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Trianon 100.
A Nemzeti összetartozás napján, a Trianoni békediktátum
aláírásának 100. évfordulóján, 16 óra 30 perckor 100
másodpercig zúgtak a harangok a Kárpát-medencében,
köztük Dabason is. Városunkban is ezzel a mementóval
kezdődött a megemlékezése Sáriban az Országzászló előtt.

„Kivételesen nem a koronavírus miatt van rajtam a maszk.
Egész nemzetünket száz évvel ezelőtt arra kényszerítették,
hogy fogjuk be a szánkat és többet soha ne beszéljünk Trianonról. Fogadjuk el, tűrjük el, viseljük el, szenvedjük, de ne
beszéljünk róla. Maszkot akartak az egész nemzet szájára
ragasztani. Ahogy én most leveszem a maszkot, az egész
nemzetnek le kell vennie a maszkot a szájáról és igenis beszél-

1920
2020
ni kell Trianonról, folyamatosan kezdeményezni kell a felülvizsgálatát. Minél többen
mondják ki, hogy ez egy igazságtalan döntés
volt. Arról is beszéljünk, hogy mit kell tennünk azért, hogy a nemzet megmaradjon és
együtt tudjon működni minden közép-európai néppel. Nemcsak maszkot akartak a nemzet szájára ragasztani, hanem több millió
magyart »karanténba« zártak. A karantén szó már
mindennapossá vált az életünkben, de arra is jó volt, hogy
már tudjuk, mit jelent a bezártság. Mit jelent, amikor nem
lehet valahonnan kimozdulni, amikor nem lehet másokkal
kapcsolatot tartani. A száz évvel ezelőtti döntés erről is
szólt!” Ezekkel a gondolatokkal kezdte megemlékezését Kőszegi
Zoltán polgármester, majd néhány személyes gondolattal,
emlékkel folytatta szónoklatát.
A rendkívüli időkben megtartott emlékezésen sokak szemébe csalt könnyeket Kotán Sándorné Juhász Gyula Trianon című
versének nagyszerű előadása, valamint Rafael Henrietta és
Osvalda Tibor megható népdalai.
A megemlékezés végén koszorúzással, fő hajtással, majd a
Miatyánk imával kértük a magyar nemzet egységét, a határokat felülíró lelki összekapcsolódását és a Kárpát-medencében
élő népek békés együttélését.

Este, 20 óra 20 perckor Kőszegi Zoltán és Pánczél Károly országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás bizottság elnöke gyújtották meg az Összetartozás tüzét az OBO Aréna melletti
Nemzeti Történelmi Emlékparkban, majd a lángokkal egymás után
kezdett el égni a 100 fáklya a megemlékezők kezében. A jelenlévők körbeállták a Nagymagyarországot szimbolizáló területet,
népdalok, a székely himnusz, a Szózat, valamint a Himnusz eléneklésével emlékeztek a múltra, reménnyel és hittel teli szívvel tekintettel előre a magyar nemzet jövőjére. 		
KD
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Kosztolányi Gyula

80

Meghívó
A Gyóni Evangélikus Gyülekezet és
Dabas Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és családját
Gyóni Géza születésének 136.
és halálának 103. évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi istentiszteletre
és az azt követő koszorúzásra
a Luther Udvarba
Időpont: június 21. vasárnap
10.00 óra istentisztelet
10.30 koszorúzás
Az eseményen közreműködnek
a Gyóni Géza Általános Iskola diákjai
és a Gyóni Géza Nyugdíjasklub tagjai.

Április 16-án ünnepelte 80. születésnapját Kosztolányi Gyula,
városunk díszpolgára, Príma díjas pedagógus, önkormányzati
képviselő. Gyula bácsi tősgyökeres felsődabasi családból származik, ezer szállal kötődik a városhoz és különösen is Felsődabashoz.
A szűkebb pátriája iránti elköteleződés egész életében zsinórmértékül szolgált számára. A dabasi szakképzés rendszerváltozás
utáni időszakának megteremtője, a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója egészen 200---ig. Munkásságának kiemelkedő eredménye a nemzetközi szinten is jelentős
minőségű szakképzőközpont megépítése. Nemzetközi szakmai
tapasztalatait felhasználva, a jó partnerkapcsolatok segítségével
21. századi szakképzőközpontot hozott létre az egykori üzemi
terület helyén.
Kosztolányi Gyula a Kosztolányi Családfakutató Egyesület alapítója és elnöke, a Kisdabasért Egyesület alapítótagja. Sokat foglalkozik család-és helytörténeti kutatásokkal Felsődabas
történetéből nagysikerű előadássorozatot és kiállításokat is szervezett. Képviselőként sokat fáradozik azon, hogy az egykor járási
székhely címmet is bíró Felsődabas helyi identitása megerősödjön,
a településrész értékei megbecsülésnek örvendjenek városszerte.
Kosztolányi Gyula a helyi közélet aktív szereplője, akit szeretettel és nagy tisztelettel köszöntünk a jeles évforduló alkalmából. Jó
egészséget és további sok-sok aktív évek kívánunk neki az önkormányzat és a Dabasi Újság szerkesztősége nevében
Feldman László

2020. június

Meghívó
A Gyóni Katolikus Egyházközség
és Dabas Város Önkormányzata
szeretettel meghív minden érdeklődőt
a június 28-án tartandó búcsúi
szentmisére, valamint
Bisztrai László atya,
Dabas díszpolgára mellszobrának
felszentelésére.
Időpont: június 28. 11.00 óra
A szobrot felszenteli:
Láng András prépost,
kanonok, plébános

A szobor
Gábor Emese alkotása
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Kedves Ballagó Diákjaink!
Tudom, nem így képzeltétek az utolsó tanévet iskoláitokban. Februárban még együtt terveztétek a tantermeitekben a ballagásokat, az
utolsó közös osztálykirándulásaitokat, az érettségit, a banketett. Mérlegeltétek barátaitokkal, hogy ki melyik középiskolába, vagy éppen
melyik főiskolára, egyetemre menne. Fontos, a későbbi életeteket
meghatározó döntéseken kellett keresztül mennetek.
Március közepétől azonban az addig fontosnak tűnő kérdések
elhomályosultak, és egyre jobban a bizonytalanság érzése kerített
hatamába mindenkit. Természetes érzés volt, hogy féltetek, hogy
bizonytalanok voltatok, hogy nem láttátok tisztán az előtettek álló
hónapokat. Ezek az érzések keringtek szüleitekben, tanáraitokban, de
bennünk városvezetőkben is.
Nagyon büszke vagyok rátok! Büszkeséggel tölt el, hogy vállaltátok
az érettségit, hogy bátran és előremutatóan gondolkodtatok, hogy
folyamatosan tanultatok és képeztétek magatokat. Jó érzéssel töltött
el, amikor láttalak benneteket az érettségi idején az iskola előtt fegyelmezetten, de vidáman várakozni, ahogy megörültetek egy-egy személyesen rég látott társatoknak.
Legyetek példamutatóak, mindig nyújtsatok kezet az elesetteknek
és akkor bátran nézhettek szembe bármilyen fenyegetéssel. Folytas-

sátok életeteket akár középiskolában, akár valamelyik felsőoktatási
intézményben, vagy akár a munka világában, kívánom nektek, hogy az
életben találjátok meg a számításotokat, és boldog, kiegyensúlyotzott
felnőtt válljon belőletek.

Kedves Diákok!

A tanévet oktatóitok hamarosan a normális ütemben lezárják úgy,
ahogy tervezték. Ám ennek a tanévnek a második feléről elmondhatjuk, minden volt, csak normális nem. Olyan új helyzet elé állított mindenkit, aminek a felkészülésére egyébként hosszú éveket szántunk
volna. Hála nektek kedves diákok, a ti segítségetekkel és fegyelmezettségetekkel néhány hét alatt sikerült megvalósítani az online alapú
oktatást.
Rendes körülmények között kollégáim már a hagyományos pizzaés palacsintapartit szerveznék, de idén ez az esemény is átalakul egy
kicsit. Az oklevelek és az ajándékok azonban idén sem maradhatnak
el, amiket iskoláitok segítségével fogunk eljuttatni nektek.Pihenjetek,
élvezzétek ezt a kicsit furcsán induló, de reményeink szerint nyugodt
nyarat. Segítsetek szüleiteknek, legyetek türelmesek a felnőttekkel,
vigyázzatok testvéreitekre, barátaitokra és persze magatokra is.
Kőszegi Zoltán
polgármester

Pedagógusnap - kicsit másként
Június első vasárnapján, a tanév végének közeledtével, minden
évben köszöntjük pedagógusainkat, oktatási és köznevelési intézményeinkben dolgozókat. Januárban már nagy erőkkel terveztük,
szerveztük az idei rendezvényeket, köztük a pedagógusnapot is.
Szerettünk volna egy különleges, emlékezetes eseménnyel kedveskedni, de egy biztos, a 2020-as év sok szempontból lesz emlékezetes, igaz nem úgy, ahogyan azt vártuk.
Hálásan köszönjük pedagógusainknak, óvónőinknek, dadusainknak, az irodai és technikai dolgozóknak, hogy erejükön felül teljesítettek ebben a rendkívüli időszakban. Egyik napról a másikra kellett
átállni egy digitális alapú oktatásra, menet közben áttervezni a következő lépéseket. A munka mellett reményt kellett adni a gyermekeknek, biztatni a szülőket, támogatni a kollégákat. Pedagógusaink voltak

a szülők mellett az a biztos pont, ami nyugalmat, szeretetet, állandóságot nyújtott a gyerekeknek. Nyugodtan kijelenthetjük, csillagos
ötöst érdemel minden dabasi pedagógus, óvónő, dadus, valamint
mindenki, aki az oktatási, köznevelési intézményeinkben dolgozik.
Hálásan köszönjük munkájukat! Az ünnepséget nem tudtuk úgy megtartani, ahogy szerettük volna, de az igazgatók, intézményvezetők
segítségével, valamint az Eke liliomkertészet támogatásával minden
dabasi aktív és nyugdíjas pedagógusnak, asszisztensnek egy-egy liliomcsokrot és egy köszöntőlapot juttattunk el.
Reméljük, hogy a nyár némi nyugalmat hoz el mindenkinek, lesz
idejük pihenni és felkészülni az őszi iskolakezdésre, bármit is hozzon
a jövő számunkra.
szerk.

Kedves Olvasó!
Júniusi lapszámunk címlapjával szeretnénk kifejezni, hogy milyen sok
embernek kell köszönetet mondanunk a járvány idején tanúsított példamutató hozzáállása miatt. Ha Önben hiányérzet van, hogy valaki
esetleg lemaradt, akkor maximálisan egyetértünk, mert bennünk is.
Bár nagyon szeretnénk, de sajnos nem tudunk mindenkinek lehetőséget adni, ezért igyekeztünk hivatásonként, szakmánként
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kifejezni hálánkat egy-egy fotón keresztül. Városunkból több ezer
embert kellene címlapra tenni, köztük Önt is, hiszen szinte mindenki
példamutatóan, fegyelmezetten látta el a rábízott feladatokat. Nem
tudjuk, mit hoz a jövő, lesz-e második, harmadik hulláma a járványnak, de már tudjuk, együtt, közösen bármilyen vészt túl tudunk élni!
Köszönjük!
Karlik Dóra és Feldman László
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Digitális oktatás
pedagógusaink szemszögéből
Kardosné Molnár Krisztina:
A 2020-as év mindannyiunk számára emlékezetes marad. Nekünk,
oktatásban dolgozóknak is váratlan fordulatot vett életünk, mikor
megkaptuk a hírt, hogy otthonról kell diákjainkat tanítanunk. Hatalmas
fordulatot kívánt tőlünk is a helyzet, és az értekezések után, végül
iskolánk (Gyóni Géza Általános Iskola) a Kréta, elektronikus napló felületének használata mellett döntött.

A bejelentést követően a legnehezebb helyzetbe az iskolánk alsós
évfolyamaiban tanuló gyerekek szülei kerültek, mivel a különböző digitális felületek kezelésében és az oktatásban is segíteniük kellett gyermekeiket.
A tanítás folyamán a Kréta-rendszer használata volt kötelező, de a
biztos és gyors kommunikáció érdekében több csatornát is használtunk. Az első héttől a kollégák leginkább a Facebook-csoportokat,
Messenger-csoportokat, Google Classroomot, Zoomot, Redmentát
alkalmazták munkájuk során.
Rutinná kellett váljon az online óra, az eddigiektől eltérő jellegű házi
feladat megoldása, fontos volt az online és offline jelenlét arányának
megtalálása minden résztvevő számára. Számos támogató dokumentum került megosztásra az iskolai web- illetve közösségi oldalon, ami
mind a diákok, mind a szülők munkáját segítette. Természetesen a kollégáknak is rá kellett érezniük az online tanítás során a megfelelő feladatmennyiségre, hogy tanulóinkat és a szülőket ne terheljék túl ezen
a téren. A sok képernyő előtti kötelező feladatot, számonkérést, a
bezártságot és a sok változást viszonylag jól tűrték tanulóink. Az osztályközösség, iskolai barátok hiányoztak nekik a legjobban. A családi
élet változását viszont mindenki pozitívan élte meg!
Nevelőtestületünk – magamat is beleértve – már várja a gyermekekkel való személyes találkozást!

Bakkai Éva:
Az online tanítás kihívást jelentett mindannyiunk számára, természetesen igyekeztünk a lehető legjobban helytállni ebben a feladatban
is. Sok segítséget, ötletet kaptunk a digitális munka könnyítésére, a
személyes találkozásokat igyekeztük pótolni különböző alkalmazások
(Zoom, Messenger) használatával azt remélve, hogy így jobban segíthetjük tanítványaink munkáját.
Azt hiszem, elmondhatom mindenki (gyermek, szülő és pedagógus)
nevében, hogy nem volt könnyű feladat motiválttá tenni ilyen módon
gyermekeinket.
Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, aki bármilyen
formában segítette átvészelni ezt az időszakot. Jó pihenést kívánok
mindenkinek a vakáció idejére!

Nagy Tamás:
Mindenekelőtt engedjék meg a kedves Szülők, hogy megköszönjem a
koronavírus-járvány idején tanúsított együttműködésüket. Március
közepe óta zárva tartott a mi iskolánk is, tanáraink, diákjaink és a szülők rekordidő alatt alkalmazkodtak a kialakult helyzethez.

2020. június

Márciustól júniusig tantermen kívüli,
digitális munkarend szerinti nevelésoktatás, avagy a közoktatás történetének legemlékezetesebb időszaka
Győzött a Köszönet és a Hála! A felgyorsult idő emléke, gondolatai kavarognak
bennem, ha arra gondolok, hogy milyen
volt megmaradni PEDAGÓGUSNAK a
digitális térben. Veszélyeztetett a kór, a
kórom és a korom is, így köszönet és
hála, hogy túléltem. Riasztott a digitális
tér, sokkolt a sok lehetőség, amit láttam
az Online Otthonoktatás csoportban. Köszönet és hála a diákjaimnak,
akik kicsit felnőtté, kicsit kortársoktatókká váltak és engem sem hagytak elveszni.
Aggódtam és imádkoztam családomért, az érettségizőkért, a diákokért, a családokért. Féltem, is ezt nem titkoltam el diákjaim előtt sem.
Köszönet és hála, hogy átölelt Isten! Minden nap üzent Igéje által, a
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tárgyak, memoriterek üzenetté váltak, tarts ki, ne félj, légy örömmondó, segíts, állj rendelkezésre…
Köszönet és hála, hogy már az első napokban rádöbbentem, minden tudásátadásnál többet ér Arany János üzenete:
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
ember lenni mindég, minden körülményben.”
Kedves Diákok!
Jó lenne bukás nélkül zárni ezt a tanévet 2020. június 15-én, mert akinek ez nem sikerül, annak a tanév augusztus 31-ig tart.#Komoly kihívás a digitális, tantermen kívüli tanulás. Mindenki törekedjen arra, hogy
legalább 3-4 jó jegye legyen tantárgyanként ebben a félévben is.
A feladatok #megoldásához bátran kérjetek segítséget a szaktanároktól. Aki nagyon rosszul áll, kérjen #szorgalmi feladatot. #Sikeres tanévet!
#Személyes üzenet: #Közöd van hozzá! A jövőd a tét! #Ne add fel!
#Segítség!

Gogolák Pál:
Március 13-án péntek délután elköszöntem a kollégáktól a tanáriban
„Sziasztok! Szeptemberben találkozunk”. Először jót nevettünk rajta,
hisz akkor még nem gondoltuk, hogy este érkezik a miniszteri bejelentés a digitális oktatás hétfői bevezetéséről.
Az első reakcióm hasonló lehetett, mint a többi testnevelőé.
„Online tesi? Na azt meg hogy?” A hétvége az internet böngészésével, ötletek gyűjtésével telt. Szerencsére sikerült találni egy facebook
csoportot, ahol testnevelők osztották meg ötleteiket. Ekkor döbbentem rá, hogy mennyire leleményes a tanári társadalom. Nem a kétségbeesés, hanem a tettrekészség dominált a bejegyzésekben.
A gimnázium testnevelőivel megfogalmaztunk egy egységes tájékoztatót a szülőknek és a gyerekeknek, hogy mit is várunk el tőlük,
pl.: minden nap mozogjanak valamit, és a gyakorlatok végrehajtása
közben a legfontosabb a testi épségük megőrzése.

