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„Arany-hidat verek hitből, reményből, szeretetből.
Az elmúlás erecskéi, csermelyei, folyói felett,
tavaszok, eszmék, filozófiák felett,
emberek, Nap, Hold, csillagrendszerek felett,
az elmúlás tengere felett,
arany-hidat verek Ahhoz,
aki nem jött és nem megy,
aki nem volt és nem lesz,
aki Van! ”
Mécs László:
Verni kezdem az aranyhidat, részlet

2020. november
Fotó: Prauda Miklós
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A KASZINÓ-TERASZ
– A FELTÖLTŐDÉ S SZIGE TE

Szlama László – Bergics András, augusztus 7.

Holdfénykert együttes, szeptember 11.

A koronavírus első és második hulláma mindannyiunk életét
felforgatta, megnehezítette. Megváltoztak mindennapi szokásaink,
ritkultak, vagy elmaradtak a családdal, a barátokkal együtt töltött
időszakok. Megtapasztaltuk, hogy milyen nehéz az egyedüllét, a
társas érintkezések, a családi és baráti beszélgetések hiánya. A
szokásosnál is nagyobb teret kapott a mindennapjainkban a telefon
és az internet. De a személyes emberi kapcsolatokat nem pótolta
egyik sem.
Jól ismerjük Presser Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth Péter
klasszikussá vált félig mese – félig musicaljének szállóigévé lett
sorát: „mert kell egy hely!”
Megérdemli, hogy idézzük pontosan:
„Mert kell egy hely, hol minden szellem látható,
Mert kell egy hely, hol minden szólam hallható,
Mert kell egy hely, hol nem fáznak a csillagok,
Mert kell egy hely, hol emlékünk majd élni fog!”
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Venti Chiavi gitártrió

Alig vártuk a koronavírus első hulláma után, hogy újra
megnyíljanak az intézmény kapui, és látogatóink megtalálják azt a
helyet, ahol a zene hangjain, a versek gondolatain keresztül minden
szólam újra hallható. Időnként szabad lélegzetvétellel, időnként
maszkban ülve, de együtt élhettük meg a művészetek sugározta
értéket, amely erőt adhatott a nehézségek elviselése során.
Feltöltődésre mindannyiunknak szüksége van.
Van, akinek a kaszinó udvarának bensőséges, kellemes tere; van,
akinek egy nagyszerű gitárkoncert; van, akinek Edith Piaf csodálatos
dalai; van, akinek József Attila versei, Shakespeare szonettjei,
Karinthy Frigyes gondolatai és Gerendás Péter dalai; van, akinek
Weöres Sándor, vagy Romhányi József versei; van, akinek Webber,
Eisemann Mihály vagy Lajtai Lajos dalai jelentették ezt a feltöltődést.
A magyar kultúra gyöngyszemei mellett azokat az értékeket is
igyekeztünk megmutatni, amelyek közvetítőihez személyes

Papp János és Gerendás Péter – október 2.
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kapcsolataink a mindennapokban is kötődnek, akik velünk élnek,
mellettünk nőttek fel, akikre lokálpatrióta érzelmeinkkel is büszkék
vagyunk.
A felnövő nemzedéknek, a gyerekeknek is tudtunk ebben a négy
hónapban örömteli pillanatokat szerezni.

Kárász Eszter, Wagner-Puskás Péter, Veér Csongor, és Nemes Janó,
szeptember 26.

Gondolatok
a címlaphoz
Idei évünket a vírus, a járvány, a szabályok, a kötöttségek
határozzák meg. A mit szabad, de leginkább mit nem érzés, a
folytonos készenlét, a figyelés. Szerencsére azonban az
odafigyelés, a szeretet, a féltő óvás és gondoskodás szüleink,
nagyszüleink, gyermekeink felé életünkben még fontosabb lett.
A covid miatti maszkhasználat már lassan divatelemmé válik,
egy kiegészítő a sapka, sál mellé.
Fotódokumetációk ezrei készülnek kórházakban, kiürült
városokban, laboratóriumokban. Novemberi címlapunkon
városunk egyik kiváló fotóművészének, Prauda Miklósnak
Mollika című fotóját láthatják. A fotón egy nagypapa és unokája
egymás iránt érzett szeretete, felelőssége jelenik meg.
Prauda Miklós ezzel a fotóval első helyezést ért el
többek között a XX. Nemzetközi Magyar Fotós Szalonon
és a IX. Biatorbágyi Fotószalonon is.
Gratulálunk a díjakhoz és az elkapott pillanathoz is!
Karlik

ORCI GONDOLATSZILÁNKOK
Hűvösvölgyi Ildikó és Udvarhelyi Boglárka, október 16.

Megjött az ősz, a koronavírus második hulláma és a csillagok is
elkezdenek fázni. Nem ülhetünk egymás közelében (szigorúan 1,5
méterre) a Kaszinó udvarán, de erőt meríthetünk az elhangzott
értékes gondolatokból, a nagyszerű zenei élményekből.
Feltöltődtünk, felvérteztük magunkat, megtöltöttük a lelkünket.
Ahogy jó barátom, Szentirmai Ákos szerző, zeneszerző fogalmazza
meg:
„A csillagok örökké égnek…”
Tapodi Katalin
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„Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak”

Vá r o s u n k b a n m i n d e n j e l e s n a p o n
megemlékezünk nemzetünk nagyjairól, a helyi
hősökről, mindenkiről, aki életét, munkásságát
a haza szolgálatába állította.
Idén csendben tisztelegtünk a márciusi
ifjak emléke előtt, de a vírus miatt csöndesen
idéztük fel az 1956-os forradalmárok, a pesti
srácok emlékét is. C sendben, de
méltósá gtelje sen h ajtot tunk fejet a
forradalom és szabadságharc 64. évfordulóján
a gyóni mártírok, Balla Pál, D. Szabó Károly,

Harmincz István és Lakos János obeliszkjénél.
A Himnusz eléneklése után a Szent János
Katolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulója,
Simon András szavalta el Szentkúti Ferenc –
Hősköltemény egy pesti srácról című versét. A
jelenlé vő inté zmény ve zetők é s ci vil
szervezetek képviselői Pánczél Károly
országgyűlési képviselővel és Kőszegi Zoltán
polgármesterrel helyezték el a megemlékezés
koszorúját. S ahogy a rövid megemlékezés
után hazaindultunk, a Szózat első sora

visszhangzott mindannyiunkban „Hazádnak
rendületlenül...”
Az idei október 23-a csendes, a kellemes
őszi napsütésnek köszönhetően mégis
reményteljes nap volt, az ’56-os hősök
erejének, elszántságának, küzdeni akarásuknak
köszönhetően ma egy szabad, független
országban élünk és kötelességünk ezzel a hittel
tekinteni a jövőbe, legyőzni az előttünk álló
nehéz hónapokat.
szerk.

70. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE

Dr. Bábel Balázs a Kalocsa- Kecskeméti Főegyházmegye érseke,
Dabas Város Díszpolgára

Október 18-án ünnepelte 70. születésnapját
Dr. Bábel Balázs érsekatya, városunk
díszpolgára. A jeles évforduló alkalmából az
online felületeken és az írott sajtóban is
többször olvashattunk érsekatya hitvallásáról,
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életszemléletéről, az egyház mai világban
betöltött szerepéről, küldetéséről és korunk
kihívásairól. Az évforduló apropóján érsek
atya felidézte gyermekkorát, amelyet a
szerteágazó, szeretetteljes közösséget jelentő
gyóni Bábel család, a Zlinszky-kúriában
töltött kisgyermekkor évei és elsősorban
gyakorló hívő, mélyen vallásos szülei
életszemlélete határozott meg.
Érseki munkássága során megannyi könyv
született beszédeiből, elmélkedéseiből, amely
útmutatást jelenthet a magyarságnak, a
keresztény hívők közösségének. Írásait
olvasni, beszédeit hallgatni szellemi és lelki
feltöltődés egyaránt, nem csak a hívőknek,
hanem az útkeresőknek is.

Tavaly ünnepelte érseki szolgálatának 20.
évfordulóját, idén pedig kerek születésnapja
alkalmából köszönthetjük őt. Januárban a
Köszönet és Hálaadás évét elindító szent
misét is ő mutatta be, útmutatást adva
mindannyiunknak a közösség szolgálatához.
Ér sek at ya rend szere sen c elebrál
szentmisét Dabason, együtt ünnepel velünk
egyházi alkalmainkon és nemzeti ünnepeinken
egyaránt. Lélekben mi is ünnepeljünk vele, és
egy-egy imával adjunk hálát szolgálatáért,
amelyet fáradhatatlanul végez „Isten
országáért”.
A Dabasi Újság szerkesztősége nevében
ezúton is köszöntjük őt. Isten éltesse
sokáig erőben egészségben!		
F. L.
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2020 szeptemberében és októberében
kötöttek házasságot:
szeptember 25. Mitták József–Gáspár Gitta
Birlut Florin Daniel–Malinetescu Natália
szeptember 26. Baski Attila–Bezrukava Natalija Jurjevna
Nász Norbert–Szűcs Szilvia
Aradi János–Puskás Lejla
Csiszárik István–Koren Dóra
Romhányi Regő Attila–Papp Eszter Zsófia
október 3.
Deme Tihamér–Furus Rachel Vivien
Garajszki János–Csarni Gabriella
október 9.
Simon Tamás–Prigyeni Erika
október 10.
Sashegyi Andor–Varga Adél
Karlik Martin–Kardos Alexandra
október 17.
Filius Péter–Hudák Dóra
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
október 10.
Jarábik János–Bense Erzsébet
október 16.
Czine Sándor–Ujvári Mária
október 17.
Pajos János–Dombi Mária Terézia
Nagy Sándor–Drozdik Etelka
Opóczki Mihály–Mittág Julianna
október 23.
Farkas István–Szabados Julianna
Garajszki Péter–Boglár Julianna
Bennárik Balázs–Kurta Terézia
október 24.
Szluka Pál–Nagy Mária
Kozma Miklós–Duhaj Ilona
40 éve (1980-ban) kötöttek házasságot:
október 11.
Kovács Imre–Kovács Aranka
Pálffi Zoltán–Zsolnai Anna
október 17.
Mráz Miklós–Mártha Mária
október 18.
Böcsödi László–Rusznyák Erika Katalin
Pajor Ferenc–Balázs Mária
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október 24.
október 25.

Drozdik Sándor–Mercel Erika
Hodászi József–Csernák Kamilla

30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
október 6.
Balogh Ferenc–Jurácsik Ilona
október 13.
Ujvári Csaba–Balog Ildikó
október 19.
Jurácsik Gábor–Sponga Teréz
október 20.
Kovács Pál–Molnár Gabriella
25 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 5. Bozsik Tibor–Tóth Katalin
Oláh Zoltán–Oláh Krisztina
augusztus 12. Kovács György–Mráz Klára
Vadkerti Zsolt–Vellai Csilla
augusztus 18. Faldina Lénárd–Gergelyfi Katalin
augusztus 26. Kronvalter Vendel Ferenc–Hornyák Veronika
október 7.
Mráz István–Pelikán Edit
október 28.
Farkas Krisztián–Szabó Csilla
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
október 7.
Henning Horst–Szlezák Rozália
Csillag István–Marosvölgyi Éva
Simon János–Bukovszki Zsuzsanna
október 14.
Sík István–Kovács Rózsa
október 27.
Orosz László–Szabó Mária Magdolna
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
október 9.
Győri László–Bodzsár Julianna
Boross Endre–Jeszenszky Ágnes

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Ordasi István Dominik
Krizsán Anna
Volenszki Filip
Bartha Szófia
Vincze-Tóth Zoé
Huja Nolen Benett
Tarjányi Gábor
Adamovich Flóra Réka
Kovács Eszter Mária
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Anya
Kiss Patrícia Zsófia
Balogh Vivien
Márton Magdolna
Lőrincz Katalin
Tóth Éva Katalin
Molnár Alexandra
Csák Petra
Zlinszky Eszter
Horváth Judit

Született

Baba

2020. 07. 20.
2020. 09. 18.
2020. 09. 23.
2020. 09. 25.
2020. 09. 28.
2020. 09. 29.
2020. 09. 29.
2020. 09. 30.
2020. 09. 30.

