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Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

„A kezet csak megfogni szabad,
elereszteni vétek, ellökni átok,
egymásba simuló kezek tartják össze
az eget és a világot!”
- Alföldi Géza -

Az Idősek világnapja alkalmából
tisztelettel köszöntjük a szépkorúakat!
2020. október
Fotó: Karlik Dóra
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KULTURÁLIS HÍDÉPÍTÉS
A z Eg yh á zkarc sai Római K atolikus
Eg yh á zköz sé g é s Dabas Város
Önkormányzata, valamint a Petőfi Baráti
Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a
határokon átnyúló SzlovákiaMagyarország Interreg pályázati kiírás
keretében.
A projekt célja az országok közti
kulturális örök ség megőrzése,
templomrekonstrukció megvalósítása
Egyházkarcsa településén, valamint Szlovák
Alkotóház és Babamúzeum létrehozása
Dabas-Sáriban.
A koronavírus-járvány miatt a pályázók
online konferencián részletezték a terveket
a projektindító eseményen.
A projektről először Kőszegi Zoltán,
Dabas város polgármestere beszélt, aki
kifejtette, hogy a programban résztvevő
fel ek m á r tö b b é ve g yü m öl c s öző
együttműködést folytatnak.
A projekt másik résztvevőjeként Balogh
Károly, az Egyházkarcsai Egyházközség
plébánosa az együttműködés fontosságát
hangsúlyozta, aminek a nyitottság a
jelképe. Miként a bezártság megjelöli az
emberek életét, ezért fontos, hogy a kultúra
és a nyitottság jelképeit építsék, s általuk az
ember mindig jobbat reméljen.
A projekt keretében a partnerek egy
kétnyelvű nemzetiségi kultúrát bemutató
publikációt terveznek kiadni, valamint egy
népzenei, nemzetiségi esemény
megszervezését is vállaták. A projekt egyik
eleme, a nemzetiségi fesztivál sajnos a
koronavírus-járvány miatt eddig nem
valósulhatott meg, de a tervek szerint jövő
nyáron megvalósulhat.
A Petőfi Baráti Társulás mint társszerző
vesz részt a programban és aktív szerepet
vállal az egyházzenei fesztivál szerve
zésében is. A társulás képviseletében Erdős
Péter elmondta, hogy a fesztivál mellett a
kulturális turizmus fellendülé sét a
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Fotók: Karlik Dóra

Egyházkarcsa, Dabas és Királyfiakarcsa között

Királyfiakarcsán elhelyezett szakrális emlék
is segíti, hiszen a Magyarok Nagyasszonya
szobrot évente sok turista meglátogatja.
A s z l o v á k- m a g y a r t u r i s z t i k a i
együttműködés a lakosok közti határon
átnyúló tapasztalatcserére is lehetőséget
nyújt. A projekt további célja a régió
látogatottságának erősítése a határ menti
turisztikai értékek és az etnikai kincstárak

bemutatásával, amelyek egyben az
emberek számára kikapcsolódást és
élményt nyújtanak.
Az SKHU/WETA/1901/1.1/103 számú
projekt az Interreg V-A SzlovákiaMagyarország Együttműködési Program
Kisprojekt Alapjának keretében valósul
meg, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapnak köszönhetően.
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Megnyílt

A 7. HÁZUNK-HAZÁNK FOTÓKIÁLLÍTÁS
Fotó: Molnár Imre Balázs

A dabasi Kossuth Művelődési Központ évek
óta a legnagyobb szakértelemmel és
gondoskodással szervezi meg a HázunkHazánk fotókiállítást, így már a legrangosabb
országos fotópályázatok között szerepel. A
Dabasi Fotóklub a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetsége
védnökségével biztosítja a kiemelkedő
szakmai hátteret.
A pályázat témaköre, mint mindig, most is
kötetlen volt, de a képnek Magyarországon,
vag y a K árpát-me d enc éb en kellet t
elkészülnie. Tapodi Katalin intézményvezető

A digitális katalógus megtekinthető
a QR kód beolvasása után.

kiemelte, hogy az idei évben 70 alkotó, 503
darab képet nevezett a pályázaton, a
kiállításon pedig 45 pályamű tekinthető meg.
A kiállítást Horváth Imre a MAFOSZ
elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a
Házunk-Hazánk fotópályázat és kiállítás is
hozzájárul a magyar fotóművészet egyre
magasabb rangjához és a magyar értékek
megőrzéséhez.
A kellemes őszi időben, a Kossuth Ház
Galéria udvarán megtartott megnyitót a
Holdfénykert együttes dalai tették még
szebbé.
A kiállítás november 6-ig tekinthető meg
a Kossuth Ház Galériában.
K. D.

ELMENTEM VILÁGGÁ!

Földvári András, dabasi gyökerekkel is rendelkező világutazó a világ
összes országában járt már, és az Elmentem világgá! című könyvében
megírta saját történetét a Föld körüli útjáról, amely nem szűkölködött
kalandokban. A könyvbemutató kezdetére megtelt a Nemes-kúria
konferencia terme és az érdeklődők betekintést nyerhettek a könyv
elkészültének részleteibe és megismerhették András egyedül
álló történetének fontosabb állomásait. Az író beszámolt arról, hogy
annyit utazott eddig, hogy a kilométerek alapján 113-szor megke
rülhette volna a Földet. Majdnem 800 repülőtéren szállt föl és le,
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Fotó: Molnár Imre Balázs

80 sztorival a Föld körül
könyvbemutató

2650 légijáraton ült. És nem utolsósorban ő az első magyar férfi, aki a
világ összes országában járt, így méltán érdemelte ki a legutazot
tabb magyar címet.
További izgalmas és érdekes kalandokat kívánunk Andrásnak!
Dr. Erdélyi Zsolt

3

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

KÖZÖSEN A GYALOGLÁS IS KÖNNYEBB!

Fotók: Karlik Dóra

Monspart Sarolta tizenöt évvel ezelőtt a Kihívás Napján fiataloknak népszerűsítette a sport szeretetét, a mozgás
örömét Dabason. A sportlegenda idén a Senior Akadémia keretein belül újra ellátogatott hozzánk és nyugodtan
kijelenthetjük, az elmúlt másfél évtizedben a sportlegenda életcélja semmit sem változott, továbbra is mozgásra
buzdít minden korosztályt. Monspart Saroltával Ordasi Brigitta és a Dabas Televízió készített interjút, amelyből
kiemeltünk néhány fontosabb gondolatot.
– Miről szól a mai elődása?
– Arról, hogy a nyugdíjasoknak is
egé sz sé ge sen é s fit ten kell élniük ,
természetesen egyre többet kell mozogniuk
és egyre kevesebbet enniük. Összefoglalva
ezt eltudom mondani így egymondatban és
45 perces előadásban is.
– Hogyan lehet a szépkorúak rászoktatni
a rendszeres mozgásra?
– Nagyon nehéz valakit rávenni a
m ozgá sra . M á s , h a valaki spor tolt
rendszeresen az életében, de ez nem jellemző
a magyar nyugdíjasokra. Amire viszont rá

szeretném őket beszélni az az, hogy
gyalogoljanak. És ha lehet akkor közösen,
mert ha tudja, hogy mondjuk kedden öt
órakor ott vannak a többiek és várják, akkor
odamegy. Eleinte azért, hogy társaságban
legyen, aztán kiderül, hogy tényleg jó dolog a
gyaloglás.
– A mozgás fontossága mellett mit üzen
még a dabasi nyugdíjaoknak?
– A táplálkozás – és kalóriaegyensúly
mellett nagyon fontos a lelki egyensúly is.
A jó oldalával kell foglalkozni a dolgoknak.
Mindegy, hogy valaki 68 vagy 86 éves,

mindig ki kell találni egy célt. Lehet, hogy már
nem fogok edzést tartani, vagy könyvet írni,
de az unokákkal valamit el szeretnék érni,
vagy valami megvalósíthatót. A férfiakkal
sokkal nehezebb, őket sokkal nehezebb
megmozgatni. Itt Dabason is rengeteg szép
épületetek van, el kell gyalogolni és
megnézni, kihívásokhoz kell csatlakozni, és
nem szabad elfelejteni, hogy közösen mindig
könnyebb.
A beszélgetés megtekinthető a Dabas
Televízió YouTube csatornáján.

CSALÁDI SPORTNAP Dabasi-szőlőkben
Szeptember első hetében a Nagév Cink Kft. támogatásával Családi
Sportnapot tartottunk a Dabasi-szőlő központjában. A műfüves
pályán öt csapat részvételével 9 órától kezdődött a barátságos
futballbajnokság, a közösségi ház és egészségház udvarán pedig
gyermekjátékokkal, sportolási lehetős égekk el, gokartozással,
kisvasutazással és népi játékokkal, kézműveskedéssel vártuk a
gyermekes családokat. A Bátki János Nyugd íjasklub önkéntesei
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segítségével egy bográcsos ebéddel láthattuk vendégül a
focibajnokság résztvevőit és a résztvevőket. A programok során a
járványügyi előírás okra, különösen is a kézfertőtlenítésre nagy
figyelmet fordítottunk. Köszönjük minda zoknak, akik segítséget
nyújtottak a megvalósításban, külön is a Bátki János Nyugdíjas
Klubnak, a Szőlősi Polgárőrségnek, a Horváth családnak és Király
Dánielnek. 				
F. L.
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(Majdnem)

750 PERC ZENE
Dabas 750 éves születésnapját terveink szerint tízszer 75 perc
zenével szerettünk volna megünnepelni a Halász Móricz-kúria
parkjában található Zenepavilonban. Elképzeléseinket a koronavírusjárvány és néha az időjárás is felülírta.
Júliusban a nyár tréfált meg bennünket és egy kimondottan
hűvös estén a kúria nagytermében tartottuk meg az első koncertet
a Friday Band zenekarral, akik musicalekkel, filmzenékkel és
könnyűzenei slágerekkel szórakoztatták a közönséget.