– Írjak gyakorlatot és azt csinálják? Nem rossz, de nem biztos,
hogy értik a szaknyelvet.
Ezek után döntöttem úgy, hogy videóra veszem a leírt feladatokat
és azokat küldöm el nekik. Ezzel talán jobban tudom motiválni őket.
A kisgimiseknek elővettem a gyógytestnevelésből ismert zoknitornát,
amit labda helyettesítésére használhattak a gyerekek. Így kaptak,
focis, röpis, kosaras és kézis felvételt is. A testnevelői facebook csoportban megosztottak tesis társas- és kártyajátékokat. Ezek alapján
készítettem a gyerekeknek a Sportold végig a neved, Fekete-FehérIgen-Nem, Kártyatesi stb. feladatokat.
A nagygimiseknek több népszerű kihívást küldtem, amikben a
saját testsúlyos erősítés dominált (Fekvőtámasz vagy Bring Sally
kihívás), valamint a Tabata edzésmódszer ritmusában kellett gyakorlatokat elvégezniük.
A felvételek elkészítése nem volt egyszerű. Az elején többször is
újra kellett kezdenem, mert belabakiztam. Akadt olyan, amikor a szél
felborította a telefont, vagy épp hívtak és meg kellett szakítani a felvételt, de a legviccesebb az volt, amikor dobókockával kellett kidobni,
hogy milyen gyakorlat a következő. A 8. percnél járt a felvétel, készültem dobókockával dobni, de nem találtam. Megszakítottam a felvételt
és visszanéztem. Akkor láttam, hogy a kutyám elvitte a dobókockát.

Erdősné Farkas Anikó Zsuzsanna és
Jankulár Margit tanítók
A technikai oldal: túl vagyunk a 2019/20-as tanéven. Amit biztosan
állíthatunk az az, hogy vegyes érzelmeket vált ki mindenkiből a téma.
Más nehézséggel szembesült a szülő, a diák és mással a pedagógus.
A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy kötelező lett „gépezni”. Aztán
hamar rájöttek, hogy minden nap tanulni kell, önállóan elsajátítani a
tananyagot: elolvasni, megérteni, lemásolni, megválaszolni, tesztet
írni… és visszaküldeni. Fontos volt a rendszeresség, mert hamar
eljött a határidő. És ez, valljuk be, nem csak a gyerekeknek nehéz!
A szülők időnként informatikussá, máskor meg tanárrá kellett,
hogy váljanak.
Mi pedagógusok pedig minden igyekezetünkkel azon voltunk,
hogy ne hagyjuk magukra az otthon tanuló családokat. A lelki oldal:

Személy szerint sokat gondolkoztam, hogyan motiválhatnám a
diákokat, mit kérjek tőlük. A következő kérdések fogalmazódtak meg
bennem:
– Elméletet? Egész délelőtt a gép előtt ülnek, inkább mozogniuk
kellene.
– Új mozgás tanítsa? Nem biztos, hogy mindenkit motiválna.
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átértékelődött sok minden a kis és nagy buksikban. A jó dolgok felerősödhettek a családokban. Sokan örültek, hogy ebben a
kényszerszülte helyzetben, több időt tölthettek együtt gyermekeikkel. A közösen megoldott feladatok, a közös játék még közelebb
hozta őket egymáshoz. Mindannyiunknak meg kellett tanultunk egy
kicsit lassítani és megállni a rohanó, zűrös hétköznapokban. Azáltal,
hogy a gyerekek nem találkozhattak, megérezték, mennyire fontosak
a barátaik, tanáraik, a megszokott iskolai környezet. A szülők több
esetben kértek tanácsot a tanítás-tanulás terén, volt aki elmondta,
hogy ebben a helyzetben új oldaláról ismerhette meg gyermekét.
Megtapasztalhattuk, együtt többek vagyunk. Több alkalommal vettünk részt a családokkal közösen, online szentmisén. Voltak, akik
elmesélték, a családban végre lettek közös imák. Igen megható volt,
amikor fotók, videók számoltak be ezekről az otthoni pillanatokról.
Hálásak vagyunk, hogy bepillantást engedtek a mindennapjaikba.
Online hittanórák keretein belül együtt imádkoztak a kiskamaszaink
is. Voltak hiányok, kisebb gondok, de úgy érezzük, mindannyian megerősödve, értékeinket átértékelve lépünk túl ezen a helyzeten.

Kovács Éva:
A hirtelen jött „új oktatási munkarend ” mindenkit rákényszerített
egy kissé másfajta oktatási formára, mely a kezdeti tapasztalatlanság, kísérletezések után ma már egy eléggé működőképes rendszerré
alakult át. Intézményünk elsősorban figyelembe vette, hogy a művészetoktatás a többi más tantárgy mellett jelenik meg, valamint igyekeztünk alkalmazkodni a szülők kérésére a tanulók egyéb
kötelezettségeihez.
Mind az egyéni, mind a csoportos oktatásban élményszerű házi
feladatokkal segítettük növendékeinket , különösen a kisebb korosztálynál , mivel az online tér külön kihívás számukra.
Létrehoztuk a művésztanárok csoportját, ahol tanáraink sok
hasznos programot megosztanak egymással. A digitális oktatás for-

Bábel Márta:
Többen kérdezték tőlem a karantén-időszak alatt, milyen nálatok a
távoktatás? Rövid válaszom: is-is. Azaz jó is, és rossz is. Úgy gondoltam, hogy én az 5. és 6. osztályos diákoknak továbbítom a kérdést természetesen tesztben -, mert kíváncsi voltam, hogy ők hogyan élik
meg.

20%-nak egyáltalán nem tetszett. 10%-nak teljes mértékben tetszett, 70% azt válaszolta, hogy tetszik, de hiányoznak a társak. Persze ezeket az adatokat nem lehet általánosítani, és gondolom, idővel
változna a gyerekek véleménye.
Az én felismerésem, hogy így is lehet oktatni (persze kis iskolásokat nagyon nehéz), de hosszú távon nagy hiány keletkezne a nevelésben. Gondoljunk arra, hogy a nevelésben nem az elhangzott szó a
hatásos, hanem a példa. (A dohányzó embernek számít-e, hogy a
cigarettás dobozra ráírják: „Halált okozhat!”)
A másik hiányosság lenne a szocializáció. A családok nem képezik
le a társadalmat, ott nem tudnak felkészülni a „nagybetűs” életre…

2020. június

mája leginkább Messenger, Skyp, Viber, Hangouts, Blizz, Zoom,
Wardwall, videofelvételeken keresztül, valamint Okos doboz ének
zene, Musicators feladatok, Musescore kottaíró program segítségével történik. A távoktatás eddigi pozitívuma számukra, hogy kicsit
rugalmasabb határidőkkel dolgozhatunk, feltöltött írásos vagy gyakorlati feladatokat áttekinthetőbben tudunk értékelni, archiválni.
Negatívum, hogy sok gyermeknél hiányzik az otthoni hangszer, így a
hangszeres elméleti oktatás korántsem eredményes, valamint pedagógusaink sem rendelkeznek megfelelő informatikai eszközzel az
otthoni oktatáshoz.
Összegezve elmondható, hogy minőségi szakmai munkát nem
lehet végezni, tehát az online zene és egyéb csoportos művészeti
tantárgyak oktatása semmilyen mértékben nem helyettesíti az igazi
oktatást, de célunk legalább a meglévő ismeretek szinten tartása.
Mindannyian úgy érezzük, hogy a művészet tanításában a személyes kontaktust, tanár és diákok közötti harmonikus kapcsolatot az
online eszközök nem tudják hosszú távon pótolni. Különösen a
kisebb életkorban a gyerekeknek szükségük van a tanár személyes
magyarázatára, jelenlétére. A személyes zeneóra élménye minden
növendék számára nagyon hiányzik.
Intézményvezetőként mindenkit biztatok a kitartásra, az egészségünk megőrzésére, és mindannyian bízunk abban, hogy a következő
tanévet már a megszokott formában tudjuk elkezdeni.
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H ázassági év fordulók
2020 áprilisában és májusában kötöttek házasságot:
április 25.
Lázár Gergő Péter–Szabó Tünde Adrienn
Gróf-Benedek Péter–Balogh Andrea
május 2.
Mádai Tamás–Faragó Kitti
május 8.
Herold Tibor–Kerekes Renáta
Bardocz Kálmán Zoltán–Matuleviciute Rasa
Bartha János–Lőrincz Katalin
május 9.
Petruska János–Haraszti Krisztina
Nemes Ottó–Pajor Brigitta
május 15.
Földvárszki János–Vámos Vivien
55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
május 1.
Balogh János–Homola Mária
május 15.
Veil Ferenc Károly–Luzsák Julianna
május 29.
Dori Mihály–Szaller Mária
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
május 9.
Molitor József–Tóth Mária			
május 16.
Bódi János–Kiss Anna Mária			
május 23.
Savara Sándor–Bábel Klára Judit		
május 30.
Nagy Tibor–Pomázi Erzsébet Krisztina		
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
május 03.
Szuhányi József–Greman Katalin		
Erős János–Durai Katalin
Fekete István–Gombár Erzsébet Ilona

május 9.
május 10.
május 16.
május 17.

Bálint Balázs–Fojta Ilona
Pap Ferenc–Kancsár Erzsébet
Major János–Harmincz Erzsébet
Szabó István–Jurácsik Magdolna

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Pálinkás János–Balázs Tünde Ilona
május 19.
Dombi János–Niklesz Tünde
Szabó Attila–Szujó Szilvia
május 25.
Furján Jenő–Varga Ilona
május 26.
Kondics Csaba–Bella Krisztina
25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
május 6.
Vásáreczki Attila–Kancsár Tünde
május 19.
Répás Lajos–Garajszki Ágnes
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
május 6.
Suhajda József–Gogolák Erzsébet
Szuróczki László–Takács Annamária
május 13.
Kmetyó János–Kalicza Éva
május 27.
Varga Tibor–Gombos Rita
Kökényesi Miklós–Gombár Zsuzsanna
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
május 7.
Magyar Dávid–Jakab Anita
május 8.
Péli László–Karcsay Zsófia
május 22.
Tóth Sándor–Fekete Mária
Svébis Zoltán–Leveleki Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Városunk legifjabb lakói
Baba

Anya

Született

Baba

Anya

Született

Kecskés Levente
Rácz Beáta
Kozma Boglárka Veronika
Birizdó Imre
Sós Laura
Kekezovity Szofia
Fekete Laura
Zsákai Viktor Dáriusz
Szabó Levente
Fogi Netti Natasa
Szlama Hanna

Szabó Mónika
Badacsonyi Tímea
Horváth Beáta
Bertók Henrietta
Serfel Bernadett
Punkó Anna
Horváth Nóra
Lenkai Tímea
Kovács Julianna
Csorba Klaudia
Horváth Anikó

2020. 05. 04.
2020. 05. 04.
2020. 05. 06.
2020. 05. 08.
2020. 05. 08.
2020. 05. 09.
2020. 05. 10.
2020. 05. 13.
2020. 05. 13.
2020. 05. 14.
2020. 05. 14.

Mihajlov Ádám
Svébis Dávid
Szabó András
Bátyi Johanna Zoé
Furján Dominik
Kovács Hanna
Dömötör Eszter
Kovács Hanna Vivien
Bodnár Levente

Dr. Kaldenecker Anett
Majeczki Mónika
Gogolák Anikó
Baksa Szabina
Zsidi Karina Katica
Jónás Eugénia
Csupor Henrietta
Tóth Brigitta
Laczkó Eszter

2020. 05. 15.
2020. 05. 16.
2020. 05. 18.
2020. 05. 20.
2020. 05. 22.
2020. 05. 22.
2020. 05. 24.
2020. 05. 24.
2020. 05. 29.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Városunk legidősebb lakói
Balog Vincéné (Gombár Ilona)
Héjj Istvánné (Rózsa Valéria)
Kerekes Lászlóné (Bárdi Anna)
Liczencziás István
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1925. 06. 12.
1928. 06. 25.
1929. 06. 04.
1930. 06. 09.

95 éves
92 éves
91 éves
90 éves

Gombár Benedekné (Bálint Erzsébet) 1930. 06. 13.
Greman Pálné
(Kolompár Zsuzsanna Julianna)
1930. 06. 16.

90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
www.dabas.hu
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Tisztelt Lakosok!
2023. december 31-ére módosult az a határidő, ameddig
fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül
létesített fúrt és ásott kutakra.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély
nélkül, vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott vagy fúrt
kút fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz
kell benyújtani.
Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?
A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
● a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület,
valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
● épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
● nem

gazdasági célú vízigényt szolgál.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
kell fordulni.
Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember
segítségével kell kitölteni, illetve nemcsak a kérelmezőnek,
hanem a szakembernek is alá kell írnia, és bélyegzővel ellátnia.
Az Önkormányzat által javasolt megbízható szakember Jasper Lóránt. Munkadíja bruttó 25 000 Ft/kút, ami
a kérelmezőt terheli. Jasper Lóránttal a következő telefonszámon lehet felvenni a kapcsolatot: 06-70/3151701 . L eh etősé g van azonban más s zakemb er
megbízására is.
Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására
nincs szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a
típusú kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány kitöltésével és saját kezű aláírásával.
A kérelem letölthető a www.dabas.hu oldalról, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál is igényelhető.
További információt a 06-29/561-253-as telefonszámon kaphat Fehérvári Évától.
Rigóné dr. Roicsik Renáta

2020. június

Tisztelt
Ingatlantulajdonos!
Az időszakosan, hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék
számos vízelvezetési problémára hívja fel az önkormányzat és a
lakosság figyelmét. A település számos közterületén nem folyik
el a csapadékvíz, amelynek oka gyakran a csapadékvíz-elvezető
árkok hiánya, gondozatlansága vagy annak elzáródása, esetleg
rossz műszaki kialakítása. Jelentős problémát okoz az eredetileg
mélyen fekvő ingatlanokon megrekedt belvíz, esővíz, az illegálisan csatornába kötött csapadékvíz-bevezetések. Nagyon sok
ingatlan esetében pedig a csapadékvíz egyszerűen a közterületre került kivezetésre, rontva a közterületi utak műszaki állapotát.
A csapadékvizek közterületre történő kivezetése kapcsán tájékoztatom, hogy
1. 1995. évi LVII. törvény 6.§ (4) bekezdés c) pontja értelmében:
A telken belüli csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem
az Önkormányzat, hanem az ingatlan tulajdonos feladata.
2. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 47. § (8) bekezdés értelmében: A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell
kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá
a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a
rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. Amennyiben a
vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az
út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
3. 1 988. évi I. tör vény 42. § (3) bekezdése alapján:
A közút műtárgyának minősülő árokba, csatornába vagy más
vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizeket bevezetni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával szabad.
4. 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése
szerint: Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról.
Fentiek alapján kérem, a telken belüli csapadékvíz-elvezetést ingatlanán alakítsa ki és amennyiben a közút
kezelőjének erre vonatkozó hozzájárulásával nem rendelkezik, úgy az ingatlanán keletkező csapadékvíz
úttestre, árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe történő kivezetését szüntesse meg!
Dabas város jegyzője
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A Zöldhulladék átvétele
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy június hónapban a
zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton lehet
sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
június 22–26. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
június 22., hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
június 23., kedd
Dabas: Sportcsarnok
június 24., szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
június 25., csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér
Szelektív hulladékgyűjtés 2020. június 15-től 19-ig történik.
július 27–30. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
július 27., hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
július 28., kedd
Dabas: Sportcsarnok
július 29., szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
július 30., csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér
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…

Tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Képviselő-testület 6/2020 (II. 18) önkormányzati rendelet
3. §-a értelmében 2020. július 1. Köztisztviselők napja,
munkaszüneti nap. Ezen a napon a Polgármesteri hivatal
zárva tart! Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Halász Boldizsár Városi Könyv

Kedves Olvasóink!