Nagy Lara
Zsákai Lia
Hollós Benedek
Bereczki Emma Kira
Opóczki Máté
Végh Bence Olivér
Halmi Jázmin

Anya
Kiss Ildikó
Gyócs-Németh Rita
Tripolszki Anna
Kacsári Anett
Hornyák Anikó
Végh Renáta
Adamicza Adrienn

Született
2020. 10. 05.
2020. 10. 05.
2020. 10. 07.
2020. 10. 07.
2020. 10. 09.
2020. 10. 11.
2020. 10. 12.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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235 ÉVES A GYÓNI EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Ünnepi hétvégével emlékeztek meg a gyóni evangélikusok
a templomszentelési évfordulóról
Dabas-Gyónon ünnepi hétvégét rendezett a gyülekezet
vezetősége, hogy annak minden tagjával – kicsinyekkel és
idősekkel –, valamint az ünnepre messzebbről érkezőkkel
is, együtt és méltóképpen ünnepeljék meg az őszi hálaadó
vasárnaphoz kötődő hétvégén a 235 éves gyóni evangélikus
templomot.

Október 24-én, szombaton zenés estén,
missziós áhítatot tartott Győri Péter
Benjámin esperes úr, az Útmutató teljesen
odaillő aznapi igéje alapján: „És felindította
az Úr… a népnek a lelkét, úgyhogy
eljöttek, és nekifogtak a munkának,
Istenüknek, a Seregek Urának házán…”
(Hag 1,14)
A missziós hangvételű, lelkesítő áhítat
visszavezetett a kezdetekhez, az 1785-ös
esztendőhöz, amikor templomot kezdtek
építeni Gyónon. Valójában a templomépítés
előtti 50 év összefogásának és össze
tartásának eredménye volt az, hogy a korábbi
imaháztól nem messze, a gyóni evangélikusok
saját templomot kívántak maguknak, és meg
is épült a templom a hívek adományaiból.
Esperes úr elgondolkodtató, lelkesítő
kérdései az alábbiak voltak Mi lenne, ha most
kezdődne el ilyen 50 év, tele lelkesítő
összefogással? Ki mondana igent az Istennel
v a l ó k a p c s o l a t r a , a te m p l o m r a , a

6

gyülekezethez való kötődésre, a gyülekezet
további közös építésére? Utalt arra is, ha
Istennel megvan az összhang, akkor Isten el
fogja végezni a munkát azokban, akik rábízzák
életüket. Isten maga vezeti tovább a – jó hírű
– gyóni gyülekezet jelenét és jövőjét.
Az összhang fogalma annál is inkább
fontossá vált ezen az estén, mivel az
áhítatot Bach zenéje ölelte körbe.
A gyülekezet még márciusban kívánt
megemlékezni Johann Sebastian Bach
evangélikus zeneszerző születésének 335.
és halálának 270. kerek évfordulóiról, csak a
vírush el yzet már nem enge dte az
emlékünnep megtartását. Az ünnepi
hétvége azonban most lehetőséget adott
rá, így Johann Sebastian Bach zenéjét
magas színvonalon zeneművészek adták
elő ezen az estén: Wenzon Zsuzsanna –
marimba, Hutás Erzsébet – hegedű és
Járvás Vivien – cselló. Az elhangzott Bach
zeneművek lenyűgözték mind a gyóni

gyülekezetet, mind azokat, akiket Bach
zenéje vonzott be a templomba. A zenei
műsor különlegessége volt a marimba
hangszer, mely először szólalt meg a gyóni
templomban. Invenciók (1, 4, 8) hangoztak
el marimbán és csellón, a G-Dúr cselló szvit
marimbán és csellón volt hallható, majd az
A-moll szonáta szóló hegedűn csendült fel.
Az este zenei csúcspontja a hegedűn,
csellón és marimbán megszólaló „Szonáta
hegedűre és csembalóra C-moll” zenemű
volt, ahol mindhárom hangszer együtt
zengett, tökéletes összhangban, nemcsak
zenei, hanem lelki élményt is nyújtva.
Másnap, 2020. október 25-én ünnepi
istentisztelettel folytatódott az évfordulós
hétvége, amelynek meghívott vendége Dr.
F a bin y Tam á s pü sp ök ú r vol t , ak i
igehirdetéssel szolgált. A gyülekezet nagy
örömmel és figyelemmel fogadta a hirdetett
igét, mely az ünnep alapigéje volt: „Adjatok
hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart
s zere te te! ” Z s ol t 1 07,1 . P ü sp ök ú r
igehirdetésében kulcsfogalom volt egyrészt
az „Örökké”, másfelől a „Hála” fogalma:
„Van miért hálát adnunk. Amikor az
idő végességében élünk – tanú erre
mindannyiunk sűrű naptára –, akkor
legalább most, az istentiszteleten adjuk
át magunkat annak, aki fölötte áll az
időn, és akinek szeretete örökké tart” –
kezdte meg igehirdetését püspök úr.
Majd a harmadik kulcsfogalom, az „Ünnep”
szó kapcsán püspök úr minden jelenlévő
figyelmét a „Mentsük meg a vasárnapot!”
gondolathoz vezette, majd a továbbiakban a
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templomhoz, a gyülekezethez való jelenlegi,
gyülekezeti tagokat érintő hűségre, mint
olyan értékre utalt, melyre mindenkinek
vigyáznia kell. Ezután a kezdetekre utalt
vissza püspök úr: a szlovák származású
evangélikus, Gyónra telepített ősök számára
nélkülözhetetlen volt az ünnep (a szó eredete:
idnep – idvesség/üdvösség napja), vagyis
maga a vasárnap. Hiszen összességében a
közös hit tartotta egyben azokat, akiket az
1730-as években telepített le a dabasi
Halász-család Gyónra, és akiket a Zlinszkycsalád segített végül meggyökerezni és itt
maradni, úgy, hogy imaházuk, templomuk és
később iskolájuk is lett. Így jutottak el oda,
hogy 1783-ban volt a templom
alapkőletétele, és 1785-ben már épült is a
templom.
A prédikáció nem kerülhette meg azt az
aktualitást, mely szerint október 25-e, 25
órából áll 24 helyett – az óra átállítása
miatt. „Kaptunk egy órát!” – hangzott
örömmel a szószékről. A tér és az idő
keresztjére feszített modern embernek így
szólt a pásztorló, püspöki hang:
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„A mai vasárnapunk 25 órából áll.
Becsüljük meg ezt a plusz órát! Becsül
jük meg a negyedórákat, a perceket is.
Töltsük meg azokat tartalommal.
Hiszen az idő nemcsak órákból és per
cekből áll, hanem szeretetből és akarat
ból. Annak kevés az ideje, akinek a
szeretete kevés.”
A kronosz és a kairosz görög szavak
jelentése kapcsán végül az adott pillanat
jelentőségét emelte ki püspök úr: a mai nap
ünnep és a plusz óra ajándékba kapott idő,
amely esély és lehetőség az Istenhez
térésre: „Vigyázzunk az időre, töltsük
meg az órákat tartalommal, ismerjük
fel meglátogatásunk idejét. Ha éppen
ma akar telibe találni minket Isten
igéje, akkor ne keményítsük meg a
szívünket.”
A gyülekezet szívét-lelkét kitéve készült
az ünnepi istentiszteletre: a Kisharang
bölc sődéjébe járó kisgyermekek az
édesanyák, édesapák ölében ülve énekelték
az „Olyan örömöt, mint a forrás” ismert
éneket, majd a „Szólnak a harangok a

to r o n y b a n …” ke z d e t ű é n e ke t k i s
harangocskákkal zenélve énekelték el. Ezt
követően az alsósok tolmácsoltak néhány
szívhez szóló ünnepi verset, gondolatot. A
konfirmandus csoport is bemutatkozott,
idén 17 fiatal kezdte meg a konfirmációra
való felkészülést. Az alkalmon szép, hálaadó
énekkel szolgált a gyülekezet kórusa is.
Püspök úr jelenléte alkalmat adott arra
is, hogy a jubiláló konfirmandusok püspöki
áldást kapjanak a kerek évforduló
alkalmával, mely az ünnepünket még
áldottabbá tette.
A vírushelyzetre való tekintettel a
gyülekezet kivetítette az ünnepi isten
tiszteletet a templomkertbe, mely első, de
hasznosnak tűnő próbálkozás volt.
A gyóni gyülekezet hálásan köszöni a
szolgálatot tevőknek: püspök úrnak és
esperes úrnak, valamint a zeneművészeknek
a szolgálatokat, igazán tartalmas gon
dolatokkal és lelki élményekkel teli hétvégét
ajándékoztak a gyóniaknak és Dabas
városának.
Balog Eszter lelkész
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KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS ÉVE			

A KÖRORVOS

Lakos doktor háza a mai Lakos Dr. utcában

Lakos Doktor és a Trabant

November az emlékezés hónapja. Mióta a felsődabasi és a sári
házior vosi rendelőkben dolgozunk, napi gyakorisággal
szembesülünk az idősebbektől a következő kérdéssel: „Engedje
meg, hogy megkérdezzem, ismerte a Lakos doktort?” Hihetetlen
jóleső érzés és egyben büszkeség is, hogy dédpapánk, Lakos doktor
bácsi milyen mélyen él az idősebb generáció emlékeiben. Ezért
döntöttünk úgy, hogy ebben a cikkben Lakos doktorról, a mi „Lakos
papánkról ”szeretnénk emlékezni. Nem életrajzot írni, hiszen azt
már megtették előttünk, hanem az emlékek, anekdoták által –
amiket részint a betegeinktől, részint pedig a családunktól hallunk
– valamit visszahozni a szellemiségéből. Egy betegünk nem is olyan
rég azt mondta: „a Lakos doktor nagyon magasra tette a mércét
Doktornő”.
Az ő idejében a háza volt egyben a rendelője is, aminek a kapuja
mindig nyitva állt, mert szerinte „a kapunak mindig nyitva kell
lennie”.
Egyszemélyben volt kezdetben ő a körorvos és az ügyelet is,
ahová éjszaka is begördült szekér, a saroglyán egy kocsmai
verekedésben megsérült emberrel, akit ő látott el. Betegeinek egy
csoportja a lelkiismeretes ellátást húsvét hétfői hegedűszóval
köszönte meg, a Doktor kedvenc nótáit húzva. Nem tudott úgy
elmenni betegei háza előtt, hogy meg ne álljon egy gyors vizitre,
megkérdezni, minden rendben van-e. Mindig kéznél volt az orvosi
táskája, melyet először hintón, majd Csepel motorkerékpáron,
később pedig az ikonikus Trabantban hordott. Kettes sebességben
füstölt végig Dabas utcáin, és ha valahol járgánya felmondta a

szolgálatot hívta az „autómentőt G. Molnár módra”, azaz szólt
szerelőjének, hol állt le a Trabant, ő pedig gyalog folytatta útját.
Éjszaka is mindig készenlétben állt, előfordult, hogy teljes
természetességgel, hálóingben – ő még abban aludt – és orvosi
köpenyben, biciklivel sietett egy sürgős esethez.
Lakos Doktor preventív tevékenységet is folytatott, a mozikban,
a fő film előtt tartott felvilágosító előadásokat a fiatalabb
korosztálynak, és bizony sokszor nem aratott osztatlan sikert, de ez
sem szegte kedvét. Rendszeresen adott az iskolában védőoltásokat
és unokái nagy örömére csak akkor engedte őket iskolába, ha egyegy betegség után 3 napig láztalanok voltak. Betegeink mesélték,
hogy a Doktor úr bizony sokuk életét mentette meg, amikor szüleik
kisgyermekként, egy-egy magas lázzal járó betegségben vitték el
őket hozzá.
Jellemét az egyik betegünk az őt ismerők szerint is találóan úgy
írta le, hogy „nagyon kedves ember volt a maga morc módján”. A
család nagyon fontos volt számára, mikor már volt ügyeleti rend,
kérte, hogy Szenteste és Karácsonykor ne kelljen ügyelnie, ezek a
napok mindig a családjáé voltak. Szívesen vállalt részt azonban a
szilveszter éjjeli ügyeletben, mondván, hogy „a fiatalok hadd
táncoljanak”.
Ez a néhány emlékmorzsa is talán érzékelteti, hogy valóban egy
rendkívüli ember és orvos volt. Nagy büszkeségként és megtisztelő
feladatként, a nekünk rendelt útként éljük meg, hogy valamelyest az
ő munkásságának tovább vivői lehetünk.
Dr. Rápolthy Réka és Dr. Rápolthy Hajnalka

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
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Született

Kor

Takács István

1923. 10. 08.