Augusztusban már igazi nyáresti programokkal várt mindenkit a
Zenekert, a COLLECTION duóval, majd a Friday Band zenekarral és
Buncsák Zoltánnal. Utóbbi koncert után pedig a Mamma mia című
filmet vetítettük le a kertmoziban.
Augusztus végén egy nyárbúcsúztató családi énekléssel várt
mindenkit Hazay Ancsa és Hajdú Barni.

2020. október

Szeptember elején a Bazsalicska Citerazenekar és a Dabasi dalkör
tagjai töltötték meg népzenével a kúria parkját. A hatodik 750 perc
zene programunkon a JazzKod Trió adott egy fergeteges koncertet
az érdeklődőknek.
Igaz ugyan, hogy nem sikerült 750 perc zenével megtölteni a Halász
Móricz-kúriát és annak környezetét, de a dallamok sokszínűsége, a
zenekarok lelkesedése és a közönség szeretete számtalan örömteli
pillanatot szerzett mindannyiunknak.
Jövőre veletek ugyanitt, reményeink szerint mindenféle
korlátozások nélkül.		
szerk.
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Idősek világnapja
Október 1-je az Idősek Világnapja és ez a jeles
nap minden évben újra a szépkorúakra
irányítja a figyelmet. Dabas azok közé a
települések közé tartozik, amely nemcsak
egy-egy világnap alkalmából figyel idősebb
polgártársainkra, hanem egész évben
igyekszik az élet minden területén segítő
kezet nyújtani.
Az elmúlt két évtizedben sokféle műsorral,
ajándékkal igyekeztünk a világnap alkalmából
is kifejezni elismerésünket, megbecsülésünket
és tiszteletünket a városban élő időskorúak
felé. Idén a járványügyi veszélyhelyzet miatt
olyan döntést hoztunk, hogy az évtizedes
hagyománytól eltérően az almacsomagok
helyett vásárlási utalvánnyal kedveskedtünk a
városban élő több mint 3100 szépkorú dabasi
polgárnak.

A vírusveszély miatt idén nagylétszámú,
sok résztvevős ünnepi eseményt nem
szervezhetünk az esetleges fertőzések
elkerülése, mindenki egészségének biztonsága
érdekében. Bízom azonban abban, hogy
minden időskorú életében a szűkebb kör
nyezete, a családja idén még több figyelmet
fordít rájuk és segítik mindennapjaikat.
Kérem Önöket, ha segíthetünk, keresse az
önkormányzatot is bizalommal!
2020-ban Dabason a Köszönet és
Hálaadás Évét hirdettük meg. Minden közös
ségben nagy szükség van arra, hogy őszintén
kifejezék az emberek köszönetüket, hálájukat
egymásnak. Erre az idei járványhelyzet még
inkább felhívta figyelmünket.
Az Idősek Világnapja alkalmából Dabas
Város Önkormányzata nevében ezúton is

GONDOLATOK
AZ OKTÓBERI CÍMLAPHOZ

z

Id ősek VÜidlváözglnetaapja
alkalm
ából!

szeretném kifejezni köszönetünket és
hálánkat dolgos életéért, bölcsességéért,
szeretetéért amellyel hozzájárul városunk
és közösségünk gyarapodásához.
Jó egészséget és hosszú boldog életet
kívánok!
Őszinte tisztelettel,
Kőszegi Zoltán
polgármester

ORCI GONDOLATSZILÁNKOK

Mióta aktívan részt veszek a Dabasi Újság szerkesztésében
mindig a címlap az az elem, amit talán legutoljára ötletelünk ki
és legutoljára rakjuk össze végleges formájába. Kapui Ágota
kijelölt nekünk évekkel ezelőtt egy irányt, amihez azóta is
tartjuk magunkat: a címlap legyen aktuális, helyi és
gondolatébresztő.
Szeptemberben azonban egy idézet járt a fejemben, akkor még kép
nélkül, majd polgármester úr meglátogatta és születésnapja
alkalmából köszöntötte Jóri Mihálynét, Marika nénit 98.
születésnapja alkalmából és a látogatás után nemcsak arról
mesélt nekünk, hogy Marika néni mennyire friss szellemileg,
mennyi nagyszerű történetet osztott meg vele, hanem nagyon
megfogta, hogy egyik dédunokája, Gabika mindennap
meglátogatja szeretett dédijét és beszámol neki az iskolában
történtekről, hogy megy neki a gyakorlás az új hangszeren és
kérés nélkül apró gesztusokkal teszi szebbé Marika néni életét.
Innen már gyorsan képet öltött az idézet és kivételesen
előbb lett kész a címlapunk, mint a belívek.
KD
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MAGYAR GULÁG

Október 23.
A szabadság napja

Október a nemzeti emlékezet hónapja, hiszen két nagy, identitásunkat is meghatározó
szabadságharcunk eseményei foglalják azt keretbe. Az 56-os események 64. évfordulója előtt
néhány héttel különleges eseménynek adott otthont a Kossuth Művelődési Központ. A második
világháború utáni, az 56-os forradalomhoz vezető és azt követően évtizedekig fennálló
kommunista diktatúra kegyetlenségeit, a Magyar GULÁG borzalmait bemutató kiállítás
megnyitójára és egy rendhagyó történelemórára került sor a Nemzeti Emlékezet Bizottság és a
Halász Boldizsár Városi Könyvtár szervezésében. A kiállítást Kőszegi Zoltán polgármester,
Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja
nyitották meg. A megnyitó után egy történészi kerekasztal-beszélgetés, majd Turek Miklós
színművész versszínházi előadása következett, ahol a közönség Faludy György versein keresztül
kapott mély betekintést a kommunista diktatúra emberpróbáló, lélekölő rendszerébe.

Tamási Lajos:

PIROS A VÉR
A PESTI UTCÁN
...Piros a vér a pesti utcán.
Eső esik és elveri,
mossa a vért, de megmaradnak
a pesti utca kövein.
Piros a vér a pesti utcán,
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót.
A háromszín-lobogó mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,

Fotók: Karlik Dóra

s fogadalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

A látogatók, különösen is a gimnázium végzős diákjai, kompex módon ismerkedhettek
meg e témával, amelyet máig sok elhallgatás és kibeszéletlenség övez. Ez az esemény is
hozzájárult ahhoz, hogy a felejtés ellen téve segítsük a sebek gyógyulását.
Feldman

Tisztelt Dabasi Polgárok!
A COVID-19 járvány miatt, figyelembe véve a vírus terjedését és a várható időjárást
az október 23-i városi megemlékezés megtartásáról és lebonyolításáról az októberi
Dabasi Újság lapzártája után döntünk.
Kérjük Önöket, figyeljék a városi honlapot, Dabas Város hivatalos facebook
oldalát, valamint a Rádió Dabas és a Dabas Televízió médiafelületeit!
Megértésüket köszönjük.
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Dr.
Dr. Nagy
Nagy István
István agrárminiszter
agrárminiszter adta
adta át
át

A LAKTO KFT. FEJLESZTÉSÉT
Szeptember 8-án Dabasra látogatott Dr. Nagy István agrár
miniszter, hogy részt vegyen a Lakto Kft. állattartó telepe legújabb
fejlesztéseinek átadó ünnepségén. A Vidékfejlesztési Program
keretében megvalósított pályázat eredményeként 1 milliárd
250 millió forintból bővült a telep, amelyből fél milliárd forint vissza
nem térítendő támogatás. A fejlesztési forrásból technológiai
korszerűsítést, 6000 m2 területen növendékistálló építését, 2 db
nyári szálláshely megépítését, silótereket, elletői fejőházat
valósítottak meg.
Kővágó Ignác tulajdonos megköszönte a kormányzat
támogatását, a kivitelezők munkáját, valamint minden dolgozónak

Fotó: Karlik Dóra

és családjának, hogy mellette álltak. Pánczél Károly országgyűlési
képviselő beszédében kiemelte, köszönettel tartozunk azért, hogy a
járványhelyzet sújtotta, válságos időszakban a magyar vidék és a
magyar agrárium meg tudta mutatni az erejét, és ezáltal minőségi
hazai élelmiszert fogyaszthatnak a magyarok.
Dr. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, hogy büszke a
magyar gazdákra, jó látni, hogy a koronavírus-járvány okozta
nehézségek ellenére töretlen a gazdák fejlesztési kedve, amely az
ágazat fejlődését és a hazai élelmiszerbiztonságot egyaránt
szolgálja.		
szerk.

BOKRÉTAAVATÓ
INÁRCSON

Fotó: Tomor Tamás

Kiváló hír a dabasi járásban élőknek, hogy vannak olyan helyi
vállalkozók, akik egy nehéz időszakban is bátran fejlesztenek, így
hozzájárulnak a térség fejlődéséhez és munkát biztosítanak sok
magyar családnak.
Inárcson az autópálya mellett épül az új Flow Hotel, amely
szeptember közepén elér te legmagasabb pontját é s a
hagyományoknak megfelelően egy bokrétaavató ünnepséggel
emlékeztek meg erről a mérföldkőről.
Gratulálunk a Birizdó családnak a fejlesztéshez!
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2020 augusztusában és szeptemberében
kötöttek házasságot:
augusztus 28. Strupka János–Karlik Piroska
Mayer Tibor–Czene Katalin
Szabó Bence–Dani Ildikó
Jorcsik Norbert–Kovács Viktória
augusztus 29. Besenyei Péter–Rupek Alexandra
Holecz Gergő–Németh Krisztina
szeptember 5. Németh Norbert–Tenkei Katalin
Csiki Mihály–Krajer Andrea
Bozsik Gábor–Bálint Katalin
szeptember 12. Novák Lajos–Fabók Ildikó
Szabó Martin János–Krigel Anita
Révész Tamás–Nagy Patrícia
szeptember 18. Bogyó Péter–Barati Enikő
Bottlik József Csaba–Kiss Anita
Révész Károly–Fazekas Anita
Kolya Márk–Bózsik Tünde
Smid Ferenc–Császár Adrienn
szeptember 19. Incze Árpád–Fehér Beatrix
Szabó Dávid Alex–Szabados Ágnes
55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4. Böcsödi János Pál–Trikkal Rozália Terézia
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4. Kosztolányi Gyula–Gallai Mária
Turcsán László–Drozdik Katalin
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
szeptember 5. Kocsir Lénárd–Bózsik Anna
szeptember 6. Kovács Béla–Buzek Erzsébet Ilona
Bognár László–Kronvalter Rozália
szeptember 12. Kecskés Péter–Jóri Terézia
szeptember 19. Papp Ferenc–Tar Mária

szeptember 20. Lázár István–Pocsok Zsuzsanna
szeptember 26. Surman József Mihály–Suhajda Ilona
szeptember 27. Erős Mihály Gábor–Vajda Julianna