A járványügyi szabályozások gyors változásai miatt a nyitvatartási időről, valamint a könyvtári kölcsönzés lehetőségeiről
folyamatos tájékoztatást adunk intézményünk Facebookoldalán.
Kérjük, mielőtt elindulnak hozzánk, a közösségi média felületén
tájékozódjanak az aktuális helyzetről! Köszönjük!
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HÁZHOZ MENŐ Lakossági
lomtalanítás
A lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra igényelhető.
2. H a Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és igénybe
kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer megillető szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.
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; zöld hulladék; építési és bontási hulladék
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
7:00–17:00
Kedd
7:00–17:00
Szerda
7:00–17:00
Csütörtök
7:00–17:00
Péntek
7:00–17:00
Szombat
03. 01–10. 31. között páratlan héten
8:00–14:00
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges!
NHSZ-OKÖT

www.dabas.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Dabason új bölcsőde
létesítése kezdődik meg
Dabas városban 56 férőhelyes bölcsőde létesítése valósul
meg, a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 azonosító számú
pályázat keretében elnyert 584,71 MFt európai uniós támogatás segítségével.
Dabas Város Önkormányzata a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra 2016.
május 30-án pályázatot nyújtott be „Bölcsőde létesítése Dabason”
címmel, a 2370 Dabas, Parragh utca 30. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlanon létesítendő bölcsőde megvalósítására. A sikeres
pályázat Támogatási Szerződése 2017. augusztus 22-én került aláírásra.
A kivitelezés előkészítéséhez tartózó két közbeszerzési eljárás
lefolytatását követőn megmutatkozott, hogy a tervezett építési költség és a kivitelezői ajánlatok között jelentős különbség van, így a megítélt támogatási forrás a megváltozott piaci környezet miatt jelentősen
alatta marad a megvalósításhoz szükséges költségeknek.
Ezt követően többletköltség igény iránti kérelmet nyújtott be az
önkormányzat, amelyre a kedvező elbírálás értelmében, az 584,71 MFt
európai uniós támogatás segítségével a bölcsőde létesítése 100%
támogatási intenzitással kerül megvalósításra. Kivitelezője a GOMÉP
Kft., amely 2020. júniusban kezdi meg a beruházás megvalósítását. A
projekt tervezett befejezése 2021. július 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az
épület tervezett alapterülete közel 790 m², amelyhez megközelíthető-

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS
A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve
használójának a kötelezettsége.
Június 1-jével lejárt a parlagfű ill. gyommentesítési türelmi
idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növényés talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani
azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós
fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést
kell elrendelni. Ez belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és
Budapest területén Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
(a növény- és talajvédelmi hatóság) feladata.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik, a felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a
növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű

2020. június

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

en 313,3 m² terasz kapcsolódik.
Az épületben négy csoportszoba
és a hozzátartozó kiszolgáló helyiségeken kívül sószobát, valamint az előcsarnok felszerelésének kialakítását tervezi a város. Az intézményben udvari
játszókert használata, valamint az épület akadálymentes kialakítására
is sor kerül. Az energiahatékonyság érdekében korszerű hőszigetelést
és nyílászárókat, valamint megújuló energia felhasználását szándékozik megvalósítani az önkormányzat. Új bölcsőde építése történik,
ezért valamennyi eszköz is újonnan kerül beszerzésre. Így sor kerül
bútorok, berendezési tárgyak, gyermekjátékok, fejlesztő eszközök,
udvari játékok, informatikai eszközök és immateriális javak beszerzésére is. Projekten kívül saját forrásból kerülnek beszerzésre a forgóeszközök.
A fejlesztés eredményeként Dabason a bölcsőde megvalósításával
a napközbeni kisgyermekellátás alapellátásában nagyarányú kapacitásbővítés valósul meg, amellyel a kisgyermekes családoknak nyújtunk
segítséget, valamint az önkormányzat a beruházásnak köszönhetően
számos új munkahelyet teremt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul
meg.
A projektről bővebb információt a www.dabas.hu oldalon olvashatnak.

védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság
mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15 000 Fttól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel,
elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül.
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés.
Segítsünk allergiás embertársainkon a pollenszóródás mérséklésével,
melynek alapja a megfelelő mentesítés. A parlagfű mellett belterületen nagy gondot tud okozni az egyéb gyomnövények megjelenése az
elhanyagolt területeken. Ezeken a területeken az uralkodó gyomfajok
a fűfélék mellett, a fehér libatop, a szőrös disznóparéj, a réti lórom és
a vadkender lehet a leggyakrabban megjelenő kétszikű gyomfaj.
Ezen gyomnövények, az Éltv. meghatározása szerint „egyéb károsítók”, az ellenük való védekezés szintén nagyon fontos és törvényileg
kötelező.
Kérem a T. Lakosságot ingatlanán és az előtte található közterületen végezze el rendszeresen a parlagfű és egyéb gyom mentesítést!
Dabas város jegyzője
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koronavírus

koronavírus-napló
Tisztelt Dabasiak!

Visszatekintve az elmúlt két és fél hónap eseményeire,
elmondhatom, hogy a több mint húsz éves polgármesterségem egyik legnehezebb, de egyben legfelemelőbb időszaka volt. A koronavírus-járvány egy olyan helyzet elé
állított mindannyiunkat, amire nem volt idő felkészülni,
ahol folyamatosan menetközben kellett meg- és néha újratervezni a kijelölt irányt. Egyik közmondásunk szerint
„bajban ismerszik meg a barát”. A veszélyhelyzet ideje
alatt rengeteg régi barátra lehetett számítani, tudtuk,
kitől, miben kérhetünk segítséget, sokan meg sem várták
hívásunkat, jöttek, segítettek. Új lendületet és hitet adtak
azok az emberek, akiket korábban nem ismertünk, mégis
bennük volt a tenni akarás, a segítségnyújtás. Ez az
együtt gondolkodás, ez a közösen nyújtott kéz, ami segí-

Május

– Sportegyesületek és klubok vezetőivel egyeztetve ettől a
naptól engedélyeztük a városban a szabadtéri, kis csoporkedd
tos edzéseket. Az egyesületeket köteleztük arra, hogy
megfelelő védőtávolságot tartsanak, és higiéniás feltételeket biztosítsanak a sportolók számára. Az önkormányzat fertőtlenítőszereket biztosított az egyesületeknek is. Csapatsportnál olyan
edzésprogramot kell összeállítani az edzőknek, ahol a személyes
kontaktust kerülik a játékosok.
– Megnyitottuk a BMX pályát a fiatalok előtt.

5

Május

6

– A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet szakrendelészerda
sei fokozatosan indulnak újra, aminek köszönhetően már
napi 5-600 fő keresi fel az intézményt. Továbbra is fokozottan figyelnek a váróterek, az eszközök és a vizsgálók megfelelő fertőtlenítésére, de a lakosság fegyelmezettségét és türelmét is kérjük.
Május

7

– Varrást vállaló óvodapedagógusaink, segítőink továbbra
is készítik az izolációs ruhákat, maszkokat, amelyeket folyamatosan juttatunk ki a helyi idősotthonok dolgozóinak, a
családsegítő szolgálat munkatársainak, valamint szakorvo
sainknak is. Száz darab arcvédő pajzsot kaptunk felajánlásként.
– Petrányi Zoltán és családja egy nagyteljesítményű ózongenerátort ajánlott átmenetileg fel az FC Dabas számára, amelyet a
Wellis Sportközpontban használunk a konditerem, az öltözők és a
sportfelszerelések fertőtlenítésére.
– Az idei évben szerettük volna tovább fejleszteni az Erkel úti
óvodát, valamint Sáriban a hetvenes évek elején épült korszerűtlen
ravatalozó helyett egy új létesítményt építését terveztük. A kormányzattól az idei költségvetésben 120 millió forintot kaptunk a
két fejlesztésére, de a járványveszély miatt a minisztériumok a nem
kiemelten fontos projekteknél visszavonták, illetve átütemezték a
támogatások folyósítását, hogy a védekezésre tudják fordítani eze-

csütörtök

12

tette városunkat, hogy a megyei átlaghoz képest is jóval
laposabban tudtuk tartani a járványgörbét.
A rendkívüli állapotot a parlament hamarosan visszavonja, de a járványveszély nem múlt el. Bár sokan már azt
is kétségbe vonják, hogy volt-e igazi vírus, de szét kell
nézni a világban és látni kell, hogy a mai napig több tucat
ország keserves harcot vív a koronavírussal szemben. Voltak és vannak olyan országok, ahol naponta Dabas teljes
lakosságszámának többszöröse volt az elhunytak száma.
Kérek mindenkit, hogy továbbra is viselkedjünk fegyelmezetten, tartsuk be az előírásokat, még akkor is, ha napról
napra egyre jobban unjuk azokat, ha egyre jobban zavarják
az életünket és egyre távolibbnak tűnik ez a rémálom.
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, mert már
megtanultuk, csak együtt sikerül legyőzni a veszélyt.
Kőszegi Zoltán polgármester
ket a forrásokat. Kész tervekkel rendelkezünk, reményeink szerint
jövőre mindkét fejlesztést meg tudjuk valósítani.
Dabasról 90 millió forint gépjárműadó került az állami védekezési költségvetésbe, a 120 millió forintos kormányzati támogatás
megvonásával és a helyi védekezésre fordított összeggel együtt
így több mint 250 millió forinttal állunk rosszabbul, mint év elején
terveztük. A fejlesztésre, felújításra, üzemeltetési feladatokra fordítható költségvetésünknek a 30 százaléka hiányzik, így néhány
további fejlesztés és felújítás is átcsúszik a következő évre. Ettől
függetlenül a város üzemeltetése és biztonsága továbbra is
garantált.
Május
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– Újabb csalók jelentek meg Dabason és környékén,
akik főleg az idősebb lakosoktól próbálnak készpénzt kicsalni. Erre felhívtuk az időskorúak figyelmét, kérve hozzátartozóik fokozott odafigyelését.
– A városi közkonyha a veszélyhelyzet idején folyamatosan
ellátja az óvodások, iskolások ebédigényeit, minden nap kiszállítják az intézményekbe és korlátozott számban segítenek eljuttatni
azokba a háztartásokba is, ahonnan nem tudnak a legközelebbi
intézménybe elmenni érte. Az ebédigényeket továbbra is az iskoláknak és óvodáknak kell jelezni. A rendkívüli helyzetben azok a
gyerekek is igényelhették az ebédet, akik nem dabasi oktatási
intézménybe járnak, nekik a Dabasi Intézményfenntartó Központ
felé kellett jelezniük igényüket. Élelmiszer-raktárunkban továbbra
is 30 napra elegendő alapanyagot halmoztunk fel.

péntek

Május
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– A kormány nem hozott és várhatóan a veszélyhelyzet végéig már nem is fog olyan határozatot
hozni, ami felhatalmazza a polgármestereket az
országos rendelkezésektől való eltérésre, ezért
városunkban is az ország egészére vonatkozó vásárlási idősáv
marad érvényben a hétvégéken.

szombat

www.dabas.hu

koronavírus
Május

10

vasárnap

– A mentők napján köszöntöttük a mentősöket, akik mindennap helytállnak ebben a nehéz helyzetben is.

Május

– Az ápolók nemzetközi napján megköszöntük az ápolók
áldozatos munkáját, akik minden nap újra és újra a rájuk bízott
kedd
betegekért dolgoznak. A járványhelyzet alatt pedig félreteszik
félelmeiket, kockáztatják egészségüket azért, hogy másokon
segítsenek. Köszönjük az idősotthonainkban dolgozó ápolók odaadását, hiszen nekik is óriási szerepük van abban, hogy Dabason
ezekben az intézményekben nem alakultak ki gócpontok, az ott
élők pedig biztonságban, szeretetteljes közösségben élhetnek.
– Megkezdtük a felkészülést a strand nyitására, ahol felújítottuk
a vizesblokkokat, fertőtlenítőszerek kerülnek kihelyezésre, valamint
felkészülünk a nyári táborok megrendezésére.
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Május
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– Az Operatív Törzs bejelentette, hogy május 18-tól Pest
megyében és Budapesten is enyhítenek a korlátozó intézkedéseken, így városunkban is újra megnyithatnak az éttermek, cukrászdák, egyéb vendéglátóhelyek is. A maszk használata
továbbra is kötelező, valamint érvényben maradt a 65 éven felettiek megóvása érdekében szabályozott vásárlási idősáv.

csütörtök

– A szakorvosi rendelőintézetben újraindult az egynapos
sebészeti ellátás is, ahol folyamatosan veszik fel a kapcsolatot és
egyeztetnek az elhalasztott beavatkozások miatt a betegekkel. A
járvány miatt a legveszélyeztetettebbek a fogorvosok. Ők saját
hatáskörben dönthetik el, hogy mennyi rendelést vállalnak. A
dabasi helyzetet nehezítette, hogy fogorvosaink további négy
környékbeli település fogászati rendelését helyettesítették, ezért
az SZTK-ban nem volt minden nap rendelés.
Május

19

– A piac üzemeltetőjével közösen úgy határoztunk,
hogy a Dabasi Piaccsarnokban üzemelő piacon nem
lesz vásárlási időkorlátozás. A piacok eltérő
nyitvatartására egy – csak a piacokra érvényes – kormányhatározat ad lehetőséget a polgármestereknek. Az élelmiszerboltok,
drogériák és gyógyszertárak esetében nem lehet eltérni az országos rendelkezésektől.
– Folytattuk az áprilisban elkezdett szociális konyhakert programot.
Az idei esztendőben a koronavírus elleni védekezés szabályaihoz
igazodva, az önkormányzat munkatársai a palánta csomagokat is
házhoz szállították, városszerte 70 háztartásba. A bő termésű
konyhakerti palántákat (paprika, paradicsom, káposzta, zeller)
Bukovszki Jenő helyi őstermelőtől vásároltuk, csomagonként 50
szál palántával támogattuk az igénylő dabasi családokat.

kedd

Május
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– Elindult a csapadékvíz elvezetőrendszer rekonstrukciója,
első lépésként a Patak utcában, valamint folytatódik a
József Attila utca felújítása is, ahol reményeink szerint júniusban már elkezdődhet az úttest építése és aszfaltozása is.
– A lakosság segítségével áprilisban elültetett virágmagok fokozatosan kelnek ki, így egyre színesebb és egyre virágosabb a város.

péntek

Május
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– Munkatársaink ezen a napon 90 jubiláló házaspárnak vitték el személyesen azt az ajándékcsomagot, amit 30., 40.,
házassági évfordulóját ünneplő párok köszöntésére szervezett ünnepségen adtunk volna át. Ezúton is jó egészséget és
hosszú, boldog közös életet kívánunk nekik!

szombat

Május

– Kinyitottak a vendéglátóhelyek, egyre több szolgáltatás
tér vissza a régi kerékvágásba, lépésről lépésre haladunk a
hétfő
régi, megszokott életünk felé. A járvány ellaposítása érdekében néhány korlátozás egészségünk védelme érdekében
megmarad.
– A város játszótereit fertőtlenítés és biztonsági ellenőrzés után
megnyitottuk a gyermekek részére.

18

2020. június

Május
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– 2016-ban nyújtottunk be uniós pályázatot egy
nagy bölcsőde megépítésre, amelyhez kérelmünk
szerda
alapján 239 millió forint állami többlettámogatást
kaptunk. A kivitelezővel érvényes szerződésünk van,
így hamarosan megkezdődhet egy 56 fős bölcsőde építése, mely
egy éven belül megnyitja kapuit.

Emellett Sáriban és Gyónon is épül egy-egy kétcsoportos családi minibölcsőde, ami újabb 28 kisgyermek elhelyezését fogja
biztosítani.
Az új szennyvíztelep tervezése is megkezdődhet, hiszen a szakhatóságok nyilatkozatai rámutattak arra, hogy indokolt egy új létesítmény létrehozása, ami kiváltja és bővíti a régi telep teljes
kapacitását.
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– Döntöttünk a térfigyelő kamerahálózat bővítéséről, amely
minden városrészt érint, összesen 8 millió forintos beruházácsütörtök
si kerettel.
– Idén emlékezünk Bisztrai László atyára, aki 100 évvel
ezelőtt született. A gyóni katolikus egyházközséggel közösen tavaly
rendeltünk egy mellszobrot, amellyel tisztelgünk Bisztrai atya emléke
előtt. A szobor agyagmintáját a mai napon megtekintettük az egyháztanács és a Bisztrai család tagjaival. A kész szobrot pedig júniusban fel is tudjuk avatni.

Május

28

– A magyarországi Kínai Evangélikus gyülekezet izolációs védőruhákat, arcvédő pajzsokat, kesztyűket és
fertőtlenítőszereket ajánlott fel Dabas városának. Az
adományt a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet
részére biztosítjuk, ahol többek között az egynapos sebészeten
fognak jó szolgálatot tenni az eszközök. Köszönjük kínai barátainknak, hogy nem felejtkeznek meg rólunk és adományaik mellett
tapasztalataikkal, Istenbe vetett hitükkel segítenek átvészelni a
jelenlegi helyzetet.

csütörtök
Május

– Tájékoztattam a lakosságot, hogy május 25-től az óvodák
és bölcsődék teljes kapacitással megnyithatnak. Erre a dabapéntek
si intézmények teljes egészében felkészültek és fokozott
óvintézkedések betartása mellett fogadják a gyerekeket.
– Június 2-től pedig konzultációs, felzárkóztató jelleggel várják a
tanulókat is az iskolák, de az online oktatás tovább folytatódik és a
tanévet is így zárják le a tervezett időben.
– A Halász Boldizsár Városi Könyvtár is újra várja az olvasókat, a
megszokott rendtől eltérően, de zavartalanul működik a kölcsönzés.
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Május
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vasárnap

– Két hónap után a megfelelő óvintézkedések betartása mellett templomaink is megteltek élettel és újra misére, istentiszteletre hívtak a harangok.

Május
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– Zlinszky János professzor úr ötlete alapján, örökségét és
kívánságát tisztelve családja szeretne a gyóni Zlinszkyhétfő
kúriában létrehozni egy modern eszközökkel felszerelt tanulószobát, valamint egy több ezer kötetes könyvtárat. Elsőként
egy emlékszoba készül el, de reményeink szerint a következő vizsgaidőszakban már nyugodt körülmények között készülhetnek fel itt a
dabasi főiskolások, egyetemisták a megmérettetéseikre.
Május
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– Június 16-tól engedélyezik mind a napközis, mind pedig az
ott alvós táborok szervezését. Az önkormányzat a civil
közösségekkel közösen rohamléptekben kezdte meg a táborok szervezését. A minőségi, szórakoztató programok mellett kiemelten fontos marad a higiénia betartása, a gyermekek védelme is.
– Szandhofer János alpolgármester egyeztetett a révfülöpi tábort
fenntartó 15 önkormányzat vezetőjével, kijelölték a turnusok időpontjait. A tábor felkészült, a nyílászárók cseréje és a tisztasági meszelés
megtörtént, folyamatban van takarítás és fertőtlenítés is. A gyerekek
részvételi díja mellett az önkormányzatok támogatásban részesítik az
alapítványt, amelynek a segítségével lehet működtetni a tábort.
– Gyönyörű dupla szivárvány ragyogott Dabas felett, szimbolizálva a békét, az új életet, a reményt. Reméljük, hogy ez az égi jelenség
nemcsak látványában tette szebbé napunkat, de elhozza a járvány
végét is.

kedd
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– A dabasi laboratóriumban közel 300 koronavírus
tesztet végeztek el eddig dr. Bodó Ágnes főorvos
péntek
asszony vezetésével. Június elejétől fokozatosan vis�szatérnek a szakorvosi rendelések, ahol korlátozva
van az óránkénti betegellátások száma.
Kérjük, minden esetben tájékozódjanak az aktuális információkról a
www.dabasszakrendelo.hu weboldalon, vagy hívják a központi
telefonszámokat! A szakorvosi rendelőintézet vonalai továbbra is
túlterheltek, hiszen naponta több ezer hívás érkezik hozzájuk.
A szájsebészeti és fogászati ellátások is visszatérnek a napi ellátáshoz, ahová előzetes bejelentkezés szükséges és óránként csak egy
beteget látnak el a szakorvosok.
– Az NHSZ OKÖT vezetőjével egyeztetve úgy határoztunk, hogy
a júniusi vásárt még nem rendezzük meg. A nyári vásárok szoktak a
legnagyobbak lenni, átlagosan húszezer ember keresi fel Dabast
nemcsak az ország különböző pontjairól.
Ennyi embernek nem tudnánk biztosítani maszkot, ha esetleg
anélkül érkezne. A sorok között annyira sűrűn lennének az emberek,
hogy a megfelelő védőtávolság sem lenne biztosítható, valamint a
korábban kiadott bérletes helyek is egymás mellé szólnak és nem
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koronavírus
lehet megtenni a szolgáltatókkal, hogy valamilyen kiválasztás alapján
döntjük el, hogy kik települhetnek ki.
Ez egy nehéz és számunkra is szomorú döntés volt, de mind az itt
lakók, mind pedig az ide látogatók védelme érdekében a júniusi vásárt
nem tartjuk meg. Az elmúlt két hónapban helyben is nagyon fegyelmezetten tudtunk védekezni, ezt az eredményt nem tehetjük tönkre
egy több tízezer főt megmozgató eseménnyel.
A következő vásárokról a járványhelyzet alakulását figyelemmel
kísérve döntünk.
Május
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– Városunkban interaktív módon ünnepeltük meg a nemzetközi gyermeknapot. A
művelődési színterek
munkatársai Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester asszony
szervezésével tízezer papírpillangót hajtogattak meg és csomagoltak be, amit segítőink
igyekeztek Dabas 6600 háztartásába eljuttatni. A gyermeknapig 604 pillangót kaptunk vissza
online fotókon, végül pedig a
visszaküldők között 222 ajándékot tudtunk kisorsolni, amit
dabasi vállalkozók, egyesületek,
művelődési intézmények és az
önkormányzat ajánlott fel.
Június közepéig a kiszínezett lepkéket a művelődési intézményeknél és a városházán kihelyezett lepkegyűjtőkbe várjuk vissza, legalább
750-et, amely Dabas jubileumi évére is utal, hogy azokból egy lepkeházat rendezzünk be.

vasárnap

Mivel többen jelezték, hogy valamilyen oknál fogva nem találtak
a postaládájukban papírlepkét, ezért a további igénylőknek folyamatosan küldünk ki színezésre váró pillangókat. A visszaérkezett
lepkék között pedig egy újabb sorsolást is tartunk majd.
Június

3

– Az elmúlt két és fél hónapban a szociálisan leghátrányosabb helyzetű családoknak heti kétszeri alapélelmiszer ellátást biztosítottunk, ehhez két cég
ajánlott fel termékeket. Köszönjük a Kőszegi Pék és Társa Kft., valamint a Dabas-Tej Kft. felajánlásait.
– Ezalatt az időszak alatt a családsegítő központ, az önkormányzat és a szakorvosi rendelőintézet ügyeletes munkatársainak a
Wellis Zrt. biztosította az ebédet. Köszönjük a Wellis Zrt.-nek, hogy
számtalan formában segítette a védekezést városunkban.
– Óvodáinkba a gyerekek közel 80 százaléka visszatért.
– Sós Gábor alpolgármester irányításával megújult a Trianoni
Országzászló környezete. A gesztenyefákat tavasszal visszametszéssel, frissítéssel sikerült megmenteni a betegségtől és ezzel a
kivágástól is. Intézményeinkre kitűztük a trianoni zászlót.

szerda

Június
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– Az elmúlt napokban közel 500 liliomcsokrot küldtünk el a nevelési, oktatási intézményeinkben dolgozóknak, és a nyugdíjas óvónőknek, tanároknak
Pedagógus nap alkalmából. Hálásan köszönjük nekik,
hogy erejükön felül teljesítettek ebben a rendkívüli időszakban.
Köszönjük az Eke Liliomkertészetnek a felajánlott virágokat.

péntek

Dabas is segít a vírus elleni védekezésben
Testvérvároshoz méltó módon Dabas is
kiveszi a részét a koronavírus járvány okozta megpróbáltatásokból Baróton is. Tesszük
ezt úgy, hogy a városunk tulajdonában lévő
és a kiutazó dabasi és környékbeli diákok
számára felújított, berendezett és felszerelt
Derzs Panziót, Barót városának rendelkezésére bocsátottuk. Itt helyezik el azokat a
baróti és környékbeli településekről származó személyeket, akik külföldi munkavállalásból érkeznek haza és kéthetes megfigyelés
vár rájuk, mielőtt hazatérhetnének az otthonaikba.
Panziónk, az eltelt néhány hétben több
tucat ember elhelyezését biztosította. Gyakorlatilag Barót, illetve a román állam korlátlan rendelkezésére bocsátottuk az épületet,
annak teljes berendezésével. Örülünk, hogy
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segíthetünk, annak ellenére is, hogy némi
félelem azért mégiscsak bujkál bennünk,
hogy milyen állapotban fogjuk visszakapni
és az esetlegesen okozott károk, kiadások,
hogyan térülnek meg. Szerencsére bírjuk
Lázár-Kiss Barna polgármester úr hivatalos
és személyes ígéretét, valamint a megkötött
szerződéseink is garanciát nyújtanak az
épület teljes rehabilitálásához.
Fontos is ez, hiszen a tavasszal elmaradt
„Határtalanul” kirándulások időpontjait
augusztus-szeptember-október hónapokra
tettük át, vagyis – ha ezt Magyarország és
Románia jogszabályai megengedik – az idén
is több száz diák, illetve az őket kísérő pedagógus érkezhet Erdővidékre, ismerkedni a
határon túli magyarok mindennapjaival. A
sors különös fintora, hogy mindez a trianoni

tragédia századik évfordulóján, a Nemzeti
Összetartozás Évében történik.
Ahhoz viszont, hogy ez így legyen, szükség van arra, hogy a panzió tökéletesen felkészülve várhassa a csoportokat. A
legfrissebb hírek szerint Romániában június
15-ig tart a rendkívüli állapot és reményeink
szerint utána azonnal visszakapjuk az épületet.
Jó hír az is, hogy a megfigyelés céljából március 27-től május 23-ig elhelyezett 33 főből senki nem bizonyult
fertőzöttnek. Ennek ellenére a panzió
minden egyes helyiségét a legalaposabb fertőtlenítést követően adjuk
csak át a vendégek használatára.
Szandhofer János
Dabas Város alpolgármestere
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Közérthetően

a receptek kiváltásáról
2017 óta sokat változott és folyamatosan
változik a receptek kiváltása, és az elektronikus recept (E-recept) bevezetésével egy új
korszak is a kezdetét vette. A gyógyszertárban naponta szembesülünk azzal, hogy sok
a félreértésre okot adó helyzet, ezért szeretném összefoglalni, hogy a jelenleg érvényes
jogszabályok alapján milyen lehetőségek
vannak a receptek kiváltására. Fontos megjegyezni, hogy receptet továbbra is csak és
kizárólag orvos írhat fel, tehát mindenképpen konzultálni kell vele.
A legfontosabb különbség , hogy a régi,
mindenki által megszokott vény megszűnt,
helyét átvette a digitális vény, másnéven
E-recept. Kezdetben alaki szempontból
ezek között nagy különbség nem volt, ez
sok félreértésre adott okot. Ezt korábban a
felíró orvosnak ki kellett nyomtatnia és
kézbe kellett adnia, ez mostanra megszűnt.
Most már nem kötelező a felírt gyógyszerről ún. felírási igazolást adni, azt csupán
kérésre kell, valamilyen írásos formában
kiadni. Ha ezt a régi vényre nyomtatja ki az
orvos, ellátja a megfelelő vonalkódokkal,
akkor ki lehet váltani, de ha ez egy A4 vagy
hasonló formátumú irat, akkor csak tájékoztatásra szolgál. Ezek nem jelentik azt,
hogy teljesen megszűnt a régi vény, de
használata jelentősen visszaszorult. És
most nézzük sorban, milyen esetek fordulhatnak elő:
1. Régi papíralapú vény esetében minden változatlan, bárki kiválthatja azt.
2. Felírási igazolás esetén: ennek lényege, hogy a felírt gyógyszer elektronikusan
már rögzítve van. Ez a régi recepttől abban
különbözik, hogy szerepel rajta az un. „Felírási Igazolás” felirat, 3 vonalkód található
rajta, melynek megléte alapfeltétel. Ezt az
igazolást bárki kiválthatja, feltétele hogy az
elektronikus térben szerepeljen ennek az
érvényes megfelelője.
Az előző két esetben tehát valamilyen
orvos által írt vényre szükség van.
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3. Papíralapú vény vagy felírási igazolás nélküli, un. elektronikus kiváltás.
Ez már az E-recept kiváltás egyik formája. Mostantól az esetek döntő többségében
így fog a felíró orvos gyógyszert rendelni.
Ennek lényege, hogy az orvos a gyógyszert
rögtön a felhőbe tölti fel, ahonnan bármelyik gyógyszertár le tudja hívni, azaz a felírt
gyógyszert az ország bármelyik gyógyszertárában ki lehet váltani. Nagyon fontos,
hogy ilyen alapon felírt gyógyszert csak és
kizárólag saját részre lehet kiváltani, más
részére így nem lehet elvinni semmit.
A kiváltáshoz 2 irat bemutatása szükséges!
Az egyik mindenképpen a TAJ szám és
szükséges egy, azonosításra alkalmas fényképes igazolvány, ami lehet személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány is. Ezeket
kiválthatja a tárolóelemmel rendelkező
E-személyi igazolvány, de itt tudni és használni kell a 6 számjegyű PIN kódot.
Amennyiben E-receptet szeretnénk más
részére kiváltani, akkor az meghatalmazás
nélkül nem fog sikerülni. Már elindult a meghatalmazás rendszere, amely most, az egészségügyi veszélyhelyzet elrendelésekor
háttérbe szorult, viszont annak megszűnésekor fontos szerepet fog játszani az E-receptek k i vá l t á s á b a n . M e g h a t a l m a z á s t
többféleképpen tudunk egy általunk megbízott személynek adni. Egyrészt digitálisan , a
saját lakossági portálunkon, az ügyfélkapus
bejelentkezést követően lehetőségünk van új
meghatalmazást rögzíteni, amelynek időszakát saját magunk tudjuk beállítani. Ez lehet
egy időtartam is, de lehet visszavonásig való
érvényességet is megadni (www.eeszt.gov.
hu/onrendelkezes). A másik lehetőség, ha ezt
a meghatalmazást személyesen vagy meghatalmazott útján tesszük meg a Kormányablakban. A harmadik lehetőség az írásos
formában történő meghatalmazás, melyet
előzetesen le kell tölteni (www.eeszt.gov.hu/
hu/kepviseleti-jogosultsagok-az-eeszt-ben),
értelemszerűen kitölteni, aláírni, két tanúval

hitelesíteni, és ezt a meghatalmazást kell
bevinni a Kormányablakba, ahol azt rögzítik.
Amennyiben ez megtörtént, utána a gyógy
szertárban az adott TAJ szám alatt látszódni
fog, hogy ki rendelkezik meghatalmazással a
gyógyszer kiváltásához. Egyszerre több személyt is meg lehet hatalmazni, a lényeg
viszont itt is az, hogy a meghatalmazott személy hozza magával a saját azonosító okiratát a recept kiváltásához. E zeket a
meghatalmazásokat mindenképpen a Kormányablakban kell rögzíteni!
Némileg speciális helyzet a 14 éven aluli
gyermekek helyzete, akik saját maguk
részére nem válthatnak ki gyógyszert. Itt
érdemes a gyermekorvostól vény alapú felírási igazolást kérni, mert azzal gond nélkül
ki lehet váltani a gyógyszert. Ugyancsak
javaslom, hogy a Kormányablakban a szülők
számára rögzítsenek be törvényes képviseleti jogosultságot, mely kérelem az www.
eeszt.gov.hu oldalról letölthető, és ezzel
bármikor kiválthatjuk saját gyermekünk
gyógyszereit.
A kiváltási lehetőségekről bővebben
tájékozódhatnak kollegám, dr. Dér Péter
szakgyógyszerész által készített www.
receptkivaltas.hu oldalon.
Mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a fentebb leírt meghatalmazás
nagyon fontos részét képezi a gyógyszer
kiváltásának, mert ennek hiányában mindenki csak és kizárólag a saját részére válthatja ki
a gyógyszerét! A gyógyszerésznek meg kell
tagadnia a gyógyszer kiadását, azok adatvédelmi és személyiségi jogi aggályai miatt. A
gyógyszertárban nincs arra lehetőség, hogy
ezeket a meghatalmazásokat kezeljük és rögzítsük, mérlegelési lehetőség nincs!
Fontos megemlíteni, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet idején a rendszer átmeneti könnyítésekkel működik.
Ennek a alapján jelenleg elég az adott személy TAJ számát bemondani, valamint
elengedhetetlen, hogy a kiváltó személy
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saját magát fényképes igazolvánnyal azonosítsa. Ez a rendszer a jelenleg hatályos
jogszabályok alapján előreláthatólag
szeptember közep éig lesz érvényben,
azaz ennek elég átmeneti időt kell biztosítania arra, hogy mindenki el tudja intézni a
megfelelő meghatalmazásokat.
Még egy fontos dologra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét! Ugyancsak

a GDPR szabályok, a TAJ számot érintő
komoly adatvédelmi aggályok miatt a
gyógyszertárnak nincs lehetősége arra,
hogy telefonon keresztül adjon felvilágosítást a felhőben szereplő felírt gyógyszerekről. Ennek oka az, hogy a telefonálót a
gyógyszertár ilyen módon nem tudja
beazonosítani. A felírt és a felhőbe felküldött gyógyszereket a felírás után viszont

mindenki megnézheti Ügyfélkapu-s
regisztráció után a Lakossági portálon,
ahonnan akár ki is nyomtathatja. Ha mindenki tisztában van azzal, hogy milyen
gyógyszerek vannak a felhőben, mit szeretne kiváltani, akkor azzal nagyon könnyen
leegyszerűsödik a gyógyszerkiváltás folyamata.
Dr. Kántor Attila

„Szegény orrát csavargatják, akárhogy néz, senkit sem lát…”

Allergia – Az immunrendszer fokozott, kóros reakciója
(Hajnal Anna: Náthás medve)

Egy kis tudomány: az allergia szó a görög allosz (más, idegen) és ergon (tevékenység, működés)
szavak összevonásából ered. Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, melyek normális körülmények között nem váltanak ki reakciót. Ezeket az anyagokat allergéneknek
nevezzük. Ilyenek lehetnek például: virágok pollenjei, állati szőrök, atka, penészspórák, bizonyos
élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek. Kialakulásának hátterében különböző okok állhatnak, úgy,
mint genetikai és környezeti tényezők. Az allergia tünetei változatosak lehetnek, például emésztőrendszeri (hányás, hasfájás, haspuffadás, hasmenés), bőr (ekcéma, csalánkiütés), légúti (akadályozott orrlégzés, tüsszögés, köhögés, rekedtség), idegrendszeri (alvászavar, migrén, fáradékonyság).
Ma Magyarországon felső légúti allergiában a lakosság 15-25%-a érintett.
Az allergiás rhinitis (szénanátha) ismert
vezető klinikai tünetei: orrfolyás, tüsszögés,
orrdugulás. Ezeket gyakran kísérik szemtünetek: viszketés, könnyezés, szem körüli
duzzanat. Az allergiás szezon hazánkban
már március táján elkezdődhet a kora
tavasszal virágzó fák (mogyoró, nyír, éger,
kőris) révén. Jelentősebb azonban az április
végétől júliusig tartó fűszezon (perjefélék,
csenkesz és gabonafajták (rozs, kukorica)),
melyek már klinikailag súlyosabb tüneteket
váltanak ki. A gyomok (útifű, parlagfű, csalán) augusztustól októberig tartják fenn az
allergiás szezont.
Az allergiás asztma kialakulhat a környezet vagy a munkahely (például lisztallergia
pékeknél) allergizáló anyagai révén. Az
allergiás asztma túlnyomórészt gyermekkorban kezdődik, kialakulásában fontos
szerepet játszanak a genetikai faktorok.
Vezető tünetei a rohamszerűen fellépő lég-
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szomj, krónikus köhögés, megnyúlt kilégzés, pulzusszám emelkedése.
Az allergia diagnosztikájában az ún.
Prick-teszt a standard vizsgálati módszer,
melyet tüdőgyógyász végez. Prick teszt
során gyárilag tisztított allergéneket
viszünk fel az alkar bőrére, amelyek így
reakcióba lépnek a szervezettel és az IgE
ellenanyagokhoz kötődve beindítják a bőrben a hisztamin felszabadítást. A teszt
kiértékelése 15-20 perc múlva történik.
A teszt során mindig felvisznek ún. negatív
(fiziológiás sóoldat) és pozitív (hisztamin
tartalmú folyadék) kontrollt is. A teszt
elvégzése történhet a nap bármely szakában, éhgyomor nem szükséges. A bőrpróbákat csak panaszmentes időszakban
szabad felhelyezni. Ha a bőrteszt nem elvégezhető, akkor IgE alapú laboratóriumi
vizsgálat végezhető. Az allergiás asztma
bronchiale diagnosztikájában használatos

módszer a légzésfunkciós vizsgálat, melyet
szintén tüdőgyógyász végez. A gyógyszeres kezelés célja az optimális kombinációs
terápia, amely főként rövid-/hosszúhatású
hörgőtágítókból és gyulladáscsökkentőkből tevődik össze.
Lássuk, mit tehetünk mi a megelőzés
érdekében: dohányzás mellőzése, hideg
levegő, köd, por kerülése, fertőzések megelőzése, túlzott fizikai megterhelés kerülése. Pollenallergiánál ügyelni kell a gyakori
keresztallergiára, pl. nyírfa és alma, parlagfű és paradicsom, fűfélék és görögdinnye.
Az asztmával élők számára a sportolási
tevékenységek közül az úszás a leginkább
ajánlott. Ezenfelül érdemes lehet kipróbálni
az alábbi gyógyteákat is: martilapu,
örménygyökér, orvosi pemetefű, orvosi
tüdőfű.
Jó egészséget kívánva köszönünk el kedves Olvasóinktól:
Dr. Rápolthy Hajnalka
és Dr. Rápolthy Réka
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Facebook-morzsák
Két méter mély gödörbe esett
egy kutya hétfőn délután Dabason, a Kossuth Lajos úton. A
négylábú sérüléseket nem szenvedett, azonban önerejéből az
árokból kijutni nem tudott. A
dabasi hivatásos tűzoltók kézi
erővel a megriadt ebet az árokból
kiemelték, a gazdájának átadták.
Fotó: PMKI Dabas HTP

A Borzasi-kápolnánál fotózta
Kardinál Eszter ezt a gyönyörű
szalakótát.
Ennek a ritka madárnak, a
magyar fészkelő állománya
1500 párra tehető. Fokozottan
védett. Párban repültek.

Egy nappal később vasrácsok
közé szorult egy ló lába
Újhartyánban. A ló önerejéből
nem tudot t kisz abadulni, a
kimentéséhez kérték a katasztrófavédelem segítségét. A dabasi
hivatásos tűzoltók feszítővágó
segítségével a rácsot szétfeszítették, így sikerült a lovat sérülések nélkül kiszabadítaniuk.
Fotó: PMKI Dabas HTP

A zöld gyurgyalag (Merops persicus) egy példányát figyelte
meg Kókay Bence május 23-án reggel egy dabasi
gyurgyalagtelep madaraihoz csapódva. Korábban ilyen
megfigyelésre még soha nem volt példa hazánkban.
A költést főleg a területeinek a délebbi részén végzi,
míg a száraz évszakban északabbra vonul.

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma lett

a legaktívabb iskola

A BankCode 2020 középiskolai pénzügyi versenyen a résztvevő középiskolák közül iskolánk az Érdi
SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma kapta meg a Pénziránytű Alapítvány
(MNB alapítványa) által a legaktívabb intézménynek felajánlott nyereményt, a pénzügyi nevelés
korszerűsítésére fordítható 150 000 Ft értékű utalványt.
A 2019/2020-as tanév pénzügyi verseny területen nagyon aktív volt,
a „Pénzsztár” középiskolások pénzügyi versenyén a legtöbb diákkal
résztvevő iskolaként a III. legaktívabb iskola címet kaptuk meg, majd
februárban a diákok már önállóan jelentkeztek a BankCode 2020 versenyre, talán ráéreztek a verseny izgalmára, így 54 szakgimnáziumi
diák mérte össze pénzügyi tudását szinte minden szakmai ágazatból:
a közgazdaság (pénzügyi-számviteli ügyintéző), vendéglátó, kereskedelmi-marketing és informatikai területről.
A versenyre 3 fős diákcsapatok jelentkezhettek, akik munkáját felkészítő tanáruk, Fazakas-Nyitrai Enikő tanárnő segítette.
Helyi szinten a versenyt a Kecskehús csapata: Bartha Luca, Láng
Dorina Rebeka és Rumó Klaudia nyerte, akik a 12. H végzős kereskedelem szakmacsoport osztály diákjai, több mint 70%-os eredménnyel.
Jól szerepelt a Koronák csapata: Gáspár Lili, Garajszki Anna és
Nagy Andrea a 10. F közgazdászok (pénzügyi-számviteli ügyintézők),
a ForxTeam88: Kovács Kolos és Krizsán Balázs 10G. informatikus osz-
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tály és a Milliomosok csapata: Varga Noémi és Mészáros Sára 9. F
közgazdász (pénzügyi-számviteli ügyintézők).
A versenyzőknek ezúton is gratulálunk. Érettségiző és vizsgázó
diákjainknak sok sikert, kitartó tanulást kívánunk és várunk vissza
minden végzőst jövőre felnőttoktatásunkba.
Többieknek kitartást és további jó tanulást, sikeres tanévzárást!
Fazakas-Nyitrai Enikő közgazdász-tanár
és Stégner Péter igazgató

www.dabas.hu
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Egy Dabas-Sári kisóvodás szemszögéből…
Közeledett nemzeti ünnepünk, március 15-e. Óvodánkban minden
gyermek izgatottan várta, dekoráltuk az óvodát, pénteken felvettük a
kokárdát, csoportonként megemlékeztünk a régmúlt hőseiről, de
ekkor még nem tudtuk, hogy sokáig nem fogjuk egymást látni. Sokat
rajzoltunk, festegettünk, hiszen sok-sok ovis társam szerette volna
megmutatni munkáját a városi ünnepség keretében a szokásos kiállításon a Kossuth Ház Galériában. Hallottam, hogy kiállították munkáinkat, de sajnos addigra a koronavírus közbeszólt.
Otthon maradtunk és már nem mehettünk el megnézni, de azért
jutalmat, oklevelet kaptunk, amit nagyon köszönünk. Anyukám azért
megmutatta, hogy az interneten sokan láthatják a dabasi óvodások
munkáit. Sajnos még Kossuth Lajos szobrát sem látogathattuk meg a
Szent István téren, elmaradt a kisvonatozás is. Jött a vasárnapi
ünnepnap, otthon azért felvettem a kokárdát. Vártam a hétfőt, de
sajnos kiderült, hogy jobb, ha nem megyünk az oviba, jobb, ha vigyázunk egymásra, hogy ne adjunk esélyt a vírusnak, hogy sokasodjon
itt a városunkban. Az óvó néni azért mindig kapcsolatban volt velünk,
hiszen elküldte, hogy mi mindennel foglalkozzunk otthon anyukámmal, apukámmal. Jött a tavaszi téma, virágok, állatok, a föld napja
tiszteletére virágot ültettem otthon, megfigyeltem a gólyafészkeket a
gólyákkal, az anyu anyák napi felköszöntésében apa segített. Az óvó
nénik és a dadus nénik is kicsit mást is csináltak, mivel ők is otthon

Dabas Város Önkormányzata,
a dabasi Kossuth Mûvelôdési Központ
és a Dabasi Fotóklub
a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok
Országos Szövetsége védnökségével
meghirdeti a

7. Házunk – Hazánk 2020
országos fotópályázatot
A pályázaton részt vehet valamennyi hazai, illetve a Kárpát-medencében élô magyar fotós. A pályázat témája
kötetlen: Magyarország és a Kárpát-medence természeti és
épített értékeinek, lakóinak, hagyományainak és a hagyományok ôrzésének mûvészi módon való bemutatása.
Két kategóriában – A: színes, B: fekete-fehér –
lehet alkotásokat beküldeni. Egy szerzôtôl kategóriánként
maximum 4 db kép küldhetô, sorozatot nem fogadunk el.
A nevezési lapot és a képeket a Kossuth Mûvelôdési Központ honlapján, a www.kmkdabas.hu online regisztrációs
felületen kell feltölteni.
A pályázat papír alapúnak számít, de kivételesen digitálisan online kérünk minden anyagot a COVID-19 járvány
miatt.
A nevezési díj 3000 Ft.
Beérkezési határidô: 2020. június 19. (péntek)
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maradtak. Telefonon hívták őket nénik, bácsik, akiknek segítségre,
tájékoztatásra volt szükségük ebben a furcsa időszakban. Maszkot és
védőruhát varrtak, hogy mindenki így védekezzen a vírus ellen. Vicces
volt, mikor anyu felvette, ha elindult a boltba, de elmondta, hogy ez
miért fontos. Sajnos a nagymamit is csak ritkán láthattam, tudtam,
hogy rá is nagyon kell vigyázni.
Aztán a húsvéti locsolkodás is elmaradt az oviban. Azért sok minden jó is történt velem…sokat játszottam testvéremmel, anya mindig
velünk volt. Beszélgettünk, mesét olvasott, most kicsit Ő volt az én
óvó nénim is. Hallottam, hogy húsvét után néhányan már elmentek
az oviba és napról napra egyre többen találkozhattak már egymással
és az óvó nénikkel. Május 25-én megnyílt az óvoda kapuja! Nagyon
sokan újra elmentünk, mivel a vírus kicsit elaludt. Kérdezgettük az óvó
nénit: „Hol vannak a többiek?” „Mért ülünk távol egymástól?” „Mért
vagytok maszkban?” Majd jöttek a válaszok: Vigyáznunk kell továbbra
is, hogy nehogy felébredjen. Óvatosak vagyunk, az óvó nénik és a
dadus nénik maszkban fogadnak az ajtóban, anya még nem jöhet be.
Fertőtlenítjük, és sűrűn alaposan mosunk kezet, sokat vagyunk a szabadban. Hogyan is lesz tovább? Mi lesz a ballagással? Lesz-e családi
kerti mulatság az udvaron? Kirándulás? Talán nem, mivel ezeken a
programokon felébredhet a koronavírus…
Dabas-Sári Óvoda

A zsûri tagjai: Bese Zoltán EFIAP/b, Forgács
István AFIAP, A/MAFOSZ, Prauda Miklós EFIAP,
E/MAFOSZ/b. Pótzsûritag: Bese József AFIAP.
A pályázatra a (szervezô) Dabasi Fotóklub
tagjai nem küldhetnek be képeket.
A kiválasztott fotókból tárlatot rendezünk – a kiállítás
megnyitásának idôpontja: 2020. szeptember 19. (szombat) 16 óra; helyszín: Kossuth Ház Galéria és Kerekes
László Alkotóház (2370 Dabas, Kossuth László utca 19.)
A kiállítás megtekinthetô: szeptember 19. és október
29. között.
Díjazás: – Fekete-fehér: I., II. és III. helyezés
– Színes: I., II. és III. helyezés
– a MAFOSZ különdíja a legeredményesebb
pályázónak
– Dabas Város Önkormányzata különdíja
– a Halász Móricz-kúria különdíja
– Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester
különdíja
– az RTV Dabas különdíja
– Varga László népi fafaragó különdíja
A részletes pályázati kiírás megtekinthetô
a www.kmkdabas.hu honlapon!
Eredményes fotózást és sikeres pályázatot kívánnak
a 7. Házunk–Hazánk fotópályázat kiírói!
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Egyházaink hírei
rúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostaKATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
ni időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND:
Hétfő, kedd, péntek, szombat: 18.00 óra
Vasárnap 9.00 óra Dabasi-Szőlők, 11.00 óra Gyón.
Miután a karantén véget ért, várjuk szeretettel a testvéreket a
szentmisékre.
A szigorú biztonsági előírásokat kérjük, hogy tartsák be.
Egy padba csak három személy ülhet és a szájmaszk használata kötelező! Köszönöm, hogy vigyázunk egymásra.
Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 19.00 órakor igeliturgia,
– péntek 19.00 órakor szentmise,
– szombat 19.00 órakor előesti szentmise.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány
mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk
és várunk!

Református egyházközségeink
Dabasi Református Egyházközség
– minden vasárnap 10.00 istentisztelet a templomban
Amíg a járványveszély nem szűnik meg kérjük az istentiszteleten
az előírások betartását. Szájmaszk viselése kötelező. A bejáratoknál kötelező a kézfertőtlenítés. Egymástól 1,5 m-es távolságot
meg kell tartani.
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni. Ennek
megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet adományt felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a gyülekezet
gondnokánál, a templomban található postai csekken, valamint
a Takarékszövetkezet Zrt.-nél vezetett 64400099-10903667-es
számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai csekken, vagy
banki átutalással történik az adomány befizetése a közleményben
mindenképpen kérjük feltüntetni hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinekkinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy
másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomo-
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azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így
egyenlőség legyen.” ( 2 Kor 8,12-14)
Hivatali idő: kedd 15-18; e-mail: refdabas@gmail.com;
tel.: 06-29/362-280; 06-30/400-59-57
Szilágyi János református lelkész

Gyóni Református Egyházközség
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét, hogy templomunk felújítási munkálatai miatt az istentiszteletek a gyülekezeti házban
kerülnek megtartásra. Elővigyázatosságból megkérünk mindenkit, hogy a felsoroltak szerint igyekezzen betartani a szabályokat. Bízunk abban, hogy előbb utóbb minden a helyére kerül
és akkor nem lesz szükség ezen rendelkezések betartására sem!
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
1. A Gyülekezeti Házban kötelező megtartani a védőtávolságot
(1,5 m) a jelenlévők között. A közös háztartásban élők között a
védőtávolságot nem kötelező. A távolságtartás érdekében az
ülésrend optimálisan úgy alakítható, hogy 1-1 széksort ki kell
hagyni.
2. A gyülekezeti házban az istentiszteleten egyszerre maximum
25-30 fő tartózkodhat a lelkészt és a kántort is beleértve.
3. Csoportosulások elkerülése érdekében a gyülekezeti bejáratát
meg kell nyitni, és az alkalmak alatt nyitva kell tartani.
4. A házasságkötések megáldására újra van lehetőség a megfelelő
védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
5. A temetési istentiszteletek megtartása lehetséges a megfelelő
védőtávolságok és óvintézkedések betartásával.
6. A z istentisztelet helyszínét az alkalom előtt és után fertőtlenítjük és szellőztetjük.
7. A bejáratoknál kézfertőtlenítőt helyezünk, melynek használata
belépéskor és távozáskor erősen ajánlott.
8. A z istentiszteleteken érintéssel járó köszöntést nem lehet alkalmazni.
9. A z istentiszteleteken a száj és orr eltakarása kötelező (szájmaszk,
kendő, sál), kivéve a szolgálattévőt, arra az időre, amíg igehirdetési és liturgusi szolgálatát végzi. Védőkesztyű alkalmazása
ajánlott.
10. Mivel az éneklés közben levegőbe kerülő lehelet és pára veszélyt
jelent, az éneklés alatt a száj és orr eltakarása a szolgálattévők
kivételével kötelező.
11. Közösen használt énekeskönyveket, Bibliákat nem lehet kiosztani. Liturgiás lapok, nyomtatott hirdetések nem oszthatók ki.
A hétközi alkalmak, a felnőtt konfirmáció előkészítő, a jegyesoktatás
már meg lesznek tartva a kis gyülekezeti teremben.

www.dabas.hu

hit, vallás
A bibliaórák a nyári szünetben nem lesznek megtartva, viszont egyegy áhítat felvételre fog kerülni hetente, mely az egyházközségünk
Facebook csoportjába lesz feltéve.
– J únius 14. vasárnap, 10.00 óra: TANÉVZÁRÓ istentisztelet
Helyszín: nagyobb létszám esetén a templomkertben kerül megrendezésre az időjárás függvényében
– J únius 26. péntek, 18.00 óra: Bűnbánati úrvacsorai előkészítő
istentisztelet
Helyszín: a gyülekezeti ház
– J únius 28. vasárnap, 10.00 óra: Hálaadó úrvacsorai istentisztelet
Helyszín: várhatóan a Halász Móricz-kúria parkjában
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk az
alkalmainkra! Együtt köszönjük meg Istenünknek, hogy újra
találkozhatunk egymással