97 éves

Buzás Ferencné (Horvát Katalin)

1928. 10. 18.

92 éves

Kronovics Mária (Erdei Mária)

1928. 10. 26.

92 éves

Név
Hefler Istvánné (Acsai Vilma)
Petrányi Józsefné (Janicsák Anna)

Született
1929. 10. 3.
1929. 10. 17.

Kor
91 éves
91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
WWW.DABAS.HU

HIVATALI SZÓCSŐ

FEJLESZTÉSEK

A nyár folyamán az OBO
Arénában jelentős fejlesztések
történtek, amelyet a Dabas VSE
KC TAO pályáz atból és az
önkormányzat támogatásával
valósítottak meg. Nemcsak a
sportc sarnok 16 évvel ezelőtt
épült kiszolg álóhelyiségei,
öltözői, mosdói újultak meg,
hanem új, korszerű légtechnikai
berendezéssel is gazdagodott
az intézmény.

Jó ütemben halad a Gyóni Géza
Általános Iskola bővítése. Az alsós
osztályok szárnya az emeleti
r á é p í t é s e r e d m é n y e ké n t ö t
tanteremmel bővül, így megoldódik
a tanterem hiány. A munkálatokat
lapzártánk idején Pánczél Károly
or szágg yűlé si képviselő is
megtekintette.

Október végére elkészül
a Rákóczi utcai Minibölcsőde,
amelyet a Váci Egyházmegye
Szamaritánus Szolgálat
Intézményfenntartó Központja
fog működtetni.

Megújult az 5-ös úti, áruházaknál található körforgalom, amely
városunk egyik meghatározó csomópontja.

A városközpontban épülő 56 férőhelyes bölcsőde külső belső
falazási munkálatai elkészültek, folytatódik a szerkezetépítés. A
bölcsőde táji környezethez, a domborzati sajátosságokhoz
igazodó épülete a modern városközpont egyik első épülete lesz.

A Jubileumi Parkban az elmúlt hetekben helyreállítottuk az
extrém pálya elhasználódott és megrongálódott elemeit. A
létesítmény használói ismét biztonságosan vehetik birtokba a
pályát.

Az elhúzódó vízvezetéképítési munkálatok után már a végéhez
közeledik a Vasút utca Vay Sándor és Kun utca közötti
szakaszának felújítása. Az ivóvízvezeték és a bekötések teljes
cseréje után a napokban az aszfaltozási munkákat a kivitelezők
befejezték, és a fenntartó Magyar Közút Nonprofit Kft. az út
padkázását és a felfestéseket is elvégzi a következő hetekben.

2020. november
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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)
november 23-tól november 27-ig, 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét Gyűjtőpont
gyűjtési napja
október 23. hétfő
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
október 24. kedd
Dabas: Sportcsarnok
október 25. szerda
Dabas-Gyón: Búcsútér
október 26. csütörtök
Dabas-Szőlők: Búcsútér
Szelektív hulladékgyűjtés november 16-tól 20-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…
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 információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a települési hulladék
kezeléséről szóló 29/2012. (IV. 27) önkormányzati rendelet
értelmében:
Az ingatlantulajdonos köteles a hulladékgyűjtő-edényeket a
hulladék szállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt
időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni.
A gyűjtőedényt a szállítási napon 7.00 óráig ki kell helyezni a
közterületre. A hulladékgyűjtő-edény legfeljebb a szállítást
megelőző nap 20 órától a szállítás napján 22 óráig tárolható a
közterületen, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.
jegyző
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HASZNÁLT
SÜTŐOLAJGYŰJTÉS
A használt sütőolaj a környezetbe jutva súlyos szennyezéseket
okoz: a csatornába öntve letapad annak falára, táplálva ezzel a
kórokozókat, élősködőket és patkányokat, a szennyvíztisztítókat
pedig leterheli.
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000 liter ivóvizet képes
beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. A földbe
kerülve erősen szennyezi a talajt, elégetve pedig rákkeltő füstöt
termel.
A gyűjtés környezetvédelmi haszna mellett jelentős gazdasági
haszonnal is bír: nem terheli a szennyvíztisztítókat, csökken a
csatornadugulás-elhárításra költött összeg, az olajból pedig
bioüzemanyag készül.
A gyűjtést 100%-ban hazai tulajdonú cég bonyolítja.
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott,
kulturált megjelenésű gyűjtőben történik. Lezárt PET-palackban
vagy zárt befőttesüvegben a gyűjtőbe kell helyezni az olajat,
önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a
kiömlés veszélye. A gyűjtő cég előre egyeztetett időpontban,
rendszeresen és igény szerint biztosítja az elszállítást és az
edények cseréjét.
A városban november 15-től elhelyezett használt sütőolaj- vagy
zsiradékgyűjtő edények helyszíne:
Dabas-Gyón Mesevár Óvoda
Dabas Bóbita Óvoda
Dabas-Sári Napsugár Óvoda
Dabasi-Szőlők Szőlőkert Óvoda

Minden erőnkkel a szemetelés ellen
Dabas Város Önkormányzata elkötelezett az illegális
hulladéklerakás megakadályozásában és a meglévő illegális
hulladéklerakó-helyek felszámolásában. A szemétgyűjtési
akciók szervezésén kívül nagy szerepet szán ebben a város a
mezőőröknek. Ennek megvalósítása érdekében cselekvési
tervet fogadtunk el, melynek első lépéseként kamerákat
helyeztünk ki, valamint erre figyelmeztető táblákat. Második
lépésként sorompóval lezárásra ill. kiárkolásra kerülnek a
funkció nélküli kevesek által látogatott földutak, erdei utak,
ezzel is lecsökkentve az illegális hulladék kirakására alkalmas
helyeket. Ezt követően további kamerák beüzemelésére kerül
sor, mert a cél az hogy minden veszélyeztetett helyszín
megfigyelésre kerüljön! Emellett járőrözéssel, személyes
jelenléttel is igyekeznek rajtakapni az illegálishulladékelhelyezőket, akik minden esetben felelősségre vonásra
számíthatnak!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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A RENDSZERES
GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNYRŐL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek
gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, és a kedvezménye 2020. november 1-jén fennáll,
ismételten pénzbeli támogatásban részesül.
A támogatás az alábbiak szerint kerül kiosztásra: az a
gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult és hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft
differenciált összegű támogatásban, az a gyermek, aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft
alapösszegű támogatásban, az a gyermek, aki méltányos
jogcímen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
5800 Ft összegű támogatásban részesül. A támogatást – a
korábbi évekhez hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján november 23-tól átvehetik
személyesen, vagy meghatalmazott útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

BARÓTIAK
BARÁTI LÁTOGATÁSA
Testvérvárosunk, Barót frissen megválasztott polgármestere,
Benedek Huszár János az első magyarországi útján Dabasra is
ellátogatott. Egy rövid egyeztetésen a két város vezetői
megállapodtak abban, hogy Dabas és Barót, valamint Erdővidék
továbbra is számíthatnak egymásra, és új lendületet adnak az
együttműködésnek.

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
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

2020. november

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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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
XI. SZLOVÁK NEMZETISÉGI HÉT/NAPOK

XI. Slovenský národnostný týždeň, v tomto roku iba len Slovenské národnostné dni

Bizonyára mindenki tapasztalta, hogy milyen szigorú szabályokat
kell betartanunk ahhoz, hogy megőrizzük magunk és mások
egészségét. Mégis megpróbáltunk a XI. Szlovák Nemzetiségi Héten
– ebben az esztendőben csupán Napokon – olyan programokat
megvalósítani, amelyek legalább egy kicsit emlékeztettek az eddigi
nagysikerű nemzetiségi hetek programjaira.
Hiszen hagyománynak tekinthető iskolánkban, hogy az
iskolakezdés után, ősszel, Szlovák Nemzetiségi Hetet szervezünk,
mely intézményünk talán egyik legnagyobb rendezvénye.
Všetci vieme, že aké predpisy musíme dodržiavat' pot'as
pandémie, ale proti tomu sme sa snažili zorganizovat' na
Národnostnom týždni také programy, ktoré nás pripomenuli na
doterajšie programy bývalých národnostných týždt'ov.
Programjaink voltak – programy boli:
- od pondelka výstava na chodbe kresieb najšikovnejších žiakov

TÁBORBAN JÁRTUNK!
Meghívást kaptunk az iskola által szervezett szlovák olvasótáborba.
Hétfő reggel az iskola előtt volt a gyülekezés, ahová mindenki
bőröndökkel és táskákkal felpakolva érkezett. 9 órakor egy jó nagy
busszal elindultunk úti célunk, Balatongyörök felé. Első megállónk
Ráckevén volt, ahol megnéztük az országban egyedüli, működő
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- utorok sme venovali hudbe, tanci a filmu…
- v stredu sme varili slivkový lekvár a koštuvali sme krumpt'ové
langoše smotanou a syrom. A szerdai nap a gasztronómiáé volt.
Megkóstolhattuk délelőtt osztályonkénti bontásban, hogy milyen
az igazi krumplis lángos sajttal és tejföllel. Megnézhettük, hogy
hogyan készül a szilvalekvár. Kóstolni karácsonykor, farsangkor
lesz lehetőségünk…
- vo štvrtok predpoludním sme mali jazykové sút'aže a popoludnie
sme bavili športovo. Csütörtökön délelőtt szlovák nyelvi versenyek,
délután a már jól bevált „Sportolj szlovákosan” sportversenyen
vehettek részt a csapatok.
Pénteken a hetet eredményhirdetéssel zártuk.
Megköszönjük minden közreműködőnek a segítséget, bízunk
benne, hogy jövőre a megszokott módon szervezhetjük a hetet!
Nagy Tamás igazgató

Hajómalmot. Innen Dunaegyházán keresztül Dunaföldvárra
mentünk és „bevettük” az első várat. A szántódi révvel keltünk át a
Balatonon Tihanyba.
Később megérkeztünk a szállásunkra, ahol a retro faházak, a
kedves szállásadók és a meleg vacsora várt minket. Az esti közös
programokat a klubhelyiségben töltöttük. (Ekkor szlovákoztunk!)
Este tízkor mentünk aludni. Keddtől péntekig jobbnál jobb
programokról, szebbnél szebb helyekről, fantasztikus élményekről
gondoskodtak tanáraink.
Ellátogattunk a szigligeti várba, a keszthelyi Festetics-kastélyba és
a Pálmaházba. Következő nap várt ránk a györöki üvegcsiszoló.
Nagyon fárasztó volt a balatongyöröki kilátó megmászása.
Kehidakustyánban meglátogattuk a Deák-kúriát, és a közeli
fürdőben lazítottunk, ahol rajtunk kívül alig voltak fürdőzők.
Csütörtökön rengeteget játszottunk a Tavirózsa Kalandparkban, a
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délutánt a tapolcai Tavas-barlangban töltöttük. Utolsó este nagyon jó
hangulatban táncoltunk.
Pénteken először megnéztük a sümegi várat, majd elindultunk
hazafelé és még az eső is eleredt. Sajnos egy-két programot így le
kellett mondani, de a János Vitéz Látogatóközpontba Kiskőrösre
szerencsére sikerült eljutnunk.
A késő délutáni órákban érkeztünk az iskola elé, ahol már vártak
ránk szüleink. Otthon nem tudtuk abbahagyni az élmények mesélését.
Nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, lesz még ilyen tábor
máskor is.
Molnár Mária, Lantos Csaba, Farkas Bianka; 5. b. osztály

PEST MEGYÉBŐL AZ ELSŐ 10-BEN
PÉNZÜGYEKBEN ISMÉT AKTÍV A KZS
Október 1-jén iskolánk tanulói ismét nagy érdeklődéssel és
izgalommal csatlakoztak a Privátbankár.hu által megszervezett
„Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis!” című, középiskolásoknak
szóló országos pénzügyi versenyhez.
A versenyre országosan 798 csapat nevezett. Iskolánkból 23
csapat, 92 diák mérte össze pénzügyi tudását az online kvíz 50
pénzügyi kérdésében az alábbi témákban:
Mire jó a családi költségvetés? Miből tegyek félre, ha alig jövök ki
a pénzemből? Megéri szakmát szerezni, továbbtanulni? Hogyan
fizethetek a telefonommal? Miből lesz lakásom? Hogyan kerüljem el
a pénzügyi csalókat? Miért foglalkozzak most a nyugdíjammal?
Miért és hogyan kell adót fizetni? Hol és hogyan kamatozik a
spórolt pénzem?
Az aktuális pénzügyi kérdésekre számos szakmacsoportból
vállalkoztak: a pénzügyi-számviteli szakgimnáziumok minden
é v fol yam á b ól , inform atik ai s z akgimn á ziumb ól , el a d ó
szakközépesekből, kereskedő felnőttképzésből és a vendéglátó
szakgimnáziumi osztályból is.
Az első forduló után nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a pest
megyei csapatok közül a „Tonyások” csapata, Vörös Veronika
csapatkapitánnyal az élen, Garai Dzsenifer, Kovács Dia és Pál István
iskolánk 11. évfolyamos pénzügyi-számviteli ügyintéző
szakgimnazista tanulói bejutottak az első 10 legjobb, legtöbb
pontot elérő csapatok közzé.

2020. november

A megyei középdöntőbe jutva október 13-án délelőtt egy 50
pénzügyi kérdésből álló online forduló várt a csapatra. Délután a
verseny szervezői, dr. Bod Péter Ákos, az MNB korábbi elnöke
részvételével tettek fel élőben villámkérdéseket és kifejtős
feladatokat a „Tonyásoknak” a Zoom programon keresztül. Tehát a
verseny a járványügyi helyzetre tekintettel a virtuális térben zajlott.
Diákjaink sok pénzügyi ismeretekkel gazdagodva a megyei
versenyen a 6. helyen végeztek.
Eredményükhöz szívből gratulálunk és további sok sikert
kívánunk tanulmányaikhoz.
Fazakas-Nyitrai Enikő, közgazdász felkészítő tanár
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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
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

NOVEMBER 21. (SZOMBAT) - Gardróbvásár

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
november havi programok

HÉTFŐ
MI MÉG OLVASUNK KÖR
18.00 órától
– november 30.
Beszélgetés Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényéről
Bakkai Éva tanárnő vezetésével
16.00–18.00 óráig
– a szem és a kéz koordinációs tréningjei,
kézimunka programok Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
HORGOLÓ KLUB
– november 9., december 7.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
– november 23., december 7.

KEDD
– 17.00–19.00 óráig
DABASI DALKÖR – felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető
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
– nov. 11, nov. 25, dec. 9.
szervező: Viola Éva
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CSÜTÖRTÖK
SZENIOR ÖRÖMTÁNC – 17.00–18.30-ig
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
– 19.30- 21.00 óráig
HATHA JÓGA – Faragó Éva oktatóval

PÉNTEK
HAGYOMÁNYŐRZŐ KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Karácsonyfadísz használt gyufából
– november 16., 15.00–18.00-ig
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel
a Miloszerni Vendégházban
17.00–19.00 óráig
GYEREK KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS
– november 6.
KREÁLOM–felnőtt kézműves foglalkozás
– november 13.
A foglalkozásokat vezeti Viola Éva

SZOMBAT
– 14.00–18.00 óráig
ÉLMÉNYFESTŐK – Csak festegetek és más semmi!
november 7. – festő alkotóműhely Viola Éva vezetésével
15.00–21.00 óráig
a DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJAS KLUB ÖSSZEJÖVETELE
– november 14.
klubvezető: Szabó Jánosné

DOB KIÁLLÍTÁS

a Kreatív Alkotó Kör munkái
a 750 éves település tiszteletére

Megtekinthető december 18-ig nyitvatartási időben.
(H–P., 8–16-ig)
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
NOVEMBER HAVI PROGRAMOK

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
RENDEZVÉNYEK
„ÉLJ SZÍVBŐL!” - Dr. Csernus Imre előadása:
November 12. csütörtök 19.00 óra
jegyárak: 3200 Ft
III. SZLAMA LÁSZLÓ NÉPZENEI TALÁLKOZÓ
– XVI. Országos és Térségi Népzenei Minősítő
November 21. szombat
információk és jelentkezés: www.kmkdabas.hu

Vision Hip-Hop táncoktatás:
keddenként 16.00–20.00
Szépkorúak klubja:
november 7. és december 5. (szombat), 14.30
Gyóni Géza Irodalmi Kör:
november 9., november 23., december 7., 17.30 órától
www.dabik.hu

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK

EGYÉB FOGLALKOZÁSOK:
NÉPTÁNCOKTATÁS:
Óvodás néptánccsoport: péntek, 15.30–16.30
Cseperedő néptánccsoport: szerda, 16.30–17.30
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Haladó néptánccsoport:
hétfő 16.30-17.30, péntek 17.30–19.30
Tilinkó néptánegyüttes:
hétfő 17.30–19.00, péntek 19.30–21.30
Szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor
NÉPI HANGSZER OKTATÁS:
Kezdő citera: péntek 17.30–18.30
Szalmaszálak citeracsoport: péntek 16.30–17.30
Furulya: péntek 16.00–16.30
Koboz: péntek 18.30–20.00
Szakmai vezető: Kovács László

2020. november

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
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
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GYERMEKI ÖRÖM

– avagy a Sári óvodások támogatása
2019 őszén, az újonnan alakult Sári Szlovák
Önkormányzat elnöke, Csernák Józsefné és
helyettese Gogolák Mariann felkereste Mrázné
Csernák Ilonát, a Dabas-Sári szlovák nemze
tiségi óvoda intézm ényvezetőjét, hogy a
további sikeres együttműködés érdekében
megismerje az óvodai nevelés programjait és
feladatait. Mindezek megvalósításához a SSZÖ
anyagi támogatást és segítségn yújt ását
ajánlotta fel. 2019. november 15-én Országos
Szlovák szakmai napot tartottunk Napsugár
tagóvodánkban, amely a Magyarországi
Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja
és intézményünk közös szervezésével jött
létre. A szakmai bemutatótevékenységet a
Hóvirág nagycsoportban vállalták az
óvodapedagógusok. A foglalkozást követően a
módszertani központ igazgatója, Czégény
Gyuláné elismerését fejezte ki színvonalas
szlováknyelvi tevékenységünkért, és szlovák
nyelvi fejlesztő társasjátékokkal ajándékozta
meg intézményünket, amelyet sikerrel haszná
lunk a gyermekek játékos nyelvi fejlesztésénél.
2020 februárjában kéréssel fordultunk a
Sári Szlovák Önkormányzathoz, hogy anyagi
támogatással segítsék további szlovák nyelvi
fejlesztő-társasjátékok megvásárlását, vala
mint a megnövekedett gyermeklétszámra való
tekintettel, az óvod ás ok részére további
nemzetiségi ruhák beszerzését. A SSZÖ úgy
döntött, hogy a szlovák nyelvi társasjátékok
pótlásának költségét bruttó 62 000 forinttal, a
nemzetiségi ruhákét pedig bruttó 60 000
forinttal támogatja.

Nagycsoportosaink évek óta a nemzetiségi
ruhákat veszik fel az óvodai búcsúzó
ünnepségen és a Sári városrész hagyo
mányőrző programjain, jeles eseményein
egyaránt. A ruhák elkészítéséhez szükséges
brokát és pamutvászon anyag okat, egyéb
kiegészítőket beszereztük. Elkészítésüket a
népi szabás-varrás területén alapos jár
tasságot szerzett dadus nénink vállalta, és
időre el is készítette. Az óvó nénik és a nagy
csoportos gyerekek nagyon készültek a
hagyom ányos óvodai búcsúzó ünnepségre,
amely azonban a COVID-19 járvány miatt
bevezetett intézkedések következtében az idei
évben sajnos elmaradt.
Szeptemberben az alábbi szlovák nyelvi
fejlesztőjátékokat rendeltük meg a Magyar
országi Szlovákok Pedagógiai Móds zert ani
Központjának ajánlásával:
Az Állatkertben V Zoo
Egérfogó
Pasca na myšy
Tudom egyedül
Viem to sám
Mondd, miért?
Prevedz prečo?
Minden korcsoport örömmel fogadta a
játékokat és azóta is érdeklődve használják a
mindennapokban. A társasjátékok használata
során játszva bővül az aktív és passzív szlovák
szók incsük, fejlődik a gyermekek koncent
rációs, helyzetfelismerési és problémamegoldó
készsége. Ezen felül hozzájárulnak a kreativitás
fejlesztéséhez is, hiszen egyes játékok
esetében a képzelet és a fantázia nagy
jelentőséggel bír. Ennek köszönhetően a nyelvi
fejlesztés mellett hosszú távon a játékok

képesek elősegíteni a szlovák írás, olvasás és
számolás elsajátítását is. A társasjátékok a
közös élmények, a szórakozás és a gyerekekkel
töltött minős égi idő mellett, számos
lehetőséget kínálnak a gyermekek kognitív
funkcióinak és képességeinek fejlesztésére is.
Köszönjük a SSZÖ minden tagjának, hogy
felajánlásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
óvod ai n e vel ő munk ánk at min ő sé gi
felszerelésekkel még hatékonyabban végez
hessük, valamint ahhoz, hogy az új játékokkal,
ruhákkal ekkora örömöt szereztek óvodá
sainknak. A jövőben is arra törekszünk, hogy a
SSZÖ által szervezett programokon részt
vegyünk, kölcsönösen segítsük és támogassuk
e g ym á st! Kö s zön e t tel D a b a s Vá ro s
Nemzetiségi Óvodájának nevében,
Weisz Teréz
intézményvezető-helyettes

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
Csütörtök
10.00–12.00 Baba–mama Klub
– Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
17.00-19.00 Senior Örömtánc
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Péntek
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör – Feldman Lászlóné
Vasárnap
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
egészségmegőrző torna
Kovács Istvánné

A szőlősi Tájház látogatása, az itt tartandó
családi vagy céges rendezvények
megszervezésével, a műfüves
sportpálya használatával kapcsolatban
az intézményben vagy telefonon,
a 06-70/396-2861-es telefonszámon
érdeklődhetnek.
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MEGŐRIZNI, MEGÉLNI,
TOVÁBBADNI

A Sári Szlovák Önkormányzat támogatásával új programsorozat
indult a városrész hagyományőrzőinek szervezésében. Tematikusan,
évszaknak és ünnepköröknek megfelelően kerül felelevenítésre egyegy szokás, munkafolyamat, ünnep, melyről fotó-, videó- és hang
felvétel készül.
Őszi munkákkal kezdtünk, első alkalom a szüret volt Jelenek
Jánosné Juli néni kertjében, majd kukoricát törtünk és morzsoltunk
Csernák Bálintné Kamilla portáján. Az egyházi és ünnepi viselet
témáját érintve kilátogattunk a Mánteleki úti kápolnához.
A következőkben a hagyományos káposztasavanyításra, majd a téli
időszak aktualitásaira készülünk.
Az összegyűjtött és lejegyzett anyagot (felvételekkel és szöveges
melléklettel) közkinccsé kívánjuk tenni, hogy minél szélesebb körben
elérhető legyen a lakosság, az oktatási, nevelési intézmények és

minden érdeklődő számára, biztosítva ezzel is nemzetiségi értékeink
fennmaradását.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Rozmaring Hagyo
mányőrző Népdalkörnek az ötletekért és fáradhatatlan, önzetlen
munkájukért, valamint Prauda Miklós fotóművésznek az események
Gogolák Mariann
megörökítéséért!		