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 8. Zsiros Gábor–Mráz Mária
szeptember 14. Sponga József–Farkas Erzsébet
szeptember 15. Farkas István–Ország Irén
Malinetescu János–Lendvay Zsuzsanna
szeptember 21. Majer Lénárd–Ihos Borbála
Szedlacsek Pál–Kancsár Katalin
szeptember 22. Czene Mihály–Fabók Katalin
25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 2. Petrányi Zoltán–Sikari Anna
szeptember 9. Gál Ferenc–Debreczeni Ágnes
Bánszki Attila–Mráz Zsuzsanna
szeptember 16. Hegóczki László–Bese Katalin
Szabados Péter–Pálfi Mónika
Pajor István Béla–Karácsony Katalin
szeptember 23. Volenszki László–Nagy Erzsébet
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 2. Kocsis József–Kemény Anita
szeptember 9. Gubek Zsolt Pál–Csernák Annamária
Ferenci László–Csernai Zsuzsanna
Czine József Lénárd–Füleki Orsolya Erzsébet
szeptember 30. Kálmán János Béla–Horváth Krisztina
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 11. Bennárik Tibor–Gagyi Lívia
Sági Richárd–Kis-Juhász Anita
szeptember 25. Lang Erik István–Malecz Andrea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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!

KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS ÉVE			

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Kocsis Milán
Nagy Viola
Kocsis Lara Norina
Barta Noel Dominik
Pásztor Natasa Nóra
Szigetfű Szamira Mária
Kocsis Botond
Suhajda Zselyke
Zsiga-Hegóczki Zoé
Bodzsár-Szép Dóra
Lakatos Viktória
Szin Levente

Anya
Dósa Alexandra
Banya Beáta
Balla Andrea
Seibin Viktória Sára
Balázs Nóra
Kátai Mária
Körtvélyessy Dóra Anna
Rim Zsuzsanna
Hegóczki Xénia Ivett
Szép Beáta
Rafael Rozália
Zöld Eszter

Született

Baba

2020. 07. 09.
2020. 08. 10.
2020. 08. 10.
2020. 08. 13.
2020. 08. 18.
2020. 08. 19.
2020. 08. 20.
2020. 08. 22.
2020. 08. 26.
2020. 08. 26.
2020. 08. 27.
2020. 08. 27.

Szabados Zsófia
Balázs Boldoizsár
Andrejka Attila
Vass Oszkár Máté
Pávics Franciska
Szabó Timon Dominik
Bednárik Izabella
Apagyi Alexandra
Jámbor Zente

Anya

Született

Lukácsi Katalin
Batuska Anita
Sponga Nikolett
Szombathelyi Zsuzsanna
Grion Diána
Phuong Linh
Kucsera Tünde
Szenyics Enikő
Molnár Anikó

2020. 09. 02.
2020. 09. 02.
2020. 09. 04.
2020. 09. 05.
2020. 09. 05.
2020. 09. 07.
2020. 09. 09.
2020. 09. 17. .
2020. 09. 18.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

„Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.”
Lk. 6,31

70 ÉVES

a Zárdakert Idősek Otthona

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 1950-ben abból a célból
hozta létre a Katolikus Szeretetszolgálatot, hogy a szerzetesrendek
feloszlatása miatt ellátás nélkül maradt, idős, beteg szerzetesekről
és apácákról gondoskodjon. A rendektől elvett számtalan épületből
öt településen hoztak létre állami fenntartású szociális otthont a
számukra, ezek egyike volt Gyón. Október 15-én lesz 70 éve, hogy
megérkeztek ide az első apácák.
Szerettünk volna a hagyományosan szeptemberben, az
Alzheimer Világnaphoz igazodó időpontban megrendezésre kerülő
Családi Napunkon, ünnepélyes keretek között emlékezni erre a
mindannyiunk számára fontos alkalomra, a járványügyi
korlátozások azonban ezt sajnos nem tették lehetővé.
Csöndesebben és szűkebb körben, de az Otthon születésnapjára
megálmodott képkiállítás a helyére került. A fotók a Gyóni Otthon
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– ma Zárdakert Idősek Otthona – első tíz évét mutatják be a
szerzetesnővérek által összeállított album képeivel, és az ahhoz
készített csodaszép, egyedi, kézzel festett díszítő motívumaival.
Fontosak a gyökerek, az alapok a jelenkor számára is. Aki az
Otthonba belépve megtekinti majd ezeket a képeket, bepillantást
kap abba, honnan indultunk, és arra is emlékeztet, hogy a szívvel,
szeretettel, türelemmel végzett hivatás minden korban érték.
„Hisszük, hogy az élet Isten ajándéka, az ember élete –
annak minden szakaszában, a fogantatástól a halálig –
tiszteletet és méltóságot érdemel. Hisszük, hogy életünk
minden szakasza egyformán fontos és értékes. Amíg csak
élünk, feladatunk van a világban.”
Kocsis Edina
intézményvezető

WWW.DABAS.HU
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
JÚNIUS–SZEPTEMBER HAVI ÜLÉSEINEK FŐBB DÖNTÉSEIRŐL
RENDELETEK:
Dabas Város Önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta a
városi konyhánál alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és
eladási árak megállapítására vonatkozó rendeletét.
Módosította a Dabas Város 2020. évi költségvetéséről, az
építményadóról, a szociális ellátásokról, Dabas Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Dabas
Helyi Építési Szabályzatáról, valamint a közterületi térfigyelő
rendszerről szóló rendeleteit.
A jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvasható.
PÁLYÁZAT:
Dabas Város Önkormányzatának képviselőtestülete pályázatot
nyújtott be „Dabas Bartók Béla út aszfaltburkolatának felújításával
kapcsolatban (Vörösmarty és 5-ös főút közötti szakaszon)”, a
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”
(Bölcsőde létesítése Dabason”) című felhívásra vonatkozóan,
valamint a 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 42. (hrsz:4468.) szám alatt
található népi jellegű, módos parasztgazda ház felújításával
kapcsolatban.
BESZÁMOLÓK:
Dabas Város Önkormányzatának képviselőtestülete elfogadta a
Polgármesteri beszámolót a járványügyi veszélyhelyzet alatt tett
intézkedésekről, a Települési Értéktár Bizottság 2020. év első
félévének munkájáról, a lejárt önkormányzati határozatok
végrehajtásáról, a Pantheon Kft., a DAKÖV Kft., az NHSZ OKÖT Kft.,
az NHSZ Dabas Kft., a Kognitív Hungary Kft., a Dabasi
Otthonteremtő Kft., a Malév-Dabas Horgász Egyesület 2019. évi
munkájáról szóló beszámolót.
EGYEBEK:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak
szerint engedélyezte a 2020/2021. nevelési évre a fenntartásában
működő óvodákban indítható óvodai csoportok számát:
Dabas-Sári Óvoda (székhely: Mánteleki út 6.)
3 csoport
Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvodája
4 csoport
Dabasi Egyesített Óvodák
6 csoport
(székhely: Dabas, Benedek Elek u. 2.)
Dabasi Egyesített Óvodák – Bóbita Tagóvodája
10 csoport
Dabasi Egyesített Óvodák – Lurkó Tagóvodája
4 csoport
– „Szőlőkert” Óvoda
1 csoport
– Erkel Óvoda
2 csoport

Dabas Város Önkormányzatának képviselőtestülete 2020.
szeptember 22-én (kedd) 17.00 órai kezdettel a Dabasi Polgármesteri
Hivatal nagytermében közmeghallgatást és lakossági fórumot
tartott az alábbi napirendekkel kapcsolatban:
Dabas Város Településrendezési eszközeinek 0437/62 hrsz.-ú
telket érintő eseti módosítása
Dabas Város Településrendezési eszközeinek a Vitafort Zrt.
telephelyét (0157/7, 0840/14, 0840/7, 0840/12, 0840/15 hrsz.-ú
telkeket) érintő eseti módosítása
A testület a (2373 Dabas, Luther utca 19., hrsz: 4384/8) gyóni
Tájház Gyóni Géza Nyugdíjasklub Egyesület részére történő
használatba adásáról, a Borzasi-kápolna felújításáról, a gyóni
Zlinszk y-kúriában létesítendő egyetemi tanulókönyvtár
megvalósításról, illetve a „Dabas Egészségügyéért Dr. Halász Géza
Díjjal” és Pest megyei díjakkal kapcsolatban is döntött.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy konzorciumi megállapodást köt Hernád Nagyközség
Önkormányzatával A konzorciumi megállapodás keretében a két
önkormányzat pályázatot nyújt be a Felső-Homokhátság
Vidék fejle sz té si Eg ye sületh e z, Mag yarország földrajzi
középpontjának megjelölése, és az ahhoz kapcsolódó túraútvonal
kiépítése céljából.

2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,

A testület Joóné Szőnyi Adrienn egyéni vállalkozó részére – az
általa végzett biorezonanciás állapotfelmérések és kezelés
tevékenység folytatásának időtartamára – engedélyezte az egyéni
vállalkozása honlapjának megnevezésében a „Dabas” név felvételét
(biorezonancia-dabas.hu).

2020. október

ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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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)
október 26-tól október 30-ig, 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
október 26. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
október 27. kedd
Dabas: Sportcsarnok
október 28. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
október 29. csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér
Szelektív hulladékgyűjtés október 12-től 16-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.
1. A házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás hétköznapra
igényelhető.
2. H a Ön a rendszeres közszolgáltatásban szerepel és igénybe
kívánja venni ezt a háztartását évente egyszer megillető
szolgáltatásunkat, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfél
szolgálatunkkal.
3. Munkatársaink tájékoztatást kérnek Öntől, hogy milyen jellegű
lomhulladékot (bútor, egyéb, a gyűjtőedény méreteit meghaladó
hulladék stb.) és milyen mennyiségben kíván elszállíttatni.

