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Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

„…Hazamentem, elpirultam,
édesanyám mellé bújtam,
egy szó sem jött a nyelvemre,
könnyem hullt a nefelejcsre.
Édesanyám megértette,
kicsi lányát ölbe vette,
sűrű könnyem lecsókolta,
kedves szóval, lágyan mondta:
„Be szép verset mondtál, lelkem,
be jó is vagy, kicsi szentem!"
S nyakam köré fonva karját
ünnepeltük anyák napját.”
Fazekas Anna: Köszöntő
(részlet)

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

90 ÉVESEK KÖSZÖNTÉSE
Fájó szívvel, de a maximális biztonság érdekében a járvány idején
Kőszegi Zoltán polgármester úr nem tudja személyesen köszönteni a 90. életévüket betöltött dabasi lakhellyel rendelkező idős
polgártársainkat. A nehézségek ellenére köszöntő levéllel és helyi
termékekből (levendula, propoliszos méz, kézműves illatdekorá-

ció) készített egészségmegőrző ajándékcsomaggal kedveskedünk, amelyek reményeink szerint szebbé teszik ezeket az
alkalmakat. Valamennyi születésnaposnak nagyon boldog életet
és jó egészséget kívánunk.
–szerk. –

KYSELICA

Húsvét előtt két héttel, fekete vasárnap
tartjuk Dabas-Sáriban a téltemető ünnepet,
a Kyselicát. Rendszerint a Sári Szlovák
Udvarban gyülekeznek a hagyományőrző
csoportok, a népviseletbe öltözött óvodások, iskolások és az érdeklődők, majd énekszó kíséretében viszik ki a Kyse babát a
városrész határában húzódó patakhoz. Ott
a népdalkör tagjai leveszik a baba ruháit,
majd meggyújtják és vízbe dobják a szalmatestet, ami jelképezi a tél végét, a tavasz
és a megújulás kezdetét. Idén, március
utolsó vasárnapján ez a program is rendhagyó módon, szűk körben zajlott. Kőszegi
Zoltán Dabas Város polgármestere, valamint a Sári Szlovák Önkormányzat elnöke
és elnökhelyettese gondoskodtak arról,
hogy a települést minden baj, betegség

elhagyja és köszönthessük a
tavaszt, a megújulást.
E zú ton is s zeretnénk
köszönetet mondani Csernák
Bálintné Kamilla néninek,
amiért idén is gyönyörű népviseletbe öltöztette a Kyse
babát! A Rozmaring Népdalkör a településrész hagyományőrző életének
zászlóshajója. A Kyselica
eddig nem múlhatott el nél-

külük; szer vezői és aktív
résztvevői voltak a programnak. Reméljük, jövőre visszatérhetünk az eredeti
kerékvágásba! Most azonban
köszönettel tartozunk azért is,
amiért nekünk minden segítséget megadva, de fegyelmezett magatartást mutatva
otthon maradtak.
Gogolák Mariann

750 SZŐLŐTŐKE
a Tájház kertjében

Dabas fennállásának 750. évfordulója alkalmából egy különleges
szőlőskertet hoztunk létre Dabasi-szőlőkben a Tájház kertjében.
Településrészünk sajnos ma már csak nevével jelzi, hogy kialakulása a szőlőműveléshez kötődik, hiszen napjainkban alig néhány
tucat kertben termesztenek még szőlőt. A településrészt alapító
családok ősei mind évszázadokon át foglalkoztak szőlőműveléssel
és csak az elmúlt ötven év rajzolta át a táj képét, ahonnan szinte
teljesen eltűntek a szőlőskertek. Az idei évforduló kapcsán, a
Köszönet és Hálaadás éve jegyében a 750 tőke szőlőt (bor és csemege fajtákat vegyesen) ültettünk el a tájházunk kertjében, ahol
már az 1700 évektől kezdve szőlőskert volt, az első kataszteri felméréskor 1880-ban Havasi András alsódabasi gazda birtoka, majd
sokáig a Precsinszki–Nagy család tulajdona volt. A telepítéssel a
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tájház környezetének autentikus hangulatát tovább erősítettük. A
fajtákról és a szőlőművelésről tematikus táblákat helyezünk ki,
hogy tanösvényként is működjön a kert.
A telepítést már a járványveszély előtt előkészítettük, sajnos
nem valósíthattuk meg közösségi eseményként, de reméljük, hogy
a következő években a helyiek együtt szüretelhetnek.
Feldman László
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EGY VILÁGREKORDER EMLÉKEZETE

A járvány sem gátolhatott meg bennünket abban, hogy fejet hajtsunk
Eric Fernihough emléke és gyóni betonon véghezvitt világrekordja
előtt. Tíz év után először nem zúgtak fel a motorok, nem volt nyüzsgés a London étterem parkolójában, nem méregették és nem dicsértek egymás motorjait az ország minden szegletből ide sereglett
motoros közösség tagjai.
Volt viszont emlékezés, főhajtás, és Dr. Kiss Miklósnak köszönhetően sztorizgatás, némi járványügyi helyzetelemzés és persze optimista
jövőbe tekintés. Reményeink szerint a járványveszély elmúltával be
tudjuk pótolni a Gyóni beton rendezvényt és felavathatjuk majd azt
az emlékművet, amit a motorsport hősi halottja emlékének szentelünk Zelenák András díszpolgárunk kezdeményezésére azon a helyen,
ahol a tragikus baleset bekövetkezett.
K. D.

EGY ALMAFA, AMI A JÖVŐ SZIMBÓLUMA

Közel húsz éve minden év tavaszán és
őszén az életet ünnepeljük, köszöntjük a
közösségünkbe érkezett újszülötteket. Az
idei év minden szempontból egy sorsfordító, rendhagyó év, de nem feledkeztünk el a
legfiatalabbakról sem. A dabasi újszülöttek
egy olyan meghatározó időben bontogatják értelmüket, amelyekről már valószínűleg tanulni fognak a történelemkönyvekből.
Majd, ha felteszik szüleiknek a kérdést,
hogy „Anya, Apa, milyen volt az élet a járvány idején? Mi hogyan vészeltük át?”,
akkor nyugodt szívvel tudják nekik azt
mondani, hogy szeretettel, türelemmel és

összefogással. Most erre a három pillérre
kell nekünk egy új, jobb világot építenünk
értük, a jövő generációjáért, hogy számukra a segítségnyújtás, az önzetlen cselekedtek a lehető legtermészetesebb legyen.
Luther Márton így fogalmazott: „Ha
tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ,
még akkor is ültetnék egy almafát!” A világ
nem fog elpusztulni, de minden bizonnyal
nagyon megváltozik, reményeink szerint
egy jobb világgá. A 2019. év második felében született gyermekek tiszteletére elültettünk egy almafát, hogy a gyökere
megkapaszkodjon ebben a homokos alföldi

földben, és pár év múlva egészséges gyümölcsöket hozzon. Az elmaradt ünnepséget pedig reményeink szerint ősszel pótolni
tudjuk és akkor már együtt, közösen tudjuk
a fákat elültetni az Újszülöttek ligetében.

2020. május
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MAJÁLIS OTTHON
A munka ünnepe évtizedek óta az első szabadban töltött órák
szimbóluma, a piknikezések, kirándulások, a városi majálisok ideje.
A hagyományt megtartva az RBT tánczenekar vállalta, hogy megtöri a reggeli csendet és zenés ébresztővel igyekeztek minél több
utcába eljutni, felrázni kicsit a várost a koronavírus miatti letargiából. Köszönjük a fiúknak, hogy a rossz idő, a hideg szél és eső ellenére is folyamatosan zenéltek, minden városrészben emlékeztettek
bennünket arra, hogy minden nap egy új lehetőség, hogy szebbé,
jobbá és vidámabbá tegyük életünket.
– szerk. –

MÁJUS ELSEJE A MÁJUSFAÁLLÍTÁS NAPJA
„Kedvesemnek háza előtt,
Az éjszaka magas fa nőtt,
S gyenge szellő lágy szárnyain,
Piros kendő leng ágain.”
Mint az ország számos településén, úgy
Dabas-Sáriban is hagyomány május 1-jén a
májusfaállítás. A májfa a fiatalság, a szerelem, az újjászületés szimbóluma. Jakabfának is nevezik, mivel Szent Jakab vértanú
napján állítják. A hagyomány szerint a
májusfát április 30-ról május 1-re virradóra,
az éj leple alatt, vagy kora hajnalban díszítették. Voltak kisebbek és nagyobbak is, és
mindegyikre színes szalagokat kötöztek. A
májusfaállítás az udvarlási szándék kifejezésére szolgált. Csoportba verődve érkeztek a
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fiatal legények a lányos ház elé, közös erővel
cipelték a h elyszínre a magas fát,
melyet beástak a földbe, vagy a kerítéshez
rögzítettek, hogy el ne dőljön. A tarka szalagok mellett borosüveg került egy magasabban lévő ágra (amiért később a legbátrabb
legény mászott fel), így készült el a májusfa.
A fát az egyik ifjú kiszemeltjének vagy kedvesének háza elé állították. Utóbbi eset
jelezte, hogy a közeljövőben leánykérés, lakodalom várható. Mivel a májusfa a
szerelem szimbólumaként az érdeklődést,
szándékot jelölte, a lány büszke lehetett,
hogy májusfát kapott.
Az elmúlt esztendőkben a hagyományőrző fiatalok feladata volt a májfa-állítás,
az idei évben azonban a veszélyhelyzet ezt

a programot is felülírta. Ez alkalommal a
Sári Szlovák Önkormányzat két képviselője
díszítette és rögzítette a Szlovák Udvar
kerítéséhez a hatalmas nyárfa ágat, ezzel
éltetve a hagyományt.
Szintén május első napjához kötődő szokás Sáriban a zenés ébresztő. Korábban a hagyományőrző fiatalok kora
hajnalban indulva, zenekari kísérettel,
lovaskocsikkal járták végig a városrész
utcáit, hogy hangos muzsikával és énekszóval ébresszék a lakókat. Egy-egy megállónál táncba hívták a házigazdákat, amiért
ők cserébe finom falatokkal és melegítő
itallal kínálták őket. Idén azonban ez a
program is más volt. A városi önkormányzathoz érkezett a megkeresés, miszerint az
RBT Zenekar szívesen vállalja a hajnali
ébresztőt. Így a szokásostól eltérően, kísérők és a szokott megállók nélkül ugyan, de
ez a hagyomány is felelevenítésre került.
Gogolák M.
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ANYÁK NAPJA HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

Mindenki egyre nehezebben éli meg, hogy nem tudja kötetlenül, önfeledten felkeresni szeretteit, ami anyák napja alkalmából még inkább
felszínre hozta a társas érintkezés vágyát, egy ölelés erejét, egy
pusziba zárt szeretet. Ez az anyák napja más volt, de hála a sok lelkes
és kreatív dabasi embernek, emlékezetes marad mindannyiunknak.
Városunk is csatlakozott a Lucfalvi Általános Iskola ötletéhez és
Dabason is rengeteg ablakba került ki egy-egy papírtulipán, jelezve
ezzel is, hogy ott is lakik egy anyuka. Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony és a művelődési intézmények munkatársai is
készítettek papírtulipánokat és meglepetésként egy-egy édesanya,
nagymama postaládájába rejtették el az apró ajándékokat. Alpolgármester asszony levélben köszöntött a Dabasi Szenior Akadémia hallgatói közül 100 édesanyát. Köszöntő gondolatokkal, hímzett

védőmaszkkal, origami ablakdísszel, az anyákról írt dalok szövegével, a
televíziós szenior délelőtt műsorának összeállításával fejezte ki az
édesanyák iránti tiszteletét.
Anyák napján a Holdfénykert zenekar az óvónők által feldíszített
kisvonattal járták körbe a város utcáit és egy körre ellátogattak a Zárdakert Idősek Otthonába is, házhoz szállítva ezzel egy kis jó kedvet,
vidámságot, vagy éppen a meghatódástól kigördülő könnycseppeket.
Köszönjük a zenekarnak, hogy vállalták ezt a nem mindennapi feladatot, hogy az erdetileg tervezett 3-3,5 órás éneklés helyett, közel 6
órát zenéltek, énekeltek folyamatosan. (Lehet, hogy Guinness rekordot állítottak fel?)

ELISMERÉS
a dabasi Fiatal Műemlékvédők Egyesületének
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, azaz a legnagyobb nemzetközi műemlékvédelmi civil szervezet magyar csoportja a Műemléki Világnap alkalmából Példaadó Műemlékgondozásért Díjjal
tüntették ki a dabasi Fiatal Műemlékvédeők Egyesületét is. A szervezet folyamatosan ellenőrzi az értékes dabasi épületek állapotát,
felújításukat pedig koordinálják, és szakértelmüket felajánlják a
munkálatok alatt. A szervezet ezzel az elismeréssel tünteti ki azokat
a szervezeteket, programokat, amelyek legjobban segítik a műemléki értékek fennmaradását és hiteles megőrzését.

