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Bieber Mária:

TANÉVNYITÓRA

Hírül adta a tévé, bemondta a rádió,
hogy immáron véget ért a boldog vakáció.
Útra kelnek a gólyák, elröpülnek a fecskék,
csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét:
megharcolni vitézül számtalan számháborút,
és nem riadni vissza, hogyha titkot rejt az út,
bejárni a csűfcsavar *szavak labirintusát,
ország-világ látja majd, mit tud ez az ifjúság.
Én például azt tudom, hogy a hulló falevél zörgős,
tarka szőnyegét hóval lepi be a tél.
S jön a szeles december fogvacogtató faggyal,
de jön a Mikulás is, és nyomában az Angyal.
Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra,
hiszen vidám nyár köszönt a virágdús tavaszra.
Lesz még játék, vigalom, tréfa és zenebona,
hiszen nem tart örökké semmiféle iskola.
Nosza, lépjünk be azért most ezen a küszöbön,
hogy kiléphessünk rajta, ha a víg nyár beköszön!
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ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE
„Megszólítlak alázattal, s könyörögve kérlek,
Tekints le az országunkra és a magyar népre.”

Fotók: Karlik Dóra

Juhászné Bérces Anikó: Fohász Szent István királyhoz

Augusztus 20-át, államalapító Szent István
királyunk napját a Magyarok Nagyasszonya
templomban ünnepelhettük. Péntek Zsolt
segédlelkész által celebrált ünnepi szent
misét követően a Szent János Katolikus
Általános Iskola tanulói, Simon András
szavalatával és a Szentjánosbogár Kórus
meghitt és méltó műsorával tette emelke
detté az ünnepséget. A tavaszi járványügyi
veszélyhelyzet miatt idén a mindennapjaink
teljesen megváltoztak. Több olyan kitün
tetést nem tudtunk átadni, amelyeket
hagyományosan a tavaszi és koranyári
ünnepek, jeles napok alkalmából szoktunk
adományozni.
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Dabas Város Díszpolgára kitüntető
címet idén Valenytik Ferenc helytörté
nészvehette át. A Dabas Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díjat a képviselő-testület
Vargáné Kovács Éva pedagógusnak
adományozta. A z Év Dabasi Diákja
kitüntetést pedig Zólyomi Viven és Latyák
Domonkos kapták.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi
beszédében kiemelte: „Augusztus 20-án
feltehetjük a kérdést, hogy volt-e értelme
annak a sok küzdelemnek, sok áldozatnak,
amit a magyar nemzet meghozott több
mint ezer év alatt? Azt kell, hogy mondjuk
igen, volt értelme! Mert van jelenünk és

igenis van jövőnk. 2020-ban, nekünk,
magyaroknak, dabasiaknak tisztában kell
lennünk azzal, hogy feladatunk van,
nemcsak családunkban és hazánkban,
hanem a világon is.”
A z ünnepség zárásaként az
intézmények és a civil szervezetek
képviselői közös koszorúval tisztelegtek
Szent István szobránál. Az idei évben 300
darab, a vírush el yzet miat t előre
csomagolt mini újkenyeret szentelt meg
Péntek atya, amit az ünnepség végén bárki
hazavihetett a Kőszegi Pék és Társa Kft.
jóvoltából.
K. D.
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Az Év Dabasi Diákja
VALENTYIK FERENC
Dabas Város Díszpolgára
A Dabas Város Díszpolgára kitüntetést
minden évben olyan személynek
adományozza a képviselő-testület, aki
Dabason született vagy tevékenysége során
Dabashoz kötődött, a városért kiemelkedően
tevékenykedett, a város lakóinak érdekében
maradandót alkotot t. I dén, amikor
településünk fennállásának 750. évfordulóját
ünn epeljük , e g y ol yan s zem él yn ek
adományozza az önkormányzat, aki a város
történelmi múltjának kutatásában jelentős
eredményeket ért el. Elődeink életművének
megőrzésében és továbbörökítésében élen
jár, munkássága iránti köszönetünk és
hálánk kifejezése a kitüntetés. A fenti
szempontok alapján 2020-ban a Dabas
Város Díszpolgára elismerést Valenytik
Ferenc helytörténésznek adományozta a
képviselő-testület.
Valentyik Ferenc a helyi hagyományok és
értékek védelme érdekében kezdett el
helytörténeti kutatással foglalkozni
évtizedekkel ezelőtt. Minden érdekli, ami
városunk elődtelepülésein, Alsó- és
Felsődabason, Sáriban, Gyónon, Dabasiszőlőkben és a hozzájuk tartozó területeken
történt és értéket képvisel. Jelentős szerepe
volt a megújult Gyóni Géza Emlékszoba és
az 56-os Büszkeségpont tárlatának
összeállításában.
Idén a Köszönet és a Hálaadás évében
s zer e tn én k m e g kö s zö n n i a vá ro s
helytörténetének feltárásában végzett
több évtizedes munkásságát, amellyel
h oz z á j á rult a Da b a s on él ők h el yi
identitásának erősödéséhez.
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VARGÁNÉ KOVÁCS ÉVA
Dabas Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díj
A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj
annak a kiváló pedagógusnak adható,
aki munkássága jelentős részében
Dabason dolgozott.
Vargáné Kovács Éva 39 éve dolgozik
a Gyóni Géza Általános Iskolában.
Munkája során generációk tapasz
talhatták meg magyar nyelvünk szép
ségeit, melynek ápolását a szívén viseli.
Az iskolai rendezvények, ünnepségek
szervező tagja, kreatív, sokrétű ötleteivel
színessé teszi az iskolai és az önkor
mányzati rendezvényeket. Energikus,
vidám, jó, humorú személyiségével a
tantestület meghatározó tagja. Három
gyermek édesanyja, hiteles pedagógus
egyéniségét, a tanítás iránti szeretetét
mi sem bizon yítja jobban, mint, hogy
közülük a két nagyobbik Adrienn és
Csaba, szintén a pedagógus pályát
választották hivatásul. Natália pedig a
felsőfokú tanulmányaira készül.
A kitüntetés átadásával szeretnénk
kifejezni köszönetünket és hálánkat
tanárnőnek a város ifjú ságáér t,
különösen is a felnövekedő gyóni
nemzedékekért végzett közel négy
évtizedes munkásságáért.

ZÓLYOMI VIVIEN a Dabasi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 8. osztályos
tanulója volt.
Nyolc éven át kitűnő volt a tanulmányi
eredménye, példamutató a magatartása és
a szorgalma. Mindezek mellett 2017 óta a
dunaharaszti Dance Feeling Tánciskola
növendéke, ah ol 2018-ban ke zdet t
versenyezni, kiemelkedő hazai és nemzetközi
eredményekkel büszkélkedhet. Az idei
tanév től a Dabasi Tánc sic s Mih ál y
Gimnáziumban folytatja tanulmányait.

LAT YÁK DOMONKOS a Gyóni Géza
Általános Iskola tanulója volt, 8 éven át
kitűnő eredménnyel. Tehetsége már kiskora
óta megmutatkozott, hazai és nemzetközi
gitárversenyeken kiemelkedő eredményeket
ért el. Évekig gitárművésznek készült, de
kiválóan szerepel versmondó versenyeken,
innen indult gyermekszínészi karrierje is. A
Madách Színház Gyermekkórusában két
évig énekelt, többek között szerepelt
Webber Rocksuli című darabjában is. Mára a
termé szet tudományok felé fordult
érdeklődése, a kvantumfizika érdekli.
Tanulmányait Kecskeméten a Piarista
Gimnáziumban folytatja.
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NYÁRI TÁBOROK VÁROSUNKBAN
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL
ELSŐSEGÉLYTÁBOR
Véget ért az 5. elsősegély tábor a dabasi „alapítványi mentő”
szervezésében.
Augusztus 10. és 15. között került megrendezésre az ötödik
elsősegély táborunk. A táborban 11 új és 4 már visszatérő gyermek
vett részt, valamint közösségi szolgálat keretében néhány dabasi
gimnazista.

A táborban a gyermekek elsajátították az elsősegély fortélyait,
az újraélesztést, a mentőhívás menetét és számos érdekes ötletet.
A megszokott módon délelőtt és délután egy-egy óra oktatás és
mentési gyakorlat volt, a köztes időben lehetett kézműves
foglalkozáson részt venni, vagy éppen kint, a mentőállomásunk
udvarán kialakított focipályán focizni.
Naponta utaztunk a mentőautókkal is, és minden nap
megcsodálhatták a gyerekek a mentőautók felszereléseit.
Egy félnapot a Dabasi strandon is eltöltöttünk, valamint
kisvonatoztunk is.
A „Dabasi Ebisi” jóvoltából kutyás bemutatón is részt vehettünk,
amit a gyerekek nagyon élveztek.
A program oklevelek átadásával és egy óriási mentőautó alakú
torta felkínálásával zárult.
A szervezők nagyon köszönik a segítők munkáját, az
Önkormányzat támogatását.
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BŰVÉSZTÁBOR
Nagyon szuperül sikerült az első dabasi Bűvésztábor. Mi is
izgatottan vártuk a gyerekekkel együtt a sok-sok varázslatot,
bűvészkedést. Nagyon exkluzív helyszínen, a Halász Móriczkúriában lehettünk és ennek nagyon örültünk.
Az első nap, rövid játékos ismerkedés után, bűvész show-val
kezdtük a hetünket, egy 40 perces műsorral kedveskedtünk a
gyerekeknek. Ezután betekintést nyerhettek a varázslat világába.
A hét folyamán 20-25 izgalmas és látványos trükköt tanítottunk
meg a gyerekeknek, az ehhez szükséges kellékeket együtt
készítettük el velük.
A hét folyamán meglátogattuk a Kamra (Be)szabaduló Szobát,
kisvonattal ellátogattunk a Sári Rétesházhoz, illetve kirándulást
tettünk a zarándokúton. Közben sokat készültünk a pénteki
gyerekek által bemutatott bűvészműsorra.
A szülőknek nagyon tetszett az előadásuk. Emlékezetes és
varázslatos pillanatokat adtak nekünk is, és a visszajelzések
alapján szinte már követelik a jövő évi folytatást tőlünk.
Nagyon büszkék voltunk az ifjú bűvésznövendékekre. Mindenki
nagyon jól érezte magát, és többen azt mondták, hogy ez volt
eddigi életük legjobb tábora, mert itt megtanultak varázsolni.
Szeretném megköszönni Susán Péter bűvész kollégámnak,
Dabas Város Önkormányzatának, Jurácsik Andreának, a Halász
Móricz-kúriának, a Rádió Dabasnak és Televíziónak, valamint
mindenkinek, aki segített abban, hogy a tábor ilyen színvonalasan
megvalósulhasson.
Sok szeretettel várunk mindenkit a jövőre is megrendezésre
kerülő második dabasi Bűvésztáborban!
A nagy érdeklődésre való tekintettel szeptembertől induló
bűvész szakkör egyeztetése folyik a Kossuth Lajos Általános
Iskolában. Részletek hamarosan.
Köszönettel és szeretettel,
Makkai Miklós
bűvész
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KARITÁSZ-TÁBOR

Fotók: Bennárik Tamás

A z idei Karitász-táborunk július 20–24. között került
megrendezésre. Az elmúlt évekhez hasonlóan, az idén is sok
rászoruló gyermeknek tudtunk örömet szerezni, hiszen ötvenen

vettek részt táborunkban. Több
programmal is készültünk, volt
kézműveskedés, kürtős kalács sütés,
kisvonatozás, kajakozás, lovaglás, még
egy mentőautóval is ismerkedhettek a
gyerekek. Az utolsó napon szent
misével és emléklapok kiosztásával
zárult a tábor.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindazok segítségét, akik hozzá
járultak táborunk programjaihoz!
„ Jót tenni jó!”
Fojta Péterné, Felsődabasi Karitász

STRAND- ÉS SPORTTÁBOR
Ebben az évben tartottuk a 24. és 25. táborunkat. Kilenc évvel ezelőtt
álmodtuk meg Gogolák Palival, hogy a strand területén változatos
programokkal teli tábort szervezzünk. Büszkén mondhatjuk, hogy
hagyománnyá váltak a „Strandtáborok” és minden évben maximális
létszámú gyermek vesz részt rajtuk.
Szerencsére az időjárás mindkét hétben nekünk kedvezett. Igazi
strandidőnk volt, rengeteg vizesjátékkal, fürdőzéssel.
Ebben az évben sem maradhatott el a „mozi-nap”, melyet bringa-túra
keretében a Táncsics Gimnáziumban töltöttünk el, majd meglepetés
fagyizás várta a gyerekeket.
Mindkét héten – egy-egy délelőtt – kisvonattal jártuk be a várost,
közben pedig a sportcsarnok mögötti játszótéren és kondi-parkban
pihentünk meg.
Belekóstolhattak a gyerekek a tájékozódási futás világába is, az
„Ismerd meg a strandot” tájékozódási verseny keretén belül, melyet
kiscsapatokban, együtt, egymást segítve kellett végigcsinálniuk.
Az utóbbi évek méltán népszerű játéka pedig a Számháború lett, ami
–mindamellett, hogy hangulatos időtöltés – nagyon jól fejleszti az
együttműködési képességet, a gondolkodást is.
Nagykáldi-Vámos Évi
Jövőre újra találkozunk!
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VÁNDORTÁBOR
Börzsöny, 07. 27.–08. 05.
Szokatlan élmény, felejthetetlen élmény – egy a 40-es éveikben járó
és idősebb felnőtteknek nem hangzik idegenül a vándortábor kifejezés.
Az ő iskolás éveikben ez még egy működő mozgalom volt, mivel volt
még úttörőség. Aztán az úttörőség megszűnésével a táborozásnak ez
a műfaja feledésbe merült.
Egészen 2017-ig, amikor is a vándortáborozás újraindítását
kezdeményező Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos, az Országos Erdészeti Egyesület koordinálásával a
programot valóban útjára is indította.
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Az egyes útvonalak működtetését a helyi erdőgazdaságok
szakemberei végzik. Ők gondoskodnak a táborhelyek kialakításáról, az
étkeztetésről, a helyi programszervezésről. Az ország kilenc
tájegységén, kilenc jelzett túraútvonalon, egy hét alatt 50–90 km-t
tesznek meg a csoportok. Bővebben a www.erdeivandor.hu – oldalon
lehet tájékozódni. A táborvezetést olyan pedagógusokra bízzák, akik
elvégzik a gyalogos vándortábor-vezető továbbképzést.
Így jutottunk el mi, 8 dabasi gyerek és 3 szülő, Nagyné Horváth
Anita tanárnő (Gyóni Géza Általános Iskola) szervezésével és
vezetésével július utolsó hetében a Börzsöny északi szegletébe.
Csatlakoztunk egy Tengelicről érkezett 7 fős csapathoz, így összesen
19-en vándoroltunk 7 napon át. Indultunk Diósjenőről és érkeztünk
közel a szlovák határhoz, Bernecebarátiba.
Hogy mi minden történt útközben? Olyan helyeken jártunk,
amelyekről eddig sosem hallottunk: a pénzásási és kútbereki turistaház,
a káprázatos kilátással bíró Drégely vára és a Szondi Kiállítótér
Drégelypalánkon, ahol nagyon klassz kisfilmet láttunk a vár és Szondy
György történetéről, ahol a gyerekek korhű ruhákba öltözhettek és
népi játékokat játszottak.
Katonai sátrakban aludtunk, katonai ágyakon, sündisznó falatozást
is hallgattunk, mivel éjszakára bent maradt a sátorban a pogácsa.
Számháborúztunk, ipiapacsoztunk, éjszakai túráztunk,
tábortűznél szalonnát sütöttünk és énekeltünk, éjszakai vadlesen
ültünk és figyeltünk, Kemencén az Erdei Múzeumvasúton utaztunk
és strandoltunk egy gyöngyszem kis strandon a hegyek által
körülölelve.
De legfőképpen túráztunk, vándoroltunk minden nap. Hol kicsit
többet, hol kicsit kevesebbet, de minden nap úton voltunk. Zölderdőt
láttunk egész héten, hihetetlen csendet hallgattunk éjjel a sátrakban,
embert és házakat, autót és fényszennyezést alig láttunk, sokat
nevettünk, sosem szomorkodtunk vagy unatkoztunk… és persze
elfáradtunk.
Mindeközben mi mindent tanultak a gyerekek? Ésszerűen bepakolni
egy hátizsákba, amit egész héten a hátukon hordtak, vonatozni,
pályaudvaron tájékozódni, kalauztól jegyet venni, hegyre felkaptatni,
erőt és innivalót beosztani, kitartónak maradni, az utat és nem a célt
figyelni, barátkozni, együtt mókázni, lassítani, élvezni a természetben
levést. Megtapasztalták önmagukról, hogy képesek egy meredeknek
tűnő hegyet megmászni, van hozzá erejük és kitartásuk. Ugye nem kell
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megmagyarázni, micsoda önbizalmat, önmagukba vetett hitet erősít
ez az élmény? Nap mint nap.
Ezért is ajánlom szeretettel és jó szívvel minden kedves
szülőtársamnak, hogy jövőre – mert jövőre is megyünk vándortáborozni
– figyeljék a közösségi oldalakat, és használják ki ezt a nagyszerű
lehetőséget.
Életre szóló élmény ez a gyerekeknek.
Ha megmutatjuk nekik, hogy kimenni a természetbe járni egyet,
mindig adott lehetőség lesz az életükben, ha kikapcsolódni, feltöltődni
vágynak, akkor már nagy kincset adtunk a kezükbe.
Anita tanárnő egy túraszakkör indítását is tervezi, aminek keretén
belül biztos elmegyünk többször is erdőt járni. Tehát a következő
vándortáborig – amit mi már most nagyon várunk – lesz lehetőségük
azoknak a gyerekeknek is ismerkedni a túrázással, akik eddig még nem
indultak útnak-hegynek egyszer sem.
Fojta Szilvia

ANGOL - NÉMET NAPKÖZIS TÁBOR
Július 27–31. között került megrendezésre, összességében
immáron harmadik alkalommal az angol–német napközis
táborunk a dabasi Gombay–Dinnyés-kúriában, Rácz Tamás
nyelvtanár vezetésével. A tábor segítő pedagógusa Ráczné Walter
Annamária volt.
A nyelvi táborban sikerült megvalósítanunk az előzetesen
kitűzött céljainkat. Elsődleges és legfontosabb célkitűzésként a
szóbeli, kommunikatív képességek fejlesztését határoztuk meg.
Mindezt szituációs játékokkal, idegen nyelvű énekes körjátékokkal,
idegen nyelvű társasjátékok használatával igyekeztünk
megvalósítani. Mind a csoport, mind a páros és egyéni
munkaformákat alkalmaz va próbáltuk a g yerekekkel
megszerettetni az angol és a német nyelvet.
Továbbá nagy hangsúlyt fektettünk az alapnyelvtan
tisztázására, világossá tételére, ezt szókártyák illetve nagy
nyelvtani plakátok segítségével tettük.
A kúria hűvös kertjében rendszeresen mozogtunk, segítve
ezzel is az új információk beépülésének folyamatát. A gyerekek
számháborúztak, sorversenyeken vettek részt, illetve labdás
játékok is színesítették az elfoglaltságokat, de fagylaltozni és
játszótérre is vittük a nebulókat.
Pénteken az önkormányzat által a rendelkezésünkre bocsátott
kisvonattal idegen nyelvű városnézést tartottunk, aminek a
végén a Szent Jakab sétánynál megpihentünk.
A gyermekek számára a tábor során biztosítottunk napi
háromszori étkezést: tízórait és uzsonnát a Vogtland Pékségből
hozattunk, ebédelni pedig a Rézangyal Étterembe jártunk.
Összességében a tábor jó hangulatban, a játékos tanulás
jegyében telt el, mind a gyermekek, mind a szülők megelégedésére.
Jövőre remélhetőleg folytatjuk!
a szervezők
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SPORTTÁBOR – FIÚ

Sok- sok mozgással kell élni mindennapjainkat, ez volt a cél a tábor
kapcsán is, mely szerintem remekül megvalósult!
Minden nap foglalkozások keretében ismeretet szereztek a
gyerekek a testükről, az egészséges életmódról, sportágakról, majd
pedig a tornateremben egy órás edzésen vettek részt a fiúk, ahol
fejlesztettük a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, testtartásjavító és
erősítő feladatokat végeztek, valamint számos új eszközt is
kipróbálhattak a különböző akadálypályák során, melyek mindig
nagy sikert arattak. Természetesen a játékok sem maradtak ki a
napi programok közül. Rajzoltunk, ragasztottunk, vágtunk, így a
finom motorikájukat is fejlesztettük. Valamint volt egy kis agytorna
is, amit szintén örömmel fogadtak.
Keddi napon ellátogattunk a Dabasi Mentőállomásra, ahol sok
mindent megtudhattak Misi bácsitól a mentősök életéről, a
mentőautókat pedig belülről is megtekinthették, kipróbálhattak
néhány eszközt is.
Fő témánk kalózprogram jegyében valósult meg, kincses
térképet készítettek, kalóz nevet választottak maguknak, szemkötőt
csináltak és a hét utolsó napján megkeresték a kincses ládát is, ami
tele volt finom kincsekkel.
Szigethalomra kirándultunk az Emese Parkba (Várfaluba), ahol a
gyerekek visszarepültek az időben 1100 évet, sok érdekességet
láttak, hallottak és kipróbálhattak a korra jellemző tevékenységeket
pl.: íjászkodást, evezést és gyertyaöntést.
Erdei tornapál yán a tornae szközökön is torná z tak ,
egyensúlyoztak, erősítettek, valamint fára is másztak a gyerekek.
Kisvonattal kirándultunk a Wellis Utánpótlás Központjába, ahol egy
szuper délutánt töltöttek el, és még a pezsgőfürdőt is kipró
bálhatták.
Összességében egy élményteli hetet töltöttünk el közösen, ahol
sok barátság szövődött és jól összekovácsolódott a társaság.

jártunk, ahol sok csodában gyönyörködhettünk, erdei tornapályán
tornáztunk, kirándultunk Szigethalomra az Emese Parkba, ahol az
„időutazás” hatalmas élményt nyújtott mindenki számára.
Kisvonattal egy birtokra utaztunk, ahol lovakat csodálhattunk és
etethettünk, valamint egy játszótérre is ellátogattunk, amit aztán
jól birokba is vettünk.
Minden nap fejlesztő-, kézügyesség és agytorna foglalkozásokon
vettek részt a gyerekek, 6o perces edzés volt tornateremben,
valamint a délután folyamán is torna-akrobatika elemek
gyakorlásával foglalkoztunk. A finom motorika fejlesztés jegyében,
csodaszép karkötőket készítettek a lányok, amit utána le sem
vettek a kezükről.
Fő témánk a család, gyökereink voltak, aminek kapcsán családfát
is készítettünk, végig vezettük a saját családi vonalainkat,
átbeszéltük a külső, belső tulajdonságaikat, és hogy milyen fontos
ismerni, ápolni a családi kapcsolatainkat, hagyományainkat, emlékül
pedig egy családfa medálos nyakláncolt kaptak a lányok.
Összességében egy tartalmas, sokrétű program résztvevői
voltak a gyerekek és rengeteg barátság szövődött közöttük.
Kucsákné Zsákai Mária

,,VIZES” TÁBOR
2020. JÚLIUS 6–10.

TORNATÁBOR - LÁNY
Napjainkban a gyerekek rengeteg időt töltenek képernyő előtt
(tablet, telefon, laptot stb) így kevesebbet mozognak, ezáltal a testi,
agyi képességeik kevésbé fejlődnek. A tornatábor célja elsősorban a
mozgás megszerettetése volt programokkal, élménnyekkel
egybekötve.
Kiváló, meleg időben tölthettünk el egy hetet a gyerekekkel, amit
ismét sikerült aktívan, élménydúsan megélnünk. Lepkeházban
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A táborban 15 gyerek vett részt, és mivel csak néhányan ismerték
egymást, ezért az első nap az ismerkedés jegyében zajlott.
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Az első két nap a kézműves foglalkozások jegyében telt, ahol
többek között elemlámpával ,,megvilágított” tenger mélyét
készítettünk papírból, akváriumot csináltunk papírtányérból.
Szerdán elsétáltunk a Levendulaházhoz levendulát szedni, és
útközben megálltunk fagyizni is. Kipróbáltuk a mezítlábas parkot
is, ami nagyon tetszett a gyerekeknek. Ezután megnéztük a
Lepkeházat, majd egy óra lovaskocsizás következett sok
élménnyel.
Csütörtökön a kisvonattal a Wellisbe mentünk egy
gyárlátogatásra, ami nagyon izgalmas betekintésre adott
lehetőséget a gyártási folyamatokba. Ezután a Sári Tájházat, a
Rétesházat és a Zarándokházat nézhettük meg, délután pedig a
Szent Jakab sétányt jártuk végig, s megmásztuk a kilátót is.
A csatorna parton telepedtünk le játszani, majd két órát
kajakoztunk. Pénteken egész nap a strandon voltunk, ahol a
gyerekek nagyon élvezték a fürdést. Nagyon jó lezárása volt ez a
hétnek, a tábornak.

,,LEVEGŐS” TÁBOR

A második táboromban is 15 gyerek vett részt. Az első nap az
ismerkedés jegyében zajlott, mivel nagyon sok volt még számomra
is az új gyerek. Nemcsak Dabasról, hanem Újhartyánról, Kakucsról
és még Újlengyelből is jött kisdiák a táboromba. A délelőtti
kézműves foglalkozáson sárkány zoknibábot készítettünk, ami
hamar a gyerekek kedvence lett, délután pedig hőlégballont
készítettünk WC-papír gurigából. A második napon – mivel a többi
napra rosszabb időt jósoltak – a strandon voltunk. Szerdán délelőtt
elsétáltunk megnézni a Gyóni Tájházat, majd a Miloszerni
Vendégházat tekinthettük meg, ahol sok érdekes népi játékot
próbálhattunk ki és még mentaszörpöt is kaptunk hűsítőnek a
melegben.
Ismét nagy élmény volt a Levendulaház és a mezítlábas park is.
A Lepkeházban pedig egy hét alatt egy újabb teremmel bővült a
kiállítás. A lovaskocsizás most sem maradhatott el.
Pénteken kisvonatozással egybekötött gyárlátogatáson vettünk
részt a Zsiki Kft-nél. Megnéztük a közelben lévő Malév-tavat, s egy
jót játszottunk az ott lévő új játszótéren. Hazafelé megnéztük
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Felső-Dabason a régi iskolát, ami nagyon tetszett a gyerekeknek,
majd a Holokauszt házat is meglátogattuk.
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak a csodálatos
helyszín biztosítását és a segítséget a táborokhoz! Nagyon jól
sikerült mindkét tábor, a gyerekek és én is nagyon jól éreztük
magunkat!
Burián Erika-táborvezető

HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁBOR
Augusztus elején került megrendezésre
az I. Hagyományőrző Gyermektábor a
Sári Zarándokház és a Sári Szlovák
Önkormányzat szervezésében. Az
egyhetes programmal elsődleges
célunk volt, hogy élvezhető, játékos
formában ismertessük meg a
g yermekekkel a népi kultúrát,
örök sé geinket. A z öt nap alat t
foglalkoztunk többek között nemezeléssel,
levendula termékek készítésével, a ládafestés
alapjaival, agyagozással és néptánccal. Olyan gasztronómiai
hagyományok voltak terítéken, mint a szilvásgombóc, a csokoládéés a főtt kukorica készítés. A programok egyik legfontosabb eleme
volt a szlovák nyelv oktatása. Játékos formában ismerkedtek meg a
kicsik számos szlovák szóval, mondókával és népdallal. Különleges

élmény volt a katonai
hagyományok bemuta
tója, valamint a hangszer
simogató is, melynek
keretében a citera volt
terítéken. A kötött progra
mok mellett hagytunk két napot kirándulásra is. A városi
kisvonattal felfedeztük Dabas számos pontját, valamint
ellátogattunk a Veresegyházi Medveotthonba is.
Még véget sem ért a tábor, de a gyermekek és a szülők részéről is
folyamatosan jött a kérdés: ugye jövőre is lesz tábor? Jelentjük, lesz
folytatás!
Gogolák Mariann
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2020 júliusában és augusztusában kötöttek házasságot:
július 17.
Kosik Attila–Horváth Sarolta
Láng Csaba–Somogyi Zsuzsanna
Czeróczki Róbert János–Kucsera Renáta
Ladányi Zoltán–Török Adrienn Teréz
július 18.
Csorba Péter–Kristóf Nikolett
Durai Norbert–Vidó Virág
Kosztolányi Róbert–Zakariás Lívia Teréz
július 24.
Rohr Péter–Kakucs Ivette
július 25.
Ujvári Gábor–Nagy Daniella
augusztus 1. Czavalinga Dénes Zsolt–Mészáros Dóra Eszter
Sári Tamás–Várdai Lilla
Tokaji Kristóf–Gervai Dóra
Csernus-Lukács Gábor–Árpási Rebeka
augusztus 7. Szmetana Csaba–Mészáros Zsuzsanna
augusztus 8. Orosz Márk–Péli Diána
Szakács Norbert–Rizmajer Alexandra
augusztus 14. Wachtler László–Serfel Klára
Németh Attila–Harmincz Judit
Garajszki Dániel–Hende Cintia Tímea
Hujbert Flórián–Erdélyi Laura
Janicsák Tibor–Rojcsik Rita
Vasas Gergő–Dávid Fanni
augusztus 15. Nagy István–Galgóczi Krisztina Gyöngyi
Gangel Zsolt–Kovács Edit Kinga
augusztus 19. Nyúl Benjamin Béla–Jankulár Viktória
Krigel Mária–Szabó Csaba
Borsos Szabolcs–Dr. Mendi Alexandra
Csoma László–Szabó Gizella
augusztus 21. Kaldenekker Csaba–Kemsei Tímea
Gáspár András Tamás – Dr. Ács Nóra
augusztus 22. Jancsovics János–Hanák Nikolett
Tolnai Béla–Mihály Tímea Katalin
Hajdu Zoltán Balázs–Zátrok Renáta
55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
június 05.
Opóczki László–Petrányi Erzsébet
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 15. Balogh Sándor–Kovács Mária
augusztus 21. Szegfi János Pál–Szlezák Terézia
augusztus 22. Jarábik József–Harmati Julianna
augusztus 28. Sponga János–Mráz Ágnes
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 1. Majeczki Miklós–Horváth Piroska Margit
augusztus 2. Kurta József–Zsolnai Piroska
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augusztus 09. Kollár László–Vitvindics Mária
Sziráki Mihály–Kecskés Erika
augusztus 22. Kulcsár Zoltán–Janicsák Ilona
augusztus 30. Zadunajszki József–Gergelyfi Julianna

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 03. Mezei György–Varga Eszter Mária
Kovács István–Vásáreczki Sarolta
augusztus 17. Maris Ferenc–Kató Erika
augusztus 18. Farkas Tamás–Kovács Judit
augusztus 24. Pádár Csaba Sándor–Bádogi Piroska
augusztus 25. Kósa Gábor Gyula–Gugyerás Tímea
Brezony János–Libor Judit Csilla
augusztus 31. Szabados János–Laczkó Magdolna
Ujvári Gábor–Laczkó Éva
25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
Június 2.
Raffael István–Boros Andrea
Június 17.
Marth János–Besztercei Julianna		
Lőrinczki Péter–Balogh Krisztina		
Június 24.
Csorba Péter Gyula–Béres Zsuzsanna		
Medve Mihály–Ludas Mónika			
Július 7.
Pálfi Gyula–Kozma Ildikó
Július 14.
Farkas János–Kaszala Zsuzsanna
Július 22.
Kiripóczki István–Sztojka Enikő
Garajszki Gábor–Hornyák Erika
Július 28.
Bukovszki Jenő–Balázs Katalin
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 5. Laczkó József–Szőnyi Edina
augusztus 12. Feth Balázs–Bátki Nikoletta
Sárvári Zoltán–Újvári Gabriella
augusztus 17. Windberg Csaba–Garajszki Erika
augusztus 19. Fojta Dániel–Majoros Katalin
augusztus 26. Andristyák József–Lévai Rita
Kecskés Csaba–Gér Krisztina Margit
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 7. Cserkó Róbert–Lovistyek Renáta
Jurászik Dániel–Mohai Piroska
augusztus 14. Bálint János–Bukovszki Katalin
augusztus 30. Boruzs Zoltán–Szpacsinszka Oleszja
Olekszandrivna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Erdei Lotti
Melczer Milla Petra
Balázs Gergő
Kancsár Nara
Barta Máté
Janicsák Nadett
Szabó Benett
Zátrok Henrik
Ungvári Dániel
Horváth Csenge
Horváth Ervin
Nyiri Szófia

Anya
Zsitva Anna
Juhász Ágnes
Szabó Júlia
Kenderes Kinga
Mátyás Henrietta
Szkicsák-Hébel Renáta
Oláh Noémi
Fazekas Anna Terézia
Jónás Letti Ramóna
Fekete Dóra
Fekete Dóra
Molnár Kinga

Született
2020. 06. 01.
2020. 06. 12.
2020. 06. 17.
2020. 07. 03.
2020. 07. 03.
2020. 07. 07.
2020. 07. 08.
2020. 07. 13.
2020. 07. 16.
2020. 07. 18.
2020. 07. 18.
2020. 07. 22.

Baba
Svébis Maja Abigél
Tánczos Anna
Harmincz Norina
Dori Máté
Nemes Lilien
Czene Anna Zoé
Ungvári László
Béres Dávid
Koós Emma Szofi
Árva Norina
Cserna Márk
Tokai Sólyom

Anya

Született

Gimesi Zsuzsanna
Szilágyi Orsolya
Papp Kata
Bálint Annamária
Pajor Brigitta
Sikerű Tímea
Papp Dorina
Tarján Orsolya
Kelemen Zsófia
Szücs Bettina
Pál Katalin Éva
Bujdosó Éva

2020. 07. 23.
2020. 07. 25.
2020. 07. 27.
2020. 07. 28.
2020. 07. 28.
2020. 07. 28.
2020. 07. 29.
2020. 08. 02.
2020. 08. 06.
2020. 08. 07.
2020. 08. 11.
2020. 08. 16.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZTET KAPOTT
A KOSSUTH ZSUZSANNA SZKI IGAZGATÓHELYETTESE
Szücsné Balázs Julianna az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Karán 1985-ben szerezte okleveles
matematikus diplomáját.
1993. augusztus 26. napján lépett a tanári pályára az akkor még
219. számú Ipari Szakmunkásképző Iskola nevet viselő oktatási
intézményben, amely őselődje jelenlegi munkavégzési helyének.
1998 januárjában a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
kitüntetéses oklevéllel számítástechnika szakos tanári képesítést,
majd 2010 januárjában a Nyíregyházi Főiskola mesterszakán
okleveles matematika tanár diplomával középiskolai tanári
végzettséget szerzett.
Miközben szakmai téren folyamatosan képezte magát. 2008ban szakmai igazgató helyettesi megbízást kapott.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2012
decemberében sikerrel tett eleget tanulmányi kötelezettségének és
szakvizsgázott pedagógus, közoktatás-vezető lett.
A ma már Érdi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna
Szakképző Iskola és Kollégium néven működő oktatási
intézménynek megbízása óta folyamatosan kiemelkedő
munkabírású, a tantestület tagjai által nagyra becsült szakmai
vezetője. Ebben a tanévben ünnepli az iskola 30. évfordulóját, mely
időszak alatt Szücsné Balázs Julianna is számos alkalommal
bizonyította az intézmény iránti hűségét.
Jelentős szerepet vállal az iskola külső arculatának pozitív
alakításában, rugalmas, a diákok számára kedvező lehetőségeket
teremtő kapcsolatot ápol a szakképzésben résztvevő szakmai- és
gazdálkodó szervezetekkel. Oroszlánrészt vállal az állandóan változó
szakképzési irányelveknek minden tekintetben megfelelő képzési
formák felkutatásában, és a duális szakképzés kiépítésében.
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Szorosan együttműködik a gyakorlati oktatás szereplőivel. Évről
évre felel a beiskolázásért és az ahhoz kapcsolódó marketing
tevékenységért.
Soha el nem fogyó türelemmel segíti a tantestület és a diákok
munkáját. Vezetőtársként mindig lehet rá számítani. A díjhoz
ezúton is gratulálunk, további sok sikert kívánunk.
(Az átadásra augusztus 17-én került sor, mivel azt tavasszal a
járványhelyzet nem tette lehetővé.)
Stégner Péter
igazgató
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HIVATALI SZÓCSŐ

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az önkormányzathoz
2020. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési határideje:
2020. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének befizetési
határideje: 2020. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének
befizetési határideje: 2020. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó második félévi részletének befizetési határideje:
2020. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék szám
lára,
a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000
számú Adóbírság számlára kell megfizetni.

Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR POSTA Zrt.
kirendeltségein lehet befizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak
érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás stb.), illetve az
1991. évi LXXXII. tv. értelmében gépjárműadó tartozás esetén az
Adóhatóság intézkedik a gépjármű forgalomból történő
kivonatásáról.
Amennyiben az adófizetéssel kapc solatban bármilyen
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adóc soportját
kereshetik személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó, kommunális adó (2373 irányítószámú ingatlanok
esetében)
561-289
II. em./213. szoba
Gépjárműadó, kommunális adó (2370 irányítószámú ingatlanok
esetében)
561-243
II. em./212. szoba
Építményadó, talajterhelési díj, kommunális adó (2371 irányítószámú
ingatlanok esetében)
561-265
II. em/213. szoba
Az Adóhatóság munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
markus.erika@dabas.hu – iparűzési adó, kommunális adó (2373
irányítószámú ingatlanok esetében)
adocsoport@dabas.hu – gépjárműadó, kommunális adó (2370
irányítószámú ingatlanok esetében)
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, reklámhordozók
adóztatása, kommunális adó (2371 irányítószámú ingatlanok esetében)
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Adóhatóság

2020. szeptember

A HELYI IPARŰZÉSI
ADÓBEVALLÁS ÉS
AZ ADÓFIZETÉS HATÁRIDEJE
Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak mérséklése érdekében szük séges adózási
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21) Korm. rendelet alapján az
iparűzési adóbevallás benyújtási kötelezettségüket
szeptember 30-ig teljesíthetik.
Ez vonatkozik minden április 22. és szeptember 30. között
esedékessé váló iparűzési adóbevallásra.
Ha a bevallásban az adóévi adó az adóévben megfizetett
adóelőleg különbözete pozitív, vagyis fizetési kötelezettsége
keletkezik, akkor ennek megfizetési határideje is 2020. 09. 30.
Felhívjuk azon adózóink figyelmét, akik még nem nyújtották
be 2019. évi iparűzési adóbevallásukat, hogy a 2020. szeptember
15-én esedékes adóelőleget a bevallással egyidejűleg a bevallás
VIII. számú blokkjában az alábbiak szerint kell bevallani:
a) ha a bevallás 09. 15-ig benyújtásra kerül, akkor a
09. 15-én esedékes adóelőleget az előlegszámítási
szabálynak megfelelően kell megállapítani.
b) ha a bevallás 09. 15. után kerül benyújtásra, akkor a 09. 15-én
esedékes adóelőleg összege azonos az előző (2018-as
adóévre benyújtott) bevallásban 03. 15-ére bevallott előleg
összegével.
Adóhatóság

EGYETLEN
ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS
SEM MARAD BÜNTETLENÜL
A Dabasi Polgármesteri Hivatal idén 14 esetben tett feljelentést a
Dabasi Rendőrkapitányságon köztisztasági szabálysértés
elkövetése miatt. A bizonyítékot a P+R parkolókban elhelyezett
kamerák biztosították. A feljelentésekből már kilencet elbírált a
Rendőrkapitányság, a többi folyamatban van. A kilenc
feljelentésből egy egyesítésre került, mert ugyanaz volt az
elkövető. Egy esetben figyelmeztetést alkalmaztak, hét esetben
pénzbírság kiszabására került sor 15 000 és 50 000 Ft értékben.
A kiszabott bírság összértéke 235 000 Ft, azaz átlag 33 571 Ft
bírságot kell fizetnie annak, aki a szelektív, ill. ruhagyűjtő konténer
mellé kommunális hulladékot helyez el.
Jövőben is elsődleges cél a közrend és a közbiztonság fenntartása,
így minden esetben feljelentés születik majd az illegális hulladéklerakásról, melyet minden esetben hatósági eljárás és pénzbírság
követ.
Óvjuk környezetünket, hulladék kihelyezése TILOS!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

11

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

HIVATALI SZÓCSŐ

A vidéki térségekbe beruházó Európa

A ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy szeptember
hónapban a zöldhulladék leadására a zöldhulladék
gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi időpontokban és
helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
szeptember 21–25. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
szeptember 21., hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
szeptember 22., kedd
Dabas: Sportcsarnok
szeptember 23., szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
szeptember 24., csütörtök
Dabas-Szőlők: Buszforduló
Szelektív hulladékgyűjtés szeptember 14-től 18-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. a 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.

PARLAGFŰ-MENTESÍTÉS
Továbbra is kötelező a parlagfű-mentesítés!
A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a bírságon túl, a vele szemben elrendelt közérdekű
védekezéssel, elrendeléssel és végrehajtással kapcsolatosan
felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A költség
köztartozásnak minősül.
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 gyommentesítését!

MEGVALÓSULT
A DABASI MÁNTELEKI TÓ
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
Dabas külterületén a Mánteleki tó környezetrendezése
és játszópark kialakítása valósult meg a VP6-19.2.133-3-17 azonosító számú pályázati felhívás alapján
elnyert 15 MFt nem visszatérítendő európai uniós
támogatás segítségével.
Dabas Város Önkormányzata a „Versenyképes helyi turisztikai
kínálat megteremtése” című pályázati felhívásra 2018. február
15-én pályázatot nyújtott be „ A dabasi Mánteleki tó turisztikai
fejlesztése” címmel. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése
2019. október 31-én került aláírásra.
Az Önkormányzat tulajdonában álló 0418 hrsz.-ú, Dabas
Mánteleki Tó megnevezésű 31 ha 3861 m² nagyságú, jelenleg is
működő horgásztó ingatlan területén a környezet rendezése,
valamint pihenő és játszópark létrehozása valósult meg a projekt
során. A fejlesztésekhez a kiszolgáló létesítmények kialakítását is
szükséges volt megvalósítani, melyet szaniter konténer
elhelyezésével biztosított az önkormányzat.
A fejlesztés megvalósításához 15 millió Ft támogatási összeg
mellé Dabas város több mint 3,7 millió Ft önerőt biztosított. A
kivitelezési munkálatok tavasszal kezdődtek el és 2020. július 14-én
fejeződtek be.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén.
A fejlesztés eredményeként Dabason a turisztikai szolgáltatások
bővítése, fejlesztése, a rekreáció megteremtése, valamint a
környezet rendezése valósult meg.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatából valósult meg.
A projektről bővebb információt a www.dabas.hu oldalon
olvashatnak.

Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
VÁLLALOK FESTÉST, MÁZOLÁST, KERÍTÉSLÁBAZAT
RENDBE HOZATALÁT GARANCIÁVAL. NYUGDÍJASOKNAK
KEDVEZMÉNNYEL.
Tel: +36 20 401 1755
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AZ ÉGETÉS
ÉS TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Dabas város területén 2020. szeptember 1-jétől előre
láthatólag december 31-ig hétfőn és pénteken 8.00 és
18.00 óra között kizárólag szélmentes időben
megengedett a kerti zöldhulladék égetése.
Ezt követően megszűnik a zöldhulladék helybeni
szabályozásának lehetősége, ezáltal a zöldhulladék
égetése TILOS lesz. A kivételes szárazság figyelembe
vételével országos tűzgyújtási TILALOM lehetséges,
tájékozódni a katasztrófavédelem honlapján lehet.
Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és kerülni kell a tartós
füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150 méteres
körzetén belül, valamint a közutak mentén, a közúttól számított
20 méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás. Égetni csak
megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot
nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a
tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait).
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Több mint egy évtizede segíti az önkormányzat a
kisgyermekes családokbiztonságos közlekedését a pályázati
úton igényelhető kerékpár-utánfutókkal.
14 család vehette át augusztus utolsó hetében a visszaadás
után szakszervizben felújított és az újonnan vásárolt
utánfutókat.
Biztonságos közlekedést kívánunk!

2020. szeptember

IDÉN ELMARAD

a Dabasi Napok
rendezvénysorozat!
Szinte egész nyáron bíztunk benne, hogy a járvány terjedése lelassul
hazánkban, ezért az augusztus 15-ig érvényben lévő korlátozásokat
megszüntetik. Sajnos nem így történt, a korlátozások továbbra is
érvényben maradtak. A járvány időközben rekordokat dönt, és bár
leginkább a fiatalok között terjed jelenleg, köztük dabasi lakosok is
vannak.
Nagyon igyekszünk felelősségteljes döntést hozni úgy, hogy
közben tiszteletben tartjuk mindenki, meggyőződését és véleményét
a vírusról. Felelősségteljes döntésnek azt tartjuk, ha mindent
megteszünk a lakosság védelme érdekében. Rengeteget dolgoztunk
azon, hogy az idei évben sok-sok új programot építsünk be a város
életébe és a Dabasi Napokba, ezek lemondása a legvégső és
számunkra is fájdalmas lépés, de úgy véljük, hogy egy-egy esemény
lemondása kisebb baj, mint ha terjedni engednénk a vírust.
A jelenleg hatályos jogszabály szerint zenés, táncos rendezvény
abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket –
egy időben nem haladja meg az 500 főt. A rendezvénysorozat egyik
fellépőjének, a Bagossy Brothers Company együttes koncertjét
ingyenesre, mindenki számára elérhetővé terveztük, ezért sem
szeretnénk létszámkorlátozással senkit megfosztani a koncerttől.
Felmerült egy ültetett, a sportcsarnokban megtartható koncert
lehetősége, de a zenekar jelezte felénk, hogy nem vállal beltéri
fellépést a jelenlegi helyzetben. A zenekarral egyeztetve, közösen arra
az álláspontra jutottunk, hogy új időpontot keresünk és továbbra is
ingyenes, korlátozásoktól mentes koncertet fogunk tartani Dabason.
Az év elején különböző zenekarokkal, együttesekkel, fellépőkkel
megkötött szerződéseket újra tárgyaljuk és már elkezdtük egyeztetni
a jövő évi lehetséges időpontokat. Reméljük, 2021-ben a COVID
járvány befejezi világkörüli turnéját és életünk visszatérhet a normális
kerékvágásba. Amint lehet mindent bepótolunk!
Kabinetiroda
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FEJLESZTÉSEK

Népi építészeti programunk keretében elkészült a Bennárik ház
felújítása. A megújult helyi védet tség alat t álló épület
„Fecskeházként” működik majd, fiatal családok életkezdését
segítve.

Folytatódnak a bölcsődei fejlesztések. Gyónon a Luther utcában
a régi Evangélikus Iskola épületét alakítjuk át bölcsődévé.
Sáriban a Rákóczi utcában épül új családi bölcsőde.

F o l y t a t ó d i k a Va s ú t u t c a
felújítása. A Vay Sándor utca és a
Vörösmar t y utca közöt t 530
méteren kap új burkolatot az út a
Magyar Közút Nonprofit Kft-vel
kötött megállapodás alapján.
Emellett az elavult ivóvízvezeték
cseréje is megtörténik.

Elkezdődöt t a kormány zati
program keretében megvaló 
suló tanterembővítés a Gyóni
Géza Általános Iskolánál.
A fejlesztés eredményeként öt
tanteremmel bővül 2021-re az
iskola.
A z iskola főbejárat a előt ti
gyülekező tér második szintjét a
tanévnyitóra építettük át.
A fejlesztéshez Bujdosó Géza,
az iskola tervezője, városunk
díszpolgára és a Monori
Ta n k e r ü l e t i K ö z p o n t i s
hozzájárult.

Hamarosan elkészül a József Attila utca komplex felújítása.
A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és az Álom utcáig
tartó bővítése, az ivóvíz gerincvezeték, valamint a bekötések
cseréje elkészült. Hamarosan új útburkolatot kap a Vásártér és
a Szűk utca szakasz.
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A Pest megyei
kompenzációs alapból
elnyer t támogatás
segít s égével jelentős csapadékvíz elvezetési fejlesztést
valósítottunk meg, amely minden városrészt érint. Gyónon a
strand mellett két nagy befogadó tó kotrása és helyreállítása is
megtörtént.
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
RENDEZVÉNYEK

KASZINÓ-TERASZ
Szeptember 11. péntek, 19.00 óra
Fellép: HOLDFÉNYKERT zenekar
tagjai: R afael Henrietta, Bán Gabriella, Óman Ágnes (ének)
Keller Dániel, Kovács Nándor, Majer Ferenc, Osvalda Tibor és
Tóth Zoltán (zene)
Szeptember 26. szombat, 19.00 óra
Fellép: ’PADAM’ – Kárász Eszter Edith Piaf sanzonestje
kíséri: Wahner-Puskás Péter (harmonika), Veér Csongor (hegedű),
Nemes Janó (klarinét

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

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

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

Koncert a fák alatt
Bor- és süteménykóstolóval egybekötött
ingyenes szabadtéri verszenei előadás
– a gesztenyefák alatt –
Radnóti Miklós szerelmes verseiből
a Kosbor együttes és
Turek Miklós színművész előadásában

ÉVADKEZDŐ SOKADALOM
Szeptember 25., péntek 18 órától
„Járd ki, lábam, akkor is!”
– A Tilinkó Néptáncegyüttes fellépése
utána: élőzenés TÁNCHÁZ;
a talpalávalót szolgáltatják: Farkas Gábor és zenész barátai

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
Szépkorúak klubja: október 3. szombat, 14.30
Gyóni Géza Irodalmi Kör:
szeptember 14. és 28. (hétfő) 17.30

2020. szeptember

Helyszín: Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertje
Dabas, Ravasz László utca 2.
Időpont: 2020. szeptember 13. (vasárnap) 18.00 óra
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LEVENDULAHÁZ

KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR- ÉS ÉRTÉKTÁR
Ringató – Vedd ölbe, ringasd, énekelj!
Ringató foglalkozás gyerekek és szüleik részére!
Vezeti: Farkas-Barabás Réka
Minden csütörtökön 10.00–11.00 óráig
Belépő: 800 Ft
Terápiás tanácsadás időpont egyeztetést követően
Kovács Sándor – integratív terapeuta, klinikai szakpszichológus
Bejelentkezés: 06-30/267-3960
Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta,
gyászfeldolgozást segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges rendezvények
lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

NEMES-KÚRIA
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
PROGRAMOK:

– s zeptember 18. (péntek) 16.30–18.30 óráig:
őszi kézműves foglalkozás
– s zeptembertől minden hétfőn 16.00 órától
szenior örömtánc
A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők illetve céges rendezvények lebonyolítására a
díszteremben és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban
telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában,
előre egyeztetett időpontban.

KÖZÖS S ÉG I 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
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. • Telefon: 06-70/396-2861
• E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com • Feldman Lászlóné,
Farkasné Rácz Erzsébet
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160,
06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint • Munkatársak: Barsi Réka, Gomola Imréné, Gubicza
Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné,
Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. • Információ: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237,
06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu
• Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő és szerda: 8.00–20.00 óráig
• kedd és csütörtök: 8.00–16.00 óráig • péntek: 8.00–21.30 óráig
• szombat és vasárnap: rendezvény szerint
KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. • Telefon: 06-29/362-545,
06-30/534-1138 • E-mail: Dágány Józsefné galeria@kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig • kedd–csütörtök:
9.00–17.00 óráig • hétvégén előre egyeztetett időpontban.
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda) • Szakmai v ezető:
Illy Noémi • telefon: 06-29/360-529, 06-30/438-2352 •
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com • www.dabasikonyvtar.hu
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
2370 Dabas, Lakos doktor utca 27. • Telefon: 06-70/337-0830
• E-mail: Jurácsik A
 ndrea: juracsik.andrea@dabas.hu
• Facebook: Levendulaház Városi Nappali
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. • Telefon: 06-20/474-2443,
Takács Lászlóné • E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/nemeskuria
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2371 Dabas, Mánteleki u. 8. • Telefon: 06-70/455-9550
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 08.00–16.00 óráig,
hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Gogolák Mariann, Maris Norbertné,
Mráz Józsefné
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA SÁRI ZARÁNDOKHÁZ
PROGRAMOK

HÉTFŐ
SZENIOR AKADÉMIA
– szeptember 28. 10.00
Dr. Jászberényi József: Róma templomai
– a szakralitás jelentősége időskorban
(Az előadást szabadtéren, csak jó időben tartjuk meg!)
– 16.00–16.45 óráig – NÉPTÁNC óvodásoknak
szeptember 14., szeptember 28.
a foglalkozásokat tartja Ecser Fruzsina
– 16.00–18.00 óráig – a szem és a kéz koordinációs tréningjei,
kézimunka programok Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel a Miloszerni Vendégházban
– HORGOLÓ KLUB – szeptember 14.
– TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – szeptember 21.
KEDD
– 18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR – felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
HÉTFŐNKÉNT
18.00 órától – Szenior örömtánc

KEDDENKÉNT
18.00 órától – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör próbái
16.00 órától – Akrobatikus Rock&Roll gyermekeknek
(szeptember 29-től),
PÉNTEKENKÉNT
18.00 órától – Bazsalicska Citerazenekar próbái
19.30 órától Borovenka Néptánccsoport próbái
SZEPTEMBER 20. (vasárnap), 19.00 órától
	
„Szexpedíció” – A Spirit Színház vendégjátéka,
Hegyi Barbara és Seress Zoltán előadásában
OKTÓBER 3. (szombat) – II. Nemzetiségi Találkozó

SZERDA
– 16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB – Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
– 18.00-20.00 óráig SZÍNJÁTSZÓKÖR
– Farkas Pál szakmai vezető
TOLLÁSZKODÓK – tollforgatók, versfaragók köre
– szeptember 16., 30.; Szervező: Viola Éva
CSÜTÖRTÖK
– 18.00 órától
MI MÉG OLVASUNK KÖR – szeptember 24.
Beszélgetés Füleki Gábor Kacúr című vígeposról
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
– 17.00–18.30-ig SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
PÉNTEK
– 15.00–18.00-ig
HAGYOMÁNYÖRZŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS –
szeptember 18. Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel a Miloszerni Vendégházban
SZOMBAT
– 14.00–18.00- óráig
ÉLMÉNYFESTŐK – Csak festegetek és más semmi!
szeptember 19. – festő alkotóműhely Viola Éva vezetésével
a Miloszerni Vendégházban
VASÁRNAP
16.00 órától a Gyóni Géza Nyugdíjas Klub összejövetele
– szeptember 20., klubvezető: Petróczy Attiláné
ZENEKERT- 750 ÉV – 75 PERC ZENE
szeptember 20., 16.00 óra – Cziffra György Alapfokú
Művészeti Iskola diákjainak és tanárainak koncertje

2020. szeptember

OPERÁTOR - ÚJHARTYÁN

DABASI ÚJSÁG
Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012
Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com
Hirdetések: telefon: 06-29/561-230 | E-mail: dabasiujsag@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai előkészítés: Szűcs Mária Katalin
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22.
Tel./fax: 06-29/365-564
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EZERARCÚ PAJZSMIRIGY

Pierro della Francesca: A várandós Madonna (1467)
Mihály arkangyal: 14. századi ikon, Pierro della
Francesca: A várandós Madonna, Botticelli: Angyali
üdvözlet. A felsorolt képzőművészeti alkotásoknak
azontúl, hogy páratlan szépségűek, orvostörténeti
vonatkozásuk is van, hiszen az alkotók akaratlanul is
ábrázolták modelljeik pajzsmirigy megnagyobbodását.
MI IS AZ A PAJZSMIRIGY?
A pajzsmirigy a nyak elülső részén, a pajzsporc előtt helyezkedik el,
az ádámcsutka alatt, ott ahol a férfiaknál a nyakkendőn a csomó
van. Egy U-alakú szerv, melynek két lebenye az U-betű 1-1 szárának
felel meg, míg az összekötő részt isztmusznak nevezik.
A mirigyállományban szigetszerűen helyezkedik el a 4 darab
mellékpajzsmirigy. A pajzsmirigy a szervezet legnagyobb
hormontermelő szerve, 2 hormont termel, az egyik a thyroxin (T4),
a másik a trijód-thyronin (T3). A pajzsmirigysejteknek a normális
hormontermeléshez jódra van szük ségük, a szer vezet
jódtartalmának 30%-a a pajzsmirigyben található. Az elkészült
hormon a pajzsmirigyben tárolódik. Innen a szervezet igényei
szerint a pajzsmirigystimuláló hormon (TSH) hatására szabadul ki a
véráramba.
Az agyalapi mirigy TSH elválasztására a hypothalamus által
termelt thyreotropin felszabadító hormon (TRH) is hatással van.
A pajzsmirigyhormonok szervezetünkre gyakorolt hatásai igen
sokoldalúak, például az alapanyagcsere átfogó serkentése, a
növekedés-és fejlődés elősegítő hatása, a kalcium és foszfát
anyagcsere serkentése, a fehérjeszintézis befolyásolása valamint a
szervezet érzékenységének fokozása az adrenalinnal szemben.
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MELY PA JZ SMIRIGYBE TEGSÉGEK FORDULNAK ELŐ
A LEGGYAKRABBAN?
A golyva (struma simplex) a pajzsmirigy nem gyulladásos, nem
rosszindulatú megnagyobbodása, normális hormontermelés mellett.
A leggyakoribb endokrin megbetegedés, különösen jódhiányos
területeken (a ’struma’ szó maga is a Sztruma folyóból származik,
mely Bulgária és Görögország között folyik, ezen a területen a
betegség különösen gyakran fordult elő). Tünete a pajzsmirigy
megnagyobbodás. Gyakran számolnak be a páciensek ekkor
gombócérzésről a torokban, rekedt hangról, nyelési nehézségről,
köhögésről, nyaki szorításról. Ennek oka, hogy a megnagyobbodott
pajzsmirigy nyomhatja a hangszalagokat és a légcsövet. Terápiája
jódpótlás (jódozott konyhasó, ivóvíz, jodidtabletta illetve néhány
zöldségféle is gazdag jódban úgymint a bab, spenót, paradicsom,
karfiol) vagy kombinációs kezelés jód és LT4 alkalmazásával.
A göbös pajzsmirigy (struma nodosa): A pajzsmirigygöbök
megjelenése mögött számos pajzsmirigyzavar állhat. Az úgynevezett
meleg göbök pajzsmirigy túlműködést okozhatnak, a hideg göbök
pedig a daganatos átalakulás miatt jelentenek potenciális veszélyt.
Arról, hogy az elváltozás melyik csoportba sorolható, izotópos
vizsgálat során bizonyosodhatunk meg. A meleg göb fokozott
mértékben tárol izotópot (a vizsgálati képen piros) és a túlműködés
tünetei társulhatnak hozzá. Általában jóindulatú és eredményesen
gyógyítható. A hideg göb nem vesz fel izotópot, ezért a göbnek
megfelelően egy üres, „hideg” terület ábrázolódik. A hideg göbök egy
része lehet rosszindulatú, ezért ezekben az esetekben szövettani
vizsgálat kötelező.
A hypothyreosis (pajzsmirigy-alulműködés) lehet veleszületett
vagy szerzett. Veleszületett formájában visszamaradt növekedést és
érési folyamatot, szellemi és pszichés retardációt valamint alacsony
intelligenciafokot látunk. Szerzett formájában leggyakrabban
autoimmun betegség (Hashimoto-thyreoiditis) következtében illetve
pajzsmirigy műtéti eltávolítása után, radiojód-terápia következtében
vagy gyógyszeres kezelés után (lithium, amiodaron) alakulhat ki. A
pajzsmirigy-alulműködés bárkinél előfordulhat, ám az esetek döntő
többségében nőknél jelentkezik. Kamaszkorban, terhesség és szülés
környékén vagy a változó kort követően gyakoribb. Tünetei a testi és
szellemi teljesítőképesség csökkenése, fáradékonyság, hideg, száraz,
tésztástapintatú, fakósárga, hámló bőr; generalizált myxödéma
miatti testsúlynövekedés, száraz, töredezett haj; székrekedés,
bradycardia, megnagyobbodott szív, hypercholesterinaemia,
menstruációs zavarok. Laboratóriumi paraméterek közül az fT3, fT4
normális, míg a TSH emelkedett. Hashimoto-immunthyreoiditisben
az ún. TPO-antitest kimutatása 95%-ban és a thyreoglobulin antitest
kimutatása 70% -ban pozitív. Kezelése állandósult LT4
szubsztitúcióból és élethosszig tartó kontrollvizsgálatokból áll. A TSH
szint normalizálódása esetenként 6-8 hétig is eltarthat.
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A hyperthyreosis (pajzsmirigy-túlműködés) leggyakoribb formája
immunogén (Basedow-kór). Bármely életkorban és mindkét nemben
előfordulhat, de leggyakrabban a 20 és 50 év közötti korosztályt
érinti. A nők érintettsége ötször nagyobb a férfiakénál. Tünetei
struma, pszichomotoros nyugtalanság, álmatlanság, ingerlékenység,
tachykardia, fogyás, meleg, nedves bőr; vékony, puha haj, meleg
intolerancia, remegés, izzadási rohamok és hasmenés lehet. A
Basedow-kór kiegészítő tünete a kidülledt szem. A labor a TSH szint
csökkenését, míg az fT3, fT4 emelkedését mutatja. Kezelése
gyógyszeres terápia, műtéti kezelés vagy radiojód terápia lehet.

Ha pajzsmirigybetegség gyanúja merül fel, a pontos diagnózis
felállításához fizikális vizsgálatra, pajzsmirigyultrahang-vizsgálatra,
laborvizsgálatra és szükség esetén jódizotópos vagy szövettani
vizsgálatra kerül sor.
Pajzsmirigybetegség igazolódása esetén a gyógyszeres kezelést
kiegészíthetjük a természet tárházából, például a közönséges galaj,
szurokfű, citromfű, orbáncfű és a csipkebogyó kivonatából főzött
gyógyteákkal.

Dr. Rápolthy Hajnalka
Dr. Rápolthy Eszter

TANÍT AZ ÉLET…

AVAGY GONDOLATOK EGY 3 ÉVES UNIÓS PROJEKTRŐL
ELŐSZÓ:
A fluidum latin eredetű szó. Régies kifejezése a folyadéknak.
A geológiában a folyadékoknak, gázoknak, gőzöknek egy közös
elnevezése. Egyes idealista filozófiai áramlatok elképzelése szerint
egy olyan láthatatlan szellemi áram, amely az istenségből vagy az
emberi testből sugárzik ki. Fluidumnak nevezték a régi fizikusok
azt a hipotetikus anyagot, mellyel a különböző fizikai jelenségeket
magyarázták. Szerintük a nehézsége mérhetetlenül kicsi, úgyhogy
a testekbe belejutva nem okoznak súlyváltozást, viszont az anyag
természetére hatva jellegében változtatja meg azt…
Akár ezen törekvés is lehetett volna az oka
annak, hogy 2016-ban egy poznani
projekttervező szemináriumról hazatérve
úgy éreztük, mind a körülmények, mind a
bennünk lévő nyitottság és elszántság
adott ahhoz, hogy belevágjunk diákjainkkal,
kollégáinkkal egy új, elsősorban digitális
tanulási formákat megismertető pályázatba.
Azóta viszonylag sok idő telt el és sok
minden történt. Idén augusztusban pedig a
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
FLUIDUM 2017-2020 névre hallgató 3 éves
európai uniós projektje lezárult.
A digitális oktatás lehetőségeit vizsgáló
projektnek az élet az elmúlt hónapokban
különös aktualitást adott. A megtanult új
innovatív módszereket a tanárok és a diákok
n ap i s z i n t e n a l k a l m a z t á k , e z ze l
megkönnyítve a feladatainak elvégzését, a
kapcsolattartást és a tanulást.

2020. szeptember

H at e u r ó p a i o r s z á g i s ko l á j a :
N é m e to r s z á g b ó l, A n g l i á b ó l,
F r a n c i a o r s z á g b ó l, F i n n o r s z á g b ó l,
L e n g ye lo r s z á g b ó l é s m i Dab a s r ó l
Magyarországot képviselve dolgoztunk
együtt 3 éven át. Meglátogattuk egymást,
fogadtunk partnereket és tanultunk
egymástól sok hasznos a tanórákon és a
tanításban, tanulásban felhasználható
ötletet.
Partneriskolai megállapodást kötöttünk
mindemellett a finn és a francia iskolákkal,
mely a jövőben lehetőséget nyújt cserediák
kapcsolatra.
A megszerzett tudás, az online
tudásbázis, a gyakorlás, a tapasztalatszerzés,
az élmények és az emberi kapcsolatok mind
a program vitathatatlan eredményei.
H á l á s a n k ö s z ö n j ü k a Te m p u s
Közalapítvány európai uniós projektekért

felelős munkacsoportjának, Dabas város
döntéshozóinak, a Monor Tankerületnek, a
gimnáziumunk vezetőségének, tanárainak,
munkatársainak, városunk és régiónk civil
szervezeteinek, vállalkozásainak, és nem
utolsó sorban a családoknak, szülőknek és
diákjainknak a lelkes részvételt az önzetlen
segítséget és támogatást.
Gimnáziumunk és a projekt külön
honlapján is számtalan képet, beszámolót,
leírást találhatnak az érdeklődők: http://
www.dagim.hu/iskolank/erasmus,
Fluidum-pedanet 2017–2020 – https://
peda.net/iitti/lukio/erasmus/fflludiudu
– melyeket böngészve az eredmények
tovább élnek, hiszen, ahogy a mondás tartja:
Non scholae, sed vitae discimus, vagyis nem
az iskolának, hanem az életnek tanulunk.
Talabérné Kontra Hajnalka
projektkoordinátor
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EGYHÁZAINK HÍREI
tanévnyitó istentisztelet a templomban
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
– október 4. vasárnap, 10.00 órától ünnepi konfirmációi istentisztelet
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: k edd, 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

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

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 órától istentisztelet a templomban
– szeptember 27. vasárnap, 10.00 órától hittanos
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a templomban
Amíg a járványveszély nem szűnik meg kérjük az istentiszteleten az
előírások betartását. Szájmaszk viselése kötelező. A bejára
toknál kötelező a kézfertőtlenítés. Egymástól 1,5 m-es távolságot
meg kell tartani!
Szeretnénk idén a templomunkban a fűtési rendszert kiépíteni.
Ennek megvalósítása érdekében kérünk és várunk adományokat a
testvérektől. A templom fűtésre a következő módokon lehet adományt
felajánlani. Személyesen a lelkészi hivatalban, istentisztelet után a
gyülekezet gondnokánál, a templomban található postai csekken,
valamint a Takarékszövetkezet Zrt.-nél vezetett 64400099-10903667es számú bankszámlára történő átutalással. Ha postai csekken, vagy
banki átutalással történik az adomány befizetése a közleményben
mindenképpen kérjük feltüntetni hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinek-kinek
van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak
könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok.
Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti
fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is
pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen.”
(2 Kor 8,12-14)
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00; e-mail: refdabas@gmail.com; tel.:
06-29/362-280; 06-30/400-59-57

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– Szeptember 13-án, vasárnap 10.00 órától Tanévnyitó Családi nap a
gyülekezeti házban
Az Istentisztelet után bográcsos ebédre várjuk a kedves Szülőket,
Nagyszülőket, Dédszülőket a gyermekeikkel együtt. 15.00 órakor
kisvonatozás Dabas nevezetességeihez és a csatihoz. A hittan
tankönyvek és munkafüzetek ezen a napon vehetők át a Lelkészi
Hivatalban. Szeretettel várunk minden családot!
– Szeptember 25. péntek, este 18.00 órától úrvacsora-előkészítő
bűnbánati istentisztelet a gyülekezeti házban.
– Szeptember 27. vasárnap, 10.00 órától úrvacsorai istentisztelet a
gyülekezeti házban. Állandó alkalmak
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő 7. osztály (október 6-tól)
– vasárnap 10.00 órától: istentisztelet (gyülekezeti ház)
– vasárnap 10.00 óra: gyermek istentisztelet 2 csoportban
– vasárnap 15.00 órától Filmklub
Szeptember 20-tól indul újra a kis gyülekezeti teremben és a Lelkigondozói szobában (havonta egyszer)
– hétfő 1 0.00 óra Zárdakert Idősek Otthonában
11.00 óra Átrium Idősek Otthonában istentisztelet
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HIT, VALLÁS
(minden hónap 4. hétfőjén)
– kedd 18.00 óra: felnőtt konfirmáció-előkészítő
(szeptember 15-től indulnak)
– szerda 17.00 óra: gyülekezeti bibliaóra (szeptember 18-tól)
– péntek 18.00 óra: bibliatanulmányozás + imaközösség
(szeptember 18-tól, havonta)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
– Kórus: szeptember 11. péntek, 17.00 óra.
– Az évnyitó istentiszteletünk időpontja: szeptember 13. vasárnap:
Gyón: 10.00 óra
Sok szeretettel hívunk minden tanulót, a kicsiktől a nagyokig.
Pedagógus testvéreket is szeretettel hívjuk, valamint, a
bölcsődénkbe járó kicsiket, családjaikkal együtt.
Konfirmáció:
–A konfirmációt, amely a vírushelyzet miatt eddig elmaradt, október
3. szombat és október 4. vasárnap tervezzük pótolni.
– A konfirmandusok első órája: szeptember 11. péntek, 16.00 óra.
Kérem, hogy erre az alkalomra mindenki hozza el a konfirmandus
órán már kiosztott vizsgamenetet.
– Új konfirmandus csoport: Az új csoport csak az októberi konfirmáció
után indul majd. Az új csoport első alkalma: október 9. péntek,
16.00óra.Az órákat is így tervezzük, péntekenként, 16.00 órakor, ha
minden érintettnek jó így. Jelentkezés a hittanórákon lesz lehetséges.
– Első presbiteri ülés: szeptember 14. hétfő, 18.00 óra
– Asszonykör: szeptember 14. hétfő, 16.30 óra
– Gyülekezeti évkezdő szalonnasütés: szept. 18, péntek, 17.00 óra
– Bölcsis évkezdő családi délután: szeptember 19. szombat, 16.00 óra
– A nyugdíjas kör első alkalma: szeptember 20. vasárnap, 15.00 óra
Sok szeretettel hívjuk közösségünkbe, alkalmainkra.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet.
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Süveges László temetésén részt vettek,sírjára koszorút, virágot
helyeztek és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Stefkó Józsefné
sírjára virágot, koszorút helyeztek, elkísérték utolsó útjára és
osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Iszák József temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
el k ísér ték utolsó útjá ra és osztozta k fájda lmun kban.
Kö szöne t ü n ke t feje zzü k k i d r. Ku rd i Eszte r ne k é s
asszisztensének, Évának a lelkiismeretes munkájukért.
A gyászoló család
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Filip András
Havasi Sándor
Pap István József
Szikora Imre
Bálint István
Körmendi Jenő
Forczek István
Szabados Zsolt
Hegyi Imre
Mészáros János
Kiss László
Szabó Pál
Süveges László
Sztahó Pálné (Kiss Anna)
Zsiros Ferenc
Oláh Sándorné (Bárány Piroska)
Mráz Péterné (Jászfalvi Anna)
Bennárik Mihály
Gódor József
Jurácsik Mihály
Rádai Marika