LEVENDULAHÁZKÖZÖSSÉGI 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
november 18. szerda, 10.30–12.00: Az aranyos tarajos
december 2. szerda, 10.30-12.00 Télapó
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

2020. november

Gyászfeldolgozási, család-és párkapcsolati terápia
Péntekenként Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta,
gyászfeldolgozást segítő vezetésével.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986
Önismereti Műhely
November 24. kedd, 18.00–21.30 óráig – Személyiségtípusok:
miért fecseg az egyik, miért tervez a másik?
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.
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LÁT-LAK

Koronavírus elleni küzdelem,
kijárási és látogatási tilalom
az Átrium Idősek Otthonában
A koronavírus mindannyiunk számára sok aggodalmat, nehézséget,
fáradalmat, és bizony megszorításokat is hozott. Egy idősotthon lakói
számára a vírus a félelem, a stressz és a sok-sok aggodalom mellett a
kijárási tilalom és a szeretett hozzátartozók látogatásának
megvonását is jelenti. Ráadásul új szokások is kialakultak: maszkot,
kesztyűt, köpenyt visel mindenki. Nehezen vagyunk felismerhetőek
egymásnak, hiszen a maszk alól alig hallhatóan, arc nélkül
kommunikálunk, miközben érintéseink gumitapintásúvá váltak.
Mindez az előrejelzések szerint még sokáig így is marad.

Mint minden idősotthonban, így az Átrium Idősek Otthonában is,
szeptember óta ismételten látogatási tilalom van. A tavaszi hullám
alatt szerzett tapasztalataink szerint az otthon lakóinak minden
megszorítás közül – teljesen érthető módon – a legnehezebb
szeretteik mindennapos látogató gondoskodása nélküli hosszú napok
eltöltése. Szerencsére persze a technikai vívmányok, a
videotelefonálás sokak számára jelent megnyugvást, hiszen hallhatják
a rokonok hangját és láthatják arcukat maszk nélkül, biztonságban.

De ez a technikai kapcsolat nem pótolja a személyes találkozások
örömét, az oly sokat megélt idős kezek számára az érintést.
Az év eddig számunkra nagyon nehezen telt el. Állandó kérdések,
folyamatos változások, szabályok követése, megszorítások betartása.
A kaput ugyan nem nyithattuk ki, de legalább a hiányolt, kedves
családtagok láthatták egymást és integethettek a kerítésen át. Most
viszont jön a hideg, az eső, a szél. Talán a hó is. Hogy az integetés a
zord idő ellenére se maradjon el, s hogy a lakók az időjárástól védve
láthassák integető szeretteiket, az intézmény egy műanyag
„üvegházat” állított fel a kapu belső oldalára. A „LÁT-LAK” névre
keresztelt házikó műanyag, átlátszó falai biztonságos körülményt
teremtenek majd a lakóknak, hogy széltől és esőtől mentes
körülmények között a valóságban is láthassák rokonaikat.
Nem tudjuk, mit hoz a hideg időjárás és a tél magával. A küzdelmünk
immáron 8 hónapja, minden percben tart, s a helyzet napról napra,
óráról órára változhat. Ennek tudata borzasztóan nehéz, nemcsak a
kapun kívül, hanem a kapun belül élők számára is. Ezúton köszönjük
kiváló kollégáink fáradhatatlan munkáját és lakóink megértő
hozzátartozóinak támogatását. Bármi is történjen az előttünk álló
időben, bízunk mindannyiunk hitében, igyekezetében, törekvésében,
és hiszünk abban a közös erőben, ami lakóinkat szolgálja.
Csernus Dóra

NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
Programok:

– n ovember 27. (péntek) 16.00–18.00 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.

WWW.DABAS.HU

EGÉSZSÉG

NÁTHALÁZJÁRVÁNY, AVAGY AZ INFLUENZA

Mi is az az influenza?

Az influenza egy vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás,
köhögés, fejfájás, rossz közérzet, hidegrázás, levertség, fej-, végtagés izomfájdalmak, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata
jellemez. Az influenzavírusok köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd
közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel
terjednek. Az influenzavírus lappangási ideje 1-4 nap.
Az esetek 80%-ban a fertőzés tünet-/panaszmentesen, vagy
viszonylag enyhe „megfázás” formájában zajlik be. A légúti
tünetek kezdetben viszonylag enyhék lehetnek, torokkaparással,
torokfájással és orrfolyással járnak. A kezdeti száraz köhögés
később súlyosbodhat, és köpetürítéssel járhat. A száj és a garat
kivörösödhet, a szemek könnyeznek, a kötőhártya enyhén
begyulladhat. A betegnek, főleg gyereknek hányingere lehet, és
esetleg hányhat is. A panaszok általában 2-3 nap múlva eltűnnek, a
láz többnyire megszűnik, de előfordul, hogy 5 napig is eltart.
Szövődmények szempontjából különösen veszélyeztettek a
rizikóbetegek, például a gyermekek, az idősek előzetes
alapbetegséggel és a gyengült ellenállóképességű betegek, terhesek.
A szövődmények szempontjából a legfontosabb a tüdőgyulladás,
ezenkívül az influenzavírus okozhat még izom- és idegrendszeri
gyulladásokat, gyermekek esetében pedig krupp-szindrómát.
MI OKOZZA?
Az influenzavírus egy RNS-vírus, amely 3 típusra, A-, B- és
C-típusokra osztható fel. Az influenza A és B az egész világon
elterjedt, világjárványok során lépnek fel, időben eltolódva (déli
féltekén májustól októberig, északi félteken novembertől áprilisig.
Mivel az immunitás altípus illetve variánstól függő, így ugyanaz az
egyén élete során ismételten megbetegedhet influenzában. Az
influenza-B főleg gyermekeknél és serdülőknél léphet fel, kórlefolyása
is enyhébb.
1918. óta négy világjárvány zajlott le, 1918-1919-ben a
spanyolnátha (H1N1 típus okozta), 1957-1958-ben az ázsiai nátha
(H2N2), 1968-1969-ben hongkongi nátha (H3N2), 2009-ben pedig a
sertésnátha (H1N1/2009).
SPANYOLNÁTHA MAGYARORSZÁGON 1918-BAN
Érdekesség, hogy 2020-ban, 36 éve először, elmaradt az
influenzaszezon a Dél-afrikai Köztársaságban, a déli félteke téli
időszakában. Nem csupán itt tapasztalták az influenzás esetek
visszaesését, hanem a Föld déli féltekéinek országaiban (Új-Zéland,
Ausztrália, Argentína, Chile) mindenhol kevesebben szenvedtek a
betegségben, ebben a szezonban. Mindezt a koronavírus elleni
intézkedések (maszkviselés, iskolák bezárása, külföldiek beutazásának
tiltása) segítették leginkább, valamint a felismerés, hogy az egyes
országok egészségügyi ellátó személyzete túlterhelődne a
koronavírus és az influenza együttes terhei alatt.
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HOGYAN KEZELJÜK?
A kezelés főként tüneti terápia, megfelelő folyadékbevitel,
ágynyugalom, lázcsillapítás, bakteriális felülfertőződés gyanúja vagy
tüdőgyulladás kialakulása esetén pedig antibiotikumok használata
válhat szükségessé. Fontos tudni, hogy influenzagyanú esetén
gyermeknek aszpirin adása tilos, súlyos agyi elváltozásokat és
májfunkciószavart okozhat (Reye-szindróma).
MEGELŐZÉS
Egyetlen hatékony módszer létezik: a védőoltás. A védőoltás
minden évben tartalmaz 2A és egy B törzset. Ezeket a WHO
határozza meg, az előző szezon megbetegedési adatait elemezve,
vagyis az előző szezon tapasztalatai tükröződnek az aktuális
időszak oltóanyagának az összetételében. Az influenzavakcinában 3
inaktív vírus van, megbetegedést nem tud okozni. Az oltás beadását
esetlegesen kísérheti néhány kellemetlen tünet, úgy, mint láz,
fejfájás, gyengeség, rossz közérzet, valamint a beadás helyén:
bőrpír, duzzanat, fájdalom. Ezek azonban átmeneti jellegűek,
önmaguktól javulnak néhány napon belül.
A WHO és a világ vezető szakmai szervezeteinek ajánlása szerint
minden eddiginél fontosabb az influenza elleni oltás beadása. Ez
jelentősen csökkentheti az egészségügyi ellátás terhelését! Az
semmiképp nem jelenthető ki, hogy az influenzaoltás védelmet
nyújt az új koronavírus ellen, de segítheti a betegség kimenetelét.
A jelenlegi álláspont szerint, az aktív COVID-19 betegség (igazolt
vírus pozitivitás) állapotában nem oltunk. Amennyiben tudjuk, hogy
fertőzött, akkor 10 nap után oltják be az illetőt. Akik karanténban
vannak, azok nem kaphatnak védőoltást. Ha valaki tünetmentes, de
SaRS-CoV-2 vírussal fertőzött, akkor is probléma nélkül oltható. Az
a személy, akiknél a fentiek egyike sem áll fenn (nem gyanús, nem
kontaktszemély), őt oltani lehet.
Az influenza elleni védőoltás idén mindenki számára ingyenes, a
rendelőkben elérhető, felvétele előtt mindenképpen tájékozódjunk
háziorvosunknál!
Dr. Rápolthy Réka és Dr. Rápolthy Hajnalka
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

EGYHÁZAINK HÍREI
– Advent első vasárnapja, családi istentisztelet:
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
november 29. vasárnap, 10.00 óra
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A gyóni és a sári egyházközségekben november 1-jével
érvénybe lép a téli MISEREND a következőképpen:
hétfő és csütörtök 17.00 óra
Gyón:
szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra.
Sári:
kedd, péntek–szombat 17.00 óra
vasárnap 10.00 óra
Dabasi-Szőlők:
vasárnap 9.00 óra
Hivatali idő Gyón:
hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között
Hivatali idő Sári:
kedd, péntek 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise,
– csütörtök 17.30 órakor igeliturgia,
– péntek 17.00 órakor szentmise,
– szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
– Autó- és kerékpármegáldás lesz november 8-án vasárnap, a 9.30
órakor kezdődő mise után.
– Jubiláns házasok miséje lesz november 22-én, Krisztus Király
vasárnapján 9.30 órakor.
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

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket közösségünkbe,
az alábbi alkalmakra:
Ünnepi istentiszteleteink:
– Örök élet vasárnapján istentisztelet gyászolók részére:
november 22. vasárnap, 17.00 óra
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Havi alkalmaink:
– Asszonykör: november 9. hétfő, 16.30 óra
– Nyugdíjaskör: november 15. vasárnap, 15.00 óra
Heti alkalmaink:
– Konfirmandusóra: minden péntek, 16.00 óra
– Kórus: minden péntek, 17.00 óra
Adventi családi kézműves alkalom:
november 21. szombat, 10.00 óra
Irodai órák:
minden héten szerdán, 16.00–18.00 óráig
Elérhetőség: Balog Eszter, tel.: 06-20/824-2019
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
Kérjük, ha tudja és megteheti, adományával banki átutaláson
keresztül támogassa a Gyóni Evangélikus Gyülekezet működését!
Számlaszám: 11742032-20004989 (OTP).
Köszönjük szépen!
Sok szeretettel hívjuk és várjuk közösségünkbe!
Erős vár a mi Istenünk!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– minden vasárnap 10.00 órától istentisztelet a templomban
– november 29. vasárnap, 10.00 óra: advent 1. vasárnapi úrvacsorás
istentisztelet a templomban
– december 2. szerda, 15.00 óra: bibliaóra a gyülekezeti házban
– december 9. szerda, 15.00 óra: bibliaóra a gyülekezeti házban
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
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HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
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
– november 29. vasárnap, Advent 1. napja úrvacsorás istentisztelet
Helyszín a Halász Móricz-kúria
ÁLLANDÓ ALKALMAK:
– vasárnap 9.00 óra: konfirmáció-előkészítő 8. osztály
– vasárnap 10.00 óra: istentisztelet, párhuzamosan gyermekistentisztelet (ez utóbbi a gyülekezeti házban)
– hétfő 10.00 óra: istentisztelet (Zárdakert Idősek Otthona)
– hétfő 11.00 óra: istentisztelet (Átrium Idősek Otthona – havonta
egyszer)
– kedd 17.30 óra: felnőtt konfirmáció előkészítő
– szerda 15.00 óra: gyülekezeti Bibliaóra
– szerda 16.00 óra: konfirmáció előkészítő 7. osztály
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk az
alkalmainkra!
Áldott adventre készülést, örömteli ünnepvárást kívánok!