2020. május

Gratulálunk Kecskeméti Norbert elnöknek és a Fiatal Műemlékvédők Egyesületének a díjhoz.
A Műemléki Világnap alkalmából „Sport és Örökség” címmel rendezett konferenciát az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság április
18-án. A Miniszterelnökség, a Magyar Művészeti Akadémia és a
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási
Központ társrendezésében megtartott rendezvény keretében a
műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenységéért Forster Gyula-díjat vehetett át Klaniczay Péter műemlékfelügyelő L. Simon László kulturális örökségvédelemért és kiemelt
kulturális beruházásokért felelős államtitkártól.
Klaniczay Péter Pest megyében jelentős műemlék-együttesek
helyreállítását felügyelte és ellenőrizte, illetve sokszor az évekig
tartó munkák szakmai koordinálása is feladata volt. A közel három
évtizedes műemlék-felügyeleti tevékenysége során a főbb helyszínek közé tartozik többek között Dabas több kúriája is.
szerk.
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDU LÓK
2020 márciusában kötöttek házasságot:
Március 20.
Kocsis István–Balla Andrea
Fogl Zsolt–Csorba Klaudia
Kis István–Nagy Nikolett
Rumó Pál–Duhaj Katalin
Kocsis Zoltán–Sikari Rózsa
Március 21.
Pál József László–Majeczki Anita
Március 27.
Nagy Gábor Zoltán–Banya Beáta
Orbán Róbert–Németh Emília
Március 28.
Schmotzer Ádám–Pajor Erika
Sajtos Dániel–Szabó Mónika
Nagy Líviusz–Szemző Annamária
Surányi Attila–Kovács Beáta
Ordasi István–Kiss Patrícia Zsófia

Április 18.
Április 25.

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
Április 7.
Berényi János–Bondor Ágnes Ildikó
Április 21.
Halengár László–Latyák Ágnes
Április 27.
Csernák József–Dinnyés Éva
Fridrik József–Akácos Anikó
Április 28.
Jarábik Tibor–Mész Ágnes
25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Április 21.
Lelkes Sándor–Andristyák Piroska
Április 28.
Bukovszki József–Dormány Magdolna
Április 29.
Szabó János–Arany Aurélia
Szabados József–Fabók Gabriella

50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
Április 9.
Safranyik Balázs–Faldina Erzsébet
Április 17.
Gogolák József–Laczkó Mária
Április 30.
Bálint Balázs–Balog Anna

20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
Április 04.
Tabajdi Gyula–Varga Ágota Márta

40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Április 5.
Kovács István–Takács Katalin
Kollár Attila–Donka Anna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba

Anya

Született

Fábri Szofi

Mákszem Henrietta

2020. 01. 24.

Lauter Csaba

Gyöngyösi Ibolya

2020. 03. 23.

Szurovszki Leila

Molnár Patrícia

2020. 03. 26.

Peták Martin Zsolt

Dr. Besenyei Beáta Mária 2020. 03. 31.

Bató Lehel

Bartha Hajnalka

2020. 04. 01.

Tusor Noel

Valovics Krisztina

2020. 04. 01.

Strupka Amira

Gulyás Petra

2020. 04. 02.

Erős Dominik

Lantos Edina

2020. 04. 06.

Balajti Boglárka

Sadu Mária

2020. 04. 07.

Vojna Benjamin

László Viktória

2020. 04. 21.

Farkas Bianka

Tóth Enikő

2020. 04. 23.

Steingruber Emánuel Gusztáv

Kovács Liliána

Bogdán Ivett Renáta

2020. 04. 25.

Kovács Dolli

2020. 04. 27.

Krammerstödter Tiara Rozita
Mendi Olivér

Kivágó Henriett Beáta

2020. 04. 28.

Buncsák Csenge

2020. 04. 28.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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Pál Sándor–Szmrek Mária
Mráz József–Sós Terézia

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Molnár Bálint
Fabók Jánosné (Farkas Mária)
Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)
Nagy Józsefné (Dinnyés Julianna)
Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)
Molitor Ferencné (Havasi Erzsébet)
Volenszki Jánosné (Szekeres Margit)
Lippai Lajosné (Soós Margit)

Született
1930. 05. 19.
1924. 05. 20.
1925. 05. 14.
1926. 05. 01.
1927. 05. 12.
1929. 05. 07.
1929. 05. 29.
1930. 05. 23.

Kor
90 éves
96 éves
95 éves
94 éves
93 éves
91 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

FELHÍVÁS VÉRADÁSRA
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete véradást tart
május 20-án, szerdán 14.00–18.00 óráig a Kossuth
Művelődési Központban.
A véradás az aktuális szabályozásoknak megfelelően,
az egészségbiztonsági szempontok maximális megtartásával kerül lebonyolításra.
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JUBILEUMI PROJEKTHÉT

a 30 éves Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában
Iskolánkban 2020. március 12-én délután méltón emlékeztünk
meg névadónkról, Kossuth Zsuzsannáról, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc főápolónőjéről, aki a következőket vallotta:
„Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam szenvedéseit
alig éreztem. (...) Kiűztek engem a szeretett, szenvedő hazából,
anélkül, hogy leborulhattam volna földjére…”
Életével példaképül szolgál nemcsak diákjaink számára, hanem
minden magyar ember számára, hiszen a küzdelmes időkben
helyt állt mind anyaként, mind hazafiként.
Magyarországon egyedülálló módon állandó emlékhelyet
szenteltünk fel számára. Az iskolánk aulájában található tablókat
– melyeken Kossuth Zsuzsanna küzdelmes életútjáról és a Kossuth-emigrációról olvashatunk – a MEVE Magyar Emlékekért a
Világban Egyestülettől kaptuk, az Érdi Szakképzési Centrum
támogatásával.

csatái, s az ápolónők önfeláldozó munkája, akik a magyar sebesültek mellett a sebesült osztrák katonákat is emberséggel ápolták. A szereplők jelmezeit a Dabasi Hagyományőrző Honvédtüzér
Közhasznú Alapítványtól, Papst József segítségével szereztük be.
Ezt követően meghívott vendégeink előadásait hallgattuk
meg. Berényi Anna írónő ismertette Kossuth Zsuzsanna regényes életrajza címmel nemrég megjelent könyvét, valamint Dr.
Messik Miklós, a MEVE elnöke tartott előadást néhány 1848-as
emigráns rendkívüli életpályájáról.
A programot állófogadással zártuk, amelyre iskolánk diákjai
készítették a hidegtálakat és süteményeket. A tartalmas és megható délután emlékére minden vendégünk és kollégánk Kossuth
Zsuzsanna arcképével díszített, munkatársaink által készített
mézeskalácsot kapott ajándékba.
A későbbiekben, miután minden visszaáll a normál kerékvágásba, szívesen látjuk a Kossuth Zsuzsanna Emlékhely iránt
érdeklődő kedves vendégeket iskolánkban.

A délutáni programsorozat a MEVE képviselőinek koszorúzásával kezdődött. Ezt követte diákjaink színjátszó csoportjának
megható előadása, amelyben megelevenedtek a múlt eseményei:
Kossuth Zsuzsanna 1849. április 16-i kinevezése, a szabadságharc

A hét záróeseményeként megrendezett projektnap tanulóink
számára betekintést nyújtott az elmúlt 30 év fontosabb eseményeibe. Ismereteiket, tudásukat mutathatták be a diákok. A projek tnapon diákjaink a vendé glátá sról, cukrá szatról,
kereskedelemről és az építőiparról csillantották meg ismereteiket.
Kollégáink pedig vetélkedő, Prezi- és PowerPoint bemutató, kiállítás, termékbemutató, telefonos játék segítségével mutatták be a
különböző szakmákban végbemenő változásokat. Tanulóink minden területen aktívan vettek részt a programokban. Izgalmas,
érdekes és mozgalmas nap volt a diákok és a pedagógusok számára egyaránt.
Ezúton is hálásan köszönjük minden részt vevő aktivitását és a
kollégák munkáját!
Miklósné Spanyiel Anna és Szóládi Erika
szervező tanárok, Stégner Péter igazgató
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KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS ÉVE

65 ÉVE SZÜLETETT P¬wcĨåovbĠ
Kapui Ágota erdélyi származású költő, pedagógus a Dabasi
Újság egykori főszerkesztője május 15-én lenne 65 esztendős.
A történelem viharaiban kitartó, hányatott sorsú költő az erdélyi hegyek öleléséből az elnyomó ceausescu-rendszer elől a
rendszerváltás hajnalán érkezett Dabasra, ahol a síkságon is
otthonra talált. Nemzeti elköteleződését, a határon túl élő nemzettársaink iránti féltő szeretetét pedagógiai, irodalmi és a térség kulturális életében kifejtett munkásságával is mindig
kifejezte. Költői pályáját a Magyarországra költözés megtörte,
de ahogyan egyik méltatója írta, a költő mindig költő marad…
Élete utolsó éveiben újra aktívan alkotott, az irodalmi élet tagjai
újra felfedezték tehetségét, tucatnyi folyóirat fogadta szívesen
írásait. Két könyve, A másik oldal és A lélek szárnycsapásai című
verses kötetei pedig rövid idő alatt az őt szerető és értő olvasóközönség polcára kerültek. A korábban szülőföldjén indexre tett
költőnek erkölcsi és érzelmi jóvátételt jelentett ez az időszak,
amely alkotásra és a fiatalabb tehetségek felkarolására inspirálta őt. 2018-ban tragikus hirtelenséggel távozott az élők sorából,
az általa hagyott űrt nem tudja betölteni semmi. Bölcsessége,
humora, műveltsége ma is iránymutató lehetne számunkra…
Az évforduló alkalmából egy Kapui Ágota összes költeményei kötet kiadását terveztük a fiaival egyeztetve, amelyet a

járványhelyzet miatt az év második felében fogunk megvalósítani, hogy ezzel is tisztelegjünk Ágota költői életműve előtt.
F. L.

Jubileum a vírus idején
Tavaly hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a 30., 40. házas-

váltotta a biztonságra való törekvés és az egészségmegőrzésének fon-

sági évfordulóját ünneplő párok köszöntését. Mint annyi mindent, ezt a

tossága.Az ünnepséget bár nem tudjuk megtartani, de az önkormányzat

szép ünnepet idén is folytatni szerettük volna. Már a dátumot is kitűztük

által összeállított ajándékcsomagot minden gyöngy- és rubinlakodalmát

május 24-re, a Halász Móricz-kúria parkja a kora nyári időszakban is

ünneplő házaspárnak eljuttattuk.

csodálatos helyszín, és a jubiláló házaspároknak is elküldtük a meghí-

A csomag tartalmazott egy csokor liliomot, az Orimamik által készí-

vókat február elején. Delhusa Gjon előadóművésszel lebeszéltük a rész-

tett papírdekorációt, a Bor Cukrászda által összeállított lakodalmas

leteket, aki nagy lelkesedéssel várta, hogy felidézi a házaspárok ked-

sütemény válogatást, polgármester úr köszöntő levelét és egy-egy

venc dalait, visszacsempészi a nem is oly’ rég történt ifjú évek hangula-

dedikált Delhusa Gjon CD-t. Reméljük, ez a kis szeretetcsomag vidám

tát.

és emlékezetes pillanatokat szerez majd minden házaspárnak.

Majd jött március a világot behálózó problémájával és felülírt minden
szándékot, akarást. A szórakozás, a könnyed közös ünneplés terveit fel-
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Kedves Jubiláló Házaspárok! Jó egészséget, szeretetben, vidám percekben eltöltött hosszú életet kívánunk önöknek!
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EGÉSZSÉG

SZERVEZETÜNK VÉDŐBÁSTYÁJA:

AZ IMMUNRENDSZER
Neurológus szakorvosként és háziorvos-szakorvos jelöltként mindketten fontosnak tartjuk az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését. Újonnan induló Egészség rovatunkkal célunk havonta
úgy az egészség, mint a betegségek témájában könnyen érthető, de mégis szakszerű cikkeket írni.
Célunk emellett az egészségtudatos életmódra való figyelemfelhívás és az ahhoz való segítségnyújtás.
IMMUNRENDSZER ÉS
IMMUNERŐSÍTÉS
„Erősítse immunrendszerét” olvassuk nap,
mint nap az aktuálisan zajló COVID-19 koronavírus-járvány kapcsán. Lássuk, mi is az az
immunrendszer.