Gyóni evangélikus gyülekezet
Kedves Testvérek!
Május 24. óta ismételten lehet istentiszteleteket tartani, nagy örömünkre. A gyülekezetünk védelmi szabályzata szerint, maszkban kell
megjelenni az istentiszteleten, és 1,5 m távolságra kell lennünk egymástól a templomban. A kézfertőtlenítésről is gondoskodnunk kell a
bejáratnál. Az istentiszteletek rövidített liturgiával zajlanak, rövid énekekkel, és természetesen állandó szellőztetéssel. Kérjük szépen, hogy
ezekhez az előírásokhoz mindenki igazodjon, mert így tudunk vigyázni magunkra és egymásra is. Pünkösd óta Ócsán, Inárcson és Újlengyelben ismét folytatódnak az istentiszteletek, a megszokott rendben.
Meghívó:
– Június 21-én, vasárnap, a 10.00 órai istentisztelet után, Gyóni Géza
emlékünnepséget tartunk a templomkertben. Sok szeretettel
meghívjuk erre az alkalomra!
Gyerektáboraink:
Alsós hittanos napközis tábor: június 29.–július 3., 6–10 éves korig
F el ső s hit tanos napközi s táb or: július 6 –július 1 0.,
10–15 éves korig
Sok szeretettel hívunk a táborainkba!
Bölcsödei hírek:
A bölcsödénkbe köszönettel elfogadunk használt, de jó minőségű
játékot.
Családi rejtvény:
A májusi rejtvény nyertese: Csoó Zita és nagymamája.
Köszönjük a helyes megfejtést!
Az újabb rejtvény a júniusi emlékünnepünkhöz kapcsolódva, Gyóni
Gézához kötődik. Melyik ruhadarabját őrizzük a Gyóni Géza emlékszobában? Beküldési határidő: június 30. Erre a címre küldd a helyes
választ: eszter.balog@lutheran.hu.
Kérjük, kövesse gyülekezetünk mindennapjait a facebook oldalunkon: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Áldott, szép nyarat, boldog vakációt kívánok! Erős vár a mi Istenünk!
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„A napsugár találja
meg mindig ablakodat!”
Áldás a nyári szünetre

Legyen a nyári szünet ideje áldás számodra, amikor megpihensz,
és amikor feltöltekezel az új tanévre.
Áldott legyen az az idő, amikor rendet raksz a fiókodban, lezárod
az elmúlt tanévet, és ráhangolódsz az újra.
Áldott legyen az az idő, amikor új élményekkel gazdagodsz, amikor
kirándulsz, amikor utazol.
Áldott legyen az az idő, amikor hűsíted magad a medencében, a
tóban, a tengerben.
Áldott legyen az az idő, amikor testvéreiddel, barátaiddal játszol
kint a kertben.
Áldott legyen az az idő, amit a családoddal tölthetsz, szüleiddel,
nagyszüleiddel, rokonaiddal.
Áldott legyen az az idő, amikor a csillagos eget nézed, és elmerülsz
a világ nagyságában és szépségében.
Áldott legyen az az idő, amikor kavicsokat, kagylókat gyűjtesz, és
észreveszed az apró szépségeket magad körül.
Áldott legen az az idő, amikor felhőtlenül nevetsz, és rájössz,
mennyi vidámság van körülötted.
Áldott legyen az az idő, amikor otthon – vagy máshol - segíteni
tudsz, és felismered, mennyit ér az önzetlen segítségnyújtás.
Áldott legyen az az idő, amikor a családtól távol nyaralsz, mert
megérted: bár egyre távolodsz a szeretteidtől, a lelked mégis egyre
közelebb kerül hozzájuk.
Áldott legyen az az idő, amikor új barátokra találsz, és fontossá
váltok egymás számára.
Áldott legyen az az idő, amikor a szünidő ünneppé válik az életedben.
Áldott legyen az az idő, amikor hálát tudsz adni a téged ért jóságért, szeretetért.
Áldott legyen az az idő, amikor majd kikészíted az ünneplőt, az
iskolatáskát.
Áldott legyen az az idő, amikor az ajándékba kapott időért összekulcsolod a kezedet.
Áldja meg Isten a nyári szünetedet egészséggel, jósággal, szeretettel.
Formáljon Téged a Mennyei Atya az ő elképzelés szerint, hogy
növekedjél ismeretekben, gazdagodjál hitben.
Vigyázzon rád a gondviselő Jóisten, békesség és jóság kísérjen
minden utadon.
Legyen boldog vakációd!
Ámen.
Balog Eszter
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hit, vallás

Végső búcsú
Név
Kovács Pálné (Kalicza Erzsébet)
Magony Béláné (Kaszala Anna)
Pap Imre
Kerepesi József
Szabados István
Fehér Mihályné
(Rojcsik Zsuzsanna)
Tóvári Tibor
Nánási András
Mráz Józsefné (Gombár Ilona)
Takács József László
Surman Józsefné (Lang Erzsébet)
Bábel Istvánné (Dobos Mária)
Puchele Péterné
(Lebenguth Lujza Mária)
Sinka Balázsné (Orosz Mária)
Sziklai Zoltánné (Lapos Ilona Irma)
Fózer Mihályné (Opóczki Irén)
Papp Sándorné (Vass Julianna)
Vörös Ferencné
(Duhaj Ibolya Katalin)
Bálint Ferencné
(Höninger Erzsébet)
Opris Gábor
Pelikán Péter
Posváncz Jenőné
(Rendek Magdolna Erzsébet)
Vincze Attila Sándor
Molnár István

Született
1929. 04. 02
1931. 09. 05.
1943. 05. 02.
1938. 01. 27.
1946. 12. 18.

Meghalt
2020. 04. 12.
2020. 02. 25.
2020. 03. 01.
2020. 03. 05.
2020. 03. 16.

1946. 06. 18.
1963. 09. 20.
1938. 03. 24.
1933. 08. 06.
1959. 06. 25.
1937. 08. 01.
1923. 12.30.

2020. 04. 01.
2020. 04. 09.
2020. 04. 14.
2020. 04. 18.
2020. 04. 23
2020. 04. 28.
2020. 04. 29.

1940. 01. 29.
1946. 04. 19.
1925. 04. 08.
1939. 11. 15.
1930. 09. 02.

2020. 04. 29.
2020. 05. 02.
2020. 05. 03.
2020. 05. 05.
2020. 05. 11.

1955. 03. 20.

2020. 05. 15.

1924. 06. 11.
1953. 01. 06.
1949. 12. 26.

2020. 05. 15.
2020. 05. 16.
2020. 05. 16.

1938. 07. 22.
1962. 04. 28.
1967. 09. 12.

2020. 05. 18.
2020. 05. 22.
2020. 05. 24.

Osztozunk a családok gyászában!
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Vörös
Ferencné sírjára jó szívvel virágot, koszorút helyeztek, elkísérték utolsó útjára és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
édesanyánk, Kovács Pálné temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Bábel Istvánné temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, osztozva a család fájdalmában. Köszönjük Kőszegi Zoltán
polgármester úr kegyeletteljes részvétnyilvánítását. Hálánkat
fejezzük ki a Zárdakert Idősek Otthona dolgozóinak áldozatos,
szeretetteljes gondoskodásukért amellyel édesanyánkat élete
utolsó nehéz időszakán átsegítették.
A gyászoló család
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Bárki is foglalkozzék saját települése helytörténeti kutatásával, az
oktatás tárgykörére előbb vagy utóbb, de bizonyosan rátalál. Szükségtelen ezt hosszasabban bizonygatni, hiszen annak idején
Reményik Sándor (*1890 †1941) gyakorlatilag axiómaszerűen megfogalmazta a kiindulási pontokat: „A templomot s az iskolát!”
Évekkel ezelőtt engem is foglalkoztatott a dabasi oktatás témája.
Nagy örömömre rátaláltam a Nagykőrösön létesült Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeum kiállítás-vezetőkatalógusára, melyet 1991-ben
adtak ki. A 435 oldalas kiadvány szerzője, Farkas Péter muzeológus
hatalmas feladatot, nem kevesebb, mint 182 település alapadatainak
rendszerezett összegzését vállalta magára és azt sikerült is jól áttekinthető formában a nyilvánosság elé tárnia. A városunkat érintő
fejezetnél kellemes meglepetésként fedeztem fel illusztrációként a
karmelita nővérek által működtetett gyóni katolikus leányiskola
képeslapjának másolatát a maga nagyon sajátos hangulatával. Sőt, a
kötet vége felé a Pest megyei tanítók jövedelmi viszonyait ismertető
függelékben is megtaláltam az alsódabasi római katolikus iskolaszék
1908. decemberi álláshirdetését, amelyben kántortanítói és tanítónői
állásokra vártak jelentkezőket. A legtöbbet mégis az 1954 és 1989
között kitüntetett megyei pedagógusok listáját tanulmányoztam,
hiszen én is ebben az időszakban, az 1960-es években voltam megyei,
konkrétan dabasi diák. 1954-ben, ahogyan azt a korszellem diktálta,
még Kossuth-díjat is kapott egy turai pedagógus, majd 1973-tól az
Apáczai Csere János díjasok, és 1974-től az Arany János Pedagógiai
Díj kitüntetettjei „sorakoztak”. Szűkebb pátriánkban – az egész Dabasi
járást értve ez alatt – 1974-ben a Kakucsi Általános Iskola, 1976-ban
az Alsónémedi Óvoda, 1978-ban az Alsónémedi Általános Iskola,
1981-ben az Ócsai Általános Iskola, valamint az Ócsai Óvoda különböző beosztású pedagógusai részesültek díjazásban.
– És a dabasiak? De hát hol vannak a dabasiak? – lapoztam át
többször is, mindinkább reményvesztetten az érintett oldalakat, de
mindhiába. Csalódottan szembesültem a ténnyel, hogy az alapos
összegzés szerint az érintett időszakban dabasi oktató nem részesült kimondottan pedagógiai díjban.
- Ennyire rossz lett volna a helyzet? Mitől lehetett jobb az
alsónémedi, a kakucsi, vagy éppen az ócsai iskola képzése? - Sorjáztak a logikusan felvetődő kérdések. Nem volt könnyű erre a helyzetre
választ találni, hiszen az emberben felnőtt korra már réges-régen
leülepedtek és nyugvó pontra jutottak a közvetlen általános iskolai
tapasztalatai. Ráadásul köztudottan hajlamosak vagyunk úgymond
csak a szépre emlékezni, ezért nehezen idéztem fel a meghatározó
élményeimet. Ezek sorából mindenképp kiemelkedik a zuglói középiskolás felvételi beszélgetésem, ahol abban az évben legalább négyötszörös túljelentkezés volt. A bizottságot az iskola szigorú
igazgatója vezette, és a beszélgetés végén abban a megnyugtató
tudatban jöhettem haza, hogy felvettek. Azt azonban hosszasan
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Megkésett kitüntetési javaslat

ecsetelték, hogy a jó bizonyítványom ellenére erős hiányosságai
vannak az alapképzésemnek, nagyon komoly a lemaradás, ezért testben-lélekben rengeteg tanulásra készüljek fel, már a nyári szünetet is
erre ütemezzem, mert különben le fogok morzsolódni az első két
tanév valamelyikében.
És úgy is lőn: az erősen poroszos beállítottságú középiskolában
az első két évben, nem túlzás, mint a rabszolga, éjjel-nappal tanulnom kellett a jó közepes szint eléréséért. Persze, nem voltam ezzel
egyedül, de kétségtelen, hogy számosan jobb alapokkal indultak és
könnyebben boldogultak, mint én, és még néhány társam. Valóban
voltak lemorzsolódások, de nekem a harmadik évben már sikerült
felkapaszkodnom az osztály nemhogy a közepes, de egyenesen a
jobb tanulói közé.
E negatív élettapasztalat ellenére mégis úgy vélem, hogy a dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskolának igenis voltak jó, sőt kitüntetésre is
érdemes tanítói. Közülük a magam felvállalt szubjektivitásával Fodor
István igazgatóhelyettest emelem ki, aki nekünk a „számtan-mértan” tárgyat oktatta (akkoriban ez volt a matematika bizonyítvány
szerinti elnevezése). Pista bácsi történelmi időkben, 1943-tól oktatott az alsódabasi reformátusoknál, megjárta a háborút és ő volt a
református iskola tanítója 1948-ban, az államosításkor. 1956-ban
részt vett a községi Nemzeti Bizottság munkájában. Ezt a tényt
nemcsak a már kiadványokban hozzáférhető testületi névsorok
erősítik meg, de egy kéziratos, 1958. II. 28-i dátumú jelentés is. „Az
alant írtak az elenforadalom alat höbörgők (!) szervezők és lázítok (!)
tevékenykedtek” című besúgói jelentés helyesírással hadilábon álló
készítője a 69 fős dabasi lista 47. helyére sorolta Fodor Istvánt.
Pista bácsi az utolsó óráinkon leginkább a jövővel, a mi közvetlen
jövőnkkel foglalkozott. Pontosította, hogy kiket vettek fel fővárosi
középiskolákba (hatan voltunk), és a számtanpéldák helyett a fővárosi közlekedés, a körutak elhelyezkedése, a vasút, villamos és buszjáratok rendszere volt a téma, kifejezetten a hasznos, gyakorlati
tudnivalókra koncentrálva. Még úgy emlékszem, hogy a színházak,
mozik hollétének, és megközelítésük módjának ismertetésére is volt
figyelme és energiája.

2020. június

Az már a későbbi idők fejleménye, hogy a nagyobbik leánya egyházi esküvője miatt büntetésből napközis tanárnak sorolták vissza,
sőt feleségét, Dalma nénit is leváltották az óvoda éléről. Járási szintű botrány volt a pártbizottsági illetékesek túlkapása, „természetesen” csak a közvélemény szintjén. Méltósággal, kivételes emberi
tartással viselték a sorsukat, a mérhetetlen igazságtalanságot, és
akkoriban nem volt náluk népszerűbb, tiszteletreméltóbb ember
Dabason. Az én szememben is mindketten hatalmasat nőttek. Pista
bácsi talán visszahúzódóbb lett, de Dalma nénivel többször is találkoztam ezekben a nehéz időkben. Bárhol futottunk össze, ha csak
meglátott, azonnal mosolygott, és akár a legeslegszélesebb utca
túlsó oldaláról is átjött hozzám, s ki nem fogyott a kérdésekből. A
sok számon tartott óvodásainak egyike voltam, minden érdekelte
őt, és egyáltalán nem látszott rajta, hogy megtörték volna az események, vagy ha igen, akkor nagyon jól titkolta. Később a feleségemet is megismerte, és mellette sem ment el sohasem néhány
kedves szó nélkül.
…Szóval, ők, Dalma néni és Pista bácsi – két példaadó személyiség és zsinórmértékül szolgáló életút – az én posztumusz dabasi
jelöltjeim a pedagógiai díjra.
Valentyik Ferenc
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Járványok

Dabas helytörténetében II.