Született
1949. 07. 22.
1936. 01. 07.
1951. 05. 08.
1943. 10. 23.
1971. 05. 31.
1950. 10. 16.
1943. 10. 05.
1975. 09. 08.
1952. 04. 05.
1947. 10. 01.
1976. 12. 09.
1941. 03. 04.
1943. 05. 30.
1938. 11. 15.
1978. 06. 12.
1938. 12. 23.
1937. 03. 09.
1940. 06. 11.
1951. 08. 30.
1933. 10. 26.
1945. 08. 01.

Meghalt
2020. 06. 04.
2020. 06. 04.
2020. 06. 23.
2020. 06. 29.
2020. 07. 02.
2020. 07. 04.
2020. 07. 04.
2020. 07. 06.
2020. 07. 09.
2020. 07. 11.
2020. 07. 13.
2020. 07. 19.
2020. 07. 22.
2020. 07. 25.
2020. 07. 26.
2020. 08. 01.
2020. 08. 03.
2020. 08. 05.
2020. 08. 08.
2020. 08. 10.
2020. 08. 21.

Osztozunk a családok gyászában!

HIT, VALLÁS
„Emlékezet,
tebenned él és van, de hogyha meghalsz,
elvész veled.”
Kosztolányi Dezső

XI. DABASI KERESZTÚT

BÚCSÚZZUNK ÉS MAJD EMLÉKEZZÜNK!

Hálaadó Zarándoklat
Szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt a 2020. szeptember 11-én
tartandó hálaadó városi zarándoklatra.
Indulás 13.00 órakor
A busz 12.30-kor a Sári templomtól
indul, megáll a Kálváriánál és a
buszmegállókban.

Életének 87. évében adta vissza lelkét az Úrnak. Hiszen az egész életét
a hit szőtte át és határozta meg. Semmi nem tudta eltántorítani,
pedig mindent megélt az elmúlt évszázadban, ami megingathatta
volna az Istenben való hitét. A szovjet megszállás gyalázatát, a
beszolgáltatások gyötrelmét, az ’56-os forradalmat és
szabadságharcot, a megtorlás rettegését, a TSZ-esítés terrorját és
létbizonytalanságát. Szinte mindent, amitől a XX. század borzasztó
volt. De a hite töretlen volt Istenben, a hazájában, a családjában és jól
elvégzett tisztességes munkában. Több mint 30 éven keresztül volt
az Alsódabasi Egyházközség testületének képviselője és 12 évig a
világi elnöke. Amikor „építő” plébánosa volt a közösségnek, akkor
lélekben és fizikailag is épített. Hitt Magyarország felemelkedésében,
a keresztény, polgári megújulásban és abban a közösségben amelyik
ezt képviseli. 81 évesen még szavazatszámláló volt, mert a cselekvés
volt az éltető eleme. Életének nélkülözhetetlen és fontos része volt a
család, a gyerekei, az unokái és a dédunokái, akiket, hogy láthasson a
szívműtétet is vállalta. Az 5 dédunoka aranyozta be élete utolsó
éveit. Élete utolsó pillanatáig dolgozott, művelte a kertet, söpörte az
utcát és minden arra járóhoz volt egy jó szava. Pió atya élettörténetét
olvasta a kertben a padon, amikor az Úr magához szólította. Azon az
oldalon, amit utoljára olvasott az volt: „zörgessetek és megnyittatik
nektek”. Zörgetett és megnyittatott. Drága apósom, „apám” Jurácsik
Mihály emlékére.
Szabó István

A kisvonat a Felsődabasi templomtól
indul 12.30-kor, megáll az Alsódabasi
templomnál, Gyóni templomnál és a
buszmegállóknál. A busz és a kisvonat a
végén visszaviszi a híveket.
A keresztút útvonala:

1. Őrangyalok Templom
2. Öregországúti kereszt
3. Gyóni Mária-kápolna
4. Zárdakert idősek Otthona
5. Szent Péter Templom
6. Magyarok Nagyasszonya Templom
7. Öreg temető kereszt
8. József Attila utcai kereszt
9. Vásár téri kereszt
10. Szentháromság Templom
11. Sári határ kereszt
12. Sári kálvária
13. Nagyboldogasszony Templom
14. Szent János Katolikus Iskola
kápolnája

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

Született

Kor

Erdei Lénárdné (Bozsik Magda)

1924. 08. 25.

96 éves

Sujt Józsefné (Bernula Mária)

1928. 08. 22.

92 éves

Kalecz József

1929. 08. 02.

91 éves

Vincze Józsefné (Batári Borbála)

1930. 08. 08.

90 éves

Hornyák Mihályné (Gugyerás Mária) 1930. 08. 12.

90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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KULTÚRA

TESTVÉRVÁROSUNK, BARÓT
TUDOMÁNYOS SZENZÁCIÓJÁRÓL
A hazai tudományos ismeretterjesztés közismert hetilapja, az Élet
és Tudomány 2020. augusztus 7-i számának vezetőanyaga „A
baróti őselefánt” címet viseli, mely Katona Lajos Tamás tollából
született. A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológusmuzeológusa négy, fotókkal és ábrákkal gazdagon illusztrált oldalon
ismerteti a 2008-ban, a felsőrákosi állami lignitbányában felfedezett
ősállat megmaradt csontvázának kimentését, sőt a címlapra is a
masztodon lábcsontjairól készült felvétel került. A nemzetközi
tudományos élet szenzációjának számító lelet a lignitet fedő
meddőből, a 3-4 millió éves világos színű agyagos üledékből került
elő. A lelet kitakarásáról, mentéséről és konzerválásáról a baróti
Erdővidék Múzeum gondoskodott, a szerző is az intézmény
igazgatójának meghívása alapján lett részese a több mint egy
évtizede zajló történetnek. A rendkívül sok aprólékos műveletet,
tudományos összefogást igénylő folyamat 2018-ban jutott el a
kiállításig. A világhírű leletet a baróti Erdővidék Múzeumban
mutatták be az érdeklődőknek a Székely Geológus Találkozó

programjában. A szerző
summázata szerint a
h at á rokon á tí vel ő
sikertörténetből
azonban még egy
fej e zet , a h át tér
tudományos
kutatása, az ősállat
h a t á r o z ó k ö n y 
vének elkés zítése
hátra van, melyet
2 021 - b en ter
veznek össze
állítani.
Remélhetően
arról is értesülhetünk majd.
		
V. F.

„… Ki dalát az Istentől lesé el”
A Gyóni Református Egyházközség ebben az évben emlékezik
meg mintaadó lelkipásztora, Kalicza Ferenc születésének 200.
évfordulójáról. Az 1820. november 15-én, egyszerű helyi
földműves családban született jeles személyiség ma is, haló
poraiban is nagy tekintélynek örvend. Tiszteletére, a Gyóni Halász
Péter Református Alapítvány támogatás ával, Valentyik Ferenc
többéves kutatómunkája alapján kötet készült, mely a gyülekezet
három lelkésze – Takáts Ádám, Szilvási Gábor, Kalicza Ferenc –, és a
magyar
nőjogi törekvésekben úttörő szerepet vállaló
tiszteletes kisasszonya, Karacs Ferencné
Takáts Éva alakját és munkásságát idézi saját
gondolataikkal és méltató publikációkkal. A
címében Gyóni Géza verssorát hirdető
összeá llításban gazdag képanyag
emlékeztet a gyülekezet távoli és
közelmúltjára, közösségi eseményeire,
élményeire. A könyv kézirata, főként
képmelléklete széleskörű
összefogással a koronavírus járvány
első hónapjában nyerte el végleges
formáját. A 231 oldalas kötetet az
idén 30 éves lakiteleki Antológia
Kiadó jelentette meg augusztus
hónapban.

2020. szeptember
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HANGYA PETI
Túl a tavon, túl a völgyön,
Ott élt Peti Hangyaföldön.
Úgy élt, mint a többi hangya,
Hangyabolyát el nem hagyta.
Gyűjtögetett napról-napra,
Maggal, szárral telt a kamra.
Roskadozott minden polca,
Hangyanép csak hordta, hordta…
Egy szép napon Hangya Peti –
Nem volt pedig hányaveti –,
Úgy érezte, már megunta,
Hogy egész nap csak a munka…
Hallott egyszer egy hangyáról,
Ki távol került bolyától,
Mert hajózni vízre vágyott,
Tájra, mit még sosem látott.
Arra gondolt Hangya Peti,
Hogy ezt ő is megteheti.
Batyujába magot kötött,
S hagyott mindent maga mögött.
Útra kelt a messzi tóra,
Nem zavarta alkonyóra.
Bokor mélyén ágyat vetett,
Mély álomba szenderedett.
Másnap reggel fényes világ
Útra hívta hangyafiát.
Harmatcseppel arcát mosta,
S indult, merre szíve súgta.
Rótta, rótta a föld utat,
Fütyörészett, mint ki mulat.
Így ment még vagy kilenc napig,
Végére a lába alig
Bírta, hiszen úgy elfáradt,
Nem vágyott, csak látni ágyat.
Lehuppant egy kis kavicsra.
– Azt hiszem, én már aligha
Érek el a messzi tóra,
Hazamegyek, s lesz nagy móka!
Elfogyott az ennivaló.
Nem is létezik tán a tó… -
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Így kesergett Hangya Peti,
Hangyakönnye hullott neki.
De ekkor valaki mintha…
No lám csak, egy vén futrinka!
– Mire ez a szörnyű bánat?
Zavarod a szunyókámat! –
Ásított az öreg bogár.
– Hová tartasz, mondd csak, komám!
– Úton vagyok napok óta,
S lehet, jó nagy kelekótya,
Hisz a tó tán nem létezik,
Hol hajók a habot szelik.
Oda indultam el régen,
Immár három napja éhen.
Felvidult a vén futrinka,
Nála volt a titok nyitja!
– Maradj eztán az utadon,
A jó irányt megmutatom.
Tudom, merre van, úgy való,
Hogy a tölgyön túl ott a tó.
Menj még arra ezer lépést,
Ott aztán az eget nézd és
Egy fűszálon ott lakik a
Jó barátom, egy katica.
Kunyhójánál fordulj balra,
Onnan közel, kicsi hangya!
A tölgy csak félnapi járás!
Isten áldjon! – Peti hálás
Szívvel vissza így kiáltott:
– Köszönöm a jó tanácsot!
Számolt is a hangya kobak,
Nem számított üres pocak.
S kilencszáznegyvenkettőnél
Víz illatát hozta a szél.
S egy ringó fűszál tetején
Verandájának peremén
A katica éppen kiállt,
Ott balra vette az irányt.
A tölgy is látszott, biztató,
A közelben volt már a tó.
WWW.DABAS.HU
(folyt. köv.)