Megkérdezik, hogy mely időpont lenne Önnek alkalmas és
rögzítik elérhetőségeit.
4. Egyeztetik a logisztikai vezetővel és a diszpécserrel az Ön igényeit
és a mi lehetőségeinket.
5. Visszahívják Önt a megadott elérhetőségén vagy visszajeleznek
e-mail-ben.
6. A megadott napra a lomhulladékot Ön előkészíti szállításra az
ingatlanján belül, a kapuhoz közel. Közterületre nem helyezhet ki
lomot!
7. Munkatársaink a jelzett időpontban megállnak az ingatlanja előtt
és a rakodóink a kapun belülről a lomhulladékot a gyűjtőjárműbe
rakodják az Ön jelenlétében.
8. A lomhulladékot elszállítjuk és kezeljük a törvényi előírásoknak
megfelelően.
Lomtalanítás menete az alábbiak szerint valósul meg:
Egy háztartásból egy naptári évben 2 m3 lomot szállítunk el.
Kérjük Önöket, hogy folyamatosan jelentkezzenek, mert igényeiket csak
ütemezve tudjuk kielégíteni! A házhoz menő lomtalanítás során NEM
adható át, illetve NEM vesszük át: elektronikai hulladék, gumiabroncs
hulladék, veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok), ipari tevékenységből
származó hulladék, zöld hulladék, építési és bontási hulladék
Plusz mennyiségek
A megadottakon felüli mennyiségek térítés ellenében az alábbiak
szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális Hulladékkezelő Központ
területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz):
Hétfőtől péntekig:
7.00-17.00
Szombat:
október 31-ig páratlan héten
8.00–14.00
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
További információk a www.nhszokot.hu oldalon található.

FOLYTATÓDIK A TÉRFELÜGYELETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Dabas Város Önkormányzata elkötelezett a térfelügyeleti rendszer
további fejlesztése, bővítése mellett. Első lépésként a képviselőtestület felülvizsgáltatta a jelenlegi rendszert, majd hosszú távú
tervet készíttetett a jövőbeni fejlesztések ütemezése miatt. Ezt
követően meghatározásra került a 2018–2019-es fejlesztési ütem,
melyre közbeszerzést írtunk ki, végül 2019 júniusában elkészült a
meglévő rendszer bővítése, fejlesztése 15 millió forint értékben.
Ekkor 32 helyszínen 40 kamerával voltunk jelen a város életében.
Még 2019-ben hivatali beruházásként 2 további kamerával bővült
térfelügyeleti rendszerünk.
Idén sor került a 2020 évi fejlesztések megtervezésére és ütemezésére.
A beruházás augusztusban került kivitelezésre és átadásra, közel 10
millió forint értékben. Kameráink adatátviteli rendszerének
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fejlesztésére, meglévő kamerák „okosítására” is és új helyszíneken, új
kamerák kihelyezésére is sor került. Bővült a rendszámfelismerő
kameráink száma is. Kameráink száma jelenleg 53 darab. Mára
elmondhatjuk hogy köz- és közlekedésbiztonság szempontjából Dabas
Rigóné dr. Roicsik Renáta
térfelügyeleti kamerákkal jól ellátott.
jegyző
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MEZŐŐRI HÍREK
Az elmúlt időszakban a következő események történtek Dabas
külterületén.
Az Öregországúton jelent meg egy helyen új, illegálisan lerakott
hulladék. Autóalkatrészek, szigetelőanyag fekete zsákokban és
szabadon szétszórva is.

AZ ÉGETÉS
ÉS TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Dabas város területén 2020. szeptember 1 -jétől
előreláthatólag 2020. december 31-ig, hétfőn és pénteken
8.00 és 18.00 óra között kizárólag szélmentes időben
megengedett a kerti zöldhulladék égetése.
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

Dabas-Szőlőben, erdőben történt illegális legeltetés miatt kellett
intézkedni. Az eseményről videófelvétel készült.
Dabas külterületén a Vásártér és Öregországút közötti földút
erdősült részén, szeptember 25-én 18 óra 53 perckor a képeken
szereplő Renault típusú kombi személyautó vezetője három
gondosan bekötözött, nagyrészt háztartási hulladékot tartalmazó,
nagyméretű fekete zsákot dobott ki az elmúlt hónapi újságban
fényképen is megjelent szemétkupacra. Az elkövető a rendszám és
fényképek alapján történő feljelentést követő súlyos pénzbírsággal
bizonyára szívesen hozzájárulna Dabas város külterületének
illegálisan lerakott hulladéktól való megtisztításához! Ha mégsem
így lenne, a feljelentés elkerülése érdekében, a Dabasi Újság
megjelenését követő egy héten belül mielőbb kerítsen rá alkalmat,
hogy a szeme
té t tová b b 
szállítsa a
szeméttelepre.

Bontási hulladék és építési sitt
konténeres elszállítása.
Homok és sóder kiszállítást,
bontási munkákat vállalunk.
Kérjük a tisztelt
lakosokat, hogy vigyázzunk
együtt környezetünkre!
Homoki

2020. október

Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.
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HIVATALI SZÓCSŐ

Megjelent a Bursa Hungarica…
…Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójának kiírása.
A Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális
Szolgáltató ÚJ NEVELŐSZÜLŐK jelentkezését várja.

„Aki befogad egy ilyen kis gyermeket az én nevemben,
engem fogad be”
(Mt. 18,5 – Iz. 1,17)
Nevelőszülőket keresünk családjukat átmenetileg
vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára.
A jelentkezés feltételeiről, a nevelőszülővé válás menetéről az
Otthon Szociális Szolgáltató honlapján bővebben
tájékozódhat:
www.otthongyermek.hu
és +36/1294-6420 telefonszámon
Jelentkezését az otthon.szocialis.szolgaltato@gmail.com
címre várjuk!

A Bu r s a H u n g a ri c a F el s ő ok t a t á si Ö n korm á n y z a ti
Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A
pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének (https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx) és az önkormányzathoz történő
benyújtása 2020. október 5. és november 5. között lehetséges.
A pályázatok benyújtásának végső határideje: 2020.
november 5.
További információk: Dabasi Polgármesteri Hivatal (2370
Dabas, Szent István tér 1/B) telefon: 06-29/561-200 és
06-29/561-260

KŐSZEGI ZOLTÁN polgármester PINTÉR SÁNDOR
belügyminiszterrel egyeztetett több, Dabast is
érintő ügyről, többek között a szennyvíztisztítótelep kiváltásáról és technológiai korszerű
sítéséről. Miniszter úr biztosította a város
vezetését, hogy támogatja fejlesztési tervünket,
így reményeink szerint hamarosan megkezdőhet
az új szennyvíztisztító-telep tervezése.

A nevelőszülői jogviszony 2014. 01. 01-jétől
foglalkoztatási jogviszonynak minősül.
Nevelőszülő az Otthon Szociális Szolgáltatónál csak az lehet, aki:
– 24. életévét betöltötte
– magyar állampolgár
– cselekvőképes, büntetlen előéletű
– f izikailag, pszichésen a jelentkező és a vele egy háztartásban
lévő nagykorú hozzátartozó is alkalmas
– o tthona, környezete alkalmas a gyermekek fogadására–
saját jövedelemmel bír
– h ázastársa, élettársa hozzájárul a nevelőszülői tevékenység
folytatásához – a Katolikus Egyház értékrendjét elfogadja,
tiszteletben tartja
– a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon (60 órás)
eredményesen részt vett, tanúsítványt szerzett, vagy
nevelőszülői OKJ-s képzésben részt vesz és
a „Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai”
követelménymodulját sikeresen elvégezte, vagy OKJ-s
nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik
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FACEBOOK-MORZSÁK
Tomor Lajosné Anci néni, városunk
egykori óvodavezetője több évtizedes
pedagógiai munkássága elismeréseként a
Magyar Pedagógiai Társaság legma
gasabb rangú elismerésében részesült.
Szívből gratulálunk a kitüntetéshez. Jó
egészséget kívánunk Anci néninek!

Így is lehet! Így is kell!
Papp Teréztől kaptuk a képeket, akit egy ismeretlen egy
tábla csokival és pár kedves gondolattal lepett meg a
karantén alatt.
Teréz üzenete:
„Mindenki nevében köszönöm, akinek a napját
felvidították. Hála Istennek én
csak külföldi utam miatt
vagyok karanténban.”
#együttkönnyebb

Mindig nagy öröm, amikor Dr. Farkas Annamária,
mindenki „Doktor nénije” meglátogat az irodámban,
hiszen jó kedve, humora, életöröme beragyogja a
napunkat. A mai nap pedig igazán különleges volt,
hiszen Farkas doktornő a napokban kapta kézhez
Gyémánt diplomáját, amit nagy örömmel hozott el
nekem is megmutatni.
Gratulálunk neki! Jó egészséget kívánunk és bízunk
benne, hogy Doktor néni
hamarosan újra
hódolhat kedvenc
szenved élyének,
az utazásnak.
Térdre ereszkedve kérte meg
párja kezét Major Norbert
dabasi hivatásos tűzoltó
őrmester, a Pest megyei
Kakucson. Cintia először alig
j u tot t s zó h oz a m e g 
hatódottságtól, de termé
szetesen igennel felelt.
Sok boldogságot kívánunk
nektek!