és az ellene kialakuló immunreakció tartós
védelmet biztosít a szervezet számára. A
természetes immunrendszer valamint az
adaptív immunrendszer együttes működése
biztosítja a magasabb rendű szervezetek
immun h ome osz tá zisát. A z immun-

Egy kis tudomány: A kifejezés a latin
„immunitas” szóból származik, amely átvitt
értelemben védettséget jelent. A természetes immunrendszer a szervezet első immunológiai védelmi vonalát aktiválja és
egyúttal az adaptív védekezés kezdeti lépéseit is jelenti. A szervezetbe bejutó
patogének (vírusok, baktériumok, gombák)
először a természetes immunrendszer elemeivel találkoznak, az adaptív immunrendszer csak napokkal később aktiválódik.
A szervezetbe bekerülő patogénekkel, bejutásukkal egy időben a természetes immunrendszer elemei kerülnek kapcsolatba. Az
antigén bekebelezése után ezek a sejtek
indítják el az adaptív immunválaszt. Valamennyi patogén egyben antigén is, amelyet
az immunrendszer nem sajátként ismer fel

homeosz tázis fenntartása egyfelől a kórokozókkal szembeni védelmet, másfelől a
megváltozott saját struktúrák (fehérjék, sejtek) folyamatos elpusztítását eredményezik.
Az immunrendszer sejtjei elsősorban a vérben és a nyirokrendszerben találhatók meg
nagy számban. Az immunválasz nagyfokú
fajlagosságát és az immunológiai memóriát
csak a limfociták (T-sejt, B-sejt) képesek biztosítani. A T- és a B-limfociták a központi
nyirokszervekben (csontvelő, csecsemőmirigy) válnak immunkompetens sejtté.
„… a test nagyon hálás, a legcsekélyebb
figyelmet lelkesen nyugtázza…” – írja Márai
a Füves könyvben.
Ennek tükrében lássuk, hogy mit tehetünk az immunrendszerünk erősítése érdekében? A szervezet egészségének egyik

2020. május

kulcseleme a változatos, fehérjékben, rostokban és vitaminokban gazdag étrend.
Ezenkívül multivitamin készítményekkel is
hozzájárulhatunk a megfelelő vitaminigény
biztosításához. A rendszeres testmozgás és
pihentető alvás ugyanilyen fontosak. A vitam i n o k é s n yo m e l e m e k m e l l e t t a
probiotikumok segítik a bélflóra egészségének a fenntartását és erősítik a szervezet
természetes immunvédekezését. A vitaminok megelőző céllal történő alkalmazása
esetén az optimális hatás kialakulása kb. 2
hónap után várható. A legújabb kutatások
szerint a D-vitamin is szerepet játszik az
immunrendszer megfelelő működésében.
Lássuk még a C-vitamint! Ez az egyetlen
magyar tudós által és Magyarországon
véghezvitt felfedezés, melyet orvosi és
élettani Nobel-díjjal jutalmaztak (SzentGyörgyi Albert, 1937.). A C-vitamin furcsa
vitamin, mindössze 2 állatfaj, a tengerimalac
és az ember nem tudja előállítani. A környezeti hatások, a stressz, lázas és műtét utáni
állapotok, a fizikai munka és a dohányzás
emelik a szükségletet. Természetes forrásai:
zöldpaprika, citrusfélék, friss paradicsom,
káposzta, salátafélék, savanyúkáposzta. Az
azonban kijelenthető, hogy a tartósan napi
1000 mg feletti C-vitamin bevitel káros
lehet, a leggyakoribb tünet ilyenkor a vesekő. Végül lássuk, mit adhatunk az immunrendszerünknek a természet tárházából:
echinacea, bodzabogyó, astragalusgyökér
kivonata, gyömbér, ginzeng, mirhagyanta,
oregánó illóolaja.
Vigyázzanak magukra! Jó egészséget
kívánunk kedves Olvasóinknak:
Dr. Rápolthy Hajnalka
és Dr. Rápolthy Réka
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KORONAVÍRUS

KORONAVÍRUS-NAPLÓ
ǹpahblsǶI¬i¬ap¬Ī¦

E sorok írásakor már hetedik hete fáradhatatlanul küzdünk a koronavírus ellen. Ezalatt a közel két hónap alatt
nagyon sok nehézségen, kényelmetlenségen ment át
közösségünk, városunk, hazánk és az egész világ. Tekintetünket igyekszünk a jó dolgok felé fordítani, és végtelen hálával tölt el az a rengeteg önzetlen segítség,

Március

27

péntek

– Nagyböjt utolsó két hetében imaláncot indítottunk az elmaradt városi keresztút elmélkedéseiből és egy-egy napi imaszándékra mondott imádsággal a Rádió Dabasban. A stációk
elhangzásakor megszólaltak a Kapisztrán–Hunyadi Emléktorony harangjai.

hétfő

– Az Ország Közepe Kistérségi Társulás polgármestereivel
közösen, személyesen átbeszéltük a térség településein meghozott intézkedéseket, ötleteket, javaslatokat.

– Megkezdődtek az egész város úthálózatát lefedő kátyúzási munkálatok, mintegy 12 millió forint értékben.
– Hivatalosan megerősítették, hogy megvan Dabason az első koronavírus fertőzött beteg, az 1938-as születésű férfi, kórházban
kapta el a vírust, de itthon lábadozik.
Március

31

– Felmértük a kulturális és oktatási intézmények munkatársait, kik vállalnának szükség esetén idősek otthonában gonkedd
dozói munkát. Több mint 50 ember jelentkezett.
– Egyeztettünk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
vezetőjével, Klemencz Györgynével és Dr. Bodó Ágnes laborvezető
főorvossal a koronavírus-tesztek beszerzéséről.

i is
il
Ápril

1

– Arról határoztunk, ha a járványhelyzet szükségessé teszi,
akkor az akut betegellátó központot az SZTK új szárnyában
szerda
alakítjuk ki. Erre akkor lehet szükség, ha tömegesség válik a
megbetegedés és a háziorvosok már nem tudják ellátni a feladatukat.
– Kínai testvérvárosunk jelezte, hogy harmincezer maszkot küld
Dabas városának, amit már át is adtak a nemzetközi futárszolgálatnak.

10

– A Wellis Kft. a felszabadult konyhai kapacitását felajánlotta az
SZTK dolgozóinak és a mentősöknek, így az ő ebédellátásuk biztosított. A rendőrségnek az önkormányzati konyha biztosítja a
mindennapi meleg ebédet.
– Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a helyi cégekkel, segítjük
őket a felszabaduló munkaerő átirányításával.
i is
Ápril

Március

30

felajánlás, ami kicsit szebbé, könnyebbé teszi az itt élők
mindennapjait.
Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a város lakosságának
jelentős többsége fegyelmezetten, a szabályok betartásával és betartatásával segíti munkánkat. A célunk közös:
minél előbb, egészségesen újra a megszokott mindennapjainkat élhessük. Együtt sikerülhet!
Kőszegi Zoltán

2

– A Klíma Max Kft. által felaján-

csütörtök lott lézeres hőmérőket átadtuk

intézményeinknek.
– Dabas Tej felajánlásának
köszönhetően heti 60 liter tejet tudunk biztosítani a rászorulóknak.
– A veszélyhelyzet kihirdetése óta naponta
25 családnak juttatunk el alapélelmiszereket.
– Újabb ózongenerátorokat kaptunk és szereztünk be, ezekkel
igyekszünk a személyszállításban dolgozó cégeket segíteni a fertőtlenítésben. A korábban vásárolt 3 db nagyteljesítményű és 2 db
kisebb teljesítményű ózongenerátor anyagi terheit az Agroprofil
Kft., Fritz Éva, Majoros Lénárdné és Bálint Lénárd átvállalta.
– Erős Mihály méhész 50 üveg mézet ajánlott fel az egészségügyben dolgozók immunerősítésére.
– Az óvodai és bölcsődei ügyeletet újra igényelték a szülők, így
maximum 5 fős csoportokban biztosítjuk az ügyeletet.

i is
Ápril

3

– Stratégiát dolgoztunk ki, hogy tömeges megbetegedések esetén, hogyan tudjuk ellátni az városban
péntek
működő két idősek otthona lakóit, valamint hogyan
biztosíthatjuk a szociális ellátást.
– A veszélyhelyzet kihirdetése óta nem tudtam személyesen
köszönteni a 90 éven felüli dabasi lakosokat, ezért az ajándékcsomagot és a jókívánságokat mindenkinek eljuttatjuk, valamint újra
minden kerek születésnapját ünneplő dabasi lakosnak küldünk
köszöntőleveleket.
i is
il
Ápril
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– Megható pillanatban volt ma részünk, ugyanis Bócsi
Sándorné az 1963 óta féltve őrzött stafírungját ajánhétfő
lotta fel a maszkok készítéséhez, a következő üzenet
kíséretében: „A jó Isten óvjon mindenkit!”
Köszönjük szépen!
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– Az elmúlt napokban folyamatosan dolgoztunk azon,
hogy vírusteszteket szerezzünk be. Dr. Bodó Ágnes főorvos
asszony kapcsolatainak köszönhetően a mai napon 200
darab OGYÉI által jóváhagyott gyorstesztet sikerült beszerezni. Első körben az egészségügyben dolgozókat és a betegkapcsolatok révén leginkább veszélyeztetett dolgozókat szűrjük le.
– A hétvégéig 6300 darab többször használatos maszk készült
Dabason, amit először az időseknek, betegeknek, várandós anyukáknak juttattunk el. A maszkok
gyártása folyamatos.
– Adományként kaptunk izopropil
alkoholt az Eisemann Kft-től, kannákat a Szall-Ker Plast Kft-től,
ebből pedig a WHO által előírt
szabályok szerint 70%-os oldatú
kézfertőtlenítőt készít az Aranykígyó Patika. Egészségügyben,
szociális ellátásban, óvodákban
dolgozók, valamit mentősök,
rendőrök és polgárőrök kapnak
belőle első körben.

kedd

i is
il
Ápril
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szerda

– Hálásan köszönjük miden magánszemély felajánlását, önkéntesek jelentkezését, valamint a vállalkozások felajánlásait. Köszönjük a varrónők munkáját, akik már gyermekmaszkokat is varrnak. Dabasra eddig is jellemző volt, hogy

bajban összefogunk és segítünk. Ez a nagyfokú összefogás,
együttgondolkodás, együttérzés hosszú távon is ki fogja fejteni
hatását és még nagyobb erőt ad arra, hogy legyőzzük ezt a vírust.
– Több tervezési folyamatot nem állítottunk le, ha túl leszünk mindezen, akkor folytatódjanak azok a fejlesztések, beruházások, amik
az itt élők mindennapjait szebbé, könnyebbé teszi. Ezek közé tartozik a városi virágosítási program is.
– Jurácsik Andrea egészségügyi referenssel és Feldman László
bizottsági elnökkel elkezdtük a városi szociális térkép felfrissítését.
i is
Ápril
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Nagypéntek. A világjárvány is rámutat arra, hogy sokkal
mélyebben kell átélni az ünnepeket. Fontosabbak lettek a
csendes, családi körben eltöltött pillanatok. Ezekben a nehéz
időkben észre kell vennünk azokat a szép és jó dolgokat, amik
a közvetlen közelünkben találhatók és bizony sokszor ráeszmélünk,
hogy mennyi minden mellett mentünk el a rohanó hétköznapok
során.

péntek

2020. május
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– Az idősek otthonai vezetőivel a járvány megelőzésével kapcsolatban egyeztettünk
– Sajnos eggyel csökkent a gyermekorvosaink száma,
hiszen egyik orvosunk lebetegedett, szerencsére nem a
koronavírus döntötte le lábról. Dr. Piri Anikó gyermekorvossal
három hónapos szerződést kötöttünk a gyermekorvosi ellátás
helyettesítésére, amelynek teljes anyagi fedezetét az önkormányzat vállalta át. Gyermekorvosaink közül egy orvos védett kora
miatt, kettő pedig betegség miatt nem tudja ellátni átmenetileg a
betegrendelést.

kedd

i is
Ápril
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– Szandhofer János alpolgármester felvette a lakótelep közös képviselőivel a kapcsolatot, a lépcsőházak
szerda
fokozottabb fertőtlenítésében fertőtlenítőszerek
kijuttatásával segít az önkormányzat is.
– Folyamatosan zajlik az önkormányzat finanszírozásában a
koronavírus-tesztelés az SZTKban dr. Bodó Ágnes vezetésével.
– A helyi idősek otthonaiban dolgozók és a gondozottak védelmében megkezdődött a többször
használatos izolációs, textil védőköpenyek gyártása Dabason.
A textilek beszerzését, előkészítését, méretre szabását a kulturális
intézmények, a varrásokat és
összeállításokat a dabasi óvodák, a fertőtlenítést a rendelőintézet munkatársai végzik. A helyi készítésű védőeszközök szervezési és gyártási folyamatát alpolgármester asszony irányítja.
Köszönjük az idősotthonok vezetőinek javaslatait, szakmai tanácsait.
– Sós Gábor alpolgármester úr
koordinálásával megkezdtük a
virágmagok kiszállítását az igénylőkhöz.
– A Zárdakert Idősek Otthona
vezetőjével, a szakorvosi rendelőintézet vezetőjével és a háziorvosokkal is egyeztettünk a kialakult
helyzetről. A fertőzött bácsit sikerült azonnal izolálni a kórházból
való visszatérése után.
– Megkezdtük az idősek otthonában dolgozók tesztelését is.

i is
Ápril
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– A T-Flex Kft-nek köszönhetően újabb 200 db többször
csütörtök
használatos maszk érkezett
hozzánk.
– A Dabasért Közalapítvány 450 ezer
forintot, Bennárik Ferenc képviselő 100
ezer forintot biztosított, így 6 db laptopot tudtunk vásárolni rászoruló iskolás
gyermekeknek.
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– Pánczél Károly országgyűlési képviselővel közösen egy javaslatot
fogalmaztunk meg a kormánynak, amiben felhívtuk a figyelmet az
élelmiszertermelő kis- és középüzemekre, kérve a kormányt, hogy
próbáljanak meg valamilyen módon segítséget nyújtani nekik is.
– Az önkéntesek és az önkormányzat dolgozói folyamatosan segítik a rászoruló családokat, időseket.
– Rendőreink nemcsak a lakosságot védik, de hála nekik egy elütött
gólyát is sikerült megmenteni.
i is
il
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– Továbbra is megnyugtató híreket kaptunk a Zárdakert Idősek Otthonából. Szerencsére minden lakó és dolgozó tünetpéntek
mentes. Az Átrium Idősek Otthonában is volt egy Nemzeti
Népegészségügyi Központ által végzett ellenőrzés és ott is
mindent rendben találtak.
– Köszönjük az üzleteknek a bevezetett intézkedéseket, a kocsik fertőtlenítését, a plexifalak telepítését, a
piktogramok felragasztását.
– A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve a rászoruló
családoknak alapélelmiszer csomagokat juttattunk el.
– Megérkezett kínai testvérvárosunkból az első 10 000 db egyszerhasználatos maszk.
i is
il
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– A Zárdakert Idősek Otthonában bent lakók körében lezajlottak a PCR-tesztek, mindenki eredménye negatív. A dolgozók
hétfő
tesztelése is folyamatosan történik.
– A hétvégén több helyen észrevettük, hogy a fiatalabbak
nem tartják be a kijárási korlátozásokat. Egyre többen jelezték
nekünk, hogy vezessünk be szigorításokat a hétvégékre vonatkozóan.
– Elértük a 8000 Dabason gyártott maszkok számát. Folytatjuk a
maszkok kiszállítását azoknak, akik igényt tartanak rá, a megnövekedett kapacitásnak köszönhetően sikerült már cégeknek is biztosítani belőle. Az igénylők címére a védőmaszkok eljuttatását több
hete, egy dabasi fiatalember is végzi önkéntes munkában.
– 19 óvodás, 7 bölcsődés gyermeknek kell jelenleg felügyeletet biztosítani.
– A Dabasi Piac standjait bővítjük, több lehetőséget biztosítva a termelőknek, és hogy még több friss, helyi áru jusson el a vevőkhöz.
– Feldman László az egészségügyi, szociális és oktatási intézményekbe, valamint a postahivatalba eljuttatta a pénteken átvett
egyszerhasználatos maszkokat.
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– A Dabasi Intézményfenntartó Közp ont ve ze tőj é vel
egyeztettünk, továbbra is 30
napra előre feltöltjük
szárazáru élelmiszer raktárunk, így nagy
baj esetén is 30 napra elegendő nyersanyagunk van napi ezer ebéd elkészítésére.
– Az NHSZ Dabas vezetőjével történt
egyeztetés szerint májusban még biztosan nem tartjuk meg a vásárt. Volenszki
József tájékoztatott bennünket arról is,
hogy nincs fennakadás a szemétszállításban.
– Újabb 10 000 maszk érkezett testvérvárosunk, Longquan adományából.
kedd
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– 200 koronavírus-tesztet végeztek a Dr. Halász Géza
Szakorvosi Rendelőintézetben. Dr. Bodó Ágnes
főorvosasszony véleménye szerint ebben a pillanatban
Dabas lakosságának közel 4%-a lehet tünetmentesen
koronavírus fertőzött. A vizsgálatok során kiderült, hogy nagyon
sokan már tünetmentesen átestek a víruson.
– Az önkormányzat további tesztek beszerzését kezdte meg.
Jelenleg több mint 2 millió forintot költöttünk tesztekre.
– Egyeztetések, kérések után arra a döntésre jutottunk, hogy élve
a polgármestereknek hétvégére biztosított speciális jogkörrel,
erre a hétvégére bevezetjük a kötelező maszkhasználatot. Ehhez
az üzletekbe több ezer egyszerhasználatos maszkot vittünk ki,
valamint biztosítottunk azoknak, akik igényelték ezt.
– A védőnői szolgálatnak és a háziorvosoknak 100 db FFP2-es
maszkokat tudtunk adni.

szerda
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– Nagyon jó hírt kap-

csütörtök tunk, legidősebb korona-

vírus fertőzött lakosunk
tesztje negatív lett, sokkal jobban
érzi magát. Jó egészséget kívánunk
neki!
– Köszönjük a Magyar Vöröskeresztnek azt a rengeteg csokoládét, amit a rászoruló családoknak
adományoztak.
i is
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– Több kérésnek, jelzésnek eleget téve, az üzletekben a
hétvégére megváltoztatjuk a vásárlás rendjét: a 65
péntek
éven felettiek 8 és 10 óra között vásárolhatnak, a fiatalabbak így reggel 8 óráig, majd 10 óra után tudnak
vásárolni. Szeretnénk ezzel megkönnyíteni azok életét, akik
hétközben dolgoznak, hétvégén pedig szeretnének kicsit tovább
pihenni, de mégis délelőtt bevásárolni.
– Folyamatosan halad az izolációs védőköpenyek varrása.
Az első 150 db ruha anyagköltsége 400 ezer forint, amelyből Laja
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Lénárdné Erzsike és családja 100
ezer forintot átvállalt. A védőruházatokhoz megfelelő textilanyagokat kedvezményes áron tudjuk
beszerezni, amelyben Péli Bettina
vállalkozása segíti az önkormányzatot. Munkatársaink 20–20 db
sterilizált védőköpenyt adtak át a
Zárdakert és az Átrium Idősek Otthonai, valamint a családsegítő
szolgálat munkatársainak.
– A mai napon megérkezett az
utolsó adag is abból a 30 ezer
maszkból, amit kínai testvérvárosunk Longquan küldött Dabas városának. Köszönjük Sunny és Charlie Chennek a sok-sok segítséget, amit nyújtottak a városnak,
hiszen nekik is köszönhető az a jó kapcsolat, ami kialakult a két
város között. A maszkokat folyamatosan szállítjuk ki az egészségügyi dolgozóknak, az idősek otthonaiba, az oktatási intézményekbe, az üzletekbe.

– A kínai testvérvárosunk adományát a Szent István téren kínai
újságíró és a szervezésben résztvevők jelenlétében jelenlétében
köszöntük meg.
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– Kollégáink ózongenerátoros fertőtlenítést végeztek a
felgyógyult koronavírusos bácsi lakásában. Ezzel még
nagyobb biztonságot sikerült elérnünk náluk is.
– Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony irányításával folyamatos a maszkgyártás, így a hétvégére már elértük a 10 000 darab többrétegű, textilből készült többször
használatos védőmaszkot. A sterilizált maszkokat egyenként csomagoljuk és az önkormányzat tájékoztató címkéjével látjuk el, ezt
a feladatot a város kulturális színtereinek munkatársai végzik.
A zöldszámra érkező maszkigényléseket a telefonügyeletes óvónők gyűjtik, dr. Erdélyi Zsolt koordinálásával pedig továbbra is
önkéntes dabasi futárunk szállítja a dabasi lakossághoz.
kedd

i is
il
Ápril

29

– Katona Jánostól 50 db fertőtlenítőszert kaptunk,
amit az oktatási intézményekbe és gyermekorvosi
rendelőkbe szállítottunk ki. Köszönjük a Dabasi VasMűszaki és Épületgépészeti Szaküzletnek és a Virágklíma Kft.-nek a felajánlott fertőtlenítőszereket és védő felszereléseket.

szerda

Köszönjük Longquan! Xie xie Longquan! 谢谢 龙泉!
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– Az élet nem állt meg, csak nagyon lelassult és átalakult.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta anyakönyvvezetőnk,
dr. Erdélyi Zsolt előtt 13 pár mondta ki a boldogító igent.
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk minden párnak!
Reméljük az élet
hamarosan viszszaáll a régi kerékvágásba és
minden párnak
ol yan e skü vője
lesz, amit megálmodtak maguknak.

szombat
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– Többségében pozitív visszajelzéseket kaptunk a hétvégével
kapcsolatos döntések miatt mind az üzletvezetőktől, mind
pedig a lakosságtól. Természetesen így is voltak félreértések,
szabályokat be nem tartók, de szerencsére a lakosság nagyon nagy
része megfogadta és betartotta az óvintézkedéseket.

hétfő

2020. május

i is
Ápril

30

– A Zita-Ker Bt-nek köszönhetően közel 20 rászoruló
családnak tudtunk vetőburgonyát adni, valamint
csütörtök
Szaller Zita és családja ajánlotta fel azt az almafát,
amit az újszülöttek tiszteletére ültettünk.
– Újabb izolációs védőruhák készültek el, amellyel már a szakorvosi rendelőintézetet, a védőnői szolgálatot is segíteni tudtuk, valamint tová bbi 20 -20
darabot kapott mindkét
idősek otthona és a családsegítő szolgálat is. A
g yár tá s fol y tató dik ,
hogy a mentőszolgálatot
és a védelmi tartalékot is
el tudjuk látni, ehhez
minte g y 1 0 0 m é ter
anya g b e s zer zé s ére
került sor 500 ezer forint
értékben.
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Május

Május

1

– Élve a lehetőséggel újra bevezettük a kötelező maszkhaszpéntek
nálatot és a vásárlási idősáv módosításokat a hétvégére.
Vigyázzunk egymásra, szeretnénk, ha egyetlen dabasi sem
kerülne kórházba a vírus miatt.

4

– A Kormány döntése értelmében a mai naptól az
országban mindenhol kötelező a maszkhasználat a
kereskedelmi egységekben, tömegközlekedési eszközökön. Budapesten és Pest megyében továbbra is életben vannak a
korábbi kijárási korlátozások.

hétfő

Védekezésre fordított összeg eddig: 19 millió forint.
Az élet nem áll meg, a fejlesztések, beruházások folyamatosan zajlanak városunkban:

– Az önkormányzat tulajdonában álló, bérelt ingatlanok esetében
csökkentettük, vagy teljesen elengedtük a bérleti díjakat akár
magánbérlők, akár vállalkozások esetében.
– Több rossz állapotú kereszteződést fogunk felújítani a nyár folyamán.
– A bölcsőde építésénél várjuk a kormány pozitív döntését a többlettámogatásról, így reményeink szerint hamarosan megkezdődik
az építkezés.
– Megkezdődött a szennyvíztisztítótelep kiváltására, új, távolabbi
helyszínre történő megépítésének tervezése.
– A város csapadékvízelvezetési problémáit enyhítő közel 200 millió forintos rekonstrukciós munkákra kiírt közbeszerzést lezártuk.
Megkötöttük a szerződést a munkálatok május elején kezdődnek.
– Kihajtott a 750 tő szőlő, amit Dabas első írásos említésének 750.
évfordulója alkalmából telepítettünk Dabasi-szőlőben.
– Folyamatban vannak a sári és gyóni városrészben megvalósításra
kerülő családi bölcsődék közbeszerzési eljárásai. Az eredmények
kihírdetése után a munkaterület átadásokkal indulhatnak azoknak
az önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak a felújítása, amelyek
önkormányzati és pályázati forrással, ősztől, új funkcióval, egyházi
fenntartású családi bölcsődeként fognak üzemelni.
– Elkészült a Bennárik ház felújítása, amely az év második félévétől
a Sári városrész „Fecskeháza” lesz.
– A 2015 évben elindított szociális konyhakert programot folytattunk az idei esztendőben is. A beérkezett kérelmek alapján közel 60
családot tudtunk vetőmaggal segíteni, május közepén pedig a
palántákat is eljuttatjuk az igénylő családokhoz. Az idei esztendőben a koronavírus elleni védekezés szabályaihoz igazodva az önkormányzat munkatársai a vetőmag és palánta csomagokat az
igénylőlapon megadott lakcímre kiszállítják.