A kolera
A kolera 1831 után is része maradt a XIX.
századi magyar valóságnak. A higiéniás
viszonyok és az egészségügyi rendszer
korabeli jelentős hiányosságai miatt kisebbnagyobb fertőzési hullámokban, de rendszeresen jelentkezett a következő évtizedekben
(1835–37, 1848–49, 1854–55, 1866, 1872–74).
A szabadságharc időszakában a Honvédelmi
Bizottmánynak koleraügyi bizottságot kellett felállítani és működtetni 1848 októberében. A fertőzés, mely a polgári lakosságot és
a hadseregeket egyaránt sújtotta, 1849 nyarán érte el csúcspontját.
Mint azt Czagányi László 2009. évi tanulmánya rögzíti, az 1849-es kolerajárvány már
jóval nagyobb pusztítást végzett AlsóDabason, mint a kifejezetten szerencsésnek
mondható 1831. évben. Május, június, július
hónapokban még mindössze havi 2-2 halálozás okaként szerepel a „forróbetegség”, az
„epemirigy”, majd a járvány augusztusban 10
halottal tetőzött. Szeptemberben már ismét
csak két halálozást örökít az anyakönyv.
Általános tapasztalatként rögzíthető, hogy a
történetírók figyelmét jobbára a szabadságharc eseményei kötötték le, ezért a járvány
terjedéséről és áldozatainak számáról nincsenek pontosan kimunkált számsorok, leginkább becslésekkel találkozunk.
Ami biztosan rögzíthető, hogy a járványt
nem az orosz hadsereg hurcolta be Magyarországra, hiszen a cári csapatok 1849 júniusában lépték át a magyar határt, míg a kolera
már 1848-ban megjelent és olyan településekre is eljutott, ahol nem jártak az oroszok.
Területi anyakönyvi vizsgálatok adatai alapján 1848-ban 30%, 1849-ben pedig 75% a
többlethalálozás a megelőző 1843–1847
közötti koleramentes évek átlagához képest,
mely így túlnyomó részben a járvány számlájára írható. Az orosz és az osztrák hadiegységek mellett a magyar honvédseregben is
számos áldozatot követelt a gyilkos kór, pl.
1849 júliusának végén Répásy Mihály hon-
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véd tábornok is a kolera áldozata lett.
A következő évtized fertőzési hulláma
1854 októberétől 1855. november végéig
tartott. Ebben az időszakban működött Pesten dr. Halász Géza főorvos, - akinek járványügyi munkássága természetesen külön
fejezetet érdemel, - Dabason és Gyónon
pedig dr. Répászky Endre szolgált. Nevének
fennmaradása elsősorban azon kiadványának köszönhető, mely 1855 szeptemberében
jelent meg a könyvpiacon. Címe: „Cholera,
epemirigy vagy nyálmirigy és avval összekötött s azt megelőző és utánkövető bajok,
ugymint elfojtott havi tisztulás, aranyér,
megrögzött köszvény, rendetlen váltóláz és
szélütés közelebbrőli megismertetése és
orvos távollétében azok orvoslása.” Az 58
oldalas kötet Pesten, Herz János nyomdájában készült. A szerző „a tek. gyón-dabasi
közbirtokos uraknak ajánlja pártfogásukért
hálája jeléül 1855. augusztus 1-ső napján.”
Dr. Répászky Endre könyve sajnos közgyűjteményben nem található meg, de egykori
kiadásának tényét a korabeli lapok és a
könyvészeti-, orvostörténeti szakirodalom
is őrzi, a szerzőt néhány esetben József
keresztnévvel illetve.
A Pesti Napló névtelen Dabas-vidéki
tudósítójának 1866. október 6-i jelentése
már konkrét számadatokkal alátámasztva
érzékelteti a kolera pusztítását: „E vidék
népére a balszerencse véghetetlen nagy
mérvben ránehezült. Az 1866-dik esztendőt
sok ideig fogja emlegetni az utókor. Nemcsak gazdászatunk hanyatlott ez évben,
nemcsak anyagi állapotunk pusztulása felett
kesergünk, hanem az uralkodó cholera felett
is, mely itt vidék-szerte tartja aratását,
és elszedi kedveseinket. Nagy itt e vidéken a rémület. Hiába iparkodik az
értelmesb ember megnyugtatni a föld
népét, minden ékesszólás homokra épített mű; a borús arczokról a fájás jellegét
eltávolítani nem lehet. Nem, mert a

tapasztalás az, hogy a viruló korú, úgy, mint
az agg, ha egyszer a járványos betegséget
megkapta és herkulesi életerővel nem bír,
minden segély daczára áldozatul esik. Folyó
hó 4-kéig Ócsán 16, - Alsó-Némedin 75, Gyónon 14, - Peregen 50, - Bugyin 12,Kakucson 15, - Tatár-Szent-Györgyön 5,
- Alsó-Dabason 8, - F. Dabason 4, Új-Hartyánon 8, - Taksonyban 6, - Harasztiban 2, - Majosházán 10, - Áporkán 6, - Örkényen
4 cholera halálozás történt. Egyedül Sári
község tartozik még azon helységek közé,
melyekben a cholera tanyát nem ütött.”
V. F.
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Litván lap

Gyóni Gézáról
Jelentős terjedelmű írás jelent meg 2020. április 24-én Gyóni Gézáról a litvániai Kaunas Érsekség „XXI. század” című hetilapjában –
tudósított a jó hírről a Szózat internetes folyóirat május 8-án. A mi
költőnk bemutatását célzó publikációt még Gaál Áron (1952-2019)
költőnek, műfordítónak köszönhetjük, aki tavalyi váratlan halála
előtt, utolsó munkáinak egyikeként készítette az első világháború
magyar lantosát méltató esszét, melyet versfordítások (Dosztojevszkij özvegye, Csak egy éjszakára, Cézár, én nem megyek, Levelek
a Kálváriáról. I. 10. levél) is erősítenek. A képekkel illusztrált összeállításban szerepet kap a „Jajszavas írás” című fordításkötet, a Gyónicentenárium értékálló nagy sikere is. „Irodalomtörténeti súllyal bír,

Gyóni Géza:

amit a mi költőnk emlékének őrzéséért, ápolásáért tett. Sok dolga
lett volna még közöttünk, de immáron a Parnasszusról segít bennünket.”- emlékeztünk meg Gaál Áron haláláról 2019 áprilisában a
Dabasi Újság hasábjain. Helytállónak bizonyult az értékelés, hiszen
jóvoltából most újabb európai nyelven vált ismertté Gyóni Géza
életútja és költészete.				
V. F.

Dögmadarak

Dögmadarak, hova szálltok?
Korai még vijjogástok.
Nem hulla még, ami fekszik, Sok sebével bárhogy festik.
Megrázkódik s lecsap rátok Dögmadarak, hova szálltok?

Magyar homlok verítéke
Jó volna már terítékre.
Hősök vérén ami érett,
A gyümölcsöt leszednétek.
Igy csinált már az apátok Dögmadarak, hova szálltok?

Ezüst folyók, halmok, kertek
Nem virultak, csak tinektek;
Tietek volt minden gyöngyük,
A mienk csak sírgöröngyük!
Most fordítva akarjátok?
Dögmadarak, hova szálltok?

Egész világ kit széttépne:
Övig vérben Árpád népe,
Tucatra jár már az ellen Eggyel többtől meg nem retten.
Nem kripta még a Kárpátok Dögmadarak, hova szálltok?

Kincses Kárpát dús ölében
Ott dajkált egy ezredéven;
Nektek csurrant bora, méze,
Nekünk csak a szenvedése;
Ugy dajkált, mint az anyátok Dögmadarak, hova szálltok?

Dögmadarak, hova szálltok?
Korai még vijjogástok.
Nem hulla még, ami fekszik S rövid az út Bukarestig.
Keserű lesz lakomátok, Dögmadarak, meglássátok
1917. 06. 13.

2020. június
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TRIANON 100 éve TöRTéNT
Avagy az elmúlt száz esztendő lehetőségei, reményei és a mai helyzet
A trianoni összeomlás hatásait azóta is elemezzük. Az eltelt évszázadban mindig is a lehetőségeinket latolgattuk, mi maradt
meg, mi veszett el, mi menthető? E rövid áttekintésben megpróbáljuk a leglényegesebb elemeket számba venni.
Az eltelt száz esztendőt három
nagy szakaszra bonthatjuk:
Az 1920–1945 közötti szakasz,
amely a revízióra, a területek
visszaszerzésére irányult.
Az 1945–1990 közötti szovjet befolyás, kommunistauralom, amely
a határon túlra szorult magyarok kérdése iránt érzéketlen volt,
vagy inkább eltagadta őket.
Az 1990 utáni rendszerváltástól
napjainkig tartó szakasz, amikor
újra „felfedezte” a magyar társadalom és politika, hogy milliók
élnek a környező országokban,
akiknek bizony magyar az anyanyelvük.
I. Trianon-sokk és revízió
(1920–1945)
A békediktátum aláírása után a
gazdasági, külpolitikai összeomlás mellett mély morális válság is
következett. A társadalom nehezen – inkább sehogy sem – tudta
feldolgozni, hogy elveszettünk
színmagyar területeket, a teljesség igénye nélkül pár példa: a
határ menti települések, Csallóköz, Partium, vagy Székelyföld.
A Horthy-korszak általános célkitűzése volt a területek – békés úton való – visszaszerzése,
elsősorban a teljesen magyar,
vagy döntően magyar területekre gondolva. A szudétanémetek
Hitler által Csehszlovákiából
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való kiszakítása után következett az I. bécsi döntés a Felvidék
déli részének visszacsatolásával
(1938. november), ahol Hitler és
Mussolini volt a bíró. Ebből az is
következett, hogy számunkra a
revízió sikeressége a német sikereken alapult. Így keveredtünk
a 2. világháborúba, ahol további
területnyereségek történtek. A
közel 190ezer km2-re duzzadt
ország német függésben maradt,
így a háború legvégéig a vesztes
oldalon ragadtunk. A béketárgyalásokon 1946-ban elkészítette a magyar kormány az ún. „Partium-tervet” – ami a határmenti
magyarokat szerette volna megtartani. Sajnos a szovjet akarat
dominált, akik Besszarábia magukhoz csatolása miatt Erdéllyel
és a Partiummal „kárpótolták” a
románokat. Az 1947-es párizsi
békében a kisebbségek jogairól
nem esett szó, így rosszabb lett
ez a béke, mint a trianoni. Úgy
tűnt, minden elveszett.
II. Szovjet-kommunista idők
(1947–1990)
Rákosiék 1947-ben szerezték
meg a hírhedt tömeges csalásokkal tarkított „kékcédulás választás” révén a hatalmat. A nemzeti
érzületet, összetartást káros, „fasiszta” eredetű gondolatnak titulálták, a tankönyveket átírták,

a határon túli magyarokról való
oktatás megszűnt. Ez a gyakorlat
egészen a rendszerváltásig kitartott, így például az irodalom oktatásából az 1920 utáni írók, költők
művei egyszerűen kikerültek. A
társadalom jelentős része elfelejtette, hogy több millió magyar
él a határokon túl. Érdekesség,
hogy Kádár János Hruscsov azon
felvetését, miszerint visszakapnánk kárpátaljai területeket az
1956-os események miatt kompenzációként, egyszerűen válasz
nélkül hagyta. Kádár érzéketlen
volt a témára.
Ebből a sajátos „nemzeti kómából” az első ébredés az 1988-as
romániai falurombolás miatti
nyári tüntetés volt, amikor ezrek, sőt százezrek számára lett
ismét világos és egyértelmű,
hogy a határokon túl mennyi magyar él. Emiatt (is) az 1989-es
romániai forradalom idején, amikor a rettegett diktátor Caucescu
megbukott, önfeláldozó módon
vittek magánemberek is segítséget a bajba jutott magyaroknak a
határ túloldalára.
III. A rendszerváltástól
napjainkig
A szovjet uralom összeomlásával joggal vetődött fel a kérdés:
az 1947-es párizsi béke, amin
Sztálin vasakarata érvényesült,
vajon fenntartható-e? Komoly vitát váltott az 1947 utáni első szabadon választott miniszterelnök
Antall József mondata: „Lélekben 15 millió magyar miniszter-
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rendezvények, események

elnökének érzem magam”. Mint
történész, érthető, hogy nem felejtette el a határon túli magyarokat, revíziót nem hirdetett, sem
békés, sem katonai módon, mégis támadták. Létrehozta a máig
meglévő V4-eket (akkor még V3
néven – hiszen Szlovákia csak
1993-ban önállósult), felismerve
azt, amit Károly Róbert is már
megtett mintegy 700 éve: ennek
a térségnek csak együttműködéssel, egységgel van esélye szabad,
önálló és boldog életre. Történelmi tény, hogy minél nagyobb létszámú egy nemzet, annál több
lehetősége adatik. Ezt felismerve próbálta a nemzethez tartozó
határon túli magyarságot is megszólítani. Az 1994-es baloldali választási győzelem után következtek az ún. „keretszerződések”,
amelyek a határok sérthetetlenségéről szóltak megnyugtatva
a szomszédos államokat, és elbizonytalanítva a kisebbségben
élő magyarokat. Az 1998-as jobboldali választási győzelem után
következett egy komoly változás,
a 2001-es ún. „Státusz-törvény”,
amely magyarigazolványt (nem
állampolgárságot), ezzel oktatási-nevelési, utazási, múzeumlátogatási kedvezményeket adott
a határon túli magyaroknak.
Ekkor még úgy tűnt, nemzeti
egység van a kérdésben, hiszen
a törvényt 92%-os(!) többséggel
fogadta el a parlament. De keserű
pirulák következtek: 2003-ban a
baloldali többségű parlament az
EU-s jogharmonizációra hivatkozva lényegében értelmetlenné tette a magyarigazolványt,
2004-ben pedig a kettős állampolgárságról tartott népszavazáson a kormány a nemre buz-
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dított – sikerrel. A határon túli
magyarsággal kapcsolatos politikai álláspontok napjainkig kettészakadtak. A 2010-es ismételt
jobboldali kormányzat hozott
máig tartó átfogó intézkedéseket,
és joggal mondhatjuk, az elmúlt
10 évben sok évtizedet meghaladó eredmények születtek a kisebbségben élő magyarok javára.
2010-ben került bevezetésre az
„egyszerűsített honosítás”, így a
magyar állampolgárság felvétele
felgyorsult. Ennek sikerességét,
vagy inkább szükségességét mutatja, hogy az elmúlt években 1
millió 100 ezer fő vette fel az állampolgárságot, és ahogy ők fogalmaznak: „Ez megerősíti a lelket, a meglévő büszkeséget, hogy
magyarok vagyunk”. Szintén a
történelmi igazságérzetet erősíti a „visszahonosítás” lehetőége,
ami azoknak adja vissza az állampolgárságot, akiktől erőszakkal elvették azt. Ez kiterjed a
diaszpórában élő magyarságra
is Ausztráliától Dél-Amerikán keresztül Kanadáig, több százezer
magyart megszólítva.
A magyar állam nem csak lelki szempontból fontos állampolgárságot támogatja (és tévedés,
hogy csak választási fogásként,
hiszen csak 2 mandátum dől el a
199-ből a határon túli szavazatok
révén!). A kultúra megmaradását is dotálja, amelyet felsorolni nincs mód teljesen, csak pár
példa: felépült fel egy új campus
az Erdélyi Magyar Egyetem marosvásárhelyi tagozatán, egy új
épületet kapott a kolozsvári kar,
megszépült a nagyváradi püspöki palota, a gyulafehérvári magyar nagytemplom, az ungvári
egyetem, a beregszászi főiskola,

de Dabas testvérvárosában Baróton is támogatást nyert az erdővidéki múzeum építése. A történelmi épületek állagmegóvása is
kiemelt cél, így pl. a borsi kastély
a Felvidéken, vagy a Bánffy-központ a szlovéniai Lendván.
Elindult egy Kárpát-medencét
átfogó óvodákat, iskolákat, kollégiumokat támogató program is,
így egészen kisgyermekkortól létezik az anyaországi támogatás.
A fiatalok is könnyebben találkozhatnak a történelmi értékeinkkel az iskolákban beindított
„Határtalanul Program” révén.
A magyar kultúra megmaradásáért bő fél évtizede útjára indult
a Petőfi Program (Kárpát-medencét átfogó) és Kőrösi Program (a
világ diaszpórájában élő magyarságot megkereső), amelyeknek
tagjai a határon túli kis közösségekben végeznek tanító munkát
(zene, énekkar, néptánc, ill. közösségi élet) – Dabas külön büszke lehet, hiszen a mintát a város
testvérvárosaival kiépített diáknagyköveti-rendszer adta.
Az értékes dokumentumok a
Széchényi Könyvtárba való eljuttatására és megmentésére
alakult meg a Julianus- és Mikesprogram. Összegezve, ahogy határon túli barátaim fogalmaznak:
„Érezzük, hogy az anyaország
fogja a kezünket.”
Ezek alapján reménykedve elmondhatjuk: Trianon így komoly
sebet ejtett, de nem semmisített
meg minket, a gyógyulás megkezdődött. Bízunk benne, sokáig
kitart.

Farkas Gábor
a Dabasi Táncsics Mihály
Gimnázium történelemtanára
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Kézilabda

Egy sajátos idény margójára
Az idei évben már április elejétől a következő szezonra lehetett
fókuszálni a kézilabdában, mivel a járványhelyzet hatására a szövetség április 9-én befejezettnek nyilvánította bajnokságot. Ebben a
helyzetben nem is lehet objektíven értékelni az idényt. Mindenesetre a bajnokságból lejátszott nagyjából 7 hónap is sok új tapasztalatot adott a Dabasi KC VSE vezetőinek, edzőinek és játékosainak.
A legfontosabb célkitűzését ez időszak alatt is elérte az NBI-es
férfi felnőtt csapat, azaz a bennmaradás még a pályán született
eredmények alapján bebiztosításra került. Más kérdés, hogy a szövetségi döntés minden csapat számára engedélyezte a jövő évi NBIes tagságot.
Az elmúlt bajnokság indulásáig, a tervek szerint lett megerősítve
a keret. A tisztességgel elvégzett szakmai munka ellenére nem jött
ki az a teljesítmény, amelyet joggal elvártunk volna ettől a gárdától.
Viszont azok a fiatalok, akikre szeretnénk a jövő éveket építeni rengeteget fejlődtek. Ezek hatására döntött a vezetőség egy koncepcióváltás mellett a következő szezonra.
A tárgyalások még nem zárultak le teljeskörűen, de már most
elmondható, hogy azt az irány, ami két éve kitűzésre került, miszerint
a felnőtt csapatban egyre nagyobb szerepet szánunk a saját nevelésű játékosoknak, valamint az utánpótláskorú magyar tehetségeknek,
maradéktalanul vissza fog köszönni már a jövő évi játékoskeretben.
Minden további szezonértékelőről, játékosmozgásról és a csapattal kapcsolatos eseményekről a www.dabashandball.hu oldalon
tájékoztatjuk részletesebben a szurkolóinkat.
Az idény zárását egy szomorú hír is beárnyékolta a Klubnál.
Vincze Attila, mindenki Cipója a Dabasi Kézilabda Klub alapítója, játékosa, emblematikus embere és lelke 2020. május 22-én 58 éves
korában elhunyt. A hír sokkolta a dabasi kézilabda családot.
Gula Ferenc

Búcsú Cipótól
Vincze Attila, mindenki Cipója, a Dabasi Kézilabda Klub alapítója, játékosa, emblematikus embere és lelke május 22-én,
58 éves korában elhunyt. A szomorú hír sokkolta a dabasi
kézilabda családot. Már játékos korában is a klub meghatározó tagja volt, és sportolói pályafutása utána is minden
nap azon dolgozott, hogy szeretett klubja egyszer a csúcsra
érjen. Az ő több évtizedes munkájának is a gyümölcse, hogy
a csapat az első osztályig jutott, amiben neki felbecsülhetetlen érdemei voltak.
A Dabasi Kézilabda klub mély fájdalommal búcsúzik Cipótól és osztozik a család gyászában.
Nagyon fogsz nekünk hiányozni!
Vincze Attila Sándort a Dabas Kézilabda Klub saját halottjának tekinti.