2020. október
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
OKTÓBER HAVI PROGRAMOK

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
RENDEZVÉNYEK

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ

KASZINÓ-TERASZ
Október 16. péntek, 18 óra – Színes Orchideák
Fellépők: Kautzky Armand és Hűvösvölgyi Ildikó
jegyárak: 2000 Ft/fő (12 év alatt a belépés ingyenes)
GYERMEKSZÍNHÁZI ELŐADÁS
Október 10. szombat, 16:30 órától
Vitéz László – vidám hagyományőrző bábjáték 50 percben
a Fabula Bábszínház előadásában
jegyárak: 1500 Ft/fő egységesen
DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA
November 12. csütörtök 19.00 óra
jegyárak: 3200 Ft

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:

A könyvtár október 26-tól a téli nyitvatartással üzemel a
következők szerint:
Hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 9.00–17.00
Szerda: 13.00–17.00
Szombat: 9.00–12.00

Szépkorúak klubja: november 7. (szombat), 14.30
Gyóni Géza Irodalmi Kör:
minden második hétfőn 17.30-tól
www.dabik.hu

7. Házunk-hazánk Országos fotókiállítás
A kiállítás. november 6-ig tekinthető meg!

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
DABASI MŰVÉSZETI SZAKKÖR
Időpont: október 5. és 19. hétfő, 16:30 órától
Szakmai vezető: Agárdi Gabi
A foglalkozás nyilvános és részvételdíjas.
Bővebb információ az intézmény elérhetőségein kapható.

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

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
Bábos Baba Foglalkozás
Október 21. 10.30-12.00 szerda – Csiga és forgószél
November 4. 10.30-12.00 szerda – Sün Balázs
A foglalkozást vezeti: Szőke Anna; A foglalkozás díja: 1500Ft
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
Önismereti Műhely
Október 20. kedd. 18.00-21.00-ig Téma: Gyereknevelés
Vezeti : Urbánné Kántor Lili tréner, andragógus
Bejelentkezés: 06-30/898-09-10; Belépő: 1500 Ft
A kúriában lehetőség van üzleti megbeszélések, céges
rendezvények lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as telefonszámon lehet.

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
Programok:

– o któber 14., 28. (szerda) 10.00–12.00 óráig: baba-mama
klub
– o któber 30. (péntek) 16.30–18.30 óráig: kézműves
foglalkozás
–m
 inden hétfőn 16.30-tól szenior örömtánc
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A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők illetve céges rendezvények lebonyolítására a
díszteremben és a pincében egyaránt. Ezzel kapcsolatban
telefonon vagy e-mailben lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra a kúria parkjában,
előre egyeztetett időpontban.
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
október havi programok

HÉTFŐ
NÉPTÁNC óvodásoknak
16.00–16.45 óráig
– október 12., október 26., november 9.
foglalkozásokat tartja Ecser Fruzsina
MI MÉG OLVASUNK KÖR
18.00 órától
– október 19.
Beszélgetés Valentyik Ferenccel legújabb
…ki dalát az Istentől lesé el című könyvéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
16.00–18.00 óráig
– a szem és a kéz koordinációs tréningjei,
kézimunka programok Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel a Miloszerni Vendégházban
HORGOLÓ KLUB
– október 12.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
– október 19.

KEDD
– 18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR – felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető
– 20.00- 21.30 óráig
HATHA JÓGA – Faragó Éva oktatóval

SZERDA
BABA-MAMA KLUB – 16.00–18.00 óráig
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
SZÍNJÁTSZÓKÖR – 18.00-20.00 óráig
– Farkas Pál szakmai vezető

TOLLÁSZKODÓK – tollforgatók, versfaragók köre
– 18.00-20.00 óráig
– október 14, október 28, november 11.
szervező: Viola Éva

CSÜTÖRTÖK
SZENIOR ÖRÖMTÁNC – 17.00–18.30-ig
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
PÉNTEK
PAPRIKALEKVÁR-KÉSZÍTÉS
– október 16., 15.00–18.00-ig
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
a Miloszerni Vendégházban
17.00–19.00 óráig
KREÁLOM - kézműves praktikák felnőtteknek – október 16.
Őszi dekorációs ötletekkel készül
Viola Éva, Gubicza Jánosné
DOB KIÁLLÍTÁS – a Kreatív Alkotó Kör kiállítása
a 750 éves Dabas tiszteletére
A kiállítás előzetes időpontegyeztetéssel látogatható
október 23-tól, a következő héttől pedig online módon is
követhető több internetes oldalon.

SZOMBAT
– 14.00–18.00 óráig
ÉLMÉNYFESTŐK – Csak festegetek és más semmi!
október 10. – festő alkotóműhely Viola Éva vezetésével
15.00–21.00 óráig
a DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB ÖSSZEJÖVETELE
– október 10.
klubvezető: Szabó Jánosné

SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
HÉTFŐNKÉNT
16.00 órától - Vívás
18.00 órától – Szenior örömtánc
KEDDENKÉNT
16.00 órától – Gyermek karate
17.00 órától – Akrobatikus rock&roll
18.00 órától – Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör próba
18.30 órától – Felnőtt karate

2020. október

SZERDÁNKÉNT
16.00 órától – Modern tánc gyermekeknek
18.00 órától – Vívás
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT
16.00 órától – Gyermek karate
18.30 órától – Felnőtt karate
PÉNTEKENKÉNT
17.00 órától – Akrobatikus rock&roll
18.00 órától – Bazsalicska Citerazenekar próba
20.00 órától – Borovenka Néptánccsoport próba
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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, kedd: 8.00–20.00 óráig
• szerda, 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

COVID-19

Gyakori kérdések és válaszok
Hazánkban, – úgy, mint a többi európai országban is – szeptember
eleje óta ismét jelentős számú új típusú koronavírusmegbetegedéssel szembesülünk nap, mint nap. A fertőzöttek száma
egyre nő, ahogyan a kérdések száma is. Miért ilyen nagymértékű a
vírus terjedése? Mik azok a tünetek, amiket különösen figyelnünk
kell? Miben más ez a vírushullám, mint a tavaszi, „mutálódott-e” a
vírus? Mikor és hogyan kerül valaki karanténba és hogyan kerül ki
belőle? A fent említettek csak törtrészét teszik ki annak a sok
kérdésnek, amivel nap, mint a háziorvosi rendelőkben szembesülünk.
Az alábbi cikkben szeretnénk összefoglalni a háziorvosi
rendelőkben előforduló leggyakrabban ismételt kérdéseket, a
jelenleg ismert szakirodalom alapján.
Miért ilyen nagymértékű a vírus terjedése?
A COVID-19 elsődlegesen cseppfertőzéssel terjed, köhögéssel,
tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe. A legújabb modell
szerint a köhögéskor, tüsszentéskor kipréselt áramló gázfelhőben a
váladékcseppek részecskéi akár percekig is lebeghetnek és 1,5
méteres távolságon túl is eljuthatnak. Fertőzött felületek és tárgyak
megérintésével a vírus a kézre kerülhet és onnan az arc, száj és az orr
érintésével bejuthat a szervezetbe.
Miért ilyen ellenálló a vírus?
A Semmelweis Egyetem kutatóinak sikerült az aktív, fertőzőképes
koronavírus szerkezetét megvizsgálni és azt tapasztalták, hogy a
vírust koronaszerűen borító tüskék rendkívül mozgékonyak. A vírus
alakja könnyen összenyomható és a fizikai behatás sem tesz kárt a
szerkezetében, így könnyen alkalmazkodik a környezetéhez. A
tudósok felfedezték, hogy a koronavírus új variánsának (D614G)
négyszer-ötször annyi fehérjetüskéje van, mint az eredetinek, ezek
segítségével tapadnak meg az alsó légutak nyálkahártyáján és
jutnak be a szervezetbe.