#EGYUTTVELETEK

SPORT

– SZEPTEMBER 5-ÉN ELINDULT AZ ÚJ SZEZON
2020. 09. 05. egy nagyon fontos dátum lesz az idei évben. Ezen a
napon kezdte meg férfi felnőtt csapatunk a negyedik szezonját az
első osztályban. Sok minden történt az elmúlt években, így több
szempontot mérlegelve az egyesület vezetése a koncepcióváltás és
a keret átalakítása mellett döntött a vírushelyzet miatt hosszúra
nyúlt szünetben. Többen távoztak emiatt a csapattól és az új
szezonra egy megfiatalított és kizárólag magyar játékosokból álló
kerettel kezdte meg a felkészülést a Tomori Győző és Szilágyi István
alkotta edzői stáb.
A hosszú kihagyás és az új játékosok beépítése miatt már július
elejétől belevetették magukat a fiúk a munkába, ahol az alapozó
időszak után több edzőmérkőzésen került tesztelésre a
teljesítményük, és finomhangolásra a támadó és védekező taktikai
elemek. A kézilabda mellett fontos volt, hogy csapatként is minél
előbb összeszokjanak a játékosok, így augusztus elején egy remek
hangulatú csapatépítő nap is beillesztésre került a felkészülés
programjába.
Itt több dologról is tudtak beszélni együtt a fiúk és az idei szezon
kulcsszavai is ezen a napon születtek meg. Így ebben az évben a
#GyozelemAkaratBiztatas hashtaggel emlékeztetjük minden
megjelenésben a fiúkat erre.
Ez a szünet lehetőséget adott a csarnok korszerűsítésére is.
A klímarendszer modernizálása, a vizesblokkok felújítása és az
eredményjelző cseréje mellett a csapat szempontjából az öltöző és
a konditerem felújítása volt az egyik legfontosabb esemény. Így
még komfortosabb lett az a hely, ahol a napi edzések és a hazai
mérkőzések előtt tartózkodik a csapat. Ide is felkerültek az idei
kulcsszavak és a jelmondat, hogy mindig a játékosok szeme előtt
legyen!
Ezt a felújítást Dabas Város Önkormányzatának támogatása és a
Klub sikeres TAO-pályázatának köszönhetően sikerült megvalósítani.
A sok pozitívum mellett azért az utóbbi időszak hatásai negatívan
is érintették a klubot. Ezért fontos, hogy ebben az időben minden
támogatás hatalmas segítség az egyesület számára. Továbbra is
számítunk a csapat motivációja és összetartása, a szponzoraink
segítsége mellett a SZURKOLÓINK támogatására is. Az ő segítségük
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minden évben nagy erőt adott a csapatnak. Reméljük, hogy ezt a fiatal
és motivált csapatot hamar meg fogják szeretni, és a lelátókon
szurkolásukkal, valamint a közösségi felületeinken pozitív üzeneteikkel
most is a csapat mellett lesznek. Ezért az #EgyuttVeletek hashtaggel
pedig rájuk fogunk gondolni az egész szezon alatt.
HAJRÁ DABAS!
#EgyuttVeletek #GyozelemAkaratBiztatas #HajraDabas
#DabasHandball
A csapat idei összeállítása, hírek és a szezon mérkőzésinek
időpontjai a www.dabashandball.h
u oldalon elérhetőek.
Gula Ferenc

SPORT

NYÁRI EDZŐTÁBOR A FOLYÓK VÁROSÁBAN

Augusztus 13-16. között tartotta az
Arrabona Karate Klub és a Harcosok Klubja
közös nyári edzőtáborát. A sensei Motzer
Melinda és shihan Ábrahám Edit vezette
táborban idén összesen 50 karatéka vett
részt. A karantén után ez volt mindkét
csapat első hivatalos eseménye, így nagy
izgalommal várták sportolóink, hogy újra

közösen gyakorolhassák a shinkyokushin
karatét. A változatos karatés programok
mellett shihan Gyimes Nikolett irányításával
növendékeink belekóstolhattak a judo
alapjaiba is; majd sensei Durgó Attila
ashihara-mester tartott tréninget a
táborozóknak. Az edzések között pedig
j u tot t i d ő k ü l ö n b ö ző c s a p a tépítő
programokra is.
A tábort övvizsga zárta, ahol a jelentkezők
számot adtak a tudásukról. Nekik gratulálunk
a sikeres vizsgához, jövőre ismét találkozunk!
Rövid pihenő után szeptembertől
fol y tató dik a munka: az F C Dabas
Sportközpontban (Dabas-Sári, Zengő u. 3.)
hétfőn, szerdán, pénteken várjuk a karate
iránt érdeklődőket.
További információka 70/376-3001-es
s z á m on é s a w w w.f a c e b o ok . c om /
harcosokklubjakarateSE oldalon! OSU!
shihan Ábrahám Edit, 5 dan

NEMZETKÖZI KARATE EDZŐTÁBOR
A dabasi Harcos Dojo SE Tiszakécskén rendezte meg első nemzetközi
edzőtáborát.
Egyesületünknek, Dabas és Lajosmizse mellett Kecskeméten is van
dojo-ja. Az edzőtáborban ezért is vehettek részt német anyanyelvű
karatékák egy kecskeméti német magániskolából.
A négynapos táborban napi három edzés mellett volt idő a
kikapcsolódásra is, bár a vén Tisza most elég hűvös volt. Napi
programok között szerepelt reggeli torna mindenkinek, közös
bográcsozás, pókerparti, strandolás és focizás.
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A sok technikai és erőnléti edzés után, övvizsgán bizonyíthattak a
harcosok. A megmérettetésen kétórás technikai vizsga után a
küzdések következtek. Az összes jelentkező sikeres vizsgát tett,
jutalmuk egy új öv volt. Teljesítették ezt a kihívást, így léptek előre a
ranglétrán, tovább a KYOKUSHIN útján.
Szeretném kiemelni dabasi csapatunk következő karatékáit,
akik kiemelkedően teljesítettek a vizsgán: Uram László, Danyis
Gábor és Szabó Ágnes. Vincze Máté küzdésben jeleskedett.
Találkozunk szeptemberben! OSU!
Peszeki Attila
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KECSKÉS PÉTER NYERTE
A PÁLYAAVATÓ VERSENYT
Egy kellemes nyári hétvégén sereglett össze
a dabasi teniszezők apraja-nagyja, hogy egy
teniszverseny keretében felavassák a város
legújabb teniszpályáit. Nem túlzás kijelenteni,
hogy a vadonatúj pályák és a rekordszámú
nevezés miatt ez a rendezvény már a mér
kőzések megkezdése előtt a dabasi tenisz
történelem részévé vált. A Sári Salaknak
keresztelt 3 pályás teniszközpontban zajló
események már az első ford ulóban sok
izgalmat tartogattak a kilátogatók számára.
A kis Kőszegi Zente menetelése a felnőttek
között, vagy a showman Horváth József
szórakoztató produkciója, fel-felhangzó
ovációkat váltottak ki a közönség köreiből.
Az elődöntőkbe végül Dabas legnagyobb
bajnokai jutottak be. A dabasi nagy hármas,
a Kecskés, Gondos, Kiss közé nemrégiben
társult kiemelkedő teljesítményeivel,

mintegy Andy Murrayként, Kohári Attila.
Az első elődöntőben egészen elképesztő
módon, az 1980-as évek (Ivan Lendl kor
szak!) óta dabasi topjátékos Gondos Imre
meggyőző fölénnyel diadalmaskodott Kiss
Zoltánnal szemben. A másik ágon a fonák
nyeséseiről (is) híres Kecskés Péter szem
fülesen használta ki az új pálya puhasága
adta lehetőségeket. A hálóhoz közeli buckás
salakba süllyesztette a labdáit, és ezt a
demoralizáló taktikát a jócskán felbőszült
Kohári Attila „A Terminátor” képtelen volt
kezelni. A Halálosztó gyorsan magához tért
és a bronzmeccsen, a rendkívül szívós Kiss
legyőzésével, megszerezte a harmadiknak
járó serleget. A nagy kupáért, egy klasszikus
csatában feszült egymásnak Kecskés és
Gondos. Kecskés oroszlánszívvel, keményen
és látványosan teniszezve törte meg ellen

DABAS SPARKS

Mint ismeretes, a járvány alaposan felforgatta a hazai bajnokságokat
is. A legmagasabb szint, a HFL összecsapásai teljes egészében törlésre
kerültek, az alacsonyabb osztályok pedig ősszel, egy rövidített
szezonra készülhetnek, ha a helyzet engedi. Több csapat is elengedte
a 2020-as év küzdelmeit, számos egyesület pedig osztályt váltott,
így fordulhat elő például, hogy a hazai rekordbajnok, a Budapest
Wolves, a Divízió 1-ben bukkan fel idén. Sajnos a Dabas Sparks is a
hiányzók sorát gyarapítja, egy nehéz, de megalapozott döntés okán.
A sport szeretetét és a lelkesedést kénytelen volt felülírni a józan
ítélőképesség, hiszen a kérdőjelek sokasága, esetleges jövőbeni
korlátozások, halasztások lehetősége, nem elég megnyugtatóak. Így
egy nyugodtabb, tartalmasabb felkészülésre esett a választás, a
2021-es bajnokságra. Az idei erőviszonyok egyébként sem fogják a
valós képet mutatni, hiszen rengeteg játékos maradt „munka” nélkül,
akik most időszakosan találhatnak új otthonra. Nincs ez másképp
persze a Sparks játékosaival sem, felbukkanhatnak a hazai pályákon

2020. szeptember

felét, ezzel ő lett az új pályák első bajnoka.
Kecskés már eddigi sikerei alapján is, ezzel a
mostanival meg pláne rászolgált arra, hogy
őt hívják Dabason a sportág nagy és színes
Hegyi Gábor
egyéniségének.

idén is Szikrák. A jó ideje tartó, szoros együttműködés okán, a tavalyi
évben bemutatkozó, Diósd Saints csapatában lesz látható pár ismerős
arc, főként a védelem oldalán. A fiatal gárda már hetek óta készül
együtt a Sparks kölcsönjátékosaival, a fogaskerekek pedig egyre
jobban illeszkednek egymáshoz. Nem is lesz könnyű menet, a Divízió
2. alapszakaszában, a Tatabánya Mustangs, a Pécs Legioners, a VSD
Rangers és az NBA Crushers második számú csapata ellen léphetnek
pályára. Ahogy a legifjabbak sem lazsálhatnak, hisz a Szikrák
utánpótlása, a Saints fiataljaival indít U15-ös csapatot közösen, és
várhatóan több kupanapon is versenyre kelhetnek az első helyért. Ők
is jó ideje, heti több edzéssel készülnek, egyre szebb dolgokat
produkálva. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az érdeklődőket
továbbra is várjuk! Volt két hét, amit nyári szünetnek csúfoltunk, de
heti kétszer, kedden és csütörtökön, a Kiss Ernő u. 1. alatt folyik
tovább a munka, amibe bármikor be lehet csatlakozni, kortól
függetlenül. A fejleményekről és egyéb információkról tájékoztatunk
közösségi oldalainkon (facebook.com/dabassparks, instagramon
pedig: sparks_afc), ahol szintén várjuk a sportszerető kollégákat.
Tóbi Ádám
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ÉLJ, AHOGY
NEKED TETSZIK!
Az új ŠKODA OCTAVIA minden megoldása ebben segít.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, +36 1 421 8220
info@porschem5.hu, www.porschem5.hu

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem
a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció. Részletek a márkakereskedésben.
A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100 km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km

NEM AZ SZÁMÍT,
MI MIT MONDUNK
RÓLA.

PRÓBÁLD KI MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet
jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők
(pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.
A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,7-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 129-144 g/km.
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