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DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel és tisztelettel meghívom Önt
és családját nemzeti ünnepünk,
augusztus 20. alkalmából
szervezett ünnepi szentmisére és díjátadóra.
Kőszegi Zoltán
polgármester

2020 07 04

PROGRAM:
– 10.00 szentmise,
az új kenyér megáldása
– 10.45 Szent István napi
ünnepség a templomban
– a Szent János Katolikus Általános
Iskola Szent István napi összeállítása
2020. július–augusztus

– kitüntetések átadása
– Kőszegi Zoltán polgármester
ünnepi beszéde
– Szent István szobrának
megkoszorúzása
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CSODÁK IGENIS LÉTEZNEK!

Janka útja. Egy mesekönyv címe, mégis
sokkal több annál, egy kisgyermek élete,
küzdelme, egy család sorsa. Feldman-Bábel
Janka már egyhetesen olyan komoly megpróbáltatásokon ment keresztül, ami egy
életre is sok, de ez a pici lány hősiesen vette
az akadályokat és ma már az egészséges,
boldog gyermekek (nem)mindennapi életét
éli.
Az ő történetét sokan jól ismerik a városban, a közösség ismét megmutatta a szeretet, az ima, a pozitív gondolkodás erejét.
Janka történetét édesanyja, Bábel Antónia
egy különleges mesekönyvben foglalta
össze, de talán jobb szó rá, hogy írta ki
magából minden fájdalmukat, elkeseredésüket, boldogságukat, reményüket és tiszteletüket az egészségügyi dolgozók előtt.
Janka útja egy nagyszerű mesekönyv
gye
gyer
yerr
yerGábor Emese illusztrációival nemcsak gyermekeknek.

2

A könyv bemutatóján jelen volt dr.
Ablonczy László, a Gyermekszív Központ
gyermekellátásért felelős orvosigazgatója,
illetve dr. Somogyvári Zsolt, a Peter Cerny
Alapítvány szakmai vezetője, akik munkájukról szeretettel és humorral beszéltek,
zt is elmesélték,
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valamint azt
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s szerepl
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szere
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sze
meg, hogy
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kötelező olvasmánnyá tenné a könyvet.
A könyv szerzője kiemelte, hogy „Jó
érzés volt megírni a könyvet, hiszen
csak akkor láthatók a szuperhősök, haa
ogyy
nagyon figyelünk. Azt gondolom, hogy
azok a szuperhősök, akik az erejükett éss
ák.
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KÖZTISZTVISELŐK NAPJA

A koronavírus-járvány a dabasi polgármesteri hivatal életét is felborította, folyamatos újratervezés, újraszervezés, új kihívások
nehezítették az elmúlt időszakot. Ezért is esett jól kicsit fellélegezni,
közösen lazítani és együtt ünnepelni a Köztisztviselők napját. A jó
hangulatú, laza programok mellett a nap fénypontja volt, amikor
közösen köszönthettük azokat a kollégákat, akik már tíz, húsz éve
vagy éppen negyedszázada dolgoznak Dabasért, valamint a Dabas
Közszolgálatáért Köztisztviselői díj átadása. A kitüntetést idén
Ballabásné Takács Máriának ítélte oda a képviselőtestület. Marcsi
immáron 35 éve szolgálja Dabas város közösségét nagy szakmai
tapasztalattal, példamutatóan.

Ballabásné Takács Mária a hivatal pénzügyi munkatársa. Feladatai közé tartozik az önkormányzati intézmények, társulások
költségvetésének feldolgozása, az előirányzatok, teljesítések
könyvelése, beszámolók, mérlegek készítése.
Minde zeken túl a
Magyar Államkincstár
felé az adatszolgáltatások elkészítése is az ő
feladata.
Fő ismerője a bérgazdálkodással kapcsolatos
összes feladatnak, amit
nemcsak a fenti intézmények tekintetében
végez, hanem az önkormányzatnál is. Mindezeken túl ellátja a
pénztárellenőri feladatokat.
Munkáját évtizedek óta végzi lelkiismeretesen és nagy szorgalommal, amivel hozzájárult nemcsak a Polgármesteri Hivatal jó
hírnevének növeléséhez, hanem Dabas Város és a dabasi közösség gyarapodásához.

SEMMELWEIS-NAPI LÉLEKÁPOLÁS
Évtizedes hagyomány városunkban, hogy Semmelweis Ignác születésnapján az egészségügyi dolgozókat köszöntjük, kifejezve hálánkat egész éves munkájukért. Idén a koronavírus-járvány miatt
kialakult veszélyhelyzet átformálta minden ember életét, és olyan új
kihívások elé állított mindenkit, amelyek lelkileg és mentálisan egyaránt próbatételt jelentettek. Semmelweis Ignác és dabasi dr. Halász
Géza példája sokunkban felrémlett az elmúlt hónapokban, hiszen ők
olyan tudományos eredményeket értek el a nagy, tömeges megfertőződések és járványok orvoslásában, amelyek alapjaiban változtatták meg az egészségügyet.
Kőszegi Zoltán polgármester kiemelte, hogy egy olyan új helyzettel kellett megbirkózni, amire nem volt idő felkészülni, de közös
összefogással, az egészségügyi dolgozók áldozatos munkájával
sikeresen vettük az első akadályt.
Janza Kata színművésznő műsorával hol könnyeket, hol mosolyt
csalt a jelenlévők arcára.
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A Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díjat a Köszönet és
Hálaadás évében dr. Sásdi Endre háziorvos vehette át.
Dr. Sásdi Endre 1981-től Dabas
Nagyközségi Tanács körzeti orvosa
lett. Bár szüleihez, családjához, szülőfalujához erős szálak kötik, munkája mégis folyamatosan Dabashoz
fűzi, tudását a városban kamatoztatja, 1987. október 15-től, közel 33 éve
Dabas háziorvosa.
Az évek során szakmai tudásával,
határozottságával, nagy teherbírásával, kapcsolatteremtésével kivívta
betegei elismerését, szeretetét. Munkatársaival és betegeivel jó
kapcsolatot alakít ki. Empatikus hozzáállásának köszönhetően
betegeivel személyre szóló, tartós kapcsolattartás a jellemző.
Mindemellett a város sportéletében is kiemelkedő szerepet
játszik társadalmi vállalásaival és több mint 20 éves munkájával.
2004-ben a város sportéletében betöltött szerepéért Dabas
Város Sportjáért, 2014-ben Dabas Várossá válásának 25. évfordulóján pedig a város építésében végzett szerepéért Pro Urbe
Dabas kitüntetésben részesült.
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GYÓNI GÉZÁRA EMLÉKEZTÜNK
Egy ember, így egy költő is, addig él, amíg emlékeznek rá. Gyóni
Gézára szülőfaluja, Dabas és immár a tankönyvek is emlékeznek,
emlékeztetnek. Az első világháború költőjének nemcsak élete és
halála volt tragikus, de a magyar irodalomban elfoglalt helye is. Hála
a kutatóknak, történészeknek és a dabasi emberek kitartásának
városunk szülötte végre bekerült a Nemzeti Alaptantervbe, így
egyre többen ismerhetik meg verseit, gondolatait.
Dabason évről évre a gyóni evangélikus gyülekezettel közösen
emlékezünk meg Gyóni Gézáról. Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony megemlékező gondolataiban kiemelte, hogy „a

harcnak, a szerelemnek, a szenvedésnek, a hitnek, az igaz emberségnek és igaz magyarságnak ez a kivételes költője, aki hazája sorsáért aggódott, ma már megszólalhat, ma már olvashatjuk. Száz
évvel ezelőtti gondolatai mindig időszerűek.”
Az ünnepi műsorban felléptek a Gyóni Géza Általános Iskola
diákjai, Doricsák Panna, Kocsis Petra és Csernus Endre, akik az online
oktatás mellett vállalták, hogy egy-egy zenei darabbal és verssel
emlékeznek meg iskolájuk névadójáról. Péli Lászlóné Marika néni és
Janicsák Jánosné is verssel hajtott fejet városunk költője előtt.
Szerk. -

BÖLCSŐDE ALAPKŐLETÉTELE
Július 22-én hosszú várakozás és előkészítőmunka után az alapkőletételi ünnepséggel kezdetét vehette városunkban az új 56 férőhelyes bölcsőde építése a városközpontban.
A VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050 azonosítószámú projekt keretében Európai Uniós és kormányzati támogatásból, 584,71 M Ft-ból
épülhet fel a gimnázium tornacsarnoka és a lakótelep környezetében az új bölcsőde. A beruházás teljes költsége a berendezésekkel,
környezetrendezéssel együtt meghaladja a 600 millió forintot.
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Az eseményen a dabasi Négy Szirom Családi Bölcsőde csoportjai
mutattak be egy rövid műsort, majd Bódi Attila a bölcsőde tervezője
beszélt a formálódó modern városközpont legújabb épületének különlegességeiről. Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy a bölcsőde a tervezett új, modern városközpont első épülete
lesz, amely a legfiatalabbakat szolgálja majd 21. századi környezetet
teremtve a bölcsődei ellátásban. Beszélt arról, hogy a 2021-re elkészülő
intézmény átadójára éppen 30 évvel a rendszerváltozás hajnalán megszüntetett korábbi bölcsőde bezárását követően kerülhet sor.
Az épület alapkövét a kormányzat részéről Puskás Dániel a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője, Kőszegi Zoltán polgármester és a város alpolgármesterei, jelenlévő
képviselői, Bódi Attila tervező és a kivitelezést végző GOMÉP Kft. vezetői
Gombkötő Márk és Horváth
Károly helyezte el.
szerk.
Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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IRÁNYMUTATÓ

DABASI CÉGEK
Egy miniszteri látogatás minden cég, vállalkozás életében nagy jelentőséggel bír. A Metal99
Kft. július 27-én vendégül láthatta Varga Mihály
pénzügyminisztert, aki ekkor jelentette be,
hogy folytatódik a Pest megyei vállalkozások
támogatása. Az első körben több helyi cég is
támogatást nyert.

A Metal99 Kft. elkötelezett az innováció területén. Már 2006-ban
megtették az első lépést, hiszen akkor váltak szolgáltatóból gyártó
céggé. Saját járműajtó- és ablakprofilokat kezdtek gyártani – igen
szerény körülmények között. Idővel sikerült külföldi partnerekkel is
komoly kapcsolatot kiépíteni, így a nemzetközi piacra léptek.
Itthon leginkább a fővárosi tömegközlekedés járművein találkozhatnak a cég logójával. Legutóbb a magyar gyártású IC+ kocsik
homlokátjáró ajtóiban fedezhette fel kézjegyüket az utazóközönség.
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Ahhoz, hogy ezt elérjék, nyitottá kellett válniuk az innovációra.
Ennek jegyében elindultak egy K+F pályázaton, hogy a jelen és a
jövő elvárásainak megfeleljenek. Termékfejlesztéseik ezt a célt szolgálják.
Hogy a legjobb szakemberekkel vegyék körül magunkat, kiváló
kapcsolatot építettek ki a Széchenyi és a Miskolci Egyetemmel,
valamint a Budapesti Műszaki Egyetemmel. Emellett olyan mérnökirodákkal kerültek szoros kapcsolatba, akikkel együtt dolgozva
komoly, a jövő közlekedését meghatározó kutatásokban vehetnek
részt.
Mindehhez az kell, hogy itt helyben a kezdeti, manufakturális
gyártási módszerekről áttérjenek a modern megmunkálóközpontok
nyújtotta lehetőségek kiaknázására. A most aláírt pályázat ezt a
célt szolgálja.
A gyártástechnológia terén egy modern CNC forgácsológép
beszerzésével bővülni fog a kapacitásuk, javulni fog az általuk előállított termékek minősége.
A ragasztástechnológia fejlesztésével hatékonyabban és gyorsabban tudják a ragasztott alkatrészeket elkészíteni.
Mindezek mellett kiemelten fontos a munkakörülmények további javítása, hiszen minőségi terméket csak minőségi környezetben
lehet előállítani. A megvásárolandó elszívóberendezés nemcsak a
készülő termékek színvonalának tesz jót: kollégáik egészsége és
biztonsága ugyanolyan kiemelt figyelmet élvez, mint az általuk
gyártott termékek magas kvalitása.
Az itt dolgozó mintegy 120 fő folyamatosan termelt még a járvány sújtotta időszakban is. A fő partnerek, a MÁV, a BKV nem álltak le, így mindig szükség volt a cég termékeire. A hamarosan
megvalósuló eszközfejlesztés a biztosítéka annak, hogy a zömében
dabasi munkavállalók megőrizhessék munkahelyüket akkor is, ha a
koronavírus-járvány második hulláma újabb csapást mér a gazdaságra.
M. Á.
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NYÁRI TÁBOROK VÁROSUNKBAN
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
Egy jó nyári táborozás örök életre szóló élmény lehet. A megszokottól eltérő környezet, az új ismerősökkel való intenzív
együttlét, a sok kaland, amit az iskolaitól jóval nagyobb szabadság tesz lehetővé, mind mind hatalmas pluszt jelent, és
arra sarkall, hogy újra és újra átéljük ezeket az érzéseket.
Dabas Város Önkormányzata évről-évre támogató kezet
nyújt, és nem csak pályázati forrást biztosít a tábort szervezők részére, hanem igény szerint helyszínt is, valamint a programok szervezésében, helyszínében, az oda való eljutásban is
oroszlánrészt vállal.
2020 nyara kicsit másként indult, mint az elmúlt években.
A koronavírus miatti bizonytalanság későn tette lehetővé,
hogy a táborokat elkezdjük szervezni. Ennek ellenére a szülők
szabadságának fogytával még nagyobb szükségét éreztük,
hogy lehetőséget biztosítsunk a gyermekek nyári felügyeletéhez. Idén rekord számú, 58 nyári tábor került, kerül megrendezésre, amelyből 25-en pályáztak önkormányzati támogatásra,
valamint a közösségi színtereink által szervezett táborok is
támogatásban részesültek.
A „bezártságból” kiszabadulva a gyerekek nagyon várták a
találkozást, a közös játékot, új élményeket.
Táborainkban a vidámság és a jókedv mellett, ezekből sem
volt hiány!

D-ALMA TÁBOR
D-alma táborunkat hagyományunkhoz híven a Halász Móriczkúriában rendeztük meg idén két alkalommal. Az egészségnevelés
és közlekedésbiztonsági programok mellett célunk volt, hogy a
gyerekek nálunk töltött két hetét felejthetetlen élményekkel töltsük
meg. Nehéz lenne a két hetet néhány sorban összefoglalni. Nemcsak Dabas adta kiváló lehetőségeket, helyszíneket látogattuk
végig, mint például Sári Zarándokház, Lepkeház, Rétes Ház, Csatipart, Szent Jakab-sétány, hanem buszos kirándulás keretében ellátogattunk Szentendrére, Szigethalomra az Emese Élménybirtokra
és Vadasparkba, Táborfalvára, ahol tanösvényi túrát tettünk és
Lajosmizsére, a Magán Zoo-ba.
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A Dabasi EBisi-ben és a Dabas Pónilovas Iskolában nagyon sokat megtudhattunk a felelős állattartásról,
állatgondozásról, amit ezúton is köszönünk nekik. Valamint Bálint Gábornak a
lovaskocsikázást és a palacsintát. A
finom ételek, a strandolás és sok játék
mellett nagyon gyorsan elszaladt ez a
két hét.
Köszönjünk minden táborozónknak,
hogy együtt tölthettük velük ezt a két
felejthetetlen hetet! Várunk vissza Benneteket jövőre is!

ÖRÖKMOZGÓ NYÁRI TÁBOR
Hosszú, kényszerű szünet után ismét élettel teltek meg a Kossuth
Művelődési Központ termei és udvara.
Az Örökmozgó nyári táborunk első turnusán 22 alsó tagozatos
diák vehetett részt. Igyekeztünk számukra hasznos időtöltéssel
teli foglalkozásokat és maradandó élményeket adni, emellett a
játékos programok részeként kicsit közelebb hozni a népi kézműves hagyományokat is.
Az alkotás örömét együtt tapasztalhattuk meg gipszfigurák és
kavicsfestés, valamint agyagozás közben, de tanulhattak a gyerekek különböző gyöngyfűzési- és fonási technikákat is.
Hét közepén kisvonatos kirándulást szerveztünk a Borzasi
Kápolnához, és végig sétáltunk a Szent Jakab-sétányon. Két vendég is érkezett a táborunkba: Hermann Marika mesekuckóval,
Pásztor Sára táncos foglalkozással lepte meg a gyerekeket.
Hamarosan kezdődik a második turnus, melyre hasonló programokkal, izgalmakkal és további meglepetésekkel készülünk!
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ÖT NAP A GYÓNI REFORMÁTUS TÁBORBAN
Idén először voltam a Gyóni Református Táborban, amiről már sok
jót hallottam ismerőseimtől is, így az utolsó pillanatban szerencsésen tudtam jelentkezni.

Egész héten nagyon jó idő volt, a felügyelők is nagyon kedvesek
és segítőkészek voltak, állandó ételről és italról gondoskodtak és
sok vidám programot szerveztek nekünk. Hétfőn lazább napunk
volt, de a kedd mozgalmasabban telt, Visegrádra utaztunk busszal,
majd bobozás után felsétáltunk a várba, a nap végére elfáradtunk,
de jól éreztük magunkat. Szerda délelőttöt a táborban töltöttük és
egy vicces vizibombapartyt csináltunk, délután pedig egy kedves
néni segítségével érdekes festési technikát tanulhattunk. Nekem a
csütörtöki nap volt a kedvencem, ugyanis sok izgalmas programon
vettünk részt. Legtöbben reggel a tanuszodába mentek, de páran a
táborban maradtunk, ezután a kicsik játszóházba, a nagyok
bowlingozni mentek, ami úgyszintén nagyon tetszett. Miután viszszaértünk kisvonatoztunk és fagyiztunk, 4-kor hazamentünk összekészülni az esti ottalvásra. 6-7 körül visszaértünk, sütögettünk és
filmeztünk, éjfél után a kicsikkel elmentünk túrázni, aztán a nagyobbakkal egy hosszabb körre mentünk el. Sátorokban aludtunk, bár mi
egész éjjel fent voltunk és szórakoztattuk a tábort, így 5-kor már a
kisebbek is odajöttek hozzánk beszélgetni. Pénteken reggel, fáradtak
voltunk, kevés alvás után biciklivel a Sári Csatira mentünk kajakozni.

KINCSES TÁBOR
Nagy igyekezettel készültünk a Kincses táborokra, hiszen a gyerekek hónapok óta nem találkoztak egymással. A megfelelő
egészségügyi szabályok betartásával, a csoportos játékok izgalma, a kirándulások élménye és az alkotás öröme volt a tábor

célja. Természetesen a finommotorika fejlesztése és a szociális
kompetenciák finomítása is megbújt a csodaszép Nemes kúria
fái között. Kreatív alkotásokkal, kajakozással, kirándulással,
lovasudvar látogatásával, és nagyon sok közös játékkal találtuk
meg azokat a kincseket, amelyek minden nap a gyermekekre és a
tábor vezetőire vártak!

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NYÁRI TÁBORA

Minden nap nagyon jól éreztük magunkat és új élményeket szerezve fejeztük be a hetet, naptejtől, szúnyogriasztósan, és a szórakozás árán koszosan hazatérve. Sok új barátot szereztem és
mindenképp eljövök ide jövőre is még több embert megismerni és
más-más érdekes programokon részt venni.

2020. július–augusztus

Intézményünk az idei évben is sikeresen pályázott a Dabas Város
Önkormányzata által meghirdetett, a gyermekek nyári napközbeni
ellátásának megszervezésére kiírt felhíváson.
Célunk az volt, hogy a hozzánk jelentkezett 15 fő, nyolc és tizennégy év közötti hátrányos helyzetű gyermek számára érdekes, változatos és hasznos programokat biztosítsunk a tábor egyhetes
ideje alatt.
A helyszín a Dabas-Gyónon lévő Halász Móricz-kúria épületének
egyik helyisége és a kúria udvara volt.
A tábor első napja az ismerkedéssel és közös játékkal telt, a
második napon a Kecskeméti Vadasparkba kirándultunk a gyerekekkel, melyet nagyon élveztek. Az élményből nem maradhatott ki
a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő McDonald’s
látogatás sem, ahol Happy Meal menüvel és fagyival zártuk a kirándulást.
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A tábor harmadik napján kiutaztunk a városi kisvonattal a dabasi
templomdombon lévő Krisztus-szoborhoz is, ahol régészeti feltárások folytak. Az ásatás egyik vezetője kérésünkre elmesélte a gyerekeknek a középkori templom és templom körüli temető történetét
és válaszolt a gyerekek érdeklődő kérdéseire.
Volt még interaktív kutyás bemutató is, ahol a táborozó gyerekek játékos formában használható ismereteket kaptak a kutyával,
mint társállattal való bánásmódról, a kutyák általános szükségletei-

ről és viselkedéséről, a bemutató végén pedig ők maguk is kipróbálhattak apróbb trükköket a kutyusokkal.
A tábor egyik délutánján a Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai kötetlen beszélgetés és bemutató formájában ismertették meg
a gyerekekkel munkájukat, illetve hoztak magukkal munka- és
védőeszközeikből néhány darabot, amit a gyerekek fel is próbálhattak. A legnagyobb sikert a rendőrautó és a rendőrmotor jelentették,
melynek szirénáját és villogó fényeit a legnagyobb örömmel próbálgatták a kis táborozók.
Összegzésként elmondható, hogy sikerült az idei évben egy
olyan érdekes, élményekkel teli hetet szervezni, ahol minden
gyermek jól érezte magát.
Külön köszönettel tartozunk a Dabasi Rendőrkapitányság dolgozóinak a szakmai bemutatóért, a Dabasi Ebisinek az ingyenes kutyás
programért, a Vogtland Pékségnek a gyermekek reggelijére és
uzsonnájára térítésmentesen biztosított pékáruért illetve Dabas
Város Önkormányzatának a Halász Móricz-kúria, a kisvonat és a
Kamra játéktere használatának lehetőségéért.

TEMPLOMKERTAVATÓ
EGYHÁZKARCSÁN
Kosztolányi Gyula képviselte városunkat Egyházkarcsán, a felújított templomkert ünnepélyes átadóján és a szentmisén. A képviselő úr elhelyezte Dabas koszorúját a II. világháború hősi
halottainak emlékműve előtt.
A templom felújítására Egyházkarcsa és Dabas határon
átnyúló pályázatot nyújtott be, amelyből Dabason Babaház és
kézműves alkotóhely létesül.

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Szabó Hanna
Tunner Zoja
Tóth Noel Dániel
Raffael Róbert Alex
Bózsik József
Herold Loretta
Wrábel Noel
Wrábel Nilla
Valentyik Dóra
Pongrácz Natasa
Latyák Léna
Tóth Kalina Wanda
Kaltenecker Dávid
Garas Iván Péter
Dormány Csenge
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Anya
Hriazik Anita
Bartus Barbara
Pajor Enikő
Raffael Beáta
Deli Mónika
Kerekes Renáta
Bennárik Ibolya
Bennárik Ibolya
Botlik Edit
Simon Anikó
Tóth Vivien
Dominikowaska Monika
Dobos Csilla
Balog Petra
Dori Klára

Született

Baba

2020. 05. 04.
2020. 05. 26.
2020. 05. 28.
2020. 06. 01.
2020. 06. 02.
2020. 06. 02.
2020. 06. 03.
2020. 06. 03.
2020. 06. 04.
2020. 06. 09.
2020. 06. 11.
2020. 06. 17.
2020. 06. 18.
2020. 06. 23.
2020. 06. 25.

Bíró Zita Erzsébet
Erős Marcell
Szigeti Elza Jázmin
Pajor Tamás
Kollár Ákos István
Medgyes Bence
Radics Krisztofer
Tresó Richárd
Bíró Zselyke
Balog Petra
Steiner Nimród
Melczer Lili Flóra
Kulcsár Jázmin Zóra

Anya

Született

Csizmadia Blanka
Gattyán Annamária
Radics Tünde
Rózsavölgyi Anita
Csősz Gabriella
Kancsár Mariann
Bangó Dzsenifer
Somodi Alexandra
Balázs Izabella
Tóth Fanni
Horváth Annamária Tünde
Molnár Erika
Krász Mónika

2020. 06. 25.
2020. 06. 26.
2020. 06. 26.
2020. 06. 28.
2020. 06. 30.
2020. 06. 30.
2020. 07. 01.
2020. 07. 02.
2020. 07. 04.
2020. 07. 08.
2020. 07. 08.
2020. 07. 09.
2020. 07. 12.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
WWW.DABAS.HU
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDU LÓK
2020 májusában, júniusában és júliusában
kötöttek házasságot:
május 29.
Kovács Péter–Prigyeni Edit
május 30.
Kovács József Zoltán–Reiter Enikő
június 5.
Lángi Krisztián–Barsi Réka
június 12.
Tőkés Norbert–Bukovszki Bettina
június 19.
Liszkai János–Tollas Andrea
Dr. Hetzman László Tibor–Szabó Erika
Kopasz Dániel–Batta Enikő
Németh János–Hochmajer Renáta
június 20.
Gulyás József Gergő–Pergel Nóra
Jékli Norbert–Epres Bettina
június 26.
Rizmajer Viktor–Maiczen Anita
június 27.
Jakab Tamás–Balogh Edina
július 4.
Reményi Tamás–Tarcza Adrienn Anna
Matuz Levente–Egerszegi Erika
Vértesi András György–Kránicz Ágnes
július 10.
Balog József–Kalmár Edit Mária
Tanka Péter–Feka Tímea
július 11.
Szakos Dávid–Császár Viktória

25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Június 2.
Június 17.
Június 24.
Július 7.
Július 14.
Július 22.
Július 28.

55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
Július 18.
Tóth Imre–Poór Ilona Erzsébet
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
Június 27.
Horváth István–Janicsák Mária Erzsébet
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
Június 27.
Bálint Ferenc–Jurácsik Erzsébet
Július 5.
Liszkai Károly–Surgan Veronika
Petrányi Lukács–Garajszki Teréz Erzsébet
30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
Június 1.
Regdony János–Szabados Magdolna
Június 8.
Sós József–Horváth Ildikó
Június 9.
Kovács László–Zsákai Ágnes
Tihany László Sándor–Halengár Mária
Június 30.
Majoros János–Furi Ágnes

Raffael István–Boros Andrea
Marth János–Besztercei Julianna
Lőrinczki Péter–Balogh Krisztina
Csorba Péter Gyula–Béres Zsuzsanna
Medve Mihály–Ludas Mónika
Pálfi Gyula–Kozma Ildikó
Farkas János–Kaszala Zsuzsanna
Kiripóczki István–Sztojka Enikő
Garajszki Gábor–Hornyák Erika
Bukovszki Jenő–Balázs Katalin

20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
Június 3.
Gombkötő Csaba–Thuróczy Tünde
Petrányi Csaba–Szabó Mária
Június 10.
Hugyecz Csaba–Szecskó Mónika
Június 24.
Juris Norbert György–Molnár Julianna
Július 29.
Gyöngyösi Sándor–Tusák Csilla
Suhajda József–Bálint Gyöngyi
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
Június 19.
Péli Krisztián–Benkovics Emese
Június 26.
Guttyan Gergely József–Gacsal Edina
Volenszki Zsolt–Márton Magdolna
Július 3.
Illés István–Mráz Beatrix
Július 10.
Bálint Gábor–Nagy Szandra
Július 17.
Strupka Domonkos–Jeszenszky Anna
Vincze Zsolt–Horvát Mária
Surman István–Opóczki Judit
Július 24.
Kovács Tamás–Kveták Annamária
Halasi Zoltán–Berta Éva

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

Született

Kor

Név

Született

Kor

Böcsödi Lászlóné (Bodzsár Mária)

1920. 07. 05.

100 éves

Ordasi Jánosné (Pajor Mária)

1928. 07. 27.

92 éves

Virbling Ferencné, (Kovács Mária)

1925. 07. 07.

95 éves

Kulcsár Zoltánné (Gál Ibolya)

1930. 07. 03.

90 éves

Kovács János

1926. 07. 19.

94 éves

Szmrek Miklósné (Strupka Ilona)

1930. 07. 09.

90 éves

Oláh Istvánné (Zöld Margit)

1928. 07. 29.

92 éves

2020. július–augusztus

Isten éltesse sokáig Önöket!
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RÉGÉSZETI FELTÁRÁS

Június 22 – július 10. közt a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében és a Közösségi
Régészeti Egyesület önkénteseivel folytattuk a középkori Dabas temetőjének tervásatá sát. Két é v vel e zelőt t, 2018-ban
dolgoztunk itt utoljára. Hosszú távú célunk,
hogy a rendkívül komplex és gazdag régészeti lelőhely minél több részletét tárjuk fel
szakaszosan, minden évben más-más
kiemelt jelenségre fókuszálva. A 2008-2010es és 2019-es feltárásokból alapos ismereteink vannak már a középkori településről, a
középkori templom szentélyét és északi
részét 2012-2013-ban sikerült feltárni. 2018ban a középkori temetkezőhely kisebb részleteit tártuk fel. A falu fénykorát a
Zsigmond-korban élte, ekkor épült fel
kőtemploma és jelentős kincsleletek is köthetők ehhez a periódushoz. A templom és
temető korábbi feltárásából a falusi környezetben szokatlan gazdagságú, Nyugat-Európai ékszerek kerültek elő. A település
szerkezetének megismerése, a templom
különleges alaprajzának tisztázása és a
temetőben elhantolt lakosságának gazdagsága indokolja a többütemű tervásatást.
Célunk idén az volt, hogy minél nagyobb
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felületet tárjunk fel a temetőből. Rendkívül
intenzív, többrétegű régészeti lelőhely a
dabasi temető, a feltárás üteme ezért értelemszerűen lassú, csak aprólékos bontással
tudunk haladni. Az egykori templomhoz
közeli szelvényekben még három-négy
rétegben helyezkednek el a sírok, a temető
szélén viszont már csak egy temetkezési
réteget találtunk és kisebb számban szórvány csontokat is, ami azt jelzi, hogy ide már
ritkásan temetkeztek.
A feltárás három hete alatt öt szelvényt
tártunk fel. Megfigyelésünk szerint az
Árpád-kori temetőrész egyenletesen kiterjed
a temető teljes keleti részére, a késő középkor inkább a központi részekre koncentrálódik, itt nagyon sok volt az egymásra
temetkezés. A templom, vagy egyéb építmény maradványai idén nem kerültek elő, de
a temető földjében, másodlagos helyzetben,
némi építési törmelékkel kísérve találtunk
egy szamárhát íves vakmérmű részletet, ami
eredetileg a Zsigmond-kori templom külső
ívsoros párkányának részlete lehetett.
Megközelítőleg 140 temetkezést tártunk
fel. Nagyobb részük, amint az egy középkori
temetőben várható, nem tartalmazott lele-

teket. Az Árpád-kori temetkezéseknek nem
maradt meg a ruhatartozéka, de a fejékszerek, S-végű karikák utalnak általában véve a
korszakra. Egy arany S-végű karika még a
humuszolás során bukkant a napvilágra.
Több elhunyt közvetlen közelében, a csontozata mellett találtunk Árpád-kori érmet, amit
halotti obulusként, vagy az elhunyt tulajdonaként értékelhetünk. A 311. sz. Árpád-kori
temetkezés sírföldjében egy angyalábrázolással ellátott bronztárgy, talán medál, vagy
pecsétlő volt. A 14. századtól kisgyermekek
temetkezései esetében figyelhettünk meg
összetett szerkezetű fejdíszt, pártát. A késő
középkori temetkezések esetében bőr- és
textilmaradványokat is megmentettünk. A
304 sz. temetkezés szétszórt csontjai közt
találtunk egy finom megmunkálású, köves
ezüst gyűrűt, sajnos törött állapotban,
melyet a 14–15. századra keltezhetünk. A
temető területén nem csak sírokat, hanem
néhány gödröt és pár, sorba rendeződő oszlophelyet is feltártunk. Gödörből került elő
egy színarany, vésett latin feliratos, Árpádkori gyűrű, amelynek óvó-védő rendeltetése
lehetett.
A feltárást kizárólag önkéntesekkel és
egyetemi hallgatókkal végeztük. A feltárás
kapcsán is kifejezett szándékunk volt a civilek integrálása a régészeti kutatásba. A terepi
munkában sok iskolás diák is részt vett, illetve a Közösségi Régészeti Egyesület önkéntesei. A feltárást Dabas Város Önkormányzata,
dabasi vállalkozók és a Nemzeti Kulturális
Alap finanszírozta.
Rácz Tibor Ákos

WWW.DABAS.HU

HIVATALI SZÓCSŐ

TÁJÉKOZTATÓ
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNNYEL KAPCSOLATBAN
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
és a kedvezménye 2020. augusztus 1-jén fennáll, ismételten
pénzbeli támogatásban részesül.
A támogatás az alábbiak szerint kerül kiosztásra: az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban, az a gyermek, aki méltányos jogcímen
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 5800 Ft
összegű támogatásban részesül. A támogatást – a korábbi
évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Irodáján augusztus 10-től átvehetik személyesen vagy meghatalmazott útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (OTF) a lakosság tűzmegelőzési ismereteinek felmérése és fejlesztése céljából online
felületen kitölthető interaktív tűzvédelmi teszteket készített,
illetve továbbiakat készít.
Az állampolgárok az interaktív kérdőívek kitöltését követően
a megadott válaszokhoz kapcsolódóan tájékoztatást kapnak
szöveges, és/vagy videó formájában az adott témáról. A lakosság által megadott válaszokat az online kérdőív rendszere gyűjti és rögzíti, így azokat az OTF munkatársai feldolgozzák,
értékelik, mely segítséget nyújt a lakosság tűzvédelmi tudatosságának további fejlesztéséhez.
A tűzvédelmi tesztek felülete a BM OKF honlapjának kezdőoldaláról, vagy az alábbi linkről elérhető:

https://katasztrofavedelem.hu/35456/tuzvedelmi-tesztek

2020. július–augusztus

A KÉMÉNYSEPRÉSI
MUNKÁLATOKRÓL

Ɣ Aki családi házban él, és oda nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés nem kötelező, de ha megrendeli, akkor
ingyenes,
Ɣ aki családi házban lakik, és bejegyeztek oda céget, annak rendszeresen meg kell rendelnie az ellenőrzést (ha szilárd tüzelőanyaggal
fűt, akkor 1, ha gázzal, akkor 2 évente), és ezért fizetnie is kell,
Ɣ aki társasházban él, és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a kéményseprő, és ingyen elvégzi az ellenőrzést,
Ɣ aki pedig társasházban él, de be van a lakásába jegyezve gazdálkodó szervezet, ahhoz kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, de
pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor a teljes
munkadíjat, ha a társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták,
akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos
házban a teljes munkadíj tizedét.
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/hir/193
Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai szabadon választott időpontra igényelhetik égéstermék-elvezetőjük felülvizsgálatát. Az időpont-egyeztetési igények és egyéb kéményseprési ügyek intézése
érdekében keressék a katasztrófavédelem kéményseprőit:
Ɣ online – https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat – a megfelelő elektronikus űrlap kitöltésével és
elküldésével;
Ɣ e-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.
hu címen;
Ɣ postai úton, a levelet a BM OKF GEK részére, 1903 Budapest, Pf.:
314. címre küldve;
Ɣ telefonon a 1818-as ingyenesen hívható központi telefonszámon a 9-es és 1-es menü kiválasztása után jelentkező ügyintézőnél;
Ɣ személyesen, ügyfélfogadási időben a megyei ellátási csoportok
irodáiban;
Ɣ a k ü l fö l d ö n t a r tó z ko d ó á l l a m p o l g á r o k p e d i g a
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik
el az ügyfélszolgálatot.
Dabason a gazdálkodó szervezetek körében az alábbi szolgáltatók végeznek kéményseprést:
Abakémény Kft.: +36(46)/596-396, +36(20)/999-6012 Ɣ Agria
Camino Kft.: 0670/626-0866 Ɣ Filantrop Környezetvédelmi és
Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.: +36 76/322 321 Ɣ Főkétüsz Fővárosi
Kéményseprőipari Kft.: 06/1-999-0665 Ɣ Funel Kft.: +36 70/5683103 Ɣ Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt.:
0622/550-100 Ɣ Kéményseprő Mester Tüzeléstechnikai és
Kéményseprőipari Szolgáltató Kft.: +36 70/608 9796 Ɣ
Kéményseprőipari Kft.: 06-42/411-515; 06-42/411-516 Ɣ Magyar
Kéményseprő Ipari Szolgáltató Kft.: +3670/338 9923 Ɣ Magyar
Kürtő Szolgáltató Kft.: 0630/4826414 Ɣ Országos Kémény Ellenőrző
Szolgáltató Kft.: +36-1/379-9313, +36-30/675-0629 Ɣ Prevent
Kéményseprő Ipari é s Szolgáltató Kf t.: Ɣ Szegedi
Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: 0662/485077, 0662/548-810.
További információ:
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
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KÖSZÖNJÜK, DE NEM KÉRÜNK TÖBB SZEMETET!
2020. július elején illegális szemétlerakás történt Dabas külterületén a
Vásártér-Öregországút közötti földút erdősült részén. Az utánfutóról
vagy kisteherautóról három irányban leszórt szemét nagy része átépítésből, felújításból keletkezett sitt, hulladék, festékes vödrök, szigetelőanyagok és annak csomagolása, műanyag zsákok stb.

Városunk Önkormányzata és a Dabas tiszta környezetéért létrejött
civil összefogás aktivistái eddig is komoly erőfeszítéseket tettek a környezetszennyezés megelőzése és az illegálisan lerakott hulladék felszámolása érdekében. A szemetelő biztosan nem jelentkezett hasonló
munkára még sohasem. Vajon mit gondolhatott magában miközben
nagy sietséggel túrta lefelé a szemetét? Mi lesz a sorsa annak, amit
szétdobált? Meddig lesz az ott, mikorra fog mindez lebomlani? Vagy ki
viszi be helyette a szeméttelepre? Milyen érzése lesz annak, aki a gyermekével vagy kutyájával sétál majd arra? Vagy büszke volt magára,
hogy milyen frappánsan megoldotta a szemét elhelyezését? Talán
még otthon mondta is gyermekének: „Látod, Apa rendet csinált itthon

a nagy munka után. Mert Apa megoldja, mert Apa nem herdálja a
pénzt. Apa törődik a jövőddel kincsem.”
Az utóbbi mondat talán igaz is lehet, mert a szemét között gyermeki kézírással ez szerepelt: Szent Rókus Kórház Bőrklinika és egy 2020.
03. 04-i betegfelvételi 430-as sorszám. Feltételezem a gyermeke és
annak jövője valahol mégiscsak fontos lehetett. Ha ez így van, akkor
gondoljunk bele, ha minden apuka így „biztosítaná” gyermeke jövőjét,
hogyan nézne ki Dabas pár év múlva és milyen környezetet hagynánk
az utódainkra?
Egy korábbi szemetelőre hívom fel még a figyelmet. A Duna-Tisza
csatorna melletti út végén az élő víztől mindössze pár méterre teherautónyi mennyiségű szemetet borított le a lelketlen elkövető. Ez két év
alatt másodszor történt meg.
Aki szemetét illegálisan külterületen lerakja, az szétteríti a felszámolás és hulladéklerakóba való beszállítás költségeit az egész dabasi
közösségre. Ezért kérem minden jóérzésű dabasi lakostól, hogy a szemetét saját kukájába tegye vagy közvetlenül a szeméttelepre szállítsa
be. Ha pedig a fentiekben leírt cselekményt vagy annak előkészületét
tapasztalják, írják fel a rendszámot és telefonon azonnal értesítsenek
minket mezőőröket, hogy hatékonyabban léphessünk fel mindannyiunk tiszta, élhető környezetének megóvásáért.
Még egy kérés: Dabas Besnyőn valaki aratás után felbálázta és
elvitte az egyik tarlón lévő szalmát. Ez nem a tulajdonos volt! Sajnos
korábban is volt már olyan eset, hogy a tulajdonos és a megbízott
traktorosok pontatlan helymeghatározása miatt tévedésből másik
területet kaszáltak le. Kérem, aki azt tapasztalja, hogy a bálázás és
beszállítás után újra „kinőtt” a szalma a földjén, vagy tud közelebbit az
eltűnt bálákról, hívjon a 06 70/332-1455-ös telefonszámon.
Homoki Iván mezőőr

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS
Június 1-jével lejárt a parlagfű ill. gyommentesítési türelmi idő.
Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és
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, a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának (a növény- és talajvédelmi
hatóság) feladata. 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
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minősül. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés.
Kérem a T. Lakosságot, ingatlanán és az előtte elterülő közterületen hajtsa végre önként a parlagfű- és egyéb gyommentesítést!
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

WWW.DABAS.HU

HIVATALI SZÓCSŐ

A ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy augusztus hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék gyűjtőponton
lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
augusztus 24–28. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
augusztus 24., hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
augusztus 25., kedd
Dabas: Sportcsarnok
augusztus 26., szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
augusztus 27., csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér

A KÖZTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTŐK HASZNÁLATÁRÓL!
Tájékoztatom a Tisztelt közterületi hulladékgyűjtőt igénybevevő
Lakosságot, hogy a buszmegállókban és a köztereken elhelyezett hulladékgyűjtő edények nem a lakossági kommunális hulladék elhelyezést szolgálják, abban zsáknyi
szemetet elhelyezni TILOS! Szabálysértést követ el!

Szelektív hulladékgyűjtés augusztus 10-től 14-ig történik.
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…
További információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a 7/2019. (VI. 25.)
PM. rendelet értelmében

A kamera felvételek ellenőrzése után az össze elkövető felderítésre majd feljelentésre kerül! A hulladékszállítási közszolgáltatás
igénybevétele mindenkinek kötelező!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

2020. augusztus 21. (péntek) munkaszüneti nap.
2020. augusztus 29. (szombat) munkanap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon igazgatási szünet miatt
ZÁRVA lesz.
Rigóné dr. Roicsik Renáta , jegyző

KEDVES KISGYERMEKES CSALÁDOK!
Gyermekszállító kerékpár-utánfutó igényelhető
a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni lehet a 06-29/561-260-as vagy az 561-200-as
telefonszámon.
A kérelmet 2020. augusztus 14-ig lehet benyújtani.