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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Miben más ez a vírushullám, mint a tavaszi, „mutálódott-e”
a vírus?
A tavaszi időszakkal ellentétben most nem az idősek közül, hanem a
fiatalabb korosztályból kerül ki a legtöbb koronavírus-fertőzött. Míg a
fiatalabb betegek többnyire enyhébb tünetekkel vészelik át a
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betegséget, addig az idősekben és krónikus betegségben szenvedőknél
súlyosabb tüneteket mutat. Augusztus közepén szingapúri kutatók
fedezték fel a SARS-CoV-2 vírus új variánsát (D614G), mely enyhébb,
de tízszer olyan ragályos, mint az eredeti változat. Ez alapján a vírus
könnyebben szaporodik, és talán gyorsabban terjedhet. A vírusokra
egyébként is jellemző, hogy mutálódás során veszítenek az erejükből.
Érdekükben áll, hogy minél több embert betegítsenek meg, de ne öljék
meg őket, hiszen a vírusnak szüksége van a gazdatestre.
Mik azok a tünetek, amiket különösen figyelnünk kell?
A lappangási idő leggyakrabban 5-6 nap. Klinikai kritériumok közé
tartoznak a köhögés, láz (38 C° fölött), nehézlégzés, hirtelen kezdetű
szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara. További, kevésbé
specifikus tünetek a fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom,
fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés.
Észleltem magamon a COVID-19 betegség tüneteit, mi most
a teendő?
Aki a COVID-19 betegség tüneteit észleli magán, feltétlenül
maradjon otthon, ne keresse fel a rendelőt. Telefonon értesítse
háziorvosát, aki elmondja, hogy mi a teendő.
Hogyan zajlik a tesztelés?
Az, hogy valaki érintett-e a fertőzésben, többféle laboratóriumi
módszerrel állapítható meg. A vírus RNS kimutatásával az orr- vagy
szájgaratüreg nyálkahártyájáról vett mintából (PCR-teszt), vírus
specifikus antigének kimutatásával légúti mintából vagy antitestek
kimutatásával a vérből (a fertőzésen már átesett személyek). A
legjobb és legérzékenyebb módszer a PCR-teszt, mely 24-48 órán
belül ad eredményt.
Mikor és hogyan kerül valaki karanténba és hogyan kerül ki
belőle?
2020. szeptember 21-étől módosították a tesztelési protokollt: a
háziorvos gyanús és valószínűsíthetően fertőzött embereket is
orvosi karanténra kötelezhet, szűrés nélkül. Olyan betegnél, akinél az
alábbi tünetek közül – hirtelen kezdődően – legalább egy fennáll:
köhögés, láz (38 Celsius fok felett), nehézlégzés, szaglásvesztés,
ízérzés hiánya vagy zavara jelentkezik vagy az orvos COVID-19
fertőzés fennállását gyanítja és a tünetek kezdetét megelőzően 14
napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal fertőzött
személlyel kötelező a PCR vizsgálatot otthonában, OMSZ által
elvégezni (a teszt ingyenes, költségeit a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő [NEAK] finanszírozza). A vizsgálat pozitív eredménye
esetén kerül sor hatósági intézkedésre (10 nap házi karantén). Bármely
tünetmentes személyt, aki az új koronavírust tekintve megerősített
beteggel szoros kapcsolatba került járványügyi megfigyelés alá kell
helyezni a láz és a légúti tünetek azonnali észlelése érdekében. A járási
hivatal népegészségügyi osztálya megkeresi a kontaktszemélyeket
és 10 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. A zárlat leteltekor
nem szükséges laboratóriumi vizsgálatot végezni.
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Ha valakinek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése, a
háziorvos időpontot kérhet a 17 ambuláns mintavételi pont
valamelyikére, ha a jelentkező tünet- és panaszmentes. Ebben az
esetben nem kell várni a mentőre, hanem a háziorvos
közreműködésével kapott időpontban lehet részt venni a
tesztelésen. A PCR-tesztért azoknak kell fizetniük, akiknek a saját
döntésük, hogy elmennek a mintavételre (19.500 Ft hatósági ár).
Amennyiben a tesztelést háziorvos, kórház vagy hatóság rendeli el
protokoll alapján, az továbbra is ingyenes marad.
Mit tehetek a megelőzés érdekében?
Kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak! Tartsunk
szociális távolságot (1,5–2m)! Kezünket legalább 62% alkoholt
tartalmazó alkoholbázisú kézfertőtlenítővel (20-30 másodpercig
dörzsölve), illetve alapos szappanos kézmosással, tiszta folyóvízzel
(40–60 másodpercig mosva) fertőtleníthetjük! A környezetünk
fertőtlenítése virucid hatású szerekkel történjen! Viseljünk szájatés orrot eltakaró maszkot ott, ahol kötelező! Fontos az is, hogy jól
használjuk a maszkokat, figyeljünk a helyes felhelyezésére! Kerüljük
a köhögő, légúti tüneteket mutató embereket! Köhögéskor- és
tüsszentéskor takarjuk el orrunkat, szájunkat zsebkendővel, utána
dobjuk ki a zsebkendőt és mossunk kezet! Lázas beteg lehetőség
szerint kerülje az érintkezés minden formáját! Fogyasszunk
elegendő vitamint immunrendszerünk erősítése érdekében!
Van-e védőoltás a koronavírus ellen?
Jelenleg nincs védőoltás, ami azt jelenti, hogy kizárólag
távolságtartással, maszkviseléssel és fertőtlenítéssel lehet
védekezni a vírus ellen. Jövő év elejére várható az új típusú
koronavírus elleni oltóanyag megjelenése - közölte nemrég Kiss
Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa. Egyre
több vakcinagyártó cég oltóanyagfejlesztése tart az utolsó
fázisban, de még további vizsgálatok szükségesek.
+1 kérdés: Influenza elleni védőoltás: igen vagy nem?
A szezonális influenzajárványokat az A és B típusú vírusok okozzák
minden évben. Az influenza elleni védőoltás minden évben
tartalmaz 2A és egy B törzset. A Magyarországon forgalomban
lévő influenza ellenes oltóanyagok kizárólag inaktivált vírust vagy
annak csupán egy meghatározott részét tartalmazzák. Ezek nem
okozhatnak betegséget, hanem csupán „felkészítik” az
immunrendszert az influenza elleni védekezésre. Az oltások
várhatóan október végétől kezdődhetnek a háziorvosi rendelőkben.
A koronavírus járvány idején nagyon fontos, hogy minél többen
legyenek védettek az influenzavírussal szemben, ugyanis nem
tudható milyen tüneteket okoz, ha a 2 vírus találkozik. A betegség
kockázata sokkal nagyobb, mint a védőoltásé! Ezért a védőoltás
javasolt mindenkinek, fél éves kor felett! Az oltás felvétele előtt
konzultáljon kezelőorvosával!
Dr. Rápolthy Réka és
Dr. Rápolthy Hajnalka
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EGYHÁZAINK HÍREI
november 1-je és 2020. november 1-je között kísértünk utolsó földi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
útjára, és imádkozunk a gyászban itt maradottakért.
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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
– Október 25-én, a hónap utolsó vasárnapján megemlékezünk a
10 éven belül elhunytakról a szőlősi szentmisében.

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány
mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

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
– október 18. vasárnap, 10.00 óra: újborért való hálaadó úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– október 31. Szombat, 17 óra: ünnepi reformációi istentisztelet a
templomban. Az istentiszteletet követően megkoszorúzzuk a
reformáció emlékművét.
– november 1. vasárnap, 10 óra: gyászolók vasárnapi istentisztelet a
templomban. Megemlékezünk azokról a testvérekről, akiket 2019.
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Amíg a járvány nem szűnik meg kérjük, az istentiszteleten az előírások
betartását. Szájmaszk viselése kötelező, a bejáratoknál kötelező a
kézfertőtlenítés. Tartsuk egymástól a 1,5 m-es távolságot.
Szeretnénk 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 B3 Takarékszövetkezetnél
vezetett 64400099 - 10903667-es számú bankszámlára történő
átutalással. Ha postai csekken, vagy banki átutalással történik az
adomány befizetése a közleményben mindenképpen kérjük
feltüntetni, hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinekkinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy
másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen
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
– október 25. vasárnap, 10.00 óra: újborért való hálaadó istentisztelet a
Halász Móricz-kúriában úrvacsoraosztással
– október 25. vasárnap, 15.00 óra: Istentisztelet a tatárszentgyörgyi
katolikus templomban úrvacsoraosztással
– október 31. szombat, 17.00 óra: Reformáció ünnepi istentisztelet az
evangélikusokkal együtt a gyóni evangélikus templomban
– november 1. vasárnap, 10.00 óra: Istentisztelet a Halász Móriczkúriában
– november 2. vasárnap 10.00 óra: ökumenikus istentisztelet a gyóni
ravatalozónál
TÁJÉKOZTATÓ
Az istentiszteleteinket szeptember 6-tól, vasárnaponként a Halász
Móricz-kúriában tartjuk meg.
A koronavírus-járvány miatt megkérjük minden kedves Testvérünket,
hogy az istentiszteletekre csak azok jöjjenek el, akik egészségesnek
érzik magukat. Az istentiszteleteken kötelező a szájmaszk viselete,
valamint a kézfertőtlenítés érkezéskor és távozáskor. Az érkezéskor
és távozáskor a vírushelyzet miatt a kézfogás mellőzése javasolt.

WWW.DABAS.HU

HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– vasárnap, 9.00 óra: konfirmáció előkészítő 8. osztály a gyülekezeti
teremben
– vasárnap, 10.00 óra: istentisztelet a Halász Móricz-kúriában
– vasárnap, 10.00 óra: gyermek-istentisztelet
a gyülekezeti teremben két csoportban
– hétfő, 10.00 óra: Zárdakerti Idősek Otthonban
– hétfő, 11.00 óra: Átrium Idősek Otthonban (havonta egyszer)
– kedd, 18.00 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő
– szerda, 16.00 óra: gyülekezeti bibliaóra (október közepétől 15 órától)
– szerda, 17.00 óra: konfirmáció előkészítő 7. osztály
– péntek, 18.00 óra: bibliatanulmányozás (havonta egyszer, minden
hónap utolsó péntekén imaközösség)

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket közösségünkbe,
az alábbi alkalmakra:
– Minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet. Az ünnepi
istentiszteleteket kihangosítjuk, így a templomkertből is követhetők.
– Őszi hálaadó istentisztelet: október 25. 10.00 óra. Ez a munkaév
ünnepévünk, mivel 235 éves a Gyóni Evangélikus Templomunk.
Az ünnep vendége: Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök. Az új
konfirmandusok is bemutatkoznak ezen az istentiszteleten, és a
bölcsiseink kis műsorral szolgálnak. Ez a vasárnap adománygyűjtő
vasárnap is. Kérjük, aki megteheti, adományával segítse a
gyülekezetben folyó munkát. Lehetőség van átutalásra is: Gyóni
Evangélikus Egyházközség, számlaszám: 11742032-20004989 (OTP).
Sok szeretettel hívjuk erre az ünnepi istentiszteletre!
– Reformáció ünnepi istentisztelet: október 31. szombat, 17.00 óra.
– Zenés áhítat: október 24. szombat, 17.30 óra
Bach zeneművek a 235 éves templomunkban csellón, hegedűn
és marimbán
Rendszeres alkalmaink:
– Konfirmáció-előkészítő: október 9., péntek, 16.00 óra: Sok
szeretettel hívjuk az új konfirmandusokat a most induló, új
csoportba!
– Asszonykör: október 12. hétfő, 16.30 óra
– Kórus: péntek, 17.00 óra
– Nyugdíjaskör: október 18., vasárnap, 15.00 óra
– Irodai órák: szerda, 16.00–18.00 óra.
Kérjük, jelölje be gyülekezetünket az alábbi facebook oldalon:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet.
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019

2020. október

Név
Született
Barankai Jánosné (Gulyás Matild) 1946. 07. 04.
Koszó András János
1942. 09. 05.
Balogh András
1960. 03. 12.
Farkas Pálné
(Bandúr Erzsébet)
1932. 10. 28.
Egerszegi Zoltán
1945. 07. 22.
Fekete Istvánné
(Egerszegi Ibolya Terézia)
1936. 08. 08.
Márki Miklós
1965. 05. 17.
Iszák József
1939. 07. 10.
Stefkó Józsefné (Hegoczki Aranka) 1931. 02. 02.
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
1923. 04. 06.
Harsányi Istvánné
(Mátyás Erzsébet)
1940. 12. 30.
Drozdik Ferencné (Kotmajer Ilona) 1936. 04. 07.
Hideg Rozália
1948. 06. 03.
Bató Ferencné (Liska Ilona)
1933. 06. 10.
Katona Lajosné (Dudás Mária)
1920. 12. 23.
Mráz Benedek Zoltán
1976. 02. 14.
Kis Barnáné (Seer Julianna)
1939. 12. 22.
Faragóné Szlamka Ágnes
1961. 03. 20.
Svébis Istvánné
(Kaldenekker Katalin)
1928. 02. 27.
Berze Jánosné (Bujdosó Amália) 1926. 04. 28.
Vass Andrásné (Varga Katalin)
1940. 05. 30.
Bennárik Jánosné (Mráz Anna)
1940. 12. 01.
Kecskés Pálné
(Marosvölgyi Eszter)
1934. 02. 06.

Meghalt
2020. 06. 21.
2020. 07. 24.
2020. 07. 29.
2020. 08. 05.
2020. 08. 06.
2020. 08. 14.
2020. 08. 15.
2020. 08. 18.
2020. 08. 21.
2020. 08. 23.
2020. 08. 23.
2020. 08. 25.
2020. 08. 26.
2020. 08. 31.
2020. 09. 01
2020. 09. 02.
2020. 09. 03.
2020. 09. 06.
2020. 09. 08.
2020. 09. 11.
2020. 09. 16.
2020. 09. 19.
2020. 09. 20.

Osztozunk a családok gyászában!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,
Egerszegi Zoltán temetésén részt vettek és osztoztak a család el
nem múló fájdalmában, szeretettel és tisztelettel elkísérték a
családdal az utolsó útjára, sírját a döbbenet és a fájdalom virágaival
borították be. Köszönetet mondunk és nagy tisztelet, a család
háziorvosának Dr. Sásdi Endre doktor úrnak.
A gyászoló Egerszegi család
2020. szeptember 22. Ezen a gyönyörű őszi napon kísértük
utolsó földi útján férjemet.
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik eljöttek, kikísérték
nyugvóhelyére és osztoztak a fájdalmamban, gyászomban.
Harmincz Pálné
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11. DABASI VÁROSI KERESZTÚT
Hálaadó zarándoklat

Fotók: Karlik Dóra

A tavaszi járványügyi veszélyhelyzet miatt nagyböjtben nem
tudtuk megtartani évtizedes hagyományunk szerint a városi
keresztutat. Nagyböjt utolsó két hetében a Rádió Dabas
segítségével minden n ap elhangzott egy-egy keresztúti
elmélkedés, és fohász, azokért, akik szolgálatot teljesítettek a
védekezésben.
Szeptember első hetében a hagyományos, közel 17 kilométeres
útvonalon ismét útra keltünk a járványügyi szabályok szigorú
betartása mellett, hogy együtt imádkozva kérjük a Teremtő
irgalmát, és köszönetet mondjunk, hálát adjunk sokak szolgálatáért

és a Jóisten kegyelmét kérjük. A korábbi évekhez képest jóval
kevesebben vállalkoztak erre az útra, de annál nagyobb lelki
töltődést adott a résztvevőknek. Együtt imádkoztunk az idősekért
és a betegekért a Zárdakert Otthon bejárata előtt, valamennyi
katolikus templomban várták és fogadták a helyi közösség tagjai a
résztvevőket. Ország Tibor atya a Sári Katolikus templomban
pedig szentségimádással és szentségi áldással bocsájtotta útjára
a zarándokokat.
Köszönjük mindazoknak, akik a keresztút megszervezésében és
lebonyolításában részt vettek!				
F. L.
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KULTÚRA

BALLA PÁL,

1956 erdélyi származású mártírja
Az utóbbi másfél évtizedben az erdélyi
magyarság 1956-os véráldozatának
összegzé séről számos újságcikk é s
tanulmány született. Az írások szerzői
(főként Tófalvi Zoltán történé sz) a
mártírokat részletesen lajstromozva jutnak
el a végkövetkeztetésig: az erdélyi
magyarság számarányánál nagyobb
véráldozatot hozott a magyar forradalom
é s s z a b a d s á g h a r c e s zm éi vel va l ó
azonosulásért. A Romániában elítélt
áldozatok mellett a Magyarországon
kivégzett nyolc erdélyi származású mártír
egyike a gyóni Biksza-ügyben halálraítélt
Balla Pál (1919-1957), akit vérbosszúként
időzítve a forradalom első évfordulóján
végeztek ki.
B all a P á l A r a d on , a m a g yar s á g
vértanúinak városában született 1919.
január 5-én. Édesanyja Köpe Erzsébet,
édesapja pedig úgyszintén Balla Pál, aki
előbb hivatalsegédként, majd
földművesként, napszámosként tartotta el
a családot. Szüleitől az elemi iskola elvégzése
után szakmát kapott útravalóul, kovácsnak,
géplakatosnak taníttatták. Huszonegy
évesen, 1940-ben költözött
Magyarországra. Tanult szakmájában
sikerült elhelyezkednie egy soroksári
kisiparos műhelyében, ahol katonai
bevonulásáig dolgozott. A háborúban
hadifogságba esett, majd 1945 után
hazatérve gyári munkás lett. Családot
alapított, Bellik Friderikát vette feleségül és
n ő sül é se ré vén került G yónra . A z
erdészetnél alkalmazták fakitermelőnek,
havi 700-800 Ft keresettel. A helyi
szépkorúak emlékezete még őrzi ezt az
időszakot, csendes, szorgalmas, igyekvő
embernek ismerték meg őt. Nehezen, sokat
nélkülözve éltek feleségével, de a Rákosi
korszakban szinte mindenkinek hasonló
s o r s j u tot t G yó n o n . H á z a s s á g u k
gyermektelen maradt.
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Az 1956-os forradalom szikrája október
28-án ért a településre, az elégedetlen,
élhetőbb világot remélő, felbolydult tömeg
eltávolította a település régi, padláslesöprő
vezetőit. A hatalmat átvéve egyúttal 16 fős
Nemzeti Bizottságot választottak és 25 fős
nemzetőrséget állítottak fel. Balla Pál a
nemzetőrség tagjaként vállalt szerepet a
helyi eseményekben. 1956. november 4-én
Gyón község határában is megjelentek a
s z o v j e t t a n ko k , m e g ke z d ő d ö t t a
visszarendeződés. A rövid életű szabadság
után az alkalmas népszerű vezetők
l e vá l t á s á t é s a ré gi n ép s zerű tl en
pártemberek mihamarabbi visszahelyezését
elsősorban Bik sza Miklós járási
pártbizottsági titkár erőltette, aki a
községházán december 10-én megtartott
egyeztetésre saját beosztottjai óvatosságra
intő tanácsai ellenére diktátummal és
fegy verrel érkezett. A hajthatatlan
párttitkár végül menekülni kényszerült, de a
felháborodott tömeg üldözőbe vette és

politikai megrendelésre a lázadó falut
példátlanul súlyos ítéletekkel büntették. Az
ügyben eljáró bíróságok öt halálos ítéletet
hoztak, melyből négyet (Balla Pál, Harmincz
István, Lakos János, D. Szabó Károly) végre
is hajtottak. A távollétében halálra ítélt
Kövecses Ferenc nyugatra menekült.
További 11 főt összesen közel ötven év
börtönbüntetésre ítéltek.
Balla Pál a végzetes napon Biksza Miklós
üldözésének végkifejletébe keveredett bele.
Véletlenül, hiszen ha Biksza más útvonalon
menekül, akkor nyilvánvalóan nem lett volna
részese az eseményeknek. Kalicza Péter
házával szemben, Szőke Sándor műhelyében
t a r tó z ko d ot t , a m i ko r e l d ö r d ü l t a
tanácskozásról menekülő Biksza első lövése
üldözőinek visszariasztására. Kisietett az
utcára, és már az udvaron hallotta a második
lövést. Látta az utcasarkon futva kanyarodó
Bikszát, kezében a pisztollyal, majd az
üldözőket. Visszament a kerékpárjáért és
gyorsan felülve csatlakozott a falubeliekhez.

meglincselte. A megtorlás, a népítélet
résztvevőinek felkutatása és elfogása
azonnal megkezdődött, melyben budapesti
karhatalmi alakulatok is részt vettek. 1957.
február 17-én, az MSZMP Pest Megyei
Bizottságának ülésén Kádár János gyors és
szigorú ítéletet sürgetett a Biksza ügyben. A

A Kubik tanyánál többekkel együtt érte utol
a Harmincz Istvánt pisztollyal súlyosan
megsebesítő Bikszát. Felindultságában
elgáncsolta az ismét futásnak eredő
párttitkárt és kétszer pofon ütötte, majd a
helyszínre ismeretlen módon került kötéllel
megpróbálta a lábát megkötözni, de a kötél
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elszakadt. Ezt követően az eszméletét
vesztett Harmincz Istvánt a közeli házhoz
vitte, hogy ápolni tudják. Már aznap este
őrizetbe vették vádlott társaival (Lakos Pál,
Sziráki Mihály, Miloszerni Pál) együtt. Az első
fokon eljáró Pest Megyei Bíróság Isztray
József vezette népbírósági tanácsa 1957.
március 8-án a per elsőrendű vádlottjaként
szándékos emberölés vádjával hét év
börtönre ítélte. A fellebbezések folytán

másodfokon eljáró Legfelsőbb Bíróság
Népbírósági Tanácsa azonban a cselekmény
jogi értékelését megváltoztatta: a népi
demokratikus államrend megdöntésére
irányuló mozgalomban való tevékeny
részvétellel elkövetett bűntettnek és tettesi
m in ő s é g b en elköve te t t g yilko s s á g
bűntettének minősítve a tényállást. A halálra
súlyosbított ítéletet a forradalom első
évfordulójának előestéjén, 1957. október
22-én hirdették ki. Ugyanezen a napon a
Biksza-ügy másik szálán, Harmincz István és
társai perében újabb két halálos ítélet
született: Lakos János ítéletét 14 évről,
Harmincz Istvánét pedig életfogytiglanról
súlyosbították halálra. Borbély János, a
hírhedt vérbíró a kegyelmi kérvényeknek
még azon a napon útját állta: senkit nem
javasolt keg yelemre. A z ítéletek
végrehajtására október 25-én reggel 7 óra
15 perckor került sor a kisfogház udvarán.
Balla Pál szíve 9 perccel később szűnt meg
dobogni.
Balla Pál szorgalmas kétkezi munkás
ember volt, aki a szabadságért, az

igazságosabb, demokratikusabb világért az
életét adta. Szülőhelye alapján joggal
büszkék rá Erdélyben, s tartják számon
síremlékét a Rákoskeresztúri Újköztemető
301. parcellájának 15. sorában. Alakja erősíti
a nemzeti összetartozást, az elnyomó
hatalommal szembeni helytállása
nemzedékek sorának szolgálhat mintául.
Dabas-Gyónon utcanév őrzi emlékét.
V. F.

