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RADNÓTI MIKLÓS:

TÉLI NAPSÜTÉS
Az olvadt hó beroskad
és szertesündörög,…
kondérok gőzölögnek,
mint bíbor sülttökök.

S ott fönn az égi polcon
hátrább csuszott a hó,
kevésbeszédü lettem
s ritkán vitatkozó.

A jégcsap egyre nyúlik,
a csöppje már nehéz,
egy-egy kis tócsa pattan
s szelíden égrenéz.

Ebédre várok-é, vagy
talán meg is halok?
lélekként szálldosom majd
horzsolván éjt s napot?

Árnyékom rámtekint, míg
borong a téli nap.
Kincstári sapka rajtam,
a nap fején kalap.
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

A DON

vívott csatában vittek véghez. A történelmet,
a hibás döntéseket, a tragédiához vezető
okokat megváltoztatni nem lehet, de
kötelességünk azért tenni, hogy ennek a 120
ezer hősnek a tettei, példamutató helytállásuk
wwsoha ne merüljön feledésbe.
Január 16 -án é s 17- én a Dabasi
Honvédtüzér Közhasznú Alapítvány tagjai,
Papst József nyugalmazott ezredes
vezetésével felkeresték Alsónémedi,

Táborfalva, Örkény, Hernád, Kakucs,
Újhartyán, Újlengyel, Nyáregyháza és Dabas
emlékműveit, ahol egy koszorúzással és
főhajtással emlékeztek a Don-kanyar
hőseire. Dabason a maroknyi csapathoz
csatlakozott Kőszegi Zoltán polgármester is,
valamint vitéz Gyimesi András a Történelmi
Vitézi Rend képviseletében és közösen
elhelyezték a megemlékezés virágait.
K. D.

Fotó: Tamás Roland

Kevés család él ma Magyarországon, akiket
valamilyen formában ne érintett volna a 2.
magyar hadsereg katasztrófája. A Donkanyarban vívott harcok a magyar
történelem legszomorúbb fejezetei közé
tartoznak. 1943 januárjában mínusz 40
fokos elképzelhetetlen hidegben 120 ezer
főre tehető az egyéves keleti hadszíntéren
megsebesült, elesett és fogságba esett
honvédek száma.
120 ezer magyar katona, 120 ezer magyar
család előtt hajtunk fejet minden év
januárjában, megemlékez ve arról az
emberfeletti küzdelemről, amit a hazáért

DABAS FÉNYEI
„Dabas lett az ország legszebben kivilágított települése”–ezzel a
címmel jelent megy egy cikk a Startlapon. Hatalmas megtiszteltetés,
hogy az ország figyelme picit városunkra irányult. Mint mindenki a
városban, tisztában vagyunk vele, hogy ez a „cím” nem fedi a
valóságot, hiszen sok-sok megyeszékhely, nagyobb város sokkal
nagyobb, csillogóbb, szebb karácsonyi díszkivilágítással
büszkélkedhet. Mégis büszkék vagyunk rá, hogy Dabas lakossága
egy emberként összefogva, árasztotta el lájkokkal a facebookon
Tamás Roland drónfotóját, amin a kivilágított főtér látható. Ez az
összefogás jól mutatja, hogy ebben a nehéz, „karanténos”
időszakban mennyire szerették és mennyire magukénak érezték a
város lakói a főtéren álló karácsonyfát, milyen szívesen sétáltak ki
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esténként, mennyire meghitt volt a hangulat hétvégente, amikor
néha élő zenével, néha pedig hangulatos dalválogatással próbáltuk
pótolni a rendezvényeket.
Köszönjük Tamás Rolandnak a fotókat és a képet beküldőknek,
hogy érdemesnek találták Dabast megmutatni ezen a
fotópályázaton. A második helyezést Győr, a harmadik helyezést
pedig Magyarbánhegyes érte el.
Reméljük, az idei évben azok a plusz elemek, apró ötletek és
programok is megvalósulhatnak, amikre tavaly nem volt
lehetőségünk. Egy kis jó hír: nem kell karácsonyig várni, ugyanis
februárban újra egy „fényes” meglepetéssel készülünk.
Kabinetiroda

WWW.DABAS.HU
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ELMARADHATATLAN KÖSZÖNTÉS
Minden év utolsó heteiben arra készülünk, hogy az 50–55–60–65
éves házassági évfordulós dabasi házaspárokat egy ünnepség
keretén belül köszönthessük, ahol több évtizeddel ezelőtt tett
házassági fogadalmukat megerősítik. Néhány hónappal ezelőtt
még reménykedtünk, hogy a tiszteletükre szervezett esemény
megrendezésre kerülhet, de – mint oly sok mindent – a koronavírus
járvány ezt is ellehetetlenítette.
Azonban a jubiláló házaspárok iránt érzett tiszteletünk és szeretetünk
jegyében a karácsony előtti napokban – a vírushelyzetben
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alkalmazott védekezési protokoll betartása mellett – több mint 50
házaspárnak vittük el személyesen azt az ajándékcsomagot, amit az
idén ünneplő párok köszöntésére szervezett ünnepségen adtunk
volna át.
Ezúton is jó egészséget és hosszú, boldog közös életet kívánunk
nekik, bízunk benne, hogy házasságuk következő jubileuma
alkalmából már személyesen köszönthetjük Önöket.
Dr. Erdélyi Zsolt
anyakönyvvezető
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KEDVES DABASIAK!
Évtizedes hagyomány városunkban, hogy minden évet valamilyen
fogalom, cél jegyében hirdetünk meg. Amikor 2019 év végén úgy
döntöttünk, hogy a 2020-as év legyen a „Köszönet és hálaadás éve”,
még nem sejtettük, hogy a mögöttünk hagyott esztendőre mennyire
igaz lesz ez a két fogalom. Az egész világon újra tartalommal és
mélységgel töