legmeghatározóbb posztban támadásban bíró balázs kiválásával
valamilyen szinten vezérét vesztette a csapat. ezt újra fel kell építeni, de én úgy gondolom, hogy marko krsmancic meg fogja
oldani az irányító pozíciót és hamar bele
fog tanulni a szerepkörbe, amit elvárunk

sport

tőle. illetve lesz egy fiatal magyar segítő
társa mikita bence, akivel ketten végig
fogját tudni vinni a bajnokságot magas
szinten játszva középen, de ez még idő
lesz, amire a játékrendszerünkbe beletanulnak. az egyik legfájóbb veszteségünk
simovic nebojsa, aki a védelem tengelye
volt és sokat segített védekezésével a mérkőzéseken. az ő pótlására érkezik szabó
bence Ceglédről, aki egy fiatal magyar
tehetség, de amint sikerül neki elsajátítani
azokat a védekezési szabályainkat, amik
szerint mi működünk, akkor ő is egy
nagyon hasznos tagja lesz a csapatnak.
szerencsére ő már borsos Tamással játszott együtt Cegléden, így ez a páros
gyorsan összeszokhat újra dabason.
jobbátlővő pozíció is mindig egy nagy kérdés. Tokuda shinnosuke távozott, mert az
olimpia miatt a japán válogatott közelében kell lennie és ezért hazaigazolt. vele
egy üde színfoltját veszíti a csapat és mi
pedig egy olyan variációs lehetőséget, ami
általában segített nekünk, ha bajban voltunk. az ő pótlását megpróbáljuk házon
belül megoldani, ezért az ifi csapatunkból
a felnőtt kerethez csatlakozik kádár zsolt
és ásós miklós. Távozik kiss attila balátlövőnk, ő saját nevelésű játékosunk, aki a

sérülése után nem tudott úgy visszailleszkedni a játékrendszerünkbe, de biztos
vagyok benne, hogy itt marad a csapat
körül. kapus poszton is lesz egy változás,
itt Pallag Pétert a saját kérésére elengedtük
és hazaigazol Csurgóra. nagyon sajnálom,
mert emberileg is és a teljesítménye miatt
is hiányozni fog. a helyére balogh Tibort
igazoltuk le Csurgóról, mondhatjuk helyet
cserél a két kapus és szerintem ő fogja
tudni pótolni Petit. Úgy gondolom, hogy
ezzel elég is lesz a játékosmozgásból és
készülhetünk a következő szezonra.
– Mit lehet tudni a jövő évi felkészülésről?
– július 8-án tartottuk az első közös
edzésünket, addig a srácok egyéni edzésterv alapján készülnek. szerintem ez a 8 hét
az első bajnoki mérkőzésig ennek elégnek
kell lennie, hogy fel tudjunk készülni és
össze tudjuk rakni a csapat támadó és
védőjátékát a rajtra. Talán még ilyen
kemény alapozó időszakunk nem volt,
mint ami előtt most állunk, de szerintem
ha ezt a tervet végig tudjuk vinni és meg
tudjuk csinálni és megússzuk sérülések nélkül, akkor biztos, hogy egy jó rajtot tudunk
venni majd a következő bajnokságban
Interjú: Gula Ferenc

A dABAs spArks hírei

J

úlius 20-án, az európa bajnokságra készülő magyar válogatott próbaj átékot tartott. ez az első lépcsőfok a nemzeti
csapatba, akinek bizalmat szavaznak a stábtagok, már készülhet
is az augusztusi edzőtáborra.
Csapatunkat heten képviselték; garajszki ádám, dobos attila,
kis-Prumik attila, hrubos viktor, gulyás dávid, váradi Péter és
Fehér Péter. a kerethirdetés után, végül garajszki az, aki tovább

küzdhet a címeres mezért. neki és a többieknek is egyaránt gratulálunk.
„nem éreztem azt hogy kimagaslóan teljesítettem volna,
megtettem mindent amit tudtam. nagyon sok jó játékos küzdött azért, hogy bekerülhessen a bő keretbe, és a válogatott
edzők engem választottak, amiért nagyon boldog vagyok.˝
Garajszki Ádám
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Dabasi Újság

Bábel Antónia: A
Réges-régen élt egy teve,
Sivatagnak tudója,
Csomagot vitt éjjel-nappal,
Hadd meséljek ma róla!
Víg kedélyét nem rombolta
Tűző nap, se hűs idő,
Egy púpját jól megpakolta,
S indult is a hírvivő.
„Vidd el még e kis csomagot,
A sógorom úgy várja,
Minden vágya egy bőrkulacs,
Afrikában nincs párja!”
„Odaadnám én is ezt a
Kis dobozt, ha elvinnéd,
Öröm lenne az anyámnak,
Oly nagy, hogy el nem hinnéd.”
„Belefér még ez a láda?
Ha a lábad nem remeg,
Elvinnéd még Gurdakába?”
– így szóltak az emberek.
„Elviszem, hát hogyne vinném,
Elbírja még a púpom,
Megállok majd inni többször,
És pihenni az úton.”
Nem mondott ő nemet soha,
Roskadásig tele lett,
Akármit is kértek tőle,
Igen volt a felelet.
Sokból több lett, majd rengeteg,
S megfogant egy gondolat
Hős tevénkben egy szép napon:
„Levágom a púpomat!

teve

Több csomagot vihetek majd,
S mindenkinek jót teszek!”
Amíg bírom, miért ne tenném?
Hálásak az emberek!”
„Látom, tele van a hátad.
E kis fűszer egy vagyon.
Nem bízom én senki másban,
Tevém, csak terád hagyom.”
„A nővérem él-hal érte,
Különleges e balzsam!
Nílus mellett él. Elviszed?
Hogy nem, azt meg ne halljam!”
„Ezt küldeném az apámnak,
Hét határnyi a baja,
Gyógykenőcs ez, elmúlik majd
Tőle minden nyavalya.”
„A fivérem világ csúfja,
Menyasszonya nincs neki,
Bájitalból, hogyha inna,
Szerelmét meglelheti.”
„Hogyne, persze, idefér még!
Púpom helyén tág a tér,
Farkamra is felkötheted,
Csúnya bátyád célba ér!”
Alig bírták már a lábak,
S egyszerre egy délután
Zúgó homokvihar támadt,
El nem múló hurrikán.

Hiába volt minden erő,
Be is csukta a szemét,
De a nagy szél elsodorta,
S feldöntötte a tevét.
Oly nehéz volt a sok málha,
Patáival kalimpált,
Gyenge volt, mint egy kis hangya,
Vagy fél napig fel sem állt.
„Na, most végre megpihenek!
Nem moccanok, nem biz’ én,
Dromedárok közt én voltam
Legbalgább a földtekén.”
A nagy vihar elmúltával
Lerázta a sok terhet,
Prüszkölt, fújt, és a homokban
Kipihenve hempergett.
„Oly kevés volt, mit rá bíztunk,
Ennyit ért az ígéret!
Fejébe szállt a dicsőség,
Büszke teve, mivé lett!”
„Tán elnyelte őt a homok,
Befedte a Szahara!”
„Csak ennyit bírt – így beszéltek –
A sivatag szamara.”
Nem ment vissza soha többé,
Púpja újra a helyén,
Vizet hord egy oázisban.
Eddig tartott a mesém.

Kedves Gyerekek!
A CSOPA családi belépőt Mezei
Andris nyerte. Szívből gratulálunk és jó szórakozást kívánunk!
Továbbra is várjuk az unaloműző, otthoni képeket, hiszen
újra családi belépőt sorsolunk
a beküldők között.
Határidő augusztus 30.
A beküldők között egy családi
belépőt sorsolunk ki a Csodák
Palotájába.
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fedezze fel dABAst
kisvonAttAl!
Augusztus 14. (szerda) – körutazás Dabason
– a város nevezetességeinek érintésével
Augusztus 18. (vasárnap) – Kalitka Játszókert
Augusztus 21. (szerda) – Sári „Babamúzeum˝
(Mráz Mátyásné alkotásai)
Augusztus 25. (vasárnap) – Kegyeleti Park – Kossuth László
síremléke és a II. világháborús emlékmű
megtekintése
Augusztus 28. (szerda) – Borzasi kápolna
Szeptember 1. (vasárnap) – körutazás Dabason – a város nevezetességeinek érintésével
Szeptember 4. (szerda) – Miloszerni Vendégház + népi játékok
kipróbálása, Kör utca és
a Mária Kegyhely megtekintése
18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból indul a városnéző
kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282

A program rossz idő esetén elmarad!

mABesZ

Cél: A mAgyAr nyelven elérhető lehetőségek felkutAtásA

A

magyarul beszélünk kulturális egyesület az idei évben
500 000 Ft-os támogatást nyert (azonosító szám:
mkO-kP-1-2019/2-000145) a bethlen gábor alapkezelő által
meghirdetett „a magyar kultúráért és oktatásért” – központi
pályázati forrásból. a pályázat célja „a magyar közösség céljait

szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása”.
az egyesület a támogatást honlapjának a fejlesztésére fordítja.
a honlap címe: magyarulbeszelunk.hu.
az érdeklődők itt tájékozódhatnak részletesebben is a céljainkról.

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

27

www.volkswagen.hu

Volkswagen családi modellek akár
4 millió forint összkedvezménnyel.
al

gatáss
ami támo
Touran áll
l
tó
t1 000 F
akár 4 72

Egyedi felszereltségű, 7 személyes Touran,
Tiguan Allspace, Sharan modellek nagycsaládos állami
támogatással és extra Volkswagen kedvezménnyel.
A Touran, Tiguan Allspace, Sharan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,8-7,2 l/100 km, 5,8-9 l/100 km, 6,4-8,6 l/100 km; CO2-kibocsátása:
152-163 g/km, 152-211 g/km, 167-194 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés
feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is
befolyásolják. A kedvezmény 2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által
biztosított 1,5 millió Ft kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran
Comfortline, Highline és IQ.DRIVE, a Tiguan Allspace Comfortline és Highline, valamint a Sharan Comfortline és Highline modellekre érvényes, és nem vonható
össze más akcióval, használtautó beszámítással. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat.
Az akció 2019. július 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2022. december 31-ig tart. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön
márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

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

www.vwh.hu

Gyerekjáték lesz
beférni.

A Volkswagen Caddy Maxi hét teljes értékű üléssel
és tágas csomagtérrel már július 1. előtt előrendelhető.
Végre egy modell, ami nem csak papíron szolgálja ki hét utas igényeit, hanem valóban képes mindannyiuk számára kényelmes teret
biztosítani, még egy hosszabb utazáshoz is. Ráadásul a Volkswagen Caddy Maxiban a hét utas mögött még bőven jut elég hely a
csomagoknak is, legyen szó akár kerékpárról vagy babakocsiról.
A hét üléses Caddy Kombi 1.0 TSI BMT 102 LE már 3 349 000 Ft-tól, a hét személyes Caddy Maxi Trendline 1.4 TSI BMT 130 LE már 3
999 930 Ft-tól elérhető. A Caddy Maxi motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,0-9,6 l/100 km, CO2-kibocsátása: 130225 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a
különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen
értékeket egyes többlet-felszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl.
környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. Részletes
tájékoztatásért és ajánlatért forduljon márkakereskedéseinkhez!

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

#CaddyLoves7
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