– A József Attila utcában az ivóvíz vezeték kiváltása megtörtént,
befejeződtek a házi bekötések. Hamarosan megkezdődik a szegélyek kialakítása, majd az aszfaltozás. Sajnos ez az utca is azok közé
tartozik, melyek nagyon szűkek, így nehézségekbe ütköznek az
engedélyeztetések és a járdák kialakítása.
– Megkezdődött a Vasút utca–Vörösmarty utca körforgalmának
tervezése, engedélyeztetése. Bár ez nem önkormányzati feladat,
ezzel is szeretnénk gyorsítani és megkönnyíteni az Állami Közútkezelő munkáját, hogy minél előbb megépülhessen a biztonságos
körforgalom.
– Megkezdődött Sáriban a Zápor utca teljes rekonstrukciós felújítására a tervezés, engedélyeztetés.
– A Tatárszentgyörgyi úton megkezdődött a járdaszakasz tervezése, engedélyeztetése.
– Folyamatosan zajlik a Kulturális Központ tervezése, valamint
engedélyeztetése.
– Minden közszférában dolgozó munkahelyét sikerült megőriznünk.
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AZ NHSZ OKÖT HÍREI
ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy március hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton
lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
Május 11-től május 15-ig 8.00 és14.00 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja

Gyűjtőpont

Május 11., hétfő
Május 12., kedd
Május 13., szerda
Május 14., csütörtök

Dabas-Sári, Madách utcai játszótér
Dabas, sportcsarnok
Dabas-Gyón, búcsútér
Dabas-Szőlők, búcsútér

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 -nyi
zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl.:
– növényi eredetű hulladék
– gally, faág, faapríték, fanyesedék
– fűkaszálék, falevél
– növényi nyesedékek.

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS

3. Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű
lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni.
Megkérdezik, hogy mely időpont lenne Önnek alkalmas és rögzítik elérhetőségeit.
4. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel az Ön igényeit és a mi lehetőségeinket.
5. Visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek
e-mail-ben.
6. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti szállításra az
ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet
ki lomot!
7. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja
előtt és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe rakodják az Ön jelenlétében.
8. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi előírásoknak
megfelelően.
Egy háztartásból egy naptári évben 2 m3 lomot szállítunk el.
Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek, mert igényeiket csak ütemezve tudjuk kielégíteni!
A házhoz menő lomtalanítás során NEM adható át, illetve NEM
vesszük át:
– elektronikai hulladék
– gumiabroncs hulladék
– veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok)
– ipari tevékenységből származó hulladék
– zöldhulladék
– építési és bontási hulladék

május 18-tól 22-ig történik.

HÁZHOZ MENŐ Lakossági lomtalanítás
Lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
2. Ha Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és igénybe
kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer megillető szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

Plusz mennyiségek
A megadottakon felüli mennyiségek térítés ellenében az alábbiak
szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ
területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz.):
Hétfő–péntek: 7.00–17.00 óráig
Szombat: március 1. és október 31. között
páratlan héten 8.00-14.00 óráig
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

Május 1-jétől augusztus 31-ig
Dabas városában a zöldhulladék szabadtéri égetése TILOS!
Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van a szárazság miatt.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

2020. május
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MEGKEZDŐDIK DABASON A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ- ELVEZETŐ
LÉTESÍTMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE, VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE
Dabason a felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek
fejlesztése, vízgazdálkodásának korszerűsítése valósul meg,
a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/49 azonosító számú pályázat
keretében, 168,95 M Ft támogatási összeg felhasználásával.
Dabas Város Önkormányzata 2019 januárjában pályázatot nyújtott be
a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén címen meghirdetett pályázati felhívásra a település
felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztésére, vízgazdálkodásának korszerűsítése. A sikeres pályázat támogatási szerződése
2019. december 18-án lépett hatályba. A támogató Pénzügyminisztérium, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához
nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 168,95 MFt támogatási összeget biztosít. A
fejlesztéshez kapott támogatáson felül Dabas Város Önkormányzata
29,82 M Ft saját forrást biztosít a megvalósításhoz. A kivitelezési munkálatokat a TRANS-IT 2002 Kft. 2020. 05. 4-én kezdte meg, melynek
tervezett befejezése 2021. szeptember 2.
A tervezett rekonstrukciókat Dabason, azon belül is három településrészen tervezzük megvalósítani: Gyónon, Dabason és Sáriban. A fejlesztéssel érintett utcák: Rozmaring u., Láp u., Patak u., Vak Bottyán u.,
Kaparási u., Béke u., Móricz kert u., Dr. Halász Mihály u. és 3 befogadó: a
Kaparási utca végén, valamint a Dr. Halász Mihály utcai 2-3-as tó.
Dabas a Duna-Tisza közén található település a Gödöllői dombságtól
dél-nyugati irányban, a Kiskunság és a Pesti síkság találkozásánál. A
település tengerszint feletti magassága átlagosan 99 m, de jelentősek a
belterületek közötti magasságbeli eltérések. A térség éghajlata mérsékelten meleg és száraz, jellemző az erős vízhiány, a csapadék évi meny-

nyisége 530–570 mm. A település egy része a Duna-völgyi
belvízveszélyes mélyártér területén található. Területén lévő védett
területek: az Ócsai Tájvédelmi Körzet, turjános, és Duna-Ipoly Nemzeti
Park „Natura 2000”-es területei.
A beavatkozások a három különböző településrészen, településrészenként egybefüggően, de területileg elkülönülve valósulnak meg,
figyelembe véve a településrészek vízrajzi helyzetét, a korábbi csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos fejlesztéseket, valamint az elmúlt évtize d ek b en t ap a s z t al t c s apa d ék víz okoz t a probl ém á k at ,
veszélyhelyzeteket. A beavatkozási terület Dabas város belterületi
főútjától dél-nyugatra eső területein valósul meg, a település belterületén. A település minden érintett településrészén a beavatkozási helyek
közelében a belterületi határhoz közel Natura 2000 besorolású védett
területek helyezkednek el, amelyeken a fő vízgazdálkodási szempont a
felszíni és felszín alatti vizek helyben tartása. A tervezett beruházás a
lakóingatlanok védelme érdekében a veszélyeztetett lakóövezetektől
el-, de a település területén meg- és visszatartja az ökológiai szempontból nagy jelentőséggel bíró csapadékvizeket, megteremti azok
nagymennyiségű tárolási lehetőségét a terület földrajzi adottságai
következtében kialakult természetes vízgyűjtők helyreállításával, kotrásával, kapacitásbővítésével.
A város célja a víz, felszíni víz, belvíz által okozott veszélyeztetettség
csökkentése a város belterületein, beépítésre szánt területein, a csapadékvíz biztonságos elvezetése érdekében csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, a belvízelvezető infrastruktúra fejlesztése, ezzel a víz
általi veszélyeztetés csökkentése a városfejlesztés és fenntartás egyik
kiemelkedő pontja.

TÜNDÉRTITKOK – GONDOLATBÓL
Hogyan kezdődött Emmáék kalandja?
2016 őszén egy helyes kis tündér képe jelent
meg előttem az interneten. Azonnal beugrott a Tündértitkok története, és hamarosan
elég kövér mese kerekedett belőle.
Már ekkor tudtam, hogy egyszer a
kezemben szeretném tartani a könyvet,
mely körülöleli az én mesémet és remélem,
hogy eljut az apró kezecskékbe is, melyekbe
szántam őket.
Sok hezitálás, és hosszas rajzolás előzte
meg azt az utat, melyre most ráléptünk a
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tündéreimmel és Emmával, a történet
főszereplőjével.
Már több pozitív visszajelzés érkezett,
Tallér Edina, az Underground Kiadó szerkesztője a következőket mondta a Tündértitkokról:
„Nagyon bájos mese, szép rajzokkal.
Gratulálok a szerzőnek és várom a
második részt. Hiszen olyan izgalmasan
zárul a történet, hogy a gyerekek biztosan nagyon izgatottak lesznek, hogy
mikor jön a folytatás.” És valóban terve-

zem a folytatást, sőt, a harmadik rész is
kezd körvonalazódni a fejemben. A „mikor”
még kérdéses…
Anya vagyok, viselkedéselemző, és leendő pszichológus, így tudom, milyen fontos
a gyermekek életében a mese, a fantázia
világa. Fogadjátok szeretettel kedves szülők
és gyerekek a Tündértitkokat! „Létezik egy
ősi jóslat, mely megmentheti a tündérvilágot és ugyanakkor fenekestül felforgatja a tízéves Emma életét.
A varázslatos találkozások Tia felbuk-
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ÚJRATERVEZÉS A KULTÚRÁBAN
Haladunk, sőt jól haladunk az úton, szembejön a koronavírus. Mit
mond a GPS?
Újratervezés 1. Arra figyelünk, ami a legfontosabb: vigyázni
másokra, magunkra, lehetőségeink szerint elkerülni a betegséget és
segíteni, ahol tudunk.
Újratervezés 2. Rendet teszünk magunk körül, az intézményeinkben. Elvégezzük az évek óta aktuális adminisztrációs elmaradásokat,
új iratkezelési szabályzatot készítünk, rendezzük sorainkat. Közben
várjuk, hogy mikor indulhatunk tovább.
Újratervezés 3. Nagyon reméljük, hogy visszaáll minden a megszokott kerékvágásba. Az elmaradt csoportfoglalkozásokat ősszel
biztosan folytatjuk, de a nyár sem telhet tétlenül. A szülőket szeretnénk tehermentesíteni, és a szokásosnál intenzívebbé tesszük a
nyári programokat. Ha sikerül már júniusban, ha nem akkor júliusban
és augusztusban tervezzük megtartani a nyári szaktáborokat helyben a dabasi Kossuth Művelődési Központban, és Szigetmonostoron is. Nem zárunk be nyáron egyik telephelyünkön sem. A Kossuth
Ház Galériában egész nyáron nyitva tartjuk az óvodás rajzpályázatból készült kiállítást és a könyvtár is folyamatosan várja majd a látogatókat.
Reméljük, hogy nem kell 4. újratervezés, és élményekben gazdag
nyári programokban lehet részük a Dabasiaknak!
ÉS HOGY MIT IS JELENT MINDEZ,
MILYEN PROGRAMOKRA KÉSZÜLÜNK?
Minden évben nagy érdeklődés övezi az Örökmozgó nyári táborokat,
ahová a 6–14 éves gyerekeket várjuk egész napos, aktív és hasznos
időtöltésre, terveink szerint júniusi–júliusi–augusztusi időpontokban.
A csoportjainkba járó növendékeknek nem kell lemondani a népzenei-, néptánc- és képzőművészeti táborok különleges élményéről.

Ha jól alakul az életünk, akkor a Szigetmonostorra tervezett eredetileg júliusi és augusztusi időpontok változatlanul maradnak.
A kellemes, nyári szombat estékre több élőzenés táncházat szervezünk.
A gyermeknaphoz közeledve terveztük a sorban már az 5. Mesenap megrendezését, melyre különleges programokkal készültünk a
családok számára – ezt most kis késéssel, de a nyár folyamán megtartjuk.
A Venti Chiavi gitártrió koncertjét egy kellemes nyáresti időpontra, a szabadtéri színpadra tervezzük.
A vers- mese- és prózamondó találkozó jelentkezési lapjait kiküldtük a veszélyhelyzet kihirdetése előtt – de megrendezésére sajnos
már nem került sor. A nyár nem alkalmas a találkozóra, így azt a
pályázati támogatási időszak meghosszabbításának köszönhetően
2021. március hónapban szervezzük meg.
A Szlama László Népzenei Találkozóra és minősítésre készülőkről
sem feledkezünk meg: az ősz folyamán lehetőséget biztosítunk a
minősítések megszerzésére.
A Kossuth Ház Galériában nyáron a dabasi óvodások „Egymásba
simuló kezek tartják össze az Eget és a Világot” című rajzkiállítását
láthatják az érdeklődők. Reményeink szerint szeptemberben bemutatásra kerülnek a Házunk-hazánk országos fotópályázat zsűrizett
alkotásai.
A Halász Boldizsár Városi Könyvtárba számos új könyv érkezett,
érkezik az olvasóközönség igényeinek megfelelően. Emellett a télikertbe tervezett koncertek és a Versszínházi előadások is megszervezésre kerülnek.
A folyamatosan változó helyzetben nehéz tervezni, dátumokról
beszélni. Mégis optimistán tekintünk előre: a korlátozások feloldását
követően részletes tájékoztatást adunk a pontos időpontokról.