Újra együtt sportolhatunk
A hosszú, kényszerű kihagyás után ismét
együtt edzhetnek a Harcosok Klubjának
növendékei. Az otthoni tréningek egyhangúságát követően testileg és lelkileg is
frissítőleg hatottak az első közös alkalmak.
Bár előttünk a nyár, a munka most sem
áll meg: készülünk az edzőtáborokra. Valamint több karatékánk is részt vesz a nyár
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végére tervezett övvizsgán, ahol az 1. és 2. dan
megszerzése lesz a tét. HAJRÁ HARCOSOK!
Az otthon töltött idő még inkább rámutatott, milyen fontos része a sport az egészséges életnek. Várunk mindenkit, aki egy
igazán profi közösségben ismerkedne a karate világával!
shihan Ábrahám Edit, 5. dan
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Edzésben a dabasi szikrák

Május végén újra edzésbe állt a Sparks
csapata. Természetesen a helyi szabályozásoknak és higiéniai előírásoknak megfelelően, Dabason két csoportban és
Kecskeméten is rendszeresen. Ebből adódóan, nagy létszámú, teljes csapatos
edzések még nem zajlanak, hiszen a kontaktot is kerülni kell, ami egy kontaktsportnál, nem túl előnyős. Kisebb,
pozíciókra bontott technikai, valamint
erőnléti tréningek viszont, heti több alkalommal is vannak már, nem csak a felnőtteknél, de az utánpótlás részére is.

Vírusölő, egészségmegőrző
nyílt kerékpározást szervez
a

TOUR de Fekt
KERÉKPÁROS BARÁTI KÖR
június 28-ra.

Gyülekező Dabason, a Szent István téren,
indulás 9 órakor.
Útvonal: Dabas Főtér – Bugyi - Borzasi Kápolna - Dabas főtér.

Várunk szeretettel!
Gyere, kerekezzünk együtt
az egészségünkért!

2020. június

Szerencsére, ez az ingerszegény időszak
nem vette el a játékosok lelkesedését,
érdeklődését, legyen bármikor a kezdés, a
Szikrák készen állnak. A jelenlegi helyzet
alapján, a szövetség elképzelései szerint,
augusztus végén indulhat egy, az eredeti
tervekhez képest, rövidebb bajnokság a
felnőtt csapatok részére, az utánpótlás
pedig kupanapokon küzdhet majd. Erre
gőzerővel készülnek U15-ös játékosaink,
akik hétvégente a Diósd Saints fiataljaival
együtt fociznak. Edzéseinkre továbbra is
várunk minden érdeklődőt Dabason, a
Pálya u.1. alá, kortól függetlenül.
Reméljük, mihamarabb találkozhatunk
mérkőzésen is. A fejleményekről és egyéb
információkról tájékoztatunk közösségi
oldalainkon (facebookon: Dabas Sparks,
instagramon: sparks_afc), ahol szintén
várjuk a sportszerető érdeklődőket.

Újra edzésben a csapat!
A kijárási korlátozás bevezetésekor mi is átálltunk a videós edzésekre, de bevallom,
nekem állandóan hiányérzetem volt. Majdnem két hónapig egyedüli edzőtársam
csak a telefonom volt, amivel rögzítettem az edzésprogramot a karatékák számára.
Hiányoztak a többiek, az edzések hangulata, a közös „szenvedés”.
Végre már együtt vagyunk, ha még nem is teljes létszámban, de teljes erőbedobással készülünk a nyári nemzetközi edzőtáborra. A négynapos táborban napi
3 edzés lesz, és a végén övvizsga.
Aki szeretne hozzánk csatlakozni, az OBO Aréna mögött megtalál minket hétfőn
és szerdánként fél hattól.
Facebook: Harcos Dojo SE

OSU! 					

Peszeki Attila edző
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Gyereksarok

Bábel AntóniA

Déli cSendélet
Csentevári, vörös festő,
Korgó-morgó rókabendő!
Borzolt farka, mint az ecset,
Festő vászonján mi lehet?
Nem mindennapi egy eset…

S szól a róka: – Ó, de szép nap!
Vásznán ott a napi étlap.
Nincsen rajta vadászpuska,
Csak nyúlpörkölt, s jó galuska.
Meg is eszi, hogyha tudja.

A múzsája egy kicsi nyúl,
Csentevári majd’ megvakul,
Mancsában az ecset remeg.
– Én most téged megfestelek.
Harangszóra kész is leszek.

Résen van a bundás múzsa,
Hiába fáj nyuszi húsra
A művészúrnak bendője,
A nyuszi meglépett tőle.
Nem lett délebéd belőle.

Csentevári éhes, komor,
Nem ízlik az üres gyomor.
– A festékemet leteszem.
Ha a nyúl nem lett esetem,
Hát megeszem az ecsetem!

Kedves Gyerekek!
Ha van kedvetek, színezzétek ki a megszeppent nyulat
és a hoppon maradt, éhes ravaszdit!
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nyári kultúra
táborok
mindennapi
életünk

Nyári táborok 2020
Időpont

tábor megnevezése

Helyszín

vezető

Jelentkezés

Kuli Imre

06-30/219-5234

Hende Cintia

06-20/577-8548

Morva Ágnes

06-30/429-4322

Kuli Imre

06-30/219-5234

Berchi Anita

06-70/967-6678

Hende Cintia

06-20/577-8548

Morva Ágnes

06-30/429-4322

Garajszkiné
Varga Judit
Horváthné
Varga Anett
Feketéné
Rubes Ildikó

06-20/577-8548

2020. 06. 15–06. 19.
keddtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
keddtől péntekig:
9.00 órától 13.00 óráig

sport- és játéktábor
6–12 év
Csobbanók – vízi tábor
5–10 éveseknek

Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola, 2370 Dabas, Iskola utca 1.
Kölyöksziget Játéktár, Dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola,
2370 Dabas, Iskola utca 1.

2020. 06. 22–06. 26.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

kalandok a kincses
szigeten! 6–12 év
napközis sporttábor
6–12 év
nyári tábor HH és 3H-s
gyermekek számára

hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

Csobbanók – vízi tábor
5–10 éveseknek

Nemes Kúria Közösségi Színtér,
2370 Dabas, Bercsényi utca 1.
Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola, 2370 Dabas, Iskola utca 1.
Halász Móricz-Kúria Közösségi
Színtér, 2373 Dabas, Kossuth
Lajos út 7.
Kölyöksziget Játéktár, Dabasi
Kossuth Lajos Általános Iskola,
2370 Dabas, Iskola utca 1.

2020. 06. 29.–07. 03.
hétfőtől–péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől–péntekig:
9.00 órától 13.00 óráig
hétfőtől–péntekig:
14.00 órától 18.00 óráig
hétfőtől–péntekig:
8.00 órától 16.30 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
9.00 órától 12.00 óráig
hétfőtől péntekig:
13.00 órától 16.00 óráig

2020. június

kalandok a kincses
szigeten! 6–12 évesek
szuperhős-képző tábor!
5–10 évesek
szöszmölde kézimunkatábor
6–12 éveseknek
gyóni református tábor
6–12 éveseknek

Nemes Kúria Közösségi Színtér,
2370 Dabas, Bercsényi utca 1.
Kölyöksziget Játéktár,
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
Kölyöksziget Játéktár,
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
Gyóni Református Templom és
Gyülekezeti Ház, 2373 Dabas,
Kossuth Lajos u. 9.
Örökmozgó nyári tábor
Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szent Isván út 58.
Úszótábor
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11.
sporttábor
Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola, 2370 Dabas, Iskola utca 1.
d-alma tábor
Halász Móricz-kúria Közösségi
Színtér, 2373 Dabas, Kossuth
Lajos út 7.
military-tábor
Lőtér, 2370 Dabas, Bercsényi
utca vége
Játéktábor
Gyóni Evangélikus Egyházközség
(kisebbeknek)
gyülekezeti háza és templomkertje,
2373 Dabas, Luther utca 14.
vidám matektábor Adrival Levendulaház Közösségi Színtérleendő 4. osztályosoknak
és Értéktár, Dabas,
Bajcsy Zsilinszky u. 14.
vidám matektábor Adrival Levendulaház Közösségi Színtérleendő 8. osztályosoknak
és Értéktár 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky u. 14.

06-20/577-8548
06-20/259-7372

Bálintné Erzsébet 06-30/383-2738
Várdai Zoltán
Kuli Imre

06-29/367-919;
06-20/914-0755
06-30/219-5234

Jurácsik Andrea

06-70/337-0830

Pecsenyi Gizella

06-30/442-0294

Balog Eszter

06-20/824-2019

Gajdos Adrienn

06-30/998-8026

Gajdos Adrienn

06-30/998-8026
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Nyári táborok
mindennapi
életünk
Időpont

tábor megnevezése

Helyszín

vezető

Jelentkezés

Varró Erika

06-70/413-9550

Garajszkiné
Varga Judit
Pecsenyi Gizella

06-20/577-8548

2020. 07. 06–07. 10.
hétfőtől péntekig
8.00 órától 16.30 óráig
hétfőtől péntekig
9.00 órától 13.00 óráig
hétfőtől péntekig
8.00 órától 16.30 óráig
hétfőtől péntekig
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

top Fitness-tábor
5 nap alatt a Föld körül
tábor
military-tábor
tornatábor
lányoknak
Úszótábor
Játéktábor
(nagyobbaknak)
vizes tábor

Top Fitness Se, 2370 Dabas,
Bartók Béla út 31.
Kölyöksziget Játéktár 2370
Dabas, Zlinszky u. 6.
Lőtér, 2370 Dabas,
Bercsényi utca vége
Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szent Isván út 58.
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11
Gyóni Evangélikus Egyházközség
gyülekezeti háza és templomkertje, Dabas, Luther utca 14.
Halász Móricz-kúria Közösségi
Színtér, Dabas, Kossuth L. út 7.

Kucsákné Zsákai
Mária
Várdai Zoltán

06-30/442-0294
06-30/678-9383

Balog Eszter

06-29/367-919;
06-20/914-0755
06-20/824-2019

Burján Erika

06-20/474-1476

Kucsákné
Zsákai Mária
Gajdos Adrienn

06-30/678-9383

Várdai Zoltán

06-29/367-919;
06-20/914-0755
06-70/413-9550

2020. 07. 13–07. 17.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
13.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
7.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

sporttábor fiúknak

Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szent Isván út 58
vidám matek Adrival,
Nemes Kúria Közösségi Színtér,
leendő 7. oszt.
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Úszótábor
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11.
tánctábor
Top Fitness SE, 2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
német nyelvi tábor
Levendulaház Közösségi Színtér
és Értéktár, 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky u. 14.
hétfőtől péntekig:
d-alma
Halász Móricz-kúria Közösségi
8.00 órától 16.00 óráig
6–12 éves korig
Színtér, Dabas, Kossuth L. út 7.
július 13–15. hétfőtől szerdáig, Jobb agyféltekés rajztábor I. Kölyöksziget Játéktár, 2370
9.00 órától 15.00 óráig
8–13 éves korig
Dabas, Zlinszky u. 6.
július 16–18., csütörtök–
Jobb agyféltekés rajztábor II. Kölyöksziget Játéktár,
szombat: 9.00–15.00 óráig
8–13 éves korig
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.

Gecserné
Varró Erika
Rácz Tamás

06-30/998-8026

06-20/598-3009

Jurácsik Andrea,
Krigel Viktória
Hende Cintia

06-20/577- 8548

Hende Cintia

06-20/577-8548

Fojta Péterné

06-30/511-6758

Burján Erika

06-20/474-1476

Garajszkiné
Varga Judit
Hébel Mónika

06-20/577-8548

06-70/337-0830

2020. 07. 20–07. 24.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
9.00 órától 13.00 óráig
hétfőtől péntekig:
14.00 órától 18.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
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kArItAsz-tábor
levegőtábor
Jégvarázstábor
5–10 éves korig
Ugróiskola, iskolaelőkészítő
tábor, (5–7 éveseknek)
lovas tábor
Úszótábor
mozgásfejlesztő tábor

Nemes Kúria Közösségi Színtér,
2370 Dabas, Bercsényi u. 1.
Halász Móricz-kúria Közösségi
Színtér, Dabas, Kossuth L. út 7.
Kölyöksziget Játéktár,
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
Kölyöksziget Játéktár,
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
Pónilovas Iskola, 2373 Dabas,
Halász Mihály utca 27.
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11.
Top Fitness SE,
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.

06-20/577-8548

Sáli Gábor,
06-20/331-6303
Schlezák Melinda
Várdai Zoltán
06-29/367-919;
06-20/914-0755
Lovász Tünde
06-20/928-8103

www.dabas.hu

Nyári kultúra
táborok
mindennapi
életünk
Időpont

tábor megnevezése

Helyszín

vezető

Jelentkezés

Lovász Tünde

06-20/928-8103

Bálintné Erzsike

06-29/360-237
06-30/383-2738
06-30/361-0670

2020. 07. 27–07. 31.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
9.00 órától 13.00 óráig
hétfőtől péntekig:
14.00 órától 18.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

mozgásfejlesztő tábor

Top Fitness SE,
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
Örökmozgó nyári tábor
Kossuth Művelődési Központ,
2370 Dabas, Szent István út 58.
élményhét napközis tábor Badbone Paintball és Airsoft,
2370 Dabas, Szűk utca 1.
Úszótábor
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11.
rumini tábor
Kölyöksziget Játéktár,
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
toppantó
Kölyöksziget Játéktár,
népi Játszótábor
2370 Dabas, Zlinszky u. 6.
német nyelvi tábor
Levendulaház Közösségi Színtér
és Értéktár, 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky u. 14.
strand – sporttábor
Gyóni Strand, 2373 Dabas,
Gödör utca 1.

Rizmajer Éva
Várdai Zoltán

06-29/367-919
06-20/914-0755
06-20/577-8548

Garajszkiné
Varga Judit
Pataki Evelin

06-20/577-8548

Rácz Tamás

06-20/598-3009

Gogolák Pál,
Vámos Éva

06-30/558-7161

2020. 08. 03–08. 07.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

hétfőtől péntekig:
9.00 órától 13.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

Hagyományőrző-tábor
mozgásfejlesztő-tábor
Iskolai előkészítő tábor

Játékkuckó
– drámapedagógiai tábor
(7–11 év)
strand – sporttábor
Úszótábor
német nyelvi tábor

Sári Zarándok és Kulturális Központ, 2371 Dabas, Mánteleki út 8.
Top Fitness SE,
2370 Dabas, Bartók Béla út 31.
Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola,
2370 Dabas, Iskola utca 1.
Kölyöksziget Játéktár, 2370
Dabas, Zlinszky u. 6.
Dabas-Gyóni Strand, 2373
Dabas, Gödör utca 1.
Várdai Fitness Centrum, 2373
Dabas, D. Szabó Károly utca 11.
Levendulaház Közösségi Színtér
és Értéktár, 2370 Dabas, Bajcsy
Zsilinszky u. 14.

GogolákMariann 06-70/455-9550
Lovász Tünde

06-20/928-8103

Kubik Judit,
Tamásné Szabó
Judit,
Tamás Roland
Vas Vera

06-20/620-1714
igazgato@klai.hu

Gogolák Pál és
Vámos Éva
Várdai Zoltán

06-30/558-7161

06-20/577-8548

Rácz Tamás

06-29/367-919
06-20/914-0755
06-20/598-3009

Talabér János

06-20/982-0767

Kubik Judit,
Tamásné Szabó
Judit,
Tamás Roland
Makkai Miklós

06-20/620-1714,
igazgato@klai.hu

2020. 08. 10–08. 15.
hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

elsősegély tábor

hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

Iskolai előkészítő tábor

hétfőtől péntekig:
8.00 órától 16.00 óráig

bűvésztábor

2020. június

Dabas és Környéke MentőorvosiMentőtiszti Kocsi Közhasznú
Nonprofit Kft., 2370 Dabas,
Bajcsy Zsilinszky u. 19.
Dabasi Kossuth Lajos Általános
Iskola,
2370 Dabas, Iskola utca 1.
Halász Móricz-kúria Közösségi
Színtér, Dabas, Kossuth L. út 7.

06-30/851-5845
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