Név
Született
Zsírosné Szilágyi Erzsébet
1971. 02. 07.
Bozsik József
1948. 08. 29.
Bozsik István
1939. 08. 23.
Sinkó Lászlóné (Moór Teréz)
1936. 05. 30.
Sári Pál
1970. 02. 20.
Faragó Tibor
1957. 11. 25.
Sápi László
1957. 11. 25.
Bádogi Jánosné (Faldina Juliánna) 1943. 12. 29.
Harmincz Pál
1932. 05. 27.
Kecskés Pálné
(Marosvölgyi Eszter)
1934. 02. 06.
Maczkó Józsefné (Zsiros Erzsébet) 1937. 05. 13.
Zsolnai Gábor
1958. 05. 21.
Zelenák László
1939. 05. 14.
Hrubos János
1933. 07. 04.
Dudla Julija Fedorivna
(Smuljak Julija Fedorivna)
1926. 10. 25.
Sági Józsefné (Juhász Mária)
1927. 03. 27.
Maticsek Sándorné
(Hankó Ibolya)
1932. 04. 08.
Havasi Zoltán Olivérné
(Batuska Mária)
1954. 07. 23.
Csinos Sándor
1942. 02. 23.
Kosztolányi Lajosné
(Kosztolányi Anna)
1942. 01. 04.
Rakó Lászlóné (Kabai Anna Mária) 1943. 04. 28.
Csáki Zsolt Csaba
1964. 09. 02.
Luzsák Sándorné
(Thuróczy Mária Magdolna)
1940. 03. 14.

Meghalt
2020. 08. 04.
2020. 08. 07.
2020. 08. 24.
2020. 08. 29.
2020. 09. 07.
2020. 09. 07.
2020. 09. 14.
2020. 09. 17.
2020. 09. 17.
2020. 09. 20.
2020. 09. 23.
2020. 09. 25.
2020. 09. 25.
2020. 09. 30.
2020. 09. 30.
2020. 09. 30.
2020. 10. 01.
2020. 10. 03.
2020. 10. 04.
2020. 10. 06.
2020. 10. 06.
2020. 10. 11.
2020. 10. 16.

Osztozunk a családok gyászában!
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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KULTÚRA

KÉTSZÁZ ÉVE SZÜLETETT KALICZA FERENC
A Gyóni Református Egyházközség ebben az évben emlékezik meg
mintaadó lelkipásztora, Kalicza Ferenc születésének 200.
évfordulójáról, de a jeles dátumot a Kalicza famíliában is nagyon
számon tartják, és régóta várják. Az 1820. november 15-én, egyszerű
helyi földműves családban született Nagytiszteletű Úr ma is, haló
poraiban is nagy tekintélynek örvend. Csoda ez a maga módján, hiszen
mindnyájan jól ismerjük a bibliai eredetű mondást: senki sem lehet
próféta a saját hazájában. A Nagytiszteletű Úr azonban kiválasztott
ember volt, és a csoda már gyermekkorában mellészegődött.
Családja évről évre, kora hajnaltól késő estig szakadatlanul a gyóni
homokon dolgozott. Mindenkinek, természetesen a gyerekeknek is
megvolt a maga feladata, játékra kevés idő jutott. Ha mégis, ilyenkor a
kis Ferkó ritkán csatlakozott hasonszőrű társaihoz, inkább elvonult és a
Bibliát, a hármas kistükröt, meg a kalendáriumot bújta. A szérűskertben,
boglyák hűvösében képes volt akár órákig lapozgatni az agyonforgatott
könyveket. Jól érezte magát a temetőben a fejfák között sétálva, de a
határban barangolva is, gyönyörködött és elmélázott a természet
jelenségein. Alig múlt tízéves, amikor az 1830-as évek elején felfigyelt
rá dabasi Halász Imre földbirtokos, aki maga is kedvelte az irodalmat, a
művészeteket. Felismerte a gyermek tehetségét és úgy gondolta, hogy
sokkal, de sokkal többre hivatott ősei sorsánál, a gyóni homokkal
élethosszig tartó küzdelemnél. Lehet belőle még akár pap is, akire
büszke lesz a faluja népe, sőt még az urak is megsüvegelik és örülnek,
ha az asztalukhoz ül, a gyermekeiket pedig tudományokra oktatja, mi
több, majd eldicsekednek vele széltében-hosszában a rokonságnak,
még messze földön is. De a gyermek elhivatottságát Halász Imre
kezdetben csak egyedül látta. Bár teljes egészében magára vállalta a
taníttatását, csakúgy, mintha a saját gyermeke volna, nem sejtette,
hogy az igazi neheze még ezután jön. A földművelő szülők ugyanis
hitetlenkedve hallgatták, amikor elibük állt, hogy ő bizony viszi a Ferkót
diáknak Nagykőrösre, papnak tanulni, mert ez a gyerek nem a
krumplikapálásra született, annál sokkal többre viszi majd. Minden
győzködés dacára ellenálltak, mert a család alig bírt a kisgazdaságban a
rengeteg munkával, és Ferkó a dologból is nagyon lelkiismeretesen
kivette a részét, minden lehetséges módon segítette szüleit.
Ügyes gyerek volt, mindig lehetett rá számítani, felügyelet
nélkül, önállóan eldolgozott, az állatokat is szerette, már egyre
nagyobb hasznát vették. Különösen idősebb Kalicza Ferenc,
az édesapa barátkozott meg nehezen a gondolattal, hogy a
gyerektől most váljanak meg, amikor már saját sort fog a
kapálásban és az állatokat is nyugodtan rá lehet bízni. Meg
miért is kéne a gyereknek többre vinni az életben, mint
bárkinek a családban? Hiszen Istennek a földművesekre is
van gondja, a sok munka mellett juttat örömet és ünnepet
azoknak is. De Halász Imre állhatatos maradt és nem adta
fel. Végül az édesanyát, Újvári Zsuzsannát sikerült
meggyőznie. Addig-addig duruzsolt neki, amíg az egyszer

22

álmot látott: a nemrégen épült, dugig telt gyóni templom szószékén az
ő fiúk tartotta az istentiszteletet. Méltóságteljesen mutatott a fekete
palástban és nagyon szépen, magabiztosan prédikált, a padsorokban a
gyóniak elnémulva, magukba mélyedve hallgatták Isten igéjét. Ő is a
megszokott helyén ült, le nem vette a szemét a fiáról, és hálával telt,
elszoruló szívvel végigkönnyezte a szertartást. A büszkeségét tetézte,
hogy a templomból kijőve egészen hazáig, akivel csak találkozott,
mindenki az egekig magasztalta az ő fiát. Még az a szószátyár
szomszédasszony is a kapuig áradozott, aki különben mindenkit a
nyelvére szokott venni, és olyan ember még nem született, akiben ne
találna hibát. Reggel a férje elé állt az álommal, hogy mégiscsak az
uraság, az Imre úr tudhatja jól. Úgy látszik, Isten tényleg azt akarja,
hogy a mi Ferkónk az Ő munkása legyen, és akkor legyen meg az Ő
akarata. Asszonya szavaira a nagytekintélyű Halász Imrével hosszú
hónapokig viaskodó-perlekedő, rátarti Kalicza Ferenc uram ellenállása
egyetlen pillanat alatt megtört: Igen, - mondta megadóan, immár
végérvényesen belenyugodva - legyen meg az Ő akarata…
… Így indult Kalicza Nagytiszteletű Úr pályája, aki - mint Gyóni Géza
írta – minden esetben célhoz érkezett. Helytállt a református oktatási
intézmények padsoraiban, végzett teológusként pedig a kecskeméti
református gimnázium katedráján, majd 1848-ban, a haza hívó
szavára, a csatatéren. Világos után az osztrákok bosszúja elől hosszú
éveken át bujdosni kényszerült. A szigor enyhülésével 1860-ban
elfogadta szülőfaluja lelkipásztori felkérését. A gyóni
gyülekezetet haláláig, azaz 48 éven át szolgálta, pályája itt
teljesedett ki. Jól ismerte az övéit, terelgette őket szép szóval
és dörgedelemmel, mindig Isten akaratának, a helyzetnek és
célnak megfelelően. Hívei tisztelték, szerették és valóban, ahol
csak lehetett, eldicsekedtek véle. Ahogyan Halász Imre uram
jó előre megmondta: a kapálásból kiemelt éles eszű
parasztfiúból kis segítséggel kiváló hazafi, tudós
felkészültségű református lelkipásztor, és példaadó, nagylelkű
mecénás lett, hiszen hagyatékával egykori iskoláit
gyarapította. Munkássága máig ható, históriák fényes lapjai
és legendák őrzik az emlékét.			
V. F.
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KRASZNOJARSZK felfedezi
egykori MAGYAR HADIFOGLYAI
hagyatékát
Október 21-i sajtóhíradás szerint egykori
magyar hadifoglyok rejtőző kézirataira
találtak rá a Krasznojarszki Helytörténeti
Múzeum raktárában. A 20 füzetnyi értékes
lelet fennmaradása Dús Ferenc (1888-1945)
antropológus tanár gondosságának
kö s zö n h e tő, a k i h a d i fo g ol yként a
múzeumban dolgozott. A legértékesebb
kézirat Gyóni Géza életrajzát és verseit
tartalmazza 211 oldalon, melyet Székely
Lajos tartalékos főhadnagy, marosvásárhelyi
t an á r s zerke s z tet t . A költő m á sik
hadifogolytársa, Balogh István 1927. évi
visszaemlékezése szerint Székely tanár úr
bú c sú z tat ta a költőt a h adifogol y
temetőben, majd a temetés után az egész
tábort bejárta Gyóni Géza verskéziratainak
összegyűjtéséért. Sokszor járt sikerrel, mert
méltányolták az otthoni, kolozsvári
könyvkiadás tervét. A kötet kéziratának
e l k é s z ü l t é r ő l 1 91 8 j ú n i u s á b a n a
hadifogságból hazaérkező Keresztes Henrik
hadnagy adott hírt a hazai újságokban.
Székely Lajos főhadnagy 1919. augusztus

1-jén a 12. csehszlovák lövészezred
ámokfutásának áldozatául esett, és
kéziratának akkor nyoma veszett. Mint
Balogh István írta: „Sorsát nem tudom
követni ma ez anthológiának.”
Ugyancsak előkerült Schweitzer József
(1887–1980) magyar botanikus tudományos
műve, és Klein Sándor hét regénye is,
továbbá rajzok, versek, első világháborús
csataleírások, a magyarok krasznojarszki
életét bemutató kiadványok, valamennyi
kéziratban. A múzeum magyar-orosz
tagokból álló alapítványt hozott létre az
iratok feldolgozására, és a moszkvai magyar
nagykövetséggel is felvették a kapcsolatot.
A ma már évszázados lelet átfogó
tanulmányozását Mihail Szemjonovics
Batasev, a múzeum régészeti osztályának
vezetője kezdte meg. A kutatási eredmények,
tapasztalatok összegzését követően a
tervekben egy kétnyelvű tudományos
kiadvány megjelentetése szerepel, mely a
legértékesebb anyagok másolatait is
tartalmazza majd. Kulturális szenzáció és a

magyar irodalom ünnepnapja lehetne Gyóni
Géza Krasznojarszkban, kéziratban előkerült
életrajzának és verseinek teljes kiadása.
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.

Gyóni Géza:

HALKABBAN…
Halkabban járjon, aki él,
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél
Ma ezer gyász-szobor mered.
Ezer menyasszony könnye hull,
S eztán már mindig sir szegény.
Mély sírban álomtalanul
Alszik ezer szép vőlegény.
Lányok, virágot szedjetek,
Díszítsétek a sírokat.
Nem lesz már vőlegényetek,
Ki oly szelíden simogat.
Mind hű volt s pompás férfi mind,
Kikről legendát sző a tél.
Szemük a sírból ránk tekint:
Halkabban járjon, aki él.
(1915. nov. 1.)
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GYEREKSAROK

BÁBEL ANTÓNIA

MILYEN AZ ÉN APUKÁM?
Az apukám óriási,
Földig ér a lába!
Hogyha mellé odaállok,
Mint a Himalája!
A két válla ruhásszekrény,
Minden terhet elbír.
Ha szálka megy az ujjába,
Ő még akkor sem sír.
Az apukám olyan bátor,
Nincs, amitől félne,
Egyedül a pacalpörkölt,
Miből sosem kérne.
Sötétség sem ret tenti el,
Hogyha éjjel éhes,
És a hűtőben vár rá a
Házi mézes-krémes.
Az apukám oly türelmes,
Idegszála acél.
Órákig is elücsörög
Egy tízdekás halért.
Fürge, ha kell, mint a szar vas,
Ugrása ret tentő,
Amikor a vízben mozdul
A kék kapásjelző.
Az apukám gyakran fáradt,
De mindig azt mondja,
Ha ránevetek, elmúlik
Tőle minden gondja.
Az apukám nagyon szeret,
Én vagyok a minden,
Onnan tudom, úgy hív engem:
„A legdrágább kincsem.”
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KÖSZÖNET ÉS HÁLAADÁS
MOZAIK
ÉVE

CSILLAGOS EGÜNK FOTÓZÁSA
A C/2020 F3 (NEOWISE) üstökös világító felhők (balra) társaságában
2020 július 10-én hajnalban. Balázs Gábor felvétele

(balról) Szaturnusz, Jupiter Hold közelsége és a Nemzetközi Űrállomás
átvonulása Balázs Gábor felvételén 2020 július 31-én este

Sokan csodálattal hódolunk a körülöttünk elterülő végtelen világűr
előtt. Az éjszakai égbolton ezernyi apró gyémántként csillogó
csillagok, galaxisok már több ezer éve ámulatba ejtik az embert, de
vannak az égboltnak azon csodái is, melyeket csak távcsővel
vehetünk szemügyre. Sokan próbálják megörökíteni ezeket az égi
jelenségeket, melyet asztrofotózásnak neveznek. Ebben a cikkünkben
az akár mindenki számára elérhető objektíves fotózáshoz nyújtunk
segítséget.
Mivel nem létfontosságú a csillagok látszólagos mozgását követő
állvány (másnéven mechanika) elegendő egy sima fotóállvány is.
Mivel nem követi semmi az égbolt mozgását, a legfontosabb az
úgynevezett 500-as szabály. Ez azt jelenti, hogy 500-at elosztjuk az
objektív gyújtótávolságával (mm), aps-c szenzorral ellátott
tükörreflekszes fényképezőgép (későbbiekben DSLR) esetén az előbb
kapott eredményt még elosztjuk 1,6-tal és megkapjuk azt ajánlott
expozíciós időt másodpercben, amellyel a csillagok nem húznak
csíkot. Ha ez megvan, kiválasztjuk a témához megfelelő
fényérzékenységet (ISO). Ez a Hold esetében a legkisebb (pl.: 100),
Tejút esetén min. 1600.
Fontos beállítandó érték továbbá a rekesznyílás (F/x), ami az
objektívtől függ, minél kisebb az előbb leírt x értéke, annál több fény
éri a szenzort.
A másik igen fontos része az asztrofotózásnak az, hogy a több
részlet miatt csak nyers, azaz RAW képeket használunk. Ebből adódóan
a zajok megmaradnak, de a megfelelő program ezeket ki tudja „szűrni”,
azonban ennek érdekében úgynevezett „dark” képeket is kell készíteni.
Elkészítésük szinte semmiben sem különbözik a normál képek
elkészítésekor, ugyanaz az ISO érték és záridő alkalmazásával készítünk
képeket, de az objektívsapkát rá kell tenni az objektívre. Az így kapott
sötét képek csak a zaj, a hibás pixelek és a hotpixelek információit
tartalmazzák, természetesen ezek is RAW képek.
Objektívek:
8–12 mm gyújtótávolságú nagylátószögű vagy halszem objektívekkel
szinte a teljes égbolt egyszerre fotózható. Meteorrajok maximumán
igen látványos képeket lehet készíteni akár fix állványról is, de hosszú
expozíciók szükségesek melyeknél hasznos egy programozható

távkioldó. A Nemzetközi Űrállomás (ISS) átvonulásairól is érdekes
képek születhetnek szintén hosszú expozíciós időkkel, továbbá
légköroptikai jelenségek, mint Hold-haló, Nap-haló vagy melléknapok
fotózására is alkalmas.
15-24 mm közötti gyújtótávolság Tejútfotózásra a legideálisabb.
Innentől kezd érvényesülni a több kép – több fény – stackelve több
részlet elv. Nem lehetetlen egy képből megalkotni, de már fix
állványról is 10-15 kép összeadásával már ködök és halmazok
látszódhatnak.
25-55 mm. Ezt a tartományt teljes mértékben átfogják a
fényképezőgépek alap, ún. kit objektívjei. Látványosabb
együttállásokról már csodás képeket lehet készíteni (pl.: HoldJupiter-Szaturnusz). Elegendő egy kép amennyiben nem maszkolni
szeretnénk. Továbbá a C/2020 F3 (NEOWISE)-hoz hasonló fényes
üstök ösökről ekkora gyújtótávolságokkal lehet szép képeket
készíteni. Hasonlóan érvényes, hogy lehet egy képből, de minél több
annál jobb.
Teleobjektívekkel (70–300 mm) akár már mélyégobjektumokat is
lehet fotózni, de ehhez már az ég elmozdulását követő mechanikára
van szükség. Enélkül szorosabb együttállásokhoz ideális, megjelennek
300 mm-en a Jupiter Galilei holdjai. A fényesebb csillagködök,
kettőscsillagok, gömb- és nyílthalmazok, Androméda-galaxis,
halványabb üstökösök, amiket ekkora objektívvel már lehet fotózni,
viszont elsődleges feltétel az égbolt elmozdulását követő mechanika.
Nagyobb mm-en már a távcsövek nyernek teret és válnak
egyeduralkodóvá, melyekről a későbbiekben egy részletes írás jelenik
meg.
Miután eldöntöttük mit is szeretnénk fotózni, kiválasztottuk a
megfelelő objektívet és a gyújtótávolságot, gépünket teljesen
manuális (M) módba állítjuk. Ezt követően kiválasztjuk a témához
megfelelő fényérzékenységet (ISO) értéket és az ideális expozíciós
időt (s) majd beállítjuk az élességet (fókusz) és készen is vagyunk.
Például Tejútfotóhoz 18 mm-en 3200 ISO értéket, 15 s expozíciós
időt használhatunk a legnagyobb rekesznyílással (alap kit objektívek
esetében ez 18 mm-en F/3,5) és 1 dark képet készítsünk mellé.
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Balázs Gábor dabasi amatőrcsillagász a Planetology.hu
tartalomszerkesztője a Magyar Csillagászati Egyesület tagja
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FACEBOOK-MORZSÁK
A Zlinszky-család tagjaival megállapodást írtunk alá a kúriában
kialakitott Zlinszky-emlékszobában. Az a célunk, hogy egy az
egyetemistákat szolgáló tanulókönyvtárat hozzunk létre.
Megható és felemelő érzés volt az idén elkészült emlekszobában
megtenni mindezt, ahol minden tárgy Zlinszky János professzor úr
szellemiségét sugározza felénk.

Kőszegi Zoltán polgármester úr beállt kicsit hajtogatni. Nem
mondanánk, hogy olyan ügyes volt, mint az Orimami klub gyakorlott
tagjai, de a lelkes próbálkozást és a látogatást, a mamik nagyon
értékelték. Köszönjük nekik a sok-sok origami díszt, amit kapunk
tőlük minden évben és feltudjuk használni ajándékoknak, vagy
dekorációnak.
Az Orimami klub várja az
érdeklődőket a Halász
Móricz-kúriában!

Bujdosó Géza tervező, városunk díszpolgára bemutatta nekünk a
Gyóni Géza Általános Iskola új főkapujának első tervét, valamint
egy későbbi tornaterem megvalósításáról egyeztettünk.

ÚJRA
TEREMBEN!
Októbertől ismét az FC Dabas Sportközpont nagytermében edz
a Harcosok Klubja.
Az időjárás váltakozása és a korai sötétedés miatt a futó és
állóképesség-növelő edzések után zárt térben folytatódik a
felkészülés az év végén esedékes övvizsgára.
Emellett célegyenesbe érkezett a nagykőrösi felújítás:
hamarosan elkészül a megszépült, kibővített terem, mely
részben az egyesület helyi tagjainak összefogásával alakulhatott
át. Az ő segítségüket ezúton is köszönjük!
A szokásos rend szerint, hétfőn, szerdán, pénteken várjuk a
karatézni vágyókat Dabason! Hajrá Harcosok!
shihan Ábrahám Edit, 5. dan
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HOGY LESZ EBBŐL TELJES SZEZON?

Gyorsértékelés az új kézilabda bajnokság első hónapjainak tapasztalatairól
Két hónappal ezelőtt a Dabasi Újság
hasábjain nagyon bizakodó hanglatban
tudtuk bemutatni az új szezon NBI-es férfi
felnőtt csapatát. A hangulat a csapatnál
továbbra is bizakodó, viszont menet közben
az idei bajnokság és az azt övező körülmé
nyek újabb és újabb kihívások és megoldandó
feladatok elé állítják a játékosokat, a szakmai
stábot, valamint a klubvezetést is.
Az első komolyabb döntés a bajnokság
őszi fordulóinak a sűrítése volt a szövetség
részéről, így a tervek szerint 19 mérkőzés
várt volna a csapatra a szeptember 5. és
december 17. között. Ez máris átalakította a
csapat felkészülését és az edzések össze
hangolását.
Jelen helyzetben szinte elkerülhetetlen
volt, hogy a koronavírus járvány is megje
lenjen a csapatok körül és emiatt csapatunk
az első 5 fordulóból csak 3 mérkőzést tudott
lejátszani. Az utolsó találkozó másnapján
kaptuk a hírt, hogy ellenfelünknél regisztráltak
pozitív esetet és az ez utáni tesztelések során
kiderült, hogy játékosainkat is elérte a vírus,
ami okán október elején karantén alá kellett
vonni a csapatot és a szakmai stábot.

Az újraindulás október közepén kezdőd
hetett el egy új alapozó időszakkal az egész
séges játékosok számára és csak bizakodunk,
hogy minél előbb a teljes keret gyakorolhat
újra együtt, és folytathatja a bajnokságot.
Ebben a bizonytalanságban nehéz azonos
mércével nézni az eredményeket és a csapa
tok teljesítményeit. Ki, mikor, milyen kerettel
és esetleges szurkolók előtt vagy zártkapus
mérkőzésen tud kiállni egy adott bajnokin.
Remélhetőleg csapatunkat novemberben
újra láthatjuk a pályán, és a betegek, valamint
a sérüléssel bajlódó játékosok is csatasorba
állíthatók lesznek. Köszönjük szurkolóink és

támogatóink segítségét, amit az eddigi baj
noki fordulók és a karantén időszak alatt
kaptunk tőlük. Igyekszünk már csak értük is
még erősebben visszatérni a bajnokság
folytatásában! HAJRÁ DABAS!
Nehéz ezekben az időkben előre tervez
nünk, ezért kérjük szurkolóinkat, hogy a
Klubbal kapcsolatos legfrissebb informá
ciókért kövessenek bennünket a Facebookon
(www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub),
vagy látogassanak el weboldalunkra a www.
dabashandball.hu-ra.
#EgyuttVeletek #GyozelemAkaratBiztatas
#HajraDabas #DabasHandball

OKTÓBERI TOUR DE FEKT TÚRA
A Tour de Fekt Kerékpáros Baráti Kör Dabas szervezésében október
18-án, vasárnap ismét sikeresen lekerekeztünk közel 50 kilométert.
A tagokon kivül 6 fővel bővült csapatunk létszáma erre az alkalomra.
A reggeli induláskor kissé “hűvös szelek fújtak”, de mire
megérkeztünk első pihenőállomásunkra, a Borzasi-kápolnához, a
nap is előbújt a felhők mögül. Az Ócsai Tájvédelmi Körzet területén
fogyasztottuk el a megérdemelt zsíros kenyerünket zöldhagymával.
A remek hangulatról gondoskodtak az égiek, hiszen a napsütés
mellé kaptunk szembe-, majd oldalszelet, de hátszelet azt nem.
Utunkat Ócsán áthaladva az Öregországuton folytattuk.
Felszabadult hangulatban tekertünk be a dabasi Polgármesteri
Hivatal előtti főtérre, majd rövid búcsúzkodást követően mindenki
megindult hazafelé.
Hálásak voltunk az új bicajosokért, kitartásunkért, egészségünkért.
Köszönjük a remek programot, amely egyben egy megmérettetés
is volt.
Sallai Éva
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Az elmúlt időszakban a dabasi teniszközösség ugrásszerű
növekedése nag yszerű lehetőséget kínált számos
teniszverseny megrendezésére a város legújabb tenisz
központjában, a Sári Salakon. A széles kínálatban minden
játékos megtalálhatta a neki szóló versenyzési és élmény
szerzési lehetőséget.

DABAS KUPA PÁROS TENISZVERSENY
A Fritz-Pacsirta duó megállíthatatlan

Ismét új létszámrekord született a dabasi
teniszversenyek történetében, hiszen 32(!)
tenisze ző lépet t pál yára az eg yre
népszerűbb Sári Salakon. Olyan nagyágyúk
tették tiszteletüket, mint a GondosNagyiványi, a Szabó-Tomor, a KecskésKohári, valamint az idei év teniszszenzációja,
a Fritz-Pacsirta duó.
NEGYEDDÖNTŐK:
A torna egyik meglepetéspárosa, a
közönségkedvenc Horváth–Kuli csapat
nagy beleéléssel, dühöngve, ordibálva
terítette le a masszív favorit Szabó–Tomor
párost a negyeddöntőben.

Elődöntő 1:
Az előző fordulóban leléptetéssel fenye
getett Kuliék az elődöntőben a Fritz–
Pacsirta csapattal játszottak, ám ekkorra
már Kulinak nem jöttek az ász adogatásai,
Horváth pedig sok tenyerest ütött a hálóba,
így Fritzék átgázoltak rajtuk.
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Elődöntő 2:
A másik ágon a „Halálos Fegyvernek”
becézett Kecskés–Kohári páros játszi köny
nyedséggel jutott az elődöntőbe, és ott,
mint egy légkalapács döngölte bele a
salakba a rendkívül nehéz sorsolással
sújtott, hatalmas csatákból fáradtan érkező
Radnai–Tarjányi csapatot.
3. helyért:
A harmadik helyért folyó küzdelemben a
Horváth–Kuli duó nézett farkasszemet a
Radnai–Tarjányi párossal. Tarjányiék nagyon
összeszedték magukat és agresszív szervaröptékkel megsemmisítő vereséget mértek
az egyre inkább lecsendesülő showmanekre.
Döntő:
Elérkezett a döntő mérkőzés, egy igazi
presztízscsata a torna első két kiemeltjével,
a Fritz-Pacsirta duóval és a Kecskés-Kohári
csapattal. Sötétedés miatt a meccset át
kellett vinni a fedett csarnokba. Fritz az
alapvonalon, mint egy gumifal lövöldözte a
labdákat Kecskésék térfelére, majd amikor
Kohári kicsit puhábban adta vissza a labdát,
Pacsirta akcióba lendült, szélsebesen ott
termett a hálónál és jellegzetes felugrós-

beejtős röptével a feje fölött megölte a
labdát. Pacsirta lehengerlő hálójátéka
mongúz reflexein alapszik, ami egy
bámulatos, de taníthatatlan képesség. Fritz
mindemellett a dabasi mezőny legszebb
tenyeresével rendelkezik, stabil hátországot
biztosítva a karmester Pacsirtának. A FritzPacsirta duó hatalmas diadaláról azóta is
vissza-visszatérően anekdotáznak a sári
csarnokban.
Eredmények: 1. Fritz/Pacsirta 2. Kecskés/
Kohári 3. Radnai/Tarjányi
TO VÁ B BI T E N I S Z V E R S E N Y E K
EREDMÉNYEI:
Dabas Kupa Női Teniszverseny
A látványosan szép (teniszt játszó) Radnai
Laura ismét végig söpört a pályán. A
döntőben teniszpartnerét, Cserjés Juditot
győzte le.
Eredmények: 1. Radnai Laura 2.
Cserjés Judit 3. Fogl Ildikó
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BIZTATÓ SZIKRÁK
Dabas Kupa Szenior Teniszverseny 55+
Gondos Imre könnyed győzelmet
aratott, ellenfelei megszorongatni sem
tudták.
Eredmények: 1. Gondos Imre 2. Rápolthy
Béla 3. Kőszegi Zoltán

Dabas Kupa Szenior Teniszverseny 65+
Az örökifjú Mauritz „Rock and Roll” Béla
keményen odacsapott kortársainak.
Győzelmével ő is otthagyta a lábnyomát a
sári salak porában.
Eredmények: 1. Mauritz Béla 2. Dr. Veres
János 3. Kaldenecker Mátyás

2020. november

Az idei őszi edzőtábor a megszokottnál rövidebb volt egy nappal, de annál feszesebbre
sikerült. A Sparks játékosai a tábor hétvégéje alatt három, igencsak pörgős edzésen
vettek részt, folytatva a következő bajnokságra való felkészülést a nemrég alakult
Levelek Spartans focistáival közösen.
A támadójátékba számos változás, újítás és beépítendő Szikra érkezett, amik
edzésről-edzésre egyre gördülékenyebben működnek. Az edzések során főleg a
meccsszituációk kapták a hangsúlyt, az egyéni képzésekre kevesebb idő lett szentelve,
hiszen azok hétköznaponként kerülnek sorra. Támadó- és védőoldalon is tucatnyi szép
dolgot mutatott a csapat, mindenképp bizakodást adva a jövőre. A csapat támadókoordinátora, Strupka András, elég kellemetlen meglepetéscsomaggal készül, ami
biztosan gondolkodóba ejti majd a következő bajnokság ellenfeleinek védelmét.

Hamarosan nemcsak sajátjai ellen
tesztelheti kreálmányát, hanem a
Budapest Titans elleni barátságos
mérkőzés keretein belül is (további
részletek közösségi oldalainkon:
f a c e b o ok . c om /d a b a s sp a rk s ,
instagramon pedig: sparks_afc).
Ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy a Sparks kölcsönadott játékosai
történelmi tett részesei voltak nemrég. Legalábbis a Diósd Saints csapatának
történelmében hagytak fontos lábnyomot. A fiatal egylet megszerezte fennállásának
első, hivatalos győzelmét a másodosztályban, az NBA Crushers kettes számú csapata
ellen. A dabasiak pedig alaposan kivették részüket, elég csak megemlíteni a még mindig
szemtelenül fiatal elkapót, Kovács Dánielt, aki két touchdownt és közel 150 yardot
pakolt a közösbe. Ők novemberben, Tatabányán zárják az alapszakaszt, az érdeklődőket
pedig várjuk a Dabas Sparks kötelékébe, a Kiss Ernő u. 1. alatt, kedden és csütörtökönként,
kortól és nemtől függetlenül.
Tóbi Ádám
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Triatlon, duatlon, aquatlon eredmények

Mint az élet megannyi területén a mi sportágunkban is rendhagyó
évet zárunk. A versenyidőszak három hónapra zsúfolódott össze, de
legalább versenyezhettünk. Versenyzőink a nehézségek ellenére
nagyon eredményes évet zártak. Az újonc 1. kategóriában lányaink
csapatban 3 Országos Bajnoki címet szereztek. Megnyerték az
Aquatlon OB-t, a Triatlon Országos Bajnokságot és a Duatlon OB-n is
fölényes győzelmet arattak. A csapat tagjai Horváth Anna, Virág
Eszter, Magdó Míra.
Az egyéni versenyben szinte minden alkalommal mindhárman az
első hat között végeztek.
Külön említést érdemel Horváth Anna, aki 7 alkalommal állhatott a
dobogó második fokára.
Reméljük, a következő években még sokat láthatjuk a dobogó
tetején is. A nagyobb korosztályokban Fabók Eszter és Fabók Vivien
szerepelt kiemelkedően, mindketten több országos ranglistaversenyen
is az első hatban érkeztek célba. Sajnos triatlonban nem sikerült
bekerülniük a válogatott keretbe, ez mindegyiküknél egy helyezésen
múlt. Bízunk benne, hogy 2021-ben kivívják a korosztályos
válogatottságot.
A csapat többi versenyzője is derekasan helyt állt, a közel 100 fős
mezőnyben általában az első harmincban érkeztek célba.
Az egyesület három felnőtt versenyzője a saját korosztályában
több alkalommal is dobogóra állhatott.
Küzdeni tudásuk, kitartásuk jó példa a fiatalok előtt. Köszönjük
Dabas Város Önkormányzatának támogatását és a szülők segítségét.
A csapat tagjai: Horváth Anna, Virág Eszter, Magdó Míra, Bánvölgyi
Blanka, Fabók Eszter, Bánvölgyi Barnabás, Farkas Levente, Bánvölgyi
Bence, Fabók Vivien, Domonkos Móna, Bánki András.
Felnőtt versenyzőink: Hizsnyai Rita, Fabók Ferenc, Dr. Izsa Szabolcs.
Egyesületünkben többen úgy edzenek, hogy nem versenyeznek, de
segítik a többiek felkészülését:
Nagy Ágnes, Kecskés Noémi, Háda Bálint, Rumó Gergő.
Edzők: Lorántfyné Horváth Ildikó, Várdai Zoltán
Külön köszönjük Fabók Ferenc segítségét a kerékpáros edzéseken.
Várdai Zoltán

ÚJ HELYEN A HARCOSOK!
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Szeptembertől már új helyen, a Szimultán egyesület

el a karate alapjait, sokat erősítenek és nyújtanak.

kis termében várjuk a kicsiket és nagyokat (Dabas,

A nagyobbakat is várjuk tradicionális Kyokushin

Bartók Béla út 31.). Ötéves kortól 99 éves korig várjuk

karate tréningekre. Edzések minden kedden és

azokat, akik szeretnék kipróbálni a karatét. A

csütörtökön 17.30 órától a Szimultánban. További

gyerekedzéseken a kicsik játékos formában sajátítják

edzés lehetőségek akár minden nap!
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Válj fitté
velünk!
WALKENERGIE
H 18.00
K 18.00
Sz 18.00
Cs 18.00, 19.00
P 18.00

SPINRACING
ALAKFORMÁLÓ ÓRÁK
H 18.00
G-FLEX
H 18.00 – Has-Láb-Popsi
Sz 18.00
H 19.00
K 18.00 – Köredzés
Cs 18.00
Sz 19.30
K 19.00 – Gymstick
ZUMBA
JÓGA
Sz 18.00 – Step Aerobic
H 19.00
H 19.00 – Csípőnyitó
Cs 18.00 – deepWork
K 19.00–Hatha
GYEREKJÓGA Cs 19.00 – Alakformáló
Cs 19.00– Hatha
Sz 18.00
Szo 08.30– Ashtanga
KISMAMA JÓGA
K 17.30

ELADÓ

INGATLAN
+36 30 771 29 20
Bővebb információ:
posta.hu/beszerzesek_palyazatok

Facebook:
HARCOS DOJO DABAS
Információ:
Peszeki Attila
(06-30/534-1079)

Bontási hulladék és építési sitt
konténeres elszállítása.
Homok és sóder kiszállítást,
bontási munkákat vállalunk.
Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.

OSU!

2020. november
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ŠKODA

SUV-MODELLEK
BÁRMERRE IS TARTASZ

PRÓBÁLD KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!

PORSCHE M5
1238 BUDAPEST, SZENTLŐRINCI ÚT | 06 1 421 8220

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
hatóságoknál. A kép csak illusztráció.

www.porschem5.hu

A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,9–8,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 111–202 g/km.
km.
A ŠKODA KAROQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,6–8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120–212 g/km.
km.
km.
A ŠKODA KODIAQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 5,0–11,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 131–265 g/km.
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Idén a kedvezmény
nálunk szériafelszereltség
Golf Start modellek tolatókamerával

Új Golf Start már
5 990 000 Ft-tól

Az új Golf Start modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-5,4 l/100km, CO2-kibocsátása: 120-122 g/km. 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. Az akció 2020. szeptember 8-tól
200 db gépkocsi erejéig érvényes. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5

1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, vw@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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