kanása után megállíthatatlanul követik egymást, egészen Tündérországig repítve
hőseinket. Küldetésük teljesítése azonban
számos akadályba ütközik. Vajon sikerül
Emmának és barátainak kézbesíteni az üzenetet és leleplezni a gonosz Reficult még mielőtt felborul az időegyensúly?” (részlet)
A Tündértitkokat jelenleg a könyv Facebook
oldalán, az Underground kiadó boltjában, a Líra, a
Libri és a Könyvtárellátó boltjában találjátok meg.
A könyv rajzait Katona Hangának ezúton is
köszönöm.
Jó olvasást! :)
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EGYHÁZAINK HÍREI
Az átutalásnál a közleményben jelezze, mire kívánja adni a pénzöszKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
szeget: persely, egyházfenntartói járulék vagy templomunk felújíGYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Kedves Katolikus Hívek!
Szomorúan tudatjuk, hogy a világjárvány miatt a gyóni katolikus templomban bizonytalan ideig nem lesz szentmise.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése visszavonásig érvényes.
Szentmisét a televízióban és a rádióban hallgathatnak, valamint bekapcsolódhatnak a gyóni plébánia Youtube-csatornáján
minden vasárnap 11.00 órától. Otthonukban még többet imádkozzanak, hogy ez a járvány minél előbb megszűnjék, és újra
normális életet élhessünk.
Ezen idő alatt a különböző csoportjaink sem találkozhatnak.
Vigyázzunk egymásra, különösen idős testvéreinkre!
Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A templom előcsarnoka napközben a szokott módon továbbra is
nyitva lesz, egyéni imádság céljából.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar természetesen minden magyar
hívőnek megadja a FELMENTÉSt a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való részvétel alól. Az Úr napját töltsük több imádsággal, bibliaolvasással. Vasárnapokon a DABAS TV-n az aktuális vasárnapi mise
lesz látható, dabasi atyával.
IMÁDKOZZUNK A JÁRVÁNY MIELŐBBI MEGSZŰNÉSÉÉRT!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK

tására. Számlaszámunk: 64400037-10309599-00000000
HÁLÁS SZÍVVEL KÖSZÖNÜNK minden adományt!
Isten áldjon Bennünket és ajándékozzon meg Bennünket békességgel és türelemmel ezekben a nehéz időkben!
Áldott és koronavírus mentes pünkösdi ünnepszentelést
kívánok minden kedves testvérnek!
Az élő isten emelje fel népünket és adjon nekünk megújuló
életeket!

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Online alkalmak:
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a templomból
– május 21. csütörtök, 17.00 órakor mennybemenetel ünnepe, istentisztelet a templomból
– május 31. pünkösd vasárnap, 10.00 órakor istentisztelet a templomból úrvacsorai liturgiával
– június 1. pünkösd hétfő, 10.00 órakor istentisztelet a templomból
A lelkészi hivatal csak telefonon és e-mailen elérhető a járványügyi
helyzet miatt: 06-30/400-5957; 06-29/362-280; refdabas@gmail.
com. Személyes fogadásra csak temetések esetében van lehetőség.
– Március 18-tól minden este 18 órától megszólal a Dabasi Református Templom harangja. Ez a harangszó imádságra hív minden
keresztyén embert. Imádkozzunk otthonainkból, mégis együtt a
járvány leküzdéséért, minden betegért,és a frontvonalban küzdőkért. Tartsatok velünk!
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a
szeretet és a józanság lelkét.” (2 Tim. 1-7)

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A Koronavírus-járvány miatt a gyóni református gyülekezetben a
hétközi és a vasárnapi istentisztelet alkalmai bizonytalan ideig
továbbra sem lesznek megtartva.
A gyülekezet lelkipásztorának igehirdetései, áhítatai, bibliaórái folyamatosan online elérhetőek az egyházközségünk Facebook oldalán.
Az áldozócsütörtöki és pünkösdi ünnepi istentiszteletek hasonlóképpen felvételre kerülnek, valamint a Rádió Dabasban leadott hitébresztő gondolatokat is fel fogjuk tenni az oldalra, hogy az Élő
Isten Igéje minél több embert meg tudjon szólítani és reménységet,
hitet és bátorságot merítsünk ebben a súlyos, válságos időben.
Megkérjük a kedves Testvéreket, mivel bizonytalan ideig nem
tudunk istentiszteleteket tartani, hogy az Egyházközségünk Bankszámlájára utalja át a felajánlott összegeket, hiszen az egyházközségünknek folyamatosan bevételi forrásokra van szüksége.
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GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Kedves Testvérek!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Útmutató májusi igéjével:
„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,
mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai…” A szolgálati területek
átrendeződtek a vírusjárvány miatt, de igyekszem helytállni. A
jelenlegi helyzetben az alábbi területeken tudok szolgálni, amíg
nincs változás:
– Istentiszteletek és egyéb lelki tartalmak a Gyóni Evangélikus Gyülekezet facebook oldalán találhatók. Előttünk álló ünnepek:
– Mennybemenetel ünnepe: május 21., csütörtök.
– Pünkösd ünnepe: május 31 vasárnap és június 1. hétfő
– Ifjúsági óra: péntek, 17.00 óra, Zoom-on keresztül
– Irodai órák: szerda, 16.00-18.00 óráig (kertben)
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– Telefonos segítségnyújtás: 06 20 824 2019
– Templomkerti beszélgetések – igény szerint
– Látogatások a kerítésig – igény szerint
– A templomban lehetőség van egyéni imádkozásra – bejelentkezés
telefonon.
Kérjük, ha van rá lehetősége, az offertóriumot, az egyházfenntartási járulékot vagy az adományt gyülekezetünk számlaszámára utalja
át kiadások fedezésére.
Gyóni Evangélikus Gyülekezet számlaszáma: 11742032-20004989
Május hónapra az alábbi áldásokat kívánjuk:
– Isten éltesse sokáig az édesanyákat, nagymamákát, dédmamákat!
– Minden érettségiző diáknak sok sikert és jó előrehaladást kívánunk! Isten áldása kísérje a gyermekek életútját!
– Isten áldása kísérje az otthonainkban folyó tanulást, tanítást!

Imatémák:
Imádkozzunk a vírushelyzet javulásáért, a betegek gyógyulásáért, a
gyülekezeti élet újraindulásáért, Isten iránti és egymás iránti figyelmességért.
CSALÁDI REJTVÉNY:
Milyen színű az oltárterítő pünkösdkor, és miért? A helyes választ
közösen beszéljétek meg otthon, és helyes indoklással együtt az
eszter.balog@lutheran.hu címre küldjétek el. A helyes megfejtők
közül hármat kisorsolunk, akik jelképes ajándékban részesülnek.
Beküldési határidő: május 31.
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter lelkész (06 20 824 2019)

MENNYIT ÉR A GYERMEKI HIT?
Kedves idézetem:
„Jól nézd meg, kiket helyezett bele Isten az életedbe. Nem
véletlenül vannak ott.” A gyermeki hittel és szeretettel teli
megoldásokra olykor sok ellenérvünk van. De soha ne legyünk
elég bátrak ahhoz, hogy lemondjunk a gyermekeket jellemző
feltétlen hitről és bizlomról.
„Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be az
Isten országába.” (Máté 18,3). Jézus a szívünkre helyezi a feltétlen ragaszkodást a Mennyei Atyához.
Legyen ebben segítségünkre, nekünk felnőtteknek, ez az alábbi
történet.

Barbara Imgrund: Beppo
Minden gyermek az iskolában volt már. Csak a nyolcéves Beppo
nem. Egyedül állt egy dombtetőn, és az ég felé nézett. Ott fent,
látott egy apró piros pöttyöt. Emiatt nem ment ma iskolába. Ez egy
piros lufi volt. Beppo 20 Centet áldozott rá, hogy meg tudja venni.
Beppo számára ez rengeteg sok pénz volt. Mégis megvette – de
csak azért, hogy végül elengedje?
Beppo senkinek sem mondta el, hogy mi volt a terve mindezzel.
Ugyanis, mielőtt felengedte volna a lufit, írt egy levelet, melyet
rákötött a lufi madzagjára. És amikor a gyerekek már a suliban voltak, ő akkor akart felmenni a dombra, hogy így engedje el a lufit a
magasba.
„Kedves Isten” – állt csupa nagybetűvel a levélkén – „egy pár
héten belül megszületik a kistestvérem. Hatan vagyunk testvérek,
és a szüleimnek kevés a pénzük. A picinek így majd velem és
Perdoval egy szobában kell lennie, mert nincs elég takaró. Kérlek,
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Jóságos Isten, tedd lehetővé, hogy egy szalmaágyat készíthessek,
takaróval! Lehet használt is. Arcole-ban lakom, Olaszországban.
Beppo Sala.”
Ezt írta Beppo, és őszintén remélte, hogy amit felírt a lapra, el
lehet olvasni. És ahogy a kicsi piros pont eltűnt a levegőben, szaladt
haza, nagy bizalommal a szívében: Isten fog segíteni.
A következő napokat Beppo-nak nem volt könnyű elviselnie, lelkes várakozásban égett. De semmi nem történt. Csak annyi, hogy
büntetésben kellett lennie, mivel lógott a suliból.
De aztán mégiscsak történt valami, a lufi felengedése utáni
negyedik napon. A távolból jól felismerte a csomagkihordó postásautót az otthonuk előtt. Izgatottan szaladt be a házba. Bent az
egész család a konyhában gyülekezett össze. Az asztal közepén egy
csomag állt. Sala apa veszekedni kezdett a postással. A hangzavarból kihallotta apja mély hangját. „Antonio, te akarsz postás lenni, aki
nem tudod megérteni, hogy az lehetetlen, hogy ez a csomag miénk
lenne?”
A postás forgatta a szemeit. „Hát te bolond vagy!”-kiáltott. ”Nem
tudsz olvasni? Sala – Sala család! Ide van írva!”
„Igen, úgy hívnak bennünket. De nem ismerünk senkit Rovigoban.
Ajándékba meg nem fogadok el semmit, azt tudod. Vidd vissza a
csomagot!” És azzal az apa úgy ráütött a csomagra, hogy a két
legkisebb Sala gyermek, akik vidáman csúszkáltak a földön, ijedten
bebújtak az asztal alá.
Beppo már nem bírta ki. „Nyisd már ki végre a csomagot!”- kiáltotta, teljes izgalommal. „Akkor végre meglátjuk, hogy a miénk-e a
csomag, vagy sem!”
A lárma elcsitult. Az apa a bozontos szemöldöke alól a pimasz
fiára vetette haragos tekintetét, és mérlegelni kezdte a helyzetet.
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HIT, VALLÁS
„Hát akkor rajta!” – kiáltotta oda a postásnak. ”Hallottad, nyisd
hát ki!” A férfi sietve tépte szét a madzagot. Ahogy felnyitotta a
csomag tetejét, csend lett a konyhában. Mindannyian látták, ahogy
a fehérség kiviláglott a kartondobozból: pelenkák, ágynemű, picinyke gyermekruhák! Nem éppen újak, de szép és tiszta ruhák. Kincs a
Sala család számára! Az édesanya szeme ragyogott.
Hát nem egy csoda volt, hogy a Jóisten éppen Rovigo-ban, majd
100 kilóméterre Arcole-tól feladott egy csomagot a Sala család
számára? Még szerencse, hogy a feladó helyén nem állt címzés –
gondolta Beppo – , így az apám nem tudta visszaküldeni!
És mialatt a csomag tartalma kézről-kézre járt, Beppo halkan
kiosont a házból. A szíve teljesen boldog volt. Sietve futott fel a
dombtatőre, oda, ahonnan napokkal azelőtt felengedte a piros lufit
az égre, és köszönetet mondott a Jóságos Istennek.
(Ford.: Balog Eszter)

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Mráz Gábor
Maris Ferenc
Füzesy Istvánné (Dubán Etelka)
Szanka Ferencné (Suhajda Ilona)
Fazekas János Sándorné
(Horváth Rozália)
Bábel Zsigmondné
(Gubicza Mária Magdolna)
Szabó Sándorné (Erős Erzsébet)
Sós Istvánné (Sikari Terézia)
Tunner Istvánné
(Klemencz Terézia)
Sződiné Czinják Katalin
Almási János
Tóbeli Krisztina
Ódor Istvánné (Péli Ilona)
Biró Benedek
Csap Menyhértné
(Marosi Ibolya Veronika)
Bukovszki István
Kovács Pálné (Szever Erzsébet)
Orbán Antalné (Rácz Ilona)
Nyíri Miklós
Fazakas Éva
Huja Zsolt
Szabados Péter
Csernák Ferenc

Született
1952. 07. 20.
1965. 08. 30.
1935. 07. 03.
1940. 03. 04.

Meghalt
2020. 02. 06.
2020. 02. 15.
2020. 02. 16.
2020. 02. 22.