KEDVES DABASI FIATAL!
Ha érdekel egy új közösség,
elmúltál már 16 éves,
de nem vagy még 25,
téged is szeretettel vár
a Dabasi Fiatal Felnőttek Csoportja
a Felsődabasi Plébánián.
Érdeklődni e-mailen, a
dabasﬁatalfelnotteicsoport@gmail.com
címen,
vagy Facebook felületünkön lehet.
SZERETETTEL VÁRUNK!
Az első találkozó augusztus 22.
(péntek) 17.00 órától
a Felsődabasi Plébánián
(Dabas, Fő út 59/a)

2020. július–augusztus
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KORONAVÍRUS

PlkdlĲI¬i¬ap¬Ī¦
Az életünk többé-kevésbé visszarázódott a normális kerékvágásba.
Néha már csak rossz álomnak tűnik a tavaszi járvány, a korlátozások,
az otthoni munkavégzés és tanulás. A nap melege, a madarak csicsergése minden reggel új reményekkel indítanak bennünket útra. És
ez jó, nagyon jó! Optimistának kell lennünk, fel kell tölteni vitamin
raktárainkat, hogy se vírus, se semmilyen betegség ne győzhesse le
az immunrendszerünket. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy nagyon sok ország hónapok óta vív megfeszített csatát
a koronavírussal szemben és mindegy, hogy a Föld melyik égövén
fekszik, milyen az időjárása, milyen a gazdasági ereje.
Dabas és Magyarország már bizonyított, csak fegyelemmel és
összefogással tudunk csatákat nyerni a vírussal szemben. Továbbra
is hálásan köszönöm mindenkinek, akik a kellemetlenségek, kényelmetlenségek ellenére is fegyelmezetten betartják a hatóságok utasításait. Városunkban az elmúlt időszakban egy koronavírus fertőzött
volt, aki szerencsére enyhe tünetekkel vészelte át ezt az időszakot és
már teljesen felépült, negatív lett a tesztje. Az önkormányzat kérésére a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet laboratóriuma a
fertőzött személy munkatársain, valamint házastársának kollégáin is
elvégezte a teszteket, amelyek mind negatív eredménnyel zárultak.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot,
hogy 2020. július 27-től 2020. augusztus 30-ig
a Budapest-Nyugati állomáson végzett
pályakarbantartási munkák miatt
a 142 sz. Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalon
a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
Tájékoztatjuk utasainkat, hogy
a 2931 és 2968 sz. vonatok indulási, illetve végállomása
2020. július 27-én, és 2020. augusztus 28–30-ig
Budapest-Nyugati helyett Zugló,
2020. július 28-tól augusztus 18-ig és augusztus 21-től
augusztus 27-ig pedig
Budapest-Nyugati helyett Kőbánya-Kispest lesz.

FESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS rövid határidővel,
reális áron! Kisebb+nagyobb munkák kivitelezése:
T: +36205907385. +36 20 401 1755
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A szakemberek folyamatosan arra hívják fel a lakosság figyelmét,
hogy ősszel várhatóan újabb fertőzéshullám veheti kezdetét. Ezek a
prognózisok, valamint a kormányzati döntések befolyásolják mindennapi életünket, ezért folyamatos újra tervezésre kényszerítenek
bennünket a városi programok, a Dabasi Napok, a meghirdetett
koncertek kapcsán. Legyünk türelmesek egymással és biztos
vagyok benne, hogy ha a vírus újra felüti fejét országunkban,
összefogással, együttműködéssel Dabas ismét győztesen fog kikerülni a vírus elleni küzdelemből.
Az elmúlt hetekben éjszakánként, majd kora este egy különleges
égi jelenséget figyelhettünk meg. A NEOWISE-üstökös felbukkanása - a hiedelmek szerint, mint minden eddigi szabad szemmel jól
látható üstökös az emberiség életében – egy jó üzenet ígéretével
tölti el a szíveket.
Kedves Dabasiak, az idei esztendőben sok nehézséggel kellett
már megküzdenünk, de higgyünk a jóban és egymásban!
Kőszegi Zoltán
polgármester

MINDENNAPI ÉLETÜNK

FACEBOOK-MORZSÁK
„Kezdek öregedni, de nem érzem.” –
mondta Böcsödi Lászlóné, Marika
néni a 100. születésnapja alkalmából
rendezett köszöntésen.
Marika nénit Kőszegi Zoltán polgármester és Pálinkásné Balázs Tünde alpolgárme ster köszöntöt te a Halá sz
Móricz-kúriában, azon a helyen, ahol 16
évesen először kezdett dolgozni még a
Halász családnak. Élete egyik legszebb
időszakának nevezte ezeket az éveket.
Marika néni azt üzeni a fiataloknak, hogy „mindig tiszteljék az időseket,
gondoskodjanak róluk és úgy vigyázzanak magukra, ahogy ő is vigyáz
saját magára.” A hosszú élet titka szerinte a következők: nyugalom, kapa
és gereblye. Marika néni a mai napig fél 5-kor kel és mindennap nemcsak a
konyhában tüsténkedik, de a kertben is szívesen dolgozik, szeretettel gondozza növényeit, virágait. És még az unokák bakancsát is kipucolja, hiszen
„koszos cipővel ne menjünk emberek közé”.
A foci a kedvenc sportja, amire férjével nagyon sokat jártak, de a mai
napig szívesen nézi a meccseket a televízióban. Azt kérte, hogy vízzel koccintsanak az egészségére, mert ő csak azt issza, hiszen az az egészséges.
A Dabasi Dalkör tagjai egy kis
meglepetésműsorral, dalokkal és
verssel köszöntötték a meghatódott ünnepeltet.
Drága Marika néni! Isten éltesse
magát jó egészségben, boldogságban szeretett családja körében
még sok-sok évig!

Megható lánykérés a dabasi mentőállomáson. Gáspár
Róbert örkényi mentőápoló szolgálat közben kérte meg
barátnője, Budai Gabriella kezét. Róbert mentőautóval
érkezett kedveséhez, Gabriellához a dabasi mentőállomásra, aki természetesen igent mondott szerelmének.
Anyakönyvvezetőnk
már várja a mentős
párt.
S ok b ol d og s á g ot
kívánunk!

Júniusban ünnepelte 95. születésnapját, Balog Vincéné,
Ilonka néni.
Mindig örömmel tölt el amikor városunk 90 év feletti
polgárait köszönthetem. A koronavírus járvány miatt
sajnos nem volt lehetőségem arra, hogy személyesen
köszöntsem Ilonka nénit, azonban egy ajándékcsomaggal kívántam jó egészséget, Istentől áldott, szeretetben
gazdag életet. Bízom benne, hogy 96. születésnapján
újra személyesen köszönhetem!
Ilonka néni és férje, Vince bácsi 76. házassági évfordulójukat ünneplik idén, így ők az ország legidősebb
házaspárja. Isten éltesse Őket!
ui: Az Ön által hímzett ajándékot pedig szívből
köszönöm kedves Ilonka néni!
Kőszegi
Zoltán

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője, Jelenek
Mária 25 év hivatali munka után nyugdíjba vonult. Ebből az
alkalomból a hivatal dolgozói és a városi intézmények vezetői
egy meglepetés flashmobbal fejezték ki Marika iránt érzett szeretetüket és tiszteletüket.
Boldog, egészséges nyugdíjas éveket kívánunk Marika!

2020. július–augusztus

EGÉSZSÉG

LABOR KISOKOS, AVAGY
„EGY BEUTALÓT SZERETNÉK A LABORBA!”
A rendkívüli egészségügyi veszélyhelyzet elmúltával és az egészségügyi ellátó rendszer újraindulásával ismét előtérbe kerültek a laborvizsgálatok. Háziorvosként naponta szembesülünk a
kéréssel: „egy laborbeutalót szeretnék”. De mi
is az laborbeutaló és milyen értékekről ad felvilágosítást? Egyáltalán mikor indokolt a vérvétel?
Az egészségi állapot nyomon követése céljából, általános laboratóriumi vizsgálatot – a vércukor- és a koleszterinszint mérését – 21 és
39 éves kor között 5 évenként, a 40–65 évesek körében 2 évenként,
65 felett pedig évente javasolt végeztetni, az esetek többségében
azonban a laborvizsgálat inkább célzottan, a tünetek, vagy a meglévő alapbetegség függvényében történik.
Ajánlások a vérvételhez: A vérpróba levételét, ha a kórlefolyás
kontrolljáról van szó, lehetőleg mindig azonos időpontban, a reggeli gyógyszeradag előtt, 07.00–09.00 óra között kell megejteni. Az
utolsó étkezés előző este 19.00 óra előtt történjen (éhgyomri vérvétel: 12 órás étkezési és 24 órás alkoholmegvonás).
Ajánlások a vizeletvizsgálathoz: a reggeli vizelet kerül vizsgálatra, melyet 4 órán belül fel kell dolgozni. A morfológiai és bakteriológiai viz sgálatnál fontos a kontamináció (sejtek,
mikroorganizmusok, nyák) kivédése. Emiatt az első adagot elvetjük
és a következőt (középsugaras vizelet) tartjuk meg.
REFERENCIAÉRTÉKEK LISTÁJA:
Ebben a listában csak a gyakran használt hematológiai és klinikai
kémiai paramétereket adjuk meg. A normáltartományt referens
tartománynak nevezik, ami sokszor nem- és életkorfüggő, ráadásul
nagyban függ a metodikától, műszertől, reagenstől. A szakorvos a
számokat minden esetben a tünetekkel és/vagy egyéb vizsgálati
eredményekkel összhangban értelmezi, hiszen „nem a számokat
gyógyítjuk, hanem a beteget”. A laborlelet értelmezése minden
esetben személyre szabottan történik, így az abban szereplő értékek csupán támpontot szolgáltathatnak ahhoz, hogy milyen irányban szükséges az életmódon változtatni.
És most következzen a „kódfejtés”:
Mennyiségi vérkép: vörösvértestszám, hemoglobin (a vörösvértestek alkotóeleme, egy olyan vastartalmú fehérjemolekula,
mely az oxigén megkötéséért és annak szállításáért felelős a keringő vérben), hematokrit (a vérben lévő vörösvértestek százalékos
aránya), MCH (mean cellular hemoglobin, azaz a vörösvértest átlag
hemoglobinkoncentráció) és MCV (mean cellular volumen, azaz a
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vörösvértest volumen), melyek a vörösvértestek jellemzésére szolgálnak. A mennyiségi vérkép magában foglalja még a fehérvérsejtés thrombocyta számot.
Süllyedés: nem specifikus szűrőpróba gyulladásos megbetegedés gyanújánál és a kórlefolyás követésénél
Karbamid: a fehérjelebomlás végterméke, meghatározásának
fő indikációja a veseelégtelenség diagnózisa és követése
Se. Kreatinin: kreatininfoszfát formájában az izomszövet
energiaraktározó molekulája, a napi kreatinin ürítés az izomtömeggel arányos, az óránkénti kiválasztás viszonylag állandó. Meghatározásának indikációja a vesefunkció ellenőrzése, a
vesebetegségek kórlefolyásának követése és vesekárosító gyógyszerek alkalmazásakor a vesefunkció monitorozása.
GFR: (glomeruláris filtrációs ráta) a vesék működését jellemző
paraméter, amely megadja a vesén átszűrődő folyadék mennyiségét, térfogatát. Értékét vérből vett minta alapján kalkulálják, a
vizeletkoncentráció-és áramlás illetve a vérplazma-koncentráció
megadása alapján.
Vércukor: a vér cukortartalma.
Transzferrin: vasszállító transzportfehérje. Meghatározásának
fő indikációja a vashiány differenciáldiagnózisa. Ferritin: vasraktározó fehérje, a szervezet vasraktárainak telítettségét jelzi. Önmagában az alacsony szérum-vaskoncentráció nem bizonyítja a
vashiányt. A kapott Se. Vas eredmény a transzferrin- és
ferritinszint tükrében értékelendő (önmagában a szérumvas meghatározás nem elegendő).
Se. NA: a szérumnátrium-koncentráció a szabad víz mennyiségéről és az ozmoreguláció (az élő szervezetek sejtjeiben a nedvkeringés szabályozása ozmózis útján) működéséről tájékoztat,
valamint a sejten kívüli tér térfogatának becslésére alkalmas. Értékéből a szervezet nátriumtartalmára nem következtethetünk.
Se. K: A szérum káliumion koncentráció mérése fontos információt szolgáltathat a folyadékháztartásról, hormonális hatásokról, számos betegségben alkalmazott terápia hatásosságáról.
GOT, GPT, G-GT, alkalikus foszfataze (ALP): a májenzimek vizsgálatát együttesen végzik. A GOT (glutaminsav-oxálecetsavtranszamináz) főleg a májban és a szívben előforduló enzim, ezen
kívül a vázizmokban, vesékben és az agyban is megtalálható. Meghatározásának indikációi a máj-és szívbetegségek.
A GPT (glutaminsav-piroszőlősav-transzamináz) túlnyomóan a
májsejtekben termelődő enzim, amely az ott bekövetkező károsodások mutatója. A GGT (gamma-glutamil-transzferáz) az aminosavtranszportban játszik fontos szerepet. Meghatározásának
indikációja a máj-, és epeúti betegségek gyanúja, differen ciál-
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EGÉSZSÉG
diagnosz tikája é s kórlefol yá sának követé se, krónikus
alkoholbetegség követése más laborvizsgálatokkal együtt. Az ALP
egy enzim, amely a szervezetben előforduló fehérjék lebontásában
vesz részt. Célzottan máj-, és csontbetegségekben vizsgálják, de
sokszor része az általános rutin vizsgálatnak is.
Bilirubin: a vörösvértestek hemoglobin részének egyik bomlásterméke, a laborvizsgálat során a vérben mérhető bilirubin normálisan a vörösvértestek elöregedése és pusztulása során jelenik meg.
Kreatin-kináz (CK): izomspecifikus enzim, amely a vázizmokban
(legmagasabb koncentráció), a szívizomban és a simaizmokban
fordul elő (legalacsonyabb koncentráció). Meghatározásának legfőbb indikációja a myokardiális infarktus gyanúja.
Húgysav: a purinanyagcsere végterméke. Meghatározása akut
köszvényes rohamra utaló klinikai tünetek; olyan betegség, állapot
vagy kezelés (pl. veseelégtelenség, éhezés, kemo- és sugárterápia,
megnövekedett purinbevitel), amely a húgysavszint megemelkedéséhez vezet; első belgyógyászati kivizsgálás alkalmával indikált.
Se. cholesterin: a koleszterin a szervezetben mindenhol előforduló szteroid. Meghatározása a koronáriabetegség rizikóbecslése alkalmával, lipidcsökkentő terápia során és időszakos
állapotfelmérés esetében (20. életévtől 5 évente) indikált. A koleszterin a korai atherosclerosis rizikófaktora. A kockázat mértékét az
LDL („rossz”)- és a HDL („jó”)- koleszterin aránya határozza meg.
Triglicerid: a neutrális zsírok közé tartozik. A táplálékkal bejutott trigliceridek a bélből felszívódnak majd bejutnak a vérbe és a
májba szállítódnak. A szérumtriglicerid-koncentráció nagymértékben a táplálkozástól függ, emellett erősen befolyásolja az életkor
és a nem. A koleszterinszint meghatározással együtt szűrővizsgálat, bár ehhez képest lényegesen kisebb atherogén hatással rendelkezik. Meghatározása koronáriabetegség rizikóbecslése során és
időszakos állapotfelmérés keretén belül javasolt.
CRP: (C-reaktív protein): klasszikus és egyben a legfontosabb
akutfázis-fehérje. A vörösvértest-süllyedéshez, a fehér vérsejtszám emelkedéséhez és a testhőmérséklet emelkedéséhez hasonlóan gyulladásos paraméter. Emelkedésének mértéke az érintett
szövetmassza volumenére és a gyulladás kiterjedésére utal. Legkifejezettebb mértékben bakteriális fertőzésekben emelkedik. Meghatározása elsősorban szisztémás gyulladásos folyamatok
felismerésében és bakteriális fertőzésekben az antibiotikum-kezelés hatásosságának megítélésben indokolt.
Glikált hemoglobin (HbA1c): Diabetes mellitusban a szénhidrát-anyagcsere 3 hónapos, retrospektív monitorozására szolgáló
módszer, amely alkalmas annak megítélésére, hogy a terápia
mennyire jól beállított. A glikált hemoglobin egyfajta „vércukorszint-memóriának” tekinthető, mely nagymértékben független a
cirkadián ritmustól és a vércukorszint diétás vagy egyéb eredetű
ingadozásaitól.
Vizelet teljes: 3 vizsgálatot foglal magában, úgymint a makroszkópos, mikroszkópos és tesztcsík vizsgálatot. A makroszkópos vizsgálat a vizelet mennyiségéről, színéről, szagáról és
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átlátszóságáról tájékoztat. A tesztcsík vizsgálat urogenitális fertőzések és vérzések kimutatására valamint diabetesben a cukoranyagcsere monitorozására alkalmas. A mikroszkópos vizsgálat az
üledék-és sejtszám (vörösvértest, fehérvérsejt, baktériumok)
meghatározást jelenti. A vizelet cukor vizsgálata diabetesben, a
fehérje vizsgálata vesebetegség, terhes gondozás és húgyúti fertőzés esetében, a fehérvérsejtek és a nitrit vizsgálata vese-és
húgyúti gyulladások kimutatásában, a ketontestek vizsgálata diabetes mellitus diagnosztizálásban, alacsony kalóriatartalmú diéta
és terhességi toxémia esetében lehet indokolt.
TSH: (thyreoidea stimuláló hormon), a hypothalamus által kiválasztott TRH (tireotropinfelszabadító hormon) hatására az agyalapi mirigyben termelődik. Fokozza a pajzsmirigy jódfelvételét és
ezáltal a T3- és T4-szekréciót. Meghatározásának indikációi a
pajz smirigy alul-, vagy túlműködé sének (hypo-, vagy
hyperthyreosis) a gyanúja, a pajzsmirigy normális működésének
igazolása, TSH-t termelő agyalapi mirigy tumor gyanúja,
T4-szubsztitúció monitorozása.
fT3, fT4: szabad pajzsmirigyhormonok, vizsgálatuk a pajzsmirigy alul-, vagy túlműködésének (hypo-, vagy hyperthyreosis) a
gyanúja esetén indokolt.
A fent leírtak csupán tájékoztatóként szolgálnak, fontosnak
tartjuk kiemelni, hogy a laborvizsgálatok kérése és kiértékelése
háziorvossal való konzultációt követően történjen.
Dr. Rápolthy Hajnalka
és Dr. Rápolthy Réka
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LEPKEHÁZ
A tavaszi koronavírus járvány idején a Dabas Televízió, Szenior délelőtt címmel egészségmegőrzőismeretterjesztő-kreatív műsort kínált, amely kiindulási pontja lett településünk lepkés játékának.

Takácsné Magyar Anita hat perces videófelvételen ismertette meg a
könyvjelzőnek is használható, papírból hajtogatott lepkét a szenior
délelőtt nézőivel, amely az idei dabasi gyermeknapi programunk attrakciója és rekordja lett. Ugyanis 10 000 db papírlepkét hajtogattunk
a dabasi közművelődés szervezésében tevékenykedő munkatársakkal, és azokat juttattuk el a helyi háztartásokba, hogy minél több színezett lepke repüljön vissza az önkormányzathoz. A Kabinetiroda
gyermeknapi ajándéksorsolása után össze is gyűjtöttük a szebbnélszebb, kiszínezett lepkéket, és a lepkeprojekt folytatásaként, Gogolák
Mariann ötlete alapján, lepkeház kialakítását hirdettünk meg, hogy az
alkotások ne röpke lepkeéletűek legyenek és tovább gyönyörködhessünk bennük, hogy többen és többször meglátogathassuk a dabasi
lepkéket. És ekkor még nem számoltunk a településünkön 1859-ben
felfedezett lepkefajjal. Ismét a helyi kulturális élet szervező munkatársait hívtam segítségül. Próbáltam gondolatokat ébreszteni,
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hogyan tudjuk a LEPKEHÁ Z AT megvalósítani, kialakítani.
Az ötletek, elképzelések közös átgondolása után tekintettük meg az
egykori könyvtár épület üres és felújításra váró termeit. Az épületet
látva kezdeti lelkesedésünk alábbhagyott, de a korábban megtekintett lepkés fotók, színezett pillangók képei már beépültek gondolatainkba, így vállaltuk a kihívást, elindultunk a berendezési eszközök,
installációk és kreatív megoldások gyűjtésével. A Lepkeház megnyitásához határidőnek július 1-jét tűztük ki. Az épületbe érkező látogató a dabasi gyermekek lepkés világába lép először, ahol a többszáz
vidám lepke táncát a Nemes-kúria és a Dabas-Szőlősi Közösségi Ház
munkatársai koreografálták, szimbolikusan, egy családi otthon falai
közé. A függönyös ablakon keresztül egy mezőre látunk, ahol millió
pillangó táncában gyönyörködhetünk. Zenei dallamokat is hallhatunk,
ha a térben álló zongorán, egy-egy titkos tehetség megérinti a billentyűket az éppen ott pihenő lepkék között. Ez az egy berendezési

WWW.DABAS.HU

MINDENNAPI
M
IN DEN NAPI É
ÉLETÜNK
L ET Ü N K

tárgy volt az épületben. Talán nem
véletlen. A dabasi természetkutató,
lepkész fia is szívesen zongorázott. A gyermeki vidámságot érezhetjük az itt látható tündérkertben és a körülötte „repkedő”
lepkék sokaságában. Minden teremben fotópontokat alakítottak ki a
kiállítás rendezői. Így fotózkodhatunk óriás lepkeszárnnyal, lepkés
létrával és ajtóval, lepkekisasszony ruhájával, lepkeszárnyú székkel,
lepkés párnával és tortával. Lepkés kirakó és színező, csattogós lepke,
lepkés ugróiskola is várja a gyermek látogatókat, a lepkékkel szívesen
játszókat. A Sári Zarándokház munkatársai dolgoztak a bejárattól
balra lévő helyiségen, ahol a lepkék természetes közegét növénykertben, télikertben valósították meg, Molnár Imre vászonra és
Balázs Gábor papírra nyomtatott lepkés képeivel illusztrálva. Lepkehinta, csobogó, helyi liliomok, különleges lepkék, élő növények, kreatív elrendezése együtt alkotják a terem báját, mutatja be akár egy
természetkutató életének ”főterét”. A harmadik terem a Halász
Móricz-kúria munkatársainak számtalan ötleteivel, a kreatív dabasiak
alkotásaiból valósult meg, így METELKA FERENC természetkutató,
dabasi patikaalapító, lepkész világába, elképzelt egykori otthonába
léphetünk. Könyvtár, dolgozószoba, lepkegyűjtemények, padlástér
foglalja magába a sok-sok lepkés ismeretet, gondolatot, verseket, a
uk a Metelka
lepkék szabadon bemutatott világát. Itt láthatjuk
Metelkamedvelepke korhű képét és ismertetőjét, amelyet a Magyar Lepkék
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című könyv, az ezerkilencszázas évek elején már jegyzett. Az igazán
bátraknak egy sötét szoba is kínál élményt a lepkék gazdag világából,
Rizmajer Éva és Garamszegi Mária munkájának titkaival. A kiállítás
részletes leírásával, bemutatásával a vírushelyzet miatt elmaradt
ünnepi megnyitót szerettem volna pótolni, kicsit felkelteni az érdeklődést, hogy ezt, a város közösségével együtt megalkotott csodát,
minél többen látogassák a vakációban, és többedszer is megköszönjem az élményeket, ötleteket és a segítséget a Kajli család lelkes tagjainak és MINDAZOKNAK, akik együtt gondolkodtak és tevékenyen
részt vettek az első dabasi LEPKEHÁZ megvalósításában. Így lett a
koronavírus idején meghirdetett lepkeprojektből LEPKEHÁZ, majd
helytörténet július 21-re, amikor Metelka Ferenc születésének évfordulójára emlékezünk. 2020-ban halálának 135 évfordulóján, a LEPKEHÁZ negyedik termében, visszarepülve sok-sok évtizedet, Viola Éva
rajzolta és rendezte be a Metelka Ferenc teret. Azt az épületen belüli
teret, amelyet az első dabasi patikaalapító lepkészről neveztünk el.
Egykori természetkutatónk, ALSÓDABAS és GYÓN határában 1859ben felfedezte a Metelka-medvelepke fajt, amelyet a helyi értéktár is
számba vett, megismertetésében Valentyik Ferenc, Kecskeméti Norbert és a LEPKEHÁZ is segített! A Köszönet és Hálaadás évében
köszönjük Metelka Ferencnek ezt az örökséget!
Pálinkásné Balázs Tünde
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS HAVI PROGRAMOK

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
RENDEZVÉNYEK
KASZINÓ-TERASZ
Augusztus 7. péntek, 19.00 óra
Fellépők: Szlama László–Bergics András „Régi zene duó”
V. MESE-MESE MÁTKA – MESENAP
Augusztus 15. szombat, 14.00 órától
Fellépők: Gryllus Vilmos – gyermekkoncert,
Csernik Szende – meseelőadás
Az udvar teljes területén népi játékok, csupa-csoda játékpark
és sok érdekes meglepetés!

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: szeptember 5. szombat, 14.30
Gyóni Géza Irodalmi Kör:
augusztus 10. és augusztus 31. (hétfő) 17.30

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

7. Házunk-hazánk Országos fotókiállítás
2020. szeptember 19.–október 29.
kiállítás-megnyitó: szeptember 19. (szombat), 16.00 óra

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Megkérnénk kedves Olvasóinkat, hogy a régóta náluk lévő
könyveket 2020. augusztus 31-ig hozzák vissza a könyvtárba.
2020. szeptember 1-jétől 300 Ft/hó/könyv a késedelmi díj.
Köszönjük.

ÚTJÁRA INDUL A KASZINÓ-TERASZ
Örülünk, hogy újra fogadhatjuk dabasi kultúrakedvelő barátainkat,
látogatóinkat. Szeretnénk kellemessé tenni nyárestéiket, hívjuk
önöket, hogy barátaikkal, ismerőseikkel együtt ülve a művelődési
központ udvarán zenét hallgassanak, vagy éppen versekben, dalokban gyönyörködjenek.

A sorozat első állomásaként július 24-én, pénteken este a Venti
Chiavi Gitártrió műsorát hallgathatták meg az érdeklődők egy jó
bor, egy hűs sör, vagy egy frissítő limonádé kíséretében. A triót
2014-ben hozta létre a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának három gitár szakos hallgatója, Ritter Zsófia, Kormos Balázs és
Tóth Álmos. Céljuk a klasszikus gitártrió repertoárjának bővítése
mellett átiratok készítése billentyűs, illetve zenekari művekből. A
trió megalakulása után, két év alatt nyolc nemzetközi versenyhelyezést és számos hazai és külföldi elismerést szerzett, melynek
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köszönhetően aktív szereplői lettek a hazai és nemzetközi klasszikus zenei koncertéletnek.

Augusztus 7-én (pénteken) 19 órakor a Szlama László-Bergics András Régi zene duó műsorát hallgathatják-láthatják az érdeklődők. A
n a g y sikerű , 2 017- b en a Z en e ak a d émi á n b emu t atot t
Kobozreneszánsz (avagy egy hangszer újjászületése Magyarországon) műsor szereplői sem először lépnek fel a művelődési központ
szabadtéri színpadán. Örülünk, hogy Szlama Lászlót újra szűkebb
hazájában, Dabason hallgathatjuk.
Augusztus 15-én (szombaton)
16 órakor Gryllus Vilmos gyermek-műsorára kerül sor az V.
Mesenap keretében. Az elő-
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adót nem kell bemutatni, hiszen dalaival, nagyszerű, humoros előadásaival népszerű a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

KÖZÖS S ÉGI SZ Í N T E R E K
C Í M E I É S E L É R H E TŐS ÉG E I
DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
%BCBTJT[éMéL ,JOJ[TJ1ÆMVUDBs5FMFGPO
s&NBJMT[PMPTJLP[PTTFHJIB[!HNBJMDPNs'FMENBO-ÆT[MÖOÍ 
Farkasné Rácz Erzsébet

Szeptemberben először a Holdfénykert-zenekar koncertjére kerül
majd sor. Képzett jazz zenészek és népdalénekesek izgalmas találkozása az együttes, nagyszerű feldolgozásokkal, szívet melengető
énekekkel. Ismerőseink ők is: Rafael Henrietta, Bán Gabriella, Oman
Ágnes, és akik kísérik: Osvalda Tibor, Tóth Zoltán, Kovács Nándor,
Keller Dániel és Majer Ferenc.

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
%BCBT ,PTTVUI-BKPTVs5FMFGPO 
 s&NBJMUBKPMP!EBCBTIV
IBMBT[NPSJD[LVSJB!HNBJMDPNs/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéoQÍOUFL
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
T[FSJOUs.VOLBUÆSTBL#BSTJ3ÍLB (PNPMB*NSÍOÍ (VCJD[B
Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné,
Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. sInformáció: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
%BCBT 4[FOU*TUWÆOÜUs5FMFGPO 
s&NBJM#ÆMJOU+ÆOPTOÍLBQDTPMBU!LNLEBCBTIV
s(BSBNT[FHJ.ÆSJBT[FSWF[FT!LNLEBCBTIVsXXXLNLEBCBTIV
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéÍTT[FSEBoÖSÆJH
sLFEEÍTDTÞUØSUØLoÖSÆJHsQÍOUFLoÖSÆJH
sT[PNCBUÍTWBTÆSOBQSFOEF[WÍOZT[FSJOU
KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
%BCBT ,PTTVUI-ÆT[MÖVs5FMFGPO 
s&NBJM%ÆHÆOZ+Ö[TFGOÍHBMFSJB!LNLEBCBTIV
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGé QÍOUFLoÖSÆJHsLFEEoDTÞUØSUØL
oÖSÆJHsIÍUWÍHÍOFMéSFFHZF[UFUFUUJEéQPOUCBO

A második találkozás alkalmával szeptember 26-án (szombaton)
este Kárász Eszter és tangóharmonikás, hegedűs és zongorás zenei
kísérői az Edith Piaf emlékét idéző Padam című francia sanzonesttel
örvendeztetnek meg bennünket.
Az október sem lesz eseménymentes. További két bemutatóra kerül majd sor, amelyekről később részletes információkat közlünk.
Töltsön el egy felejthetetlen nyári, őszi estét a művelődési
központ Kaszinó-teraszán!
Tapodi Katalin
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2020. július–augusztus

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
%BCBT 3BWBT[-ÆT[MÖV SÍHJ;BMLBÖWPEB s4[BLNBJWF[FUé
*MMZ/PÍNJsUFMFGPO s
&NBJMEBCBTJLPOZWUBS!HNBJMDPNsXXXEBCBTJLPOZWUBSIV
Nyitvatartás a nyári rend szerint: hétfő–kedd, csütörtök–péntek:
10.00–18.00 óráig, szerda: 14.00–18.00 óráig,
szombaton: 9.00–12.00 óráig.
LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
%BCBT -BLPTEPLUPSVUDBs5FMFGPO
s&NBJM+VSÆDTJL"OESFBKVSBDTJLBOESFB!EBCBTIV
s'BDFCPPL-FWFOEVMBIÆ[7ÆSPTJ/BQQBMJ
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
%BCBT #FSDTÍOZJVs5FMFGPO 
5BLÆDT-ÆT[MÖOÍs&NBJMOFNFTLVSJBEBCBT!HNBJMDPN
s'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPNOFNFTLVSJB
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
%BCBT .ÆOUFMFLJVs5FMFGPO
s&NBJMHPHPMBLNBSJBOO!HNBJMDPN 
s/ZJUWBUBSUÆTIÍUGéoQÍOUFLoÖSÆJH 
hétvégén rendezvény szerint
s.VOLBUÆSTBL#ÆMJOU+VMJBOOB (PHPMÆL.BSJBOO .BSJT/PSCFSUOÍ 
Mráz Józsefné
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
PROGRAMOK

DALKÖR:
keddenként 18.00–20.00 óráig
BABA-MAMA KLUB:
keddenként 16.00–18.00 óráig
(jó idő esetén a Miloszerni Vendégházban)
SZÍNJÁTSZÓKÖR:
szerdánként 18.00–20.00 óráig
ARTISTKID FESTŐTÁBOR GYEREKEKNEK:
csütörtökön és pénteken 8.00–16.00 óráig
a Miloszerni Vendégházban
ORIMAMI:
augusztus 4. (kedd) 9.00–16.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE:
augusztus 10. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
a Miloszerni Vendégházban
A DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB ÖSSZEJÖVETELE:
augusztus 15. (szombat) 15.00-21.00 óráig
HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS:
augusztus 17. (hétfő) 15.00–18.00 óráig
a Miloszerni Vendégházban
MI MÉG OLVASUNK! KÖR:
Füleki Gábor: Kacúr
augusztus 27. (csütörtök) 18.00–20.00 óráig
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Ha a falak beszélni tudnának…

KASTÉLY-MESE

A KÁPOLNÁSNYÉKI HALÁSZOK OTTHONÁRÓL
Dabason nagyon jól tudjuk,
hogy az ódon épületek
kötőanyagát nemcsak a
mész jelenti. A különleges
hangulatot árasztó, patinás falak viharos évszázadok, történelmi
fordulatok, családtörténetek tanúi és hordozói.
Megszólaltatásuk nagy
szakmai felkészültséget
és alázatot igényel. E
tételt legújabban
Bányai Balázs történész „Kastély-mese” című könyve igazolja, mely akár az
Ünnepi Könyvhét egyik szenzációja lehetett volna, ha a koronavírus
járvány át nem írja a világ idei forgatókönyveit. A kötet a
kápolnásnyéki Halász-kastély történetét dolgozza fel igényesen,
hivatkozásokkal és illusztrációkkal gazdagon. A szerző mintegy
húsz éve kutatja Fejér megye kastélyainak történetét, s ebben az
időszakban ismerkedett meg a Velencei-tó környékének egyik legszebb épülete, a Dabasi Halász-kastély múltjával is. Felkereste, és jó
kapcsolatot alakított ki a Halász család ma élő leszármazottaival,
így a bizalmi viszonynak köszönhetően közgyűjteményekben fel
nem lelhető fotóalbumokba, iratokba, dokumentumokba tekinthetett be, érdekes történetek beavatottja lehetett. A dabasi és gyóni
Halászok már a birtokért folytatott küzdelmek 18. századi kezdeteitől fogva részesei a históriának, ezért a kötet tanulmányozása a
dabasi olvasóknak is kivételes élményt ad.
V. F.
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni.
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A rohanó napok és évek során eljutottunk addig a szomorú valóságig,
hogy a Sári egyházközség szeretett plébánosa, Főtisztelendő Pásztor
Győző esperes, kanonok, plébános úr befejezte több évtizedes szolgálatát az egyházközség élén. A Püspök úr augusztus 1-jével nyugállományba helyezte. Mivel oly nagy a pap hiány, új papot nem tud küldeni
Sáriba, ezért rábízta az egyházközség vezetését Ország Tibor gyóni
plébánosra, aki ezt elvállalta. Ennek következménye, hogy a következőképpen alakul a két egyházközség hivatali ideje illetve miserendje:
SÁRI
hivatali idő: kedd, péntek: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend: kedd, péntek: 18.00 óra (téli időszak 17.00 óra)
szombat: 19.00 óra (téli időszak 17.00 óra)
vasárnap: 10.00 óra
GYÓN
hivatali idő: hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra
miserend: hétfő, csütörtök, szombat: 18.00 óra
vasárnap: 9.00 óra - Szőlők, 11.00 óra - Gyón
A Sári búcsút augusztus 15-én 10 órakor megtartjuk, melyre hívjuk szeretettel a dabasi híveket.

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.
– Plébániai gyermeknapot tartunk augusztus 7-én 8 órától 17 óráig
a plébánián.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmise:
-vasárnap 8.00 szentmise
-hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
-filmklub 2 hetente, vasárnap 19.30

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
Amíg a járványveszély nem szűnik meg, kérjük az istentiszteleten az
előírások betartását. Szájmaszk, kézfertőtlenítés, távolságtartás.

2020. július–augusztus

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.
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com; tel.:
06-29/362-280; 06-30/400-59-57
Szilágyi János református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Augusztus 28. péntek, 18.00 óra: Bűnbánati Úrvacsora előkészítő
istentisztelet, Helyszín: Gyülekezeti ház
– Augusztus 30. vasárnap, 10.00 óra: Újkenyéri Hálaadó istentisztelet
úrvacsoraosztással, Helyszín: Gyülekezeti ház
– Szeptember 13. vasárnap, 10 óra: Tanévnyitó családi nap, istentisztelet
Helyszín: Gyülekezeti ház és a templomkert
Állandó alkalmak
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő (október 1. vasárnapjától)
– vasárnap 10.00 óra: felnőtt istentisztelet (gyülekezeti ház)
– vasárnap 10.00 óra: gyermek istentisztelet (szept. 3. vasárnapjától)
– kedd 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő (szeptember
2. keddjétől)
– szerda 16.00 óra: gyülekezeti bibliaóra (szeptember 3. szerdájától)
– péntek 17.00 óra: konfirmáció-előkészítő (október 1. péntekétől)
– péntek 18.00 óra: bibliatanulmányozás (szeptember 3. péntekétől)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Kedves Testvérek! Augusztus 9-től szabadság miatt helyettesítések lesznek az istentiszteletek alkalmain.
– Tanév- és munkaévnyitó istentisztelet lesz szeptember 13-án, vasárnap,
10.00 órakor. Szeretettel hívjuk az első osztályt kezdőket, valamint az
alsósokat, felsősöket, középiskolásokat, felsőoktatási intézményben
tanulókat, valamint pedagógus testvéreinket. Hagyományainkhoz
híven, áldását és jelképes ajándékot kapnak a tanév elején.
– A szeptemberben újrainduló alkalmainkról részletesen majd gyülekezetünk Facebook oldalán tájékozódhatnak: Gyóni Evangélikus
Gyülekezet. Kérjük, jelölje be gyülekezetünket!
Szeretettel várjuk a találkozást a nyári szünet után, szeretettel hívjuk a közösségünkbe.
Erős vár ami Istenünk!
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IN MEMEORIAM

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Született
Gavló Pál
1938. 02. 10.
Kiss Lajos
1958. 09. 21.
Jagamos István
1943. 06. 13.
Kőszegi Attila
1964. 08. 17.
Dombi Györgyné
(Lovistyek Margit)
1942. 09. 14.
Bernád Zsolt
1974. 11. 02
Tarjányi Sándor
1938. 08. 03.
Szép Lajos József
1947. 09. 07.
Farkas János
1995. 08. 22.
Gulrich Sándor
1966. 10. 04.
László Mihály
1949. 09. 13.
Gágány Anna
1938. 08. 25.
Bencsik Krisztián
1995. 10. 14.
Spanyiel József
1939. 06. 23.
Horváth Balázsné (Sikari Teréz)
1958. 01. 07.
Fodor Orsolya
1982. 09. 07.
Lénárt Mátyás Tibor
1955. 05. 04.
Nagy Józsefné (Dinnyés Julianna) 1926. 05. 01.
Kocsis Lászlóné (Rácz Mária)
1939. 05. 01.
Vass Istvánné
(Szőnyi Mária Katalin)
1937. 07. 21.
Rizmajer Csaba
1968. 09. 04.
Zsolnai Györgyné
(Kovács Emerencia)
1945. 02. 23.
Kovács Andrásné (Kovács Erzsébet)1939. 09. 03.
Kálvin Jánosné (Strupka Terézia) 1939. 12. 30.
Sinkó Pál
1931. 01. 15.
Kókai Lajosné
(Iványi Mária Terézia)
1948. 12. 24.
Radóci Ferencné (Magyar Rozália) 1938. 04. 21.
Dr. Mikó Miklósné
Okolicsányi Veronika Ottilia
1928. 01. 04.
Bálint Mihályné (Petrányi Terézia) 1939. 07. 08.

MÉSZÁROS JÁNOS
Meghalt
2020. 04. 15.
2020. 04. 21.
2020. 05. 01.
2020. 05. 09.
2020. 05. 11.
2020. 05. 12.
2020. 05. 15.
2020. 05. 28.
2020. 05. 28.
2020. 05. 28.
2020. 06. 01.
2020. 06. 02.
2020. 06. 02.
2020. 06. 04.
2020. 06. 06.
2020. 06. 07.
2020. 06. 12.
2020. 06. 12.
2020. 06. 11.
2020. 06. 14.
2020. 06. 15.
2020. 06. 18.
2020. 06. 21.
2020. 06. 22.
2020. 06. 25.
2020. 06. 25.
2020. 07. 04.
2020. 07. 04.
2020. 07. 05.

Osztozunk a családok gyászában!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek
László Mihály búcsúztatóján, osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Ezúton köszönjük meg mindazoknak, akik Rizmajer Csaba temetésén
részt vettek. Sírjára virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Spaneyiel József
sírjára virágot, koszorút helyeztek, elkísérték utolsó útjára és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
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Elhunyt Mészáros János (1947. október 1.,
Budapest - 2020. július 11., Kecskemét) Dabasi-szőlők egykori képviselője, a településrész
köztiszteletben álló polgára.
Tősgyökeres szőlősi család második gyermekeként látta meg a napvilágot, édesapja
Mészáros János gazdálkodó, édesanyja Gergő
Rozália háztartásbeli volt. Már nagyon fiatalon besegített szüleinek a
családi gazdálkodásba, sokat dolgozott, szorgalmas, jó tanulóként
végezte az általános iskolát, majd 14 évesen munkába állt a Margitszigeti szikvízüzemben. Később a Hungaro Kamionnál helyezkedett el,
ahol autószerelői szakvizsgát tett, ügyes, jó szakemberként hamarosan
próbamester lett. Feleségével Cs. Kovács Juliannával gyermekkoruk óta
ismerték, szerették egymást, 1968 októberében kötöttek házasságot. A
Jóisten két fiúgyermekkel ajándékozta meg őket, János 1969-ben,
Gábor 1974-ben érkezett a családba. Családi életüket mindig is a harmónia, a szeretetteljes, egymásra figyelő gondoskodás jellemezte.
Gyermekei felnéztek rá, feleségével 52 boldog házasévet töltöttek
együtt. Közös életük minden percét tartalommal töltötték meg, sokat
utaztak, kirándultak, megannyi szép élményben volt részük. Odaadó
férj, szerető apa, jó közösségi ember volt. Egész életében sokat dolgozott, gazdálkodott, kertet művelt, állatokat tartott, de leginkább a vezetést szerette. Nyugdíjazását követően is munkát vállalt és évtizedekig
foglalkozott személyszállítással, idén januárig dolgozott a Reménysugár Napközi sofőrjeként. Munkájában és magánéletében is a pontosság
jellemezte. Szűkebb közösségéért, szülőfalujáért is sokat tett, 20022006-ig önkormányzati képviselői tisztséget is betöltött, ezidő alatt a
Szociális és népjóléti bizottságban teljesített szolgálatot. Aktív tagja
volt a szőlősi nyugdíjasklubnak, fontos volt számára a hagyományőrzés. Közel másfél évtizeden keresztül látta el a szüreti felvonulás bírói
tisztét, ennek az eseménynek emblematikus résztvevője volt. Szinte
nem volt olyan közösségi alkalom, amelyen ne vett volna részt, a legjobb tudása és képességei szerint szolgálva szülőföldjét.
Július 2-án reggel szívinfarktust kapott, majd kórházba került, ahol
július 11-én este visszaadta lelkét Teremtőjének.
Tisztelettel és megbecsüléssel őrizzük emlékét!
F. L.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Mezei Györgyné
(Bakos Erzsébet) sírjára virágot, koszorút helyeztek, elkísérték utolsó
útjára és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Vincze Attila Sándor temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, elkísérték utolsó útjára, és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Mészáros János temetésén
részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, utolsó útjára elkísérték, osztozva gyászunkban. Külön köszönetet mondunk egykori
munkatársai, képviselő-társai és Dabas Város Önkormányzata
kegyeletteljes részvétnyilvánításáért.
Mészáros család
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Nagyon szeretem a kisgyermekeknél azt a korszakot, amikor mindennek utánakérdeznek. Kedves emlékem az, amikor megkérdezték: „Anya
a csillagok miért nem esnek le az égről? Oda vannak ragasztva?” Ilyenkor mindig jót lehet velük beszélgetni arról, hogy az égen mindennek
helye van, mert különféle erők tartják egyben ezt a szép világot,
amelyben élhetünk.
„Ahogy a kiscsillagnak megvan a helye az égen, úgy neked is, minálunk.” – szoktam ilyenkor felelni, majd jöhet egy kedves kis ölelés. Sőt,
ilyenkor szoktam azt is elmondani, hogy Isten mindent a megfelelő
helyre teremtett: „ahova elképzelte, pont oda teremtett meg téged is...”
A csillagos égbolt a későbbiekben is ad alapos okot a beszélgetésekre. Így volt ez most is, pár napja, amikor meghallottuk a hírét a
NEOWISE üstökösnek. Egyik este egy balatoni stégre ültünk ki üstököst keresni. Mindenki egy égi csodát várt, valami ragyogó csillagra,
nagy fénycsóvával. Bár az ég ragyogóan tiszta volt, semmi különöset
nem találtunk. – Hol van hát? Te látod? – kérdezgettük egymást izgatottan. Szerencsére megszólalt egy stégen horgászó férfi: – Az üstököst keresik? Hát itt van pont szemben, előttünk, a túlpart felett egy
kicsivel. Ott lent látják? Nehezen, de megtaláltuk. Nagyobbnak és sokkal fényesebbnek hittük. Próbáltuk rögtönk fotózni, az elkészült képet
felnagyítottam a gyerekeknek.
A reakciók aranyosak voltak. A legnagyobb így szólt: – Ezt a papa is
láthatja Budapesten? Hívjuk fel gyorsan!
A középső ezt mondta: – Pont úgy néz ki, ahogy tanultunk róla!
Benne van a természetismeret könyvemben.
Majd arról kezdünk beszélgetni, hogy kb. 6000 évig megy körbe a
pályáján és milyen szerencsések lehetünk, hogy most tiszta az égbolt,
és láthatjuk.

Fotó: Balázs Gábor

„VISZLÁT 6000 ÉV MÚLVA!”

Ekkor szólalt meg a legkisebbik: – Anya, ki látta már ezt az üstököst
6000 évvel ezelőtt?
Hát megfogott a kérdéssel.
Ha látták, Mezopotámiából láthatták már, de csak szabad szemmel.
Akkor még nem volt semmilyen fényképezőgép vagy telefon...
Majd újra kérdezett: – Anya és 6000 év múlva ki fogja majd újra
látni?
Reméljük, lesz majd aki hasonlóképp örül majd neki, mint most mi!
Hirtelen gondolkodásba estem - arra gondoltam, hogy mi is lesz
6000 év múlva?
Soha bele nem gondoltam, lesz-e ember a Földön? Vigyázunk-e
annyira a Földre, hogy majd lesz egyáltalán 6000 év múlva is?
Hirtelen még jobban elkezdtünk örülni annak, hogy láthatjuk. Sorba
fotózta mindenki, még a horgász is lekapta. Bár nem fogott addig
semmit, talán ezt a legnagyobb kapást örökre megőrizheti magának.
Mi pedig szurkolhatunk tovább az emberiségnek és a NEOWISE
üstökösnek ezzel a facebook-os, kedves felirattal: „Viszlát 6000 év
múlva!”
Balog Eszter

BISZTRAI ATYA SZOBRA
A gyóni Szent Péter katolikus templom búcsúja idén rendhagyó eseménnyel gazdagodott. Gyón és Dabasi-szőlők egykori plébánosa,
Dabas Város Díszpolgára, Bisztrai László plébános mellszobrát leplezték le és szentelték fel június 28-án.
Bisztrai atya születésének 100., halálának 10. évfordulója alkalmából
kezdeményezte Dabas Város Önkormányzata a Gyóni Katolikus Egyházközséggel egyetértésben a szobor elkészítését. A búcsúi szentmisét követően Bisztrai Tibor, Laci bácsi unokaöccse idézte fel Bisztrai
atya lelkiségét – az imádság erejébe vetett hitéről beszélt. Elmondta,
hogy már gyermekkorában megnyilvánult mély hite, amikor beteg
testvére mellett imádkozva töltött egy éjszakát, majd testvére csodálatos módon gyógyulni kezdett.
Kőszegi Zoltán polgármester a gyóni közösségért végzett szolgálatát, az egyházközség épüléséért végzett fáradhatatlan munkásságát
ismertette, kiemelve, hogy a gyóniak emlékezetében ma is elevenen él
Bisztrai atya, aki életével kiérdemelte, hogy a helyi közösség szentként
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tisztelje. Gábor Emese szobrászművész Bisztrai atya lelkületét megismerve, életútjában elmélyedve alkotta meg szeretetteljes portréját.
Ország Tibor plébános köszönetet mondott az önkormányzatnak,
tott gyón néhai
hogy Bisztrai atya 100. születésnapján szobrot állíttatott
plébánosának. A szobor leleplezését követően Láng András préárult az esepost atya szentelte meg az alkotást, majd énekkel zárult
mény.
A jelenlévők közül nagyon sokan felidézték Bisztrai
trai atyával
kapcsolatos emlékeiket, virággal tisztelegtek emlékezee előtt.
Feldman
eldman
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ARANYMISE SÁRIBAN
1837. AUGUSZTUS 15-ÉN
Régi újságok lapozgatása közben gyakran
juthatunk arra a megnyugtató végkövetkeztetésre, hogy bár a különböző korok ízlése és
értékítélete szinte divatszerűen változik, de
létezésünknek az örök értékek mégis rendíthetetlen alapot adnak. A római katolikus
egyház jubileumi miséinek sorában az aranymise fogalma évszázadokkal ezelőtt is a
pappá szentelés 50. évfordulóján bemutatott ünnepélyes hálaadó szentmisét jelentette, akárcsak napjainkban. Felemelő ünnep
volt akkor is, és ma is, a papi szolgálat ötven
esztendejének megbecsülésében a társadalom mértékadó többségének megítélése
nem változott. Kivételes lehetőség, hogy ezt
két helyi vonatkozású, 183 évvel ezelőtti sajtótudósítással tudjuk érzékeltetni.
A híradások ünnepeltje Iványi János, Sári
község plébánosa. A Pesten megjelenő
Jelenkor című politikai folyóirat az 1837.
augusztus 23-i lapszámának címoldalán
tájékoztatta olvasóit a 15-én történt jeles
napról: „Sári aug. 19én. Helységünk ’s Pest
megye körvidéke lakosi f. h. 15kén ritka
ünnepélyben részesülének; ekkor ünneplé
t. i. Iványi János helybeli lelkészünk buzgó
pásztorkodása 50ik évét. Egyházunk
tömve volt a’ környék előbbkelő lakosival,
előtte pedig tömérdek hívek serege táborozott. A’ 77 éves ép erejű lelkész megható áhítattal végzé fényes egyházi
szolgálat mellett a’ szent miseáldozatot:
közben pedig Haulik József újhartyáni
lelkész velős tartalmú egyházi beszédet
tarta, ’s méltányolva említé az aranymisés áldozó erényeit. Az egyházi szertartást díszes lakoma követé, melyen többi
közt Földváry Gábor Pest megyei másod
alispánért, nemzeti játékszínünk körül
szerzett számos érdeme méltánylatául,
üdvezlő áldomások ürítettek. A’ lakomán
száznál több mindkét nemű vendég volt
jelen, ’s mindenki örvende a’ még valóban
férfias erejű tisztes aggastyán derült
kedvének.” Ugyanezen a napon a Hazai
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Tudósítások hasábjain újabb részletek láttak
napvilágot: „Sári helységben e’ folyó
hónak 15kén több ezer híveknek áhítatosságai között ment véghez az e’ helyben
sok keresztényi, különösen papi erényekkel ékeskedő, 77 esztendős, közszeretetet,
tiszteletet nyert ’s 50 hivatali éveket
leélt tisztelendő Iványi János plebánus
úrnak, valóban arany és öröm napja, vagy
jubileuma. Mely áhítatos, ’s egyszersmind
külső örömökkel is díszesített ünnepélyben, legkisebb számot vévén fel, 100 úri
barátai, ’s mind egyig tisztelői az erényes
papnak részt vettek, és a’ több mintegy
300, magyar szívességgel és bőséggel
ellátott úri vendégeknek ölelései között
poharak emeltettek, a’ többiket elhallgatván, nagyméltóságú megyés püspök gróf
Nádasdy Ferencz, ’e vallásos szertartást
nagy lelkűleg előmozdító; méltóságos
báró Laffert pártfogói hatalommal bíró
egész’ nemzetsége; ts Földváry Gábor úr,
ns Pest vármegye szeretve tisztelt 2dik
alispánja, ki a’ magyar nemzeti színházat
buzgósága által létrehozta, hosszas és
boldog életekért. Végre egy növendék
nemes ifjú, (Halász József) egy köztapsot
nyert, és a’ Sion másodszori felszentelt
öreg szolgájának szívét ’s lelkét emelő
versezetet monda el.”
Iványi János 1760-ban, Pozsonyban született. Iskoláit szülővárosában végezte,

1787-ben szentelték pappá. Szolgált Csömörön, Vácbottyánban, Nézsán és Sáriban, itt
kivételesen kétszer is. Első alkalommal 18071812 között, másodjára pedig 1825-től egészen haláláig, azaz 1839. november 13-ig. A
kilencedik és a tizenkettedik plébánosa volt
a településnek, összesen 19 évig irányította
a gyülekezetet. 1832-ben az ő időszakában
vezették be a magyar nyelvű misézést, de a
hívek tiltakozásának helyt adva, esperesi
engedéllyel végül minden harmadik misét
szlovákul tartottak meg. Köztiszteletnek és
szeretetnek örvendett nemcsak hívei körében, de a település határain túl is, melyet jól
érzékeltetnek a tudósítások. Ünneplői közül
kiemelendő gróf Nádasdy Ferenc (17851851) váci megyéspüspök, 1845 májusától
kalocsai érsek, továbbá Földváry Gábor
(1787-1854) Pest vármegye főispán helyettese, a Nemzeti Színház alapítója. Önmagáért beszél az is, hogy a teljes báró Laffert
család támogatta és jelenlétével is megtisztelte az ünnepséget. A református dabasi
Halász famíliát a még tanulmányait végző,
irodalmi hajlamú Halász József (1822?-1850)
köszöntőverssel képviselte, sajnos a köztapsot érdemlő alkotása kihullott az idő rostáján. A templomot a környék előkelősége
zsúfolásig töltötte, ezért a több ezer hívő a
szentély előtt „táborozott”. Ennyi ember
nem tévedhetett a Főtisztelendő Plébános
Úr tevékenységének megítéléséről… V. F.
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FIUME – EGY KÖZÉP-EURÓPAI VÁROS ...
– EGY KÖNYVBEMUTATÓ MARGÓJÁRA
„A múltjából kiforgatott írástudatlan hályogos szemmel vakoskodik az ismeretlen jövőnek küszöbén […] a Történelem
tanúsága nélkül – mikor is az időben visszatekintve, erényeinket és ballépéseinket vetjük mérlegre, szájunkat a forró
kásával újra megégetjük.”
(idézet, Sütő András: Nagyenyedi fügevirág c. művéből)
A Magyarul Beszélünk Kulturális Egyesület pályázati kérelmet nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-hez,
Dr. Juhász Imre: „Fiume – egy közép-európai város és kikötő
a hatalmi érdekek metszéspontjában” című kötet kiadásának
támogatására.
A CNP-KP-1-2020/1-000034. pályázati azonosító számon benyújtott kérelem pozitív elbírálásban részesült, a kötet kiadása 3 500 000 Ft-os támogatást kapott.
A különleges, sok szempontból hiánypótló kiadvány 1200
példányban készült el, bemutatására az Alkotmánybíróság
nyilvános hirdetőtermében került sor július 14-én. A rendezvényen részt vett, a könyvbemutatón hozzászólt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Sulyok Tamás, az
Alkotmánybíróság elnöke, Horváth Attila jogász, alkotmánybíró, Demeter László, a Heraldika Kiadó igazgatója. Juhász
Imre, szerzőként ismertette a kötet létrejöttének körülményeit.