DANVIZSGÁVAL KEZDŐDÖTT EL A TANÉV

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezte a
Magyar Shinkyokushin Karate Szervezet Kálóczi Branche a fekete öves vizsgáját.
Összesen 28 karatéka jelentkezett a
mestervizsgára, köztük a Harcosok Klubja
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kiválósága, Tóth Csenge a 2. dan övfokozat
megszerzéséért sorakozott fel.
A vizsgabizottság a technikai felkészültséget,
formagyakorlatokat, valamint az
állóképességen túl a mentális felkészülést és

az erőnlétet nézte. Akik sikeresen túljutottak a
délelőtti részen, délután a küzdővizsga várta. A
közel 4,5 órás terhelés után Csenge sikeresen
abszolválta a 2. dan övfokozatot.
A vizsgát Shihan Hasebe Toshiaki, a Magyar
Kyokushin Karate Szervezet társadalmi elnöke
is megtekintette, aki dicséretben is részesítette
Csengét!
Amíg a vizsga zajlott, Shihan Ábrahám Edit a
Harcosok Klubja vezetőedzője és Shihan
Polacsek Zoltán tartottak formagyakorlat
tréninget, majd küzdő gyakorlatokból álló
kumite edzést a megjelent közel 40 segítőnek.
A lelátóról pedig a klub tagjai szurkoltak,
akiknek nagy motivációt ad az „új” 2 danos
mester a heti edzéseken.
Várunk minden érdeklődőt hétfőn, szerdán és
pénteken 18 órától az FC Dabas Wellis
Sportparkban!
shihan Ábrahám Edit, 5. dan
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TOP FITNESS SE
A dabasi Top Fitness Sportegyesület versenyzői hosszú idő után újra
komoly megmérettetésen, a Unity For Passion Dance Fest versenyén
vehettek részt augusztus 30-án. A rendezvényre sportolóink a
megváltozott körülmények ellenére is nagyon alaposan felkészültek,
hiszen kezdetben online kapcsolaton keresztül, később a tornateremben
megtartott edzéseken, teljes erőbedobással tanulták az új koreográfiákat,
akrobatikus, lazasági és erőelemeket. A versenyt a szervezők a
járványhelyzet előírásainak maximális figyelembevételével tartották
meg – kötelező lázmérés belépéskor, maszkhasználat, távolságtartás,
limitált nézőszám, érintésmentes eredményhirdetés –, így biztosították
az egészségmegóvást, a vírus elleni védekezést. Szerencsére ezek az
intézkedések cseppet sem befolyásolták sportolóinkat, akik igazán jó
hangulatban, nagyszerűen helyt álltak a megmérettetésen.
B kategória, egyéni eredmények:
1. Nagy-Kancsár Emma, 2. Dori Kamilla, Takács Alexa, Rizmajer
Boglárka, Bábel Csenge,
3. Kész Fruzsina, Bálint Blanka, Szabó Sára, Nagy Hédi, 4. Fehérvári
Dorka, Tóth Kata, Nagy Kata,

5. Csenteri Dorina, Szeibert Kincső, Atkári Anna, 6. Varga Viktória,
Venicz Hanna,
7. Sümegi Adél, Pintér Fanni, 8. Lantos Nóra
A kategória, egyéni eredmények:
1. Janicsák Fanni, Gecser Enikő, 5. Radnai Zsófia, 8. Fehérvári Fanni,
9. Bárány Blanka
Duó eredmények:
4. Lambada (Nagy-Kancsár Emma-Szeibert Kincső)
6. Macskajaj (Fehérvári Fanni-Janicsák Fanni)
Szép volt lányok, csak így tovább!
R. L.

TOUR DE FEKT
Közhírré tétetik!

Nyilt kerékpártúrát indít a TOUR de FEKT Baráti Köre
Dabas október 18-án vasárnap, 9 órai indulással a dabasi
Polgármesteri Hivatal előtti főtérről a bicajozást, kihívást
kedvelőknek a következő útvonalon: Dabas–Bugyi–Ócsa–
Öregországút–Dabas.
Gyere, csatlakozz és élvezd a kerekezés szépségét, töltsük
együtt a vasárnapot!
Minden résztvevő vendégünk egy zsíros kenyérre.
A dabasi TOUR de FEKT KERÉKPÁROS Baráti Kör 25 fő lelkes kerekezni
szerető tagja szeptember elején nekivágott meghódítani a Balatont. A
csapat Balatonakarattyától vágott neki az első napra tervezett 74
kilométeres távnak, amelynek a legnehezebb pontja a Tihanyi
Apátsághoz való feltekerés bizonyult. A révfülöpi gyermektáborban a
dabasi önkormányzat támogatásával tölthettünk el egy éjszakát, ahol
a tagok közül sokan nosztalgiáztak a helyszín láttán, hiszen
gyerekkorukban többször üdülhettek itt. Második napon már 96
kilométert tekert le a lelkes közösség. A balatonlellei pihentető és jó
hangulatú éjszaka után a maradék 60 kilométer már meg sem kottyant
a dabasi bringásoknak. Öröm kiálltások, csöngetések közepette
érkeztünk meg Balatonakarattyára, ahonnan a nem mindennapi
kalandunk indult. Köszönünk minden segitséget, felajánlát, az itthon

2020. október

maradott családtagoknak a támogatást. Büszkék vagyunk a lefiatalabb
és a legidősebb "versenyzőnkre" is.
Külön köszönet a Kossuth Művelődési Központ stábjának az
adminisztratív segitségért.
Hajrá TOUR de Fekt Dabasi Baráti kör! Jövőre újabb kihivással
folytatjuk!
Csatlakozz te is a Tour de Fekt csapatához a Facebookon is a Tour
deFekt csoportban is. 			
Sallai Éva
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BÁBEL ANTÓNIA

HANGYA PETI (2.)
Megkerülte hát a nagy fát,
Nem láttál még ilyen hangyát!
Rálelt végre – rezgett csápja,
Úgy tetszett, a fél világra!
Szél fodrozta a nagy vizet,
Közepében állt egy sziget.
Mi lehetett más a vágya?
Hajón kelni odaátra!
Hangya Peti keresett hát
Kis hajónak való deszkát.
Jobban mondva vékony szálkát,
S egy köteggel fűnek szálját.
A partra mindet kihordta,
De kellett még egy vitorla!
Megteszi egy szederlevél,
Már amit egy hangya elér.
Készen állt az erős gálya,
Peti lett a kapitánya!
Dobálták a fehér habok,
Néha kicsik, néha nagyok.
Zászlót gyártott és kitette,
Amint lépett a szigetre.
Azt hitte, az első hangya,
Aki elért a túlpartra.
Gyönyörködött, dagadt keble,
Nézett arra, nézett erre.
S nem hitte, de hangya szeme
Egy másikba nézett bele.
Ott ült szemben egy vén hangya,
Reszketett a görbe botja.
Zsenge magja tűzön forgott,
Fején hajat őszet hordott.
– Szervusz, öcskös! Jó, hogy jöttél,
Nem lep engem itt már több tél!
Azt hitted, az első vagy te,
Aki lépett a szigetre? –
S keserűen így folytatta:
– Én voltam az első hangya…
Réges-rég hajózni vágytam,
Tájra, mit még sosem láttam.
Óhajom telt, ideértem,
Ifjúságomnak teljében.
Azt hihetnéd, nyugton alszom,
De dér lepi már a bajszom.
S osztályrészem a bús magány,
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Egy pók van itt, de az vagány,
Nem vonzza a magamfajta,
Rezgő csontú öreg hangya...
– Tudom, ki vagy, bolyom tagja!
Hajód merre? – azt kutatta
Hangya Peti. – Nincsen régen,
Szétmállott az első télen…
Itt hagynám a lábnyomomat,
Csak lássam az otthonomat! –
Kesergett a szigetlakó.
– Elég volt örökre a tó.
Gyere, egyél, éhes hangya!
Szemed vesd a puha magra!
Peti leült, rágott, evett,
Megsajnálta az öreget…
– Hazautat megmutatom,
Éppen itt ring a tutajom,
Kettőnknek is bőven elég,
Bal az enyém, jobb a tiéd!
Megvárjuk a kellő szelet,
S hazamegyünk, amint lehet!
Borús lett a másnap reggel,
De indultak derűs kedvvel.
Nem bánta a dolgot Peti,
Kínzó honvágya volt neki.
Batyujába magot kötött,
S hagytak mindent maguk mögött.
A csónakjuk félúton járt,
Sötét felhő villámot tárt.
Nagy vihar kélt, zúgott-zengett,
A hajónak befellegzett.
Szálkateste kettéhasadt,
Elbújt – úgy tűnt – végleg a nap.
Így könyörgött a vén hangya:
– Csak vetődjünk ki a partra,
S legyünk végre újra otthon!
El nem hagyom, bizony, mondom!
S jött egy hullám, olyat nem látsz!
Partra dobta a két hangyát.
Otthon érte őket a tél,
A két hangya ma is mesél…
Túl a tavon, túl a völgyön,
Ott él Peti Hangyaföldön.
Úgy él, mint a többi hangya,
Hangyabolyát el nem hagyja…
WWW.DABAS.HU

EGÉSZSÉG
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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.
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A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,7–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 123–140 g/km.