1940. 05. 03.

2020. 02. 24.

1928. 09. 29.
1958. 06. 15.
1945. 01. 10.

2020. 02. 27.
2020. 02. 27.
2020. 03. 05.

1942. 09. 30.
1959. 07. 25.
1940. 03. 26.
1950. 03. 23.
1941. 03. 31.
1944. 03. 24.

2020. 03. 07.
2020. 03. 09.
2020. 03. 13.
2020. 03. 17.
2020. 03. 28.
2020. 04. 02.

1948. 05. 31.
1930. 08. 20.
1929. 04. 02.
1935. 05. 11.
1957. 09. 19.
1969. 10. 20.
1972. 09. 03.
1948. 07. 26.
1945. 10. 16.

2020. 04. 10.
2020. 04. 11.
2020. 04.1 2.
2020. 04. 19.
2020. 04. 20.
2020. 04. 20.
2020. 04. 20
2020. 04. 22.
2020. 04. 22.

JÁRVÁNYOK

DABAS HELYTÖRTÉNETÉBEN
Az emberiséget tizedelő világjárványok az idők kezdetétől félemlítenek bennünket. A „borzalmas nyavalyák” közül településünk helytörténetében elsősorban a kolerával kapcsolatban vannak érdemi
források. Bár ma már, mint meghaladott dologként még elméleti
ismeretekért is a lexikonokhoz fordulunk, a XIX. századi Magyarországon, sőt egész Európában a kolera volt a legpusztítóbb és legrettegettebb betegség, oly annyira, hogy csak a Magyar Királyság
területén egy millió ember halálát okozta. Az első járvány - 1831ben - volt a legszörnyűbb. Jókai Mór az És mégis mozog a föld című
regényében így összegezte: „Egy nevet (…) akkor hallott először
Európa: „a kolera”. E láthatatlan rém, melynek minden lépése egy
temető, akkor járta be először e világrészt. A népirtó angyal, kinek
elég a kimondott nevétől megrettenni és meghalni. A csodálatos
pusztító, aki békét hagy annak, aki szeme közé nevet, s átlép azon,
aki dacol vele: nem bántja. Az országok határain kordont húztak
ellene, keresztül-kasul; hanem a fekete vonalokon a halál angyala
átment, csak az emberek akadtak fenn rajtuk. (…) Felső-Magyarországon már dühöngött a vész; Zemplénből, Abaújból a döghalál
borzalmával együtt közeledett a kitört pórlázadás iszonyata.” Ez
utóbbi részlethez a dabasi Kossuth-hagyományok okán feltétlenül

Osztozunk a családok gyászában!
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KULTÚRA
odakívánkozik a kiegészítés: az akkor még Zemplénben munkálkodó, 29 éves Kossuth Lajos szervező és szónoki tehetsége éppen a
pórlázadás megfékezésekor tűnt ki először. Sátoraljaújhelyen, a vármegyei vészbizottság tagjaként, a piacon gyújtóhangú beszédével
a zendülők ellen fordította a közhangulatot, és javaslatára azonnal
nemzetőrségi csapatot szerveztek a város védelmére. A sikeres fellépés a hatalmas közéleti pályafutás jelentős, ma is számon tartott
epizódja lett. Jókai Mór mellett helyi szerző is segít bennünket a
szomorú emlékek felidézésében, és a mi Vay Sándor/Saroltánk
1899-ben közreadott információi sem kevésbé értékesek: „Örökre
gyászos betűkkel van Magyarország krónikáiban beírva az 1831-i
év. Két marokra fogta akkor kaszáját a félelmetes csontember, úgy
aratott vele. Az árvíz után virágzásnak induló főváros gyász, némaság helye lett. Nem volt ház, amelyet megkímélt volna a rettenetes
betegség. Reggeltől estig halottvivőkkel, temetési menetekkel találkoztak a járókelők. Végül ki sem merészkedtek már az emberek.

Harang nem szólt, énekszó sem hangzott. Minden szertartás,
koporsó nélkül temették az embereket. Az óriási rettegést még
növelte a babona. Mentől jobban dühöngött a koleraveszedelem,
annál inkább burjánzott. Ilyen volt például az, hogyha többen mentek az utcán s halottas menet jött szembe, aki legelőbb látta meg,
az esett legközelebb a járvány áldozatául.” Gyorsan pontosítsuk,
hogy a Mednyánszky László festőművész édesanyjának alakját
szép történetben örökítő história annak idején nem Gyónon, vagy
Dabason, hanem Budán játszódott. Ugyanis míg az ország és Pest
vármegye legtöbb településén súlyos pusztítást végzett a kolera –
mint az Czagányi László 2009. évi munkájából kitűnik – nálunk az
1831 júniusa és szeptembere közötti időszakban csupán négy-öt
szórványos áldozat szerepel az anyakönyvekben. A máshol jóval
szigorúbb karantén intézkedésekkel szemben itt „tsak a falu végén
valának strázsák állítva és egy lovasbiztos, ki az utasok úti leveleit
vizsgálni tartozik, hogy a’ kik mirigyes helységből érkeztek, ruháik
megfüstölések után kétnapi otthon maradásra köteleztessenek,
ellenkező esetre tíz nap veszteglés alá vetettek”. Viszonyításképpen
Bugyin 41, Ócsán 45, Alsónémedin 59 lakos szerepel a veszteséglistán, és gyakran naponta 2-3 kolerás halottat is temettek. A számokban nagyságrendileg megmutatkozó kedvező helyzetre ma,
189 évvel később, csak a Pesttől és Budától való nagyobb távolság
és a lakosság korlátozó előírásokat fegyelmezetten betartó magatartása szolgálhat magyarázatul.
Dabas szűkebb térségében végül szeptember közepén csillapodtak
le a járvány hullámai. A felső-dabasi elöljáróság 17-én kérte a vármegyét, hogy oldja fel a zárlat alól, mivel náluk „járvány egyáltalán
nem volt”.
V. F.

Dr. Rápolthy Hajnalka

Feltámadás

Maszkok, kesztyűk, hosszú sorok
A világban káosz imbolyog
Üresen sóhajtanak a tereken a hinták
Hol a világ, ahogy ők itt hagyták?

Kipattant a szikra, egy pillanat volt
Romba dőltek ódon templomtornyok
Feljajdultak súlyos ércharangok
Tűzhalált haltak az ősi falak ott
S a hit romjain a világ elkárhozott

Önnön bárkájába rekedt a világ
Nem volt sem fehér galamb, sem olajág
A Föld sóhajtott és forgásában megállt
Kitisztult a levegő, ragyogtak a csatornák

Veszélyes az ölelés, a kézfogás, a csók
Veszélyes a levegő, ami van s ami volt
Virtuális a szellem és ami maradt:
Híradások, halál és számtalan adat

Nem volt szélvész, sem sorra a csapások
S egy év múltán is nyíltak a virágok
Nem gyűltek párban az állatok
S nem ácsoltak bárkát szorgos barkácsok

Megjött a tavasz s vele a gólyák
Hogy veszélyes az utazás, ők nem tudták
Maszk nélkül hagyták el Afrikát
Hívta őket haza ez a kis ország

Egyszer majd újra rend lesz
Egyszer mindennek vége lesz
Elmúlik a bánat, elalszik a tűz
S meggyógyul mindenki, kit láza űz

Özönvíz lett. Nem volt eső, sem vihar
Sem régi jóslat, mely port kavar
Március idusa lett, mikor jött a tilalom
A Föld nevű bolygónak nincs többé irgalom

Itthon vannak. Megjöttek.
Határ nélkül, ősi úton repültek
Meg volt még a fészek, a pózna
De köré furcsa népek hada gyűlt azóta

Addig fény van. Tavasz.
Egy gólyapár, ki otthon van s marad
Reped a tojás
Maszkok, kesztyűk és egy olajág
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TRIANON 100 ÉVE TÖRTÉNT
Magyarok delegáció Párizsban – A párizsi tárgyalások menete

)JuSMSWVNMZMVKQIU˝SLu[M
A versailles-i kastélyrendszerben tartott békekonferencia
1919. január 18-án kezdte meg
m˝kdését. 5ár a dátumválasztás is nyilvánvaló sértés volt,
hiszen ez az 1871-ben kikiáltott
Német Császárság évfordulója
volt, ygy ez már nmagában jelezte, hogy a gyˁztesek milyen
módon viszonyulnak a legyˁzttekhez. A „Négyek Tanácsának”
(Franciaország, Nagy-Britannia,
7laszország, =;A fˁ célja Németországot
ellehetetleníteni
egy újabb háború kirobbantására, és a kontinensen a francia dominancia érvényesítése. Ismerve
a trténelmet, knnyen belátható, hogy a „békecsinálók” hosszú
távon nem érték el céljaikat. A
franciák meghatározó szerepét
segítette, hogy az ˁ fldjkn vívták négy esztendˁn át a háborút,
és a háborús kzvetlen károk
ˁket sújtották. 3étségtelen tény,
hogy a harci zóna megtisztítása
még napjainkban is zajlik, és a
legújabb tanulmányok szerint is
még kb. 200 évig (!) fog tartani.
A konferencia kiegyensúlyozott
m˝kdését gátolta, hogy a gyˁztesek eltérˁ érdekeket próbáltak
megvalósítani. A „német kérdés”
és a 5onarchia felbomlasztásában egyetértés mutatkozott, de a
kivitelezésben nem. A klnbségekbˁl legismertebb az =;A elnkének, Wilsonnak 14 békepontja,
amelyben szerepet kapott (volna) a „nemzeti nrendelkezés”,
azaz eldnthette volna minden
náció, hogy mely országhoz sze-

retne tartozni. 2ellemzˁ, hogy
a francia miniszterelnk Clemenceau, „a Tigris”, ezt így véleményezte: „Wilson rosszabb az
Úristennél, mert annak csak 10
pontja volt!”
5IOaIZWZ[bnOPMTabM\M
Hazánk tárgyalási pozícióit számos dolog gyengítette: 1918
ˁszén az 755 széthullása, az
ˁszirózsás forradalom okozta
politikai vákuum és z˝rzavar,
a 3árolyi-kormány gyengesége
és bukása, illetve ami végképp
annullálta megítélésnket: 3un
Béla kommunista rémuralma.
Ennek kapcsán attól tartottak az
antant képviselˁi, hogy 5agyarország szvetséget kt a kialakulóban lévˁ ;zovjet állammal, és
a kommunizmus megtelepedhet
3zép-Európában. 3un Bélának
valóban voltak ilyen elképzeléséi, de gyakorlati alapok nélkl.
Az igazi probléma az volt, hogy
ezt a hírt felerˁsítette a román
delegáció, aminek Párizsban hi-

telt adtak, és ˁk erre hivatkozva
már 1919 tavaszán megszállták a
Tiszántúlt is.
A fent említett okok miatt a „magyar gy” megoldása elhúzódott,
a kzvetlen kommunikáció csak
1919 végén folytatódott. Szintén rajtunk kívl álló nehézség,
hogy a hadviselˁ felek négyesztendei háború és egy év tárgyalás után mentálisan is teljesen
kimerltek, nem volt már erˁ és
Ågyelem a racionális dntésekre.
Ezt jól példázza az 755 szétdarabolására létrejtt bizottságok
munkája, amelyek az új államok
(Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia) leendˁ határait meghatározták. jszrevételeiket klnkln terjesztették a dntˁbírók
elé, vagyis egyikk sem látta
egységben a kvetkezményeket,
5agyarország megsemmisítését.
Az is mutatja a kapkodást, hogy
a tervezeteket alig t hét(!) alatt
készítették el, a cseh bizottság
mindssze négyszer lésezett,
egyetlen „tanút” hallgatott meg,
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Eduard Benest. A „Négyek Tanácsának” 1919. május 12-i lése
minden vita nélkl elfogadta a
tervezeteket, amelyek a trianoni
határokat tartalmazták. A sorsunk voltaképp már ekkor eldˁlt.
Fáradtság volt, háborús fáradtság…
)UIOaIZJuSMLMTMOnKQ~
A magyar politikai vezetés igyekezett tekintélyes tagokból álló
kldttséget Párizsban felvonultatni, így lett a delegáció vezetˁje gr. Apponyi Albert, tagja gr.
Bethlen István és gr. Teleki Pál.
Az 1919-1920 krli morális állapotokat jól mutatta az a kicsinyes bosszú a csehek részérˁl,
hogy Apponyit nem engedték
hazautazni a megszállt Pozsonyba, hogy a családjával tlthesse
1919 karácsonyát. Ennek ellenére felkészltnk, Teleki Pál vezetésével elkészlt a híres „>rs
Térkép”, bíztunk benne, hogy segíteni fog a sok munka. Az 1920.
január 5-én induló delegációnak
voltaképp csak toldozott-foltozott vasúti szerelvényt lehetett
sszeállítani, hiszen a románok
Budapest megszállásakor módszeresen elszállították a 5Î>
mozdonyait és a vasúti kocsikat.
Az út során minden magyar állomáson a Himnuszt énekelve és
jókívánságokkal fogadták a klnvonatot, Sopron polgármestere azt kérte Apponyitól: „mondja
el a konferencián, hogy Nyugat5agyarország németjei forrón
ragaszkodnak hazájukhoz” Reménykedtnk…
5ár a megérkezés is nyugtalanító volt. Párizs egyik alacsonyan
jegyzett klvárosi hotelében, a
Hotel 5adridban kaptak szállást,
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amit engedély nélkl nem is hagyhattak el. Interjút is csak Clemenceau személyes beleegyezése
után adhattak. Durván elutasították kérésket, az =SA nagykvetével szerettek volna kapcsolatba
kerlni, hiszen a teljes =SA delegáció még 1919 decemberében hazatért. 3aranténba kerltek.
Az események innentˁl gyorsan
peregtek: 1920. január 15-én
megkapta a szívszorító béketervezetet a kldttség, mindssze
24 órát kaptunk, hogy felkészljnk és reagáljunk, így január
1-án trtént meg Apponyi híres,
tbb nyelven tartott beszéde.
Franciául kezdte, de Clemenceau
felszólítására, miszerint azt angolra is le kell fordítani, rgvest
megtette maga, és hogy biztos legyen, hogy érti Nitti, az olaszok
klgyminisztere, gyorsan szszegezte talján nyelven is. Ekkor
hangzott el az ikonikus mondata,
hogy mit jelent számunkra a béketervezet elfogadása:
„De tétovázás nélkl nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek,
úgy, amint lnk szíveskedtek
azokat neknk átnyújtani, ha-

zám számára lényeges módosítások nélkl elfogadhatatlanoknak
látszanak. Tisztán látom azokat
a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. 5égis,
ha 5agyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének
az elfogadása vagy aláírásának
visszautasítása kztt, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e
ngyilkos azért, hogy ne haljon
meg.”
A meghallgatás – és nem tárgyalás! – során elˁkerlt a >rs
Térkép is, de mint tudjuk, már
nem hozott változást, „vigyázó
szemnk hiába vetettk Párizsra”. A „Trianon-sokk” máig tartó
sebet ejtett, az elmúlt száz évben
kzdttnk is vele, és a kzdelem
nem állt meg. De mindezekrˁl, reményekrˁl, elszalasztott lehetˁségekrˁl, eredményekrˁl majd a
kvetkezˁ cikkben értekeznk…

Farkas Gábor
a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium történelemtanára

SPORT

OTTHON EDZENEK A HARCOSOK
Amikor összeállt az idei első féléves versenynaptárunk, a tavaszi
időszak igazán izgalmasnak ígérkezett. Az izgalmakat megkaptuk,
csak éppen nem abban a formában, ahogy szerettük volna.
Az iskolák átmeneti bezárásával egy időben a Harcosok Klubja is
a közös, zárt térben tartott edzések felfüggesztése mellett döntött.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy növendékeink a felkészülési munkát is abbahagyták volna. A részletes edzésprogramot mindenki
lehetőségeihez mérten, otthonában, egyénileg végzi. A megváltozott körülmények között a szülők is nagyobb feladatot kapnak, de a
rendszeres sportolás hozzájárul nemcsak a testi, hanem a lelki
egészségünk megtartásához is. Bízunk benne, hogy hamarosan
újra közösen építhetjük tudásunkat. Az otthoni edzéseinké képeivel
bíztatunk Mindenkit egy kis mozgásra!
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NFL SZTÁROKKAL EDZETTEK
A SPARKS JÁTÉKOSAI
A kialakult járványügyi helyzet miatt, természetesen a Magyar Amerikai Futball Szövetség összes bajnokságának rajtja is
csúszik. Pedig már igazán közel volt a szezonkezdet a Sparks játékosainak számára,
amely rögtön pikáns csatának tűnt elsőre,
hisz az Eger Heroes csapatával utoljára a
harmadosztály döntőjében mérkőztek a
Szikrák. Hogy mikortól és miként fog a bajnokság lezajlani még kérdéses, de addig is,
foglaljuk össze mi történt a csapat háza
táján az elmúlt hónapban.
Az American Football Without Barriers
egy olyan szervezet, amelynek célja, hogy
népszerűsítse és támogassa a sportágat az
Egyesül Államokon kívül. Fő arca, az NFL-ben
9 szezont lehúzó, pro bowl keretbe válogatott, Gary Barnidge. Ő és több aktív, illetve
már visszavonult NFL sztár évek óta járják a
bolygót, hirdetve a sportot, edzéseket tartva, tanácsokat szórva. Korábban, többek
közt Kína, Brazília, Egyiptom vagy épp Portugália csapataival dolgozva. Idén, kicsiny
országunkra esett a választásuk, az ilyen
események pedig óriási jelentőséggel bírnak
a tojáslabda kedvelőinek. Nem győzzük
hangsúlyozni, hogy hazánkban folyamatosan fejlődik a foci, az ehhez hasonló rendezvények is csak ezt segítik. A hazánkba
látogató sztárok között olyan nevek sorakoztak, mint Austin Hooper, Barkevious
Mingo, DeAngelo Williams, Kenny Moore,
Alex Mack, Grady Jarrett, Todd Gurley, vagy
épp Deion Jones. Tucatnyi pro bowler, Super
Bowl-ba jutó és azt megnyerő játékos is
akad köztük, Gurley személyében pedig a
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2015-ös év támadó újonca is. A hazai játékosok velük többnyire csak képernyőn keresztül találkozhattak korábban, így nyugodtan
nevezhettük vissza nem térő alkalomnak. A
hétvége alatt, a közönségtalálkozókon túl, a
Puskás Arénában és a budapesti Panoráma
Sportközpontban tartottak edzéseket a
sztárok, melyeken ingyenesen részt vehettek igazolt játékosok és teljesen kezdő,
érdeklődök is. Természetesen a Sparks tagjai
sem hagyhatták ki a lehetőséget, több száz
más játékossal együtt. Az alapokra kihegyezett feladatok mellett, egy-két, a részletekbe
is belemerülő gyakorlat után, különféle kompetitív szituációkba keverték a srácokat, de
az NFL játékosok mentalitásából, a játékhoz
való hozzáállásukból is kaphattak kóstolót.
Aki rajong ezért a sportért, hosszútávra
szóló élményekkel lett gazdagabb.
A szokásos, bajnokság előtti edzőtábor is
lezajlott a hónapban. A hétvége során öt
edzésen és számos csapatépítő tevékenységen vettek részt a játékosaink. Az újonc játékosok beépítése mellett (kik főleg az
utánpótlás csapatból kerültek ki), a fő feladat, több új stratégia, játékhívás elsajátítása

volt, melyekkel az új szezonban készülünk
meglepetést okozni, támadó- és védőoldalon egyaránt. Minden edzés a 11-11 elleni
meccsszituációk gyakorlásáról szólt, élesben,
egymást sem kímélve, A labda mindkét felén
ígéretesen produkált a csapat, amely az
uborkaszezonban fogyott jócskán, létszámot tekintve, de a mag még egyben van és
egyre stabilabb. Fontos megjegyezni, hogy
idén Strupka András veszi át a támadó koordinátori feladatokat, míg az ő helyét, a speciális csapategységnél, korábbi játékosunk,
Csókás Levente tölti be. Bár elcsépeltnek
hangozhat, de tényleg, minden edzésen
érezni lehetett a tüzet, már rajtra készen álltak a fiúk. Azon fura helyzetek egyike ez
most mégis, amikor hiába van plusz idő a
felkészülésre, annak nem örül senki. Hogy
miként alakul a helyzet, mikor várható a szezon kezdete, egyelőre ködbe vész. De érdemes követni a Dabas Sparks csapatát a
közösségi oldalakon (facebook.com/
dabasparks vagy instagramon: sparks_afc),
hisz amint értesülünk, már közöljük is. Kitartás és hajrá!
Tóbi Ádám
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APACSINTA INDIÁNOK
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Tegnap délben harcba ment két
Apacsinta indián,
Arcukba csapott fakanál
S tésztaszűrő vadlián.

„Nagy Serpenyő, kérünk szépen,
Palacsintát adj nekünk,
Ha így teszel, az arcodra
Hálacsókot lehelünk.”

Karjuk izmos, lábuk fürge,
Tekintetük zord acél,
Konyhám mélyén frissen sütött,
Palacsinta volt a cél.

Lefegyvereztek azonnal,
Amikor így rám törtek.
Tekertem is rögtön kettőt
Az apacsinta törzsnek.

Harci csíkok díszítették
Mindkettőnek orcáját,
„Palacsintát ide nekünk!”
Hangzott a nagy torkán át!

Zsákmányukat elejtették,
Kakaócsík, dzsemmaszat
Arcukon, mint harci csíkok
Összesen csak ez maradt.

Szende Nyuszi követte őt,
Az ajtóban ácsorgott,
A törzsfőnök Szélfútta Haj
Szája szélén nyál csorgott.

Elvágtattak gumilovon
S közben nyam, nyam, nyam, nyam, nyam…
Én elámulva álltam, s egy
Adagot sülni raktam.
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KEDVES BARÁTUNK!
Add az adó
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1%-át
a dabasi „alapítványi” mentőknek!
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Éves szinten közel 1000 betegellátást végzünk
Dabason és környékén, az Országos Mentőszolgálat
irányítása alatt.
Nem vehetünk fel állami támogatást, így támogatók
segítségére szorulunk!

Támogass minket most az adód 1%-ával!
Az adó 1%-át az általunk átvett egyesület tudja
gyűjteni:
„NYÚJTS KEZET KARITATÍV EGYESÜLET”
Adószám: 18627459-1-03
Bővebben: www.dabasmok.hu

7HUPçNHLQNPLQüVçJçWçVPHJEï]KDWøVÛJÛW
PXQNDWÛUVDLQN V]DNLVPHUHWH NçS]HWWVçJL
V]LQWMHçVKR]]ÛçUWçVHJDUDQWÛOMD

$XWRPDWDKHJHV]Wü

*çSNH]HOü

0HFKDWURQLNXV

%HWDQïWRWWPXQNÛV

+RUJDQ\]ø

6]HUV]ÛPNçV]ïWü

%XUNROø

.HUWçV]

7DUJRQFDYH]HWü

&1&PDUøV

.ç]LKHJHV]Wü

Â]HPLNDUEDQWDUWø

*çSEHÛOOïWø

/DNDWRV

9LOODQ\V]HUHOü
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6]HPSHU3OXV]eStWŃLSDUL.IW
1152 Budapest, Aporháza utca 13.
Tel./fax: 06-1/349-1296
E-mail: szemper@szemper.hu
Web: www.szemper.hu
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Budapest és vonzáskörzetében mélyépítési feladatok
munkavégzésére kollégákat.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

+36-20/933-9087
Várjuk jelentkezését!
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HIVATALI SZÓCSŐ

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt
hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Most van arra lehetőséged, hogy tűzoltónak jelentkezz! Várjuk azokat, akik nem
riadnak vissza a kihívásoktól, és azt a hivatást választanák,
amit az emberek a leginkább elismernek. Minden érdeklődő
jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat
iránt.
A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYBA VÉTEL FELTÉTELE:
Ɣ18. életév betöltése
Ɣbüntetlen és kifogástalan életvitel
Ɣcselekvőképesség
Ɣmagyar állampolgárság
Ɣl egalább középfokú állami iskolai végzettség (érettségi
vagy szakiskolai végzettség)
Ɣalkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
ƔElőny: "C" kategóriás jogosítvány
A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket a jelentkezőnek igazolnia kell!

HOGYAN LEHET VALAKI TŰZOLTÓ?

Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes fizikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történő
alkalmasság. Az alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az
57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton túl ún. kifogástalan
életvitel ellenőrzésen is át kell esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt
nettó 150.000 forint/hó támogatás, egészségbiztosítási járulékfizetés, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést
térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.
MIT ADUNK NEKED?
ƔCsapatot - hogy tartozz valahova.
ƔMegbecsülést - hogy érezd, fontos vagy.
ƔHivatást - ami több egy átlagos munkánál.
ƔHivatást - ami büszkévé tesz.
ƔIngyenes sportolási lehetőséget.
Ɣ24/48 órás munkarendet (24 óra szolgálat után 2 nap sza-

bad).
Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt, jelentkezni,
bővebb tájékoztatást kérni a 06-1/ 469-4105/21-129 mellék
telefonszámon vagy a pest.human@katved.gov.hu email
címen lehet.