hoz való 1776-os hivatalos csatolása és 1918 novembere (a
város tényleges elvesztése) közötti idő áll… A könyvben a
város történelme elsősorban a jogtörténeten keresztül, vagy
annak segítségével rajzolódik ki…
A könyv célja bemutatni a mindenkori [(a II. világháború
végéig) döntő részben] olasz lakosság leleményességét, küzdelmét a privilégiumok megtartása érdekében, és nem utolsó
sorban több ízben kinyilvánított hűségét a Szent Koronához,
Magyarországhoz. A XIX. század második felében felerősödő nacionalizmus szigorú határok közé zárta és egymással
vetélkedő ellenfelekké tette a nemzeti fejlődés különböző
színvonalán álló nemzeteket. Fiume és magyar Tengermellék
esetén, mind az osztrák birodalmi nacionalizmussal, mind a
kisnemzeti horvát nacionalizmussal való küzdelmet mutatja
be a könyv.
Ugyanakkor képet kapunk az ipar, a kikötő és általában a kereskedelmi hajózás, közlekedés közúti és vasúti formájának
ámulatba ejtő gyorsaságú fejlődéséről a »boldog békeidők«
(Osztrák-Magyar Monarchia) alatt és azt megelőzően.
100 év telt el azóta, hogy az utolsó magyar kormányzó 1918
októberének végén elhagyta a várost, amelyet akkor már egy
fellázadt, horvát legénységű gyalogezred tartott ellenőrzése
alatt. Mondhatnánk, nem kell a múlttal foglalkozni. Volt, ami
volt – vegyük tudomásul, mint megváltoztathatatlant. Persze, divatos szóval „el lehetne engedni” Fiumét, de miért is
tennénk ezt? A Ganz-Danubius fiumei hajógyárában készült
SMS Szent István csatahajó, a Fiumei Tengerészeti Akadémia (Nautica), a ma is impozáns kikötő, Fiume egész városa
és a magyar Tengermellék is történelmünk része, s mint ilyen
elvehetetlen, feledhetetlen. Így a könyv nem is tehet másként,
mint amellett teszi le a voksot, hogy nem lehet szelektálni a
nemzet emlékezetében – történelmünk egészét sajátunknak
ünk.
kell tekintenünk.”
– Szandhof
Szandhofer János –

A mű szerzője alkotmánybíró, a következő szinopszissal kezdi műve bemutatását:
„Fiume – a magyar Tengermellék története” című könyv elsősorban a magyar Szent Korona ékkövének hívott és ahhoz
Külön Testként (Cor pus Separatum) csatolt Fiume történetét
dolgozza fel úgy, hogy középpontjában a Magyar Királyság-
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MEGJÁRTAM A HADAK ÚTJÁT
Amellett, hogy mindig is érdekelt a történelem, valahogy különösen megérintett az I.
világháború időszaka. Ez a gyakorlatban
motoros utak szervezésében is megnyilvánult. A Fóti Motorbarátok Körével 2006ban és 2011-ben Galíciába az ottani front
ukrajnai és lengyelországi részére jutottam
el. Az Isonzó front még hátra volt és majd
tíz év telt el mire idén januárban egy tényleges terv állt össze. Klubtársaim közül többen is jelentkeztek. Az „Isonzó Front
Motoros Zarándoklat” tervét végül Pest
Megye Közgyűlése is támogatta, és azzal a
feladattal bízott meg minket, hogy a
megye tisztelgő koszorúját vigyük
magunkkal. Egyúttal úgy döntöttem, hogy
ahogy Dabas város zászlaját Galíciába is
magammal vittem, erre az útra szintén
magammal viszek egy Dabas zászlót elődeink áldozata előtti tisztelgés gyanánt.

2288

Ezt követően az új koronavírus-járvány
megérkezett Európába és ez sok mindent
átírt. Az Isonzó túra tervét is. Rajtam kívül
valamennyi reménybeli résztvevő lemondta az utat és próbálkozásom útitárs beszervezésére eredménytelen maradt. Ez viszont
nem tántorított el attól, hogy ha másképp
nem, hát egyedül is nekivágjak az oly régen
vágyott zarándoklatnak a hajdani harcok
helyszínére, az Isonzó völgyébe. Tisztában
voltam azzal, hogy milyen veszélyekkel jár
az egyedüli utazás motorral ismeretlen és
néha elég nehéz terepen, de egyszerűen
nem bírtam magammal, mennem kellett!
Külön aktualitást adott a zarándoklatnak a
Trianon emlékév is, nem halaszthattam el
megint egy évvel.
A folyó a Júlia-Alpokban ered, forrása
volt a Fóti Motorbarátok Köre első állomása. Amúgy ilyen forrás mondhatni nincs is,
merthogy nem is az. Benéz az ember egy
barlang száján, ami tele van türkizkék, színtiszta átlátszó vízzel húsz-harminc méter
mélyen. Ez a széle a tónak, a többi bent a
hegyben, és valahol a sziklák alatt, zúdul ki
a napvilágra a víz.

Öt napon át követtem a folyó útját a
torkolatig. A korabeli harcterek mentén
kialakított katonai temetőket, emlékhelyeket, múzeumokat látogattam végig. Összesen 17 helyen volt alkalmam az emlékezés
mementójaként a zarándoklat nemzetiszín
szalagját elhelyezni. A temetőkben mindig
eszembe jutott Gyóni Géza: Halkabban...
című verse.
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A koszorút végül az igen nehezen megközelíthető javorcai Szentlélek templomban
helyeztem el, amit még a harcok alatt épí-

A végállomásként választott Gradóban
egy ottani emlékművön találkoztam azzal a
mondattal, mellyel úgy gondolom mind-

Gyóni Géza: Halkabban...
Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered.
Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sir szegény.
Mély sirban álomtalanúl
Alszik ezer szép vőlegény.
Lányok, virágot szedjetek,
Diszitsétek a sírokat.
Nem lesz már vőlegényetek,
Ki oly szelíden simogat.
Mind hű volt s pompás férfi mind,

tettek az elesett monarchiabeli katonák
emlékére, míg a zászló a Doberdón épült
Magyar Kápolnához került.

annyian tudunk azonosulni, és egy ilyen
túra zárómondatának is tökéletesen megfelel: „Soha többé háborút!”
Dr. Kiss Miklós, Fóti Motorbarátok Köre

Kikről legendát sző a tél.
Szemük a sirból ránk tekint:
Halkabban járjon, aki él.

A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL ÉVFORDULÓJA
A 14. században az Oszmán Birodalom azzal a tervvel indult el hódító

dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsekk

útjára, hogy egész Európát leigázza. A törökök lépésről lépésre nyomul-

szentelt fel. A torony ünnepélyes átadásáraa

tak előre, II. Mehmed szultán magabiztosan állította, hogy néhány nap

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében

alatt elfoglalja a Magyar Királyság területeit és hatalmas seregével meg

szeptember 23-án került sor. Hálával és

sem áll Bécsig. Tervét három nagyszerű hadvezér - Hunyadi János,

köszönettel tartozunk Bóta Lászlónak, az

Szilágyi Mihály, valamint Kapisztrán János – húzta keresztül és hét évti-

Ómagyar Kultúra Baráti Társaság alapítójának, aki évtizedek óta sokat

zedre sikerült megállítani a törököket.

tesz ennek a történelmi eseménynek az emlékezetéért.

Az 564 évvel ezelőtti hatalmas siker a magyar történelem egyik leg-

A történelmi siker, az anekdoták és a világ számos akadémiáján okta-

ragyogóbb eseménye, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen nemcsak

tott haditervek mellett megmaradt nekünk és a világnak a déli harangszó

az ország védelmét sikerült újra szervezni, nemcsak belpolitikai kon-

intő hangja is: soha nem szabad feledni hőseinket, akik életüket adták a

szenzust sikerült elérni, hanem Európa is fellélegezhetett. A félhold

hazáért!

árnyékában a keresztény csapatok megállították a muzulmán hódítókat.
Az Országgyűlés, Kőszegi Zoltán, dr. Lezsák Sándor, dr. Nagy Gábor
Tamás és dr. Simicskó István parlamenti képviselők határozati javaslatára, 2011. július 4-én július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. Az 555. évfordulóévében készült el városunk főterén a
Hunyadi-Kapisztrán Emléktorony. A torony alapjait 2011 márciusában
fektették le majd július 22-én, a nándorfehérvári diadal immár hivatalos
emléknapján Dabason voltak a Lengyelországból hozatott harangok: a
Hit, a Remény és a Szeretet harangjai, melyeket augusztus 20-án
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SPORT

NYÁRON SEM PIHEN

A HARCOSOK KLUBJA

2020-ban a nyár is más, mint ahogy megszoktuk: a közös edzésmunka erejét újra megtapasztalva egy percig sem volt kérdés, hogy
idén a nyári hónapokban sem állunk meg. Ez a kitartó lelkesedés és
dolgozni akarás a záloga, hogy felkészülten, magabiztosan, tudásuk
legjavát adva léphessenek tanítványaink tatamira a már nagyon várt
következő versenyen, vagy épp az év végén esedékes övvizsgán.
A felkészülés fontos részeként augusztusban ismét edzőtáborban
vesz részt csapatunk Győrben, ahol az Arrabona Karate Klub meste-

rei, sensei Motzer Melinda és senpai dr. Teiszler Ágnes, valamint
növendékeik segítenek továbbtökéletesíteni a küzdőtechnikát és a
formagyakorlatok mozdulatsorait.
Szeptembertől pedig várhatóan a korábbi rend szerint, hétfőn,
szerdán és pénteken az FC Dabas Sportközpontban folytatódnak
edzéseink, melyekre szívesen fogadjuk kezdő és haladó karatékák
jelentkezését.
sensei Ábrahám Edit,
5 danos mester

TOUR DE FEKT-TÚRA

A meghirdetett kerékpártúránk a legideálisabb
időjárási feltételekkel, csodás hangulatban zajlott le. Az égiektől az esőmentes napsütést is
megkaptunk. Már a reggeli induláskor a hangulatunk emelkedetté vált, hiszen új bicajozni vágyók
csatlakoztak csapatunkhoz. Így 30 fővel teljesítettük a közel 40 km-es távot. Csoportos kirándulásra kiéhezve, felszabadultan tekertük le a
kilométereket.
Emelkedett hangulatunkról árulkodik a Borzasi
kápolnánál készült csoportképünk is.
A programunk fénypontjaként, mint a kitűnő
tanulóknak, pizzaparty volt a jutalom. Befejezésként megbeszéltük a következő kerékpártúránk útvonalát. Egy jókedvű, remek napot
töltöttünk együtt. Aki kimaradt, lemaradt egy
vírusölő, egészségmegőrző kerekezésről.
TOUR de FEKT Kerékpáros Baráti Kör
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GYEREKSAROK

BÁBEL ANTÓNIA

SZÉLFÚTTA HAJ
Szélfútta Haj – ismeritek –,
Rollerével elsuhan.
Nyári mocsarat kerüli
Önfeledten, boldogan.
Körbe-körbe, löki magát,
A sáróceán körül,
– Jó nagy adag a teraszon –,
S ennek ő szívből örül.
Kócos most is, ahogy mindig,
Lám, a fésű nem barát,
Szalmatörek és falevél
Díszíti a varkocsát.
Az arcán szívecske, régi
Rúzsomnak piros nyoma,
Lapáttal épít sárvárat,
Placcs, placcs, placcs, placcs, placcs oda.
Fehér hollóbőr nadrágja,

Vagy talán inkább szürke,
Ülepén egy fekete folt,
A baj el nem kerülte.
Virágmintás mokaszinja,
Tocsog benne jaj! a sár,
Nyerít a fém ló, újra fel!
Hívja őt a vad mocsár.
Megcsillan az ezüst tó is,
Ruhás lavór áldozat,
A tág prérin Szélfútta Haj
Kergeti az álmokat.
S én – tudjátok –, Nagy Serpenyő
Hagyom, hiszen még gyerek.
Napkeltekor fogok mindent,
S bungallónkból a folyóra
Mosni megyek.

A MÚZSÁK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
FELVÉTELT HIRDET
AZ ALÁBBI ZENEI TANSZAKOKRA:
- zenei előképző
- zongora, szintetizátor
tizátor
- cselló, hegedű
- klarinét
- trombita, kürt, harsona
- fuvola, furulya
- ütőhangszerek
- gitár
- szaxofon
- magánének

2020. július–augusztus

MŰVÉSZETI TANSZAKOKRA:
- társastánc
- GRAFIKA ÉS FESTÉSZET (ÚJ!)
A jelentkezési
jelentke
lap letölthető:
www.muzsak-dabas/jelentkezesi
lap
www.muzsak
beküldhető: muzsamuveszet@gmail.com
e-mail címre, valamint személyesen,
ügyeleti időben (páratlan heteken szerdánként
9–14 óráig) beadható az iskolában:
Dabas, Kossuth László u. 1.
Telefonszámunk: 06 29/361 771
06 70/432 6870
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A Dabas Városi Nyugdíjasklub Egyesülete
és a Gyóni Géza Irodalmi Kör szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

Cserna Ildikó Katalin
Liszt Ferenc-, és Artisjus díjas operaénekesnő

ÉNEKEK MÁRIÁHOZ
című estjére.

Helyszín:
Kossuth Kulturális Központ
(2370 Dabas, Szent István tér 58.)

Időpont:
2020. augusztus 31. (hétfő) 18 óra
A műsorban Ennio Morricone, Puccini,
Várnai Zseni, De Curits, Caccini, C. Frank
és Wolf Péter világhírű műveit
hallgathatják meg az érdeklődők.
A rendezvény a „Köszönjük Magyarország”

program keretében és támogatásával
valósul meg.

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

WWW.DABAS.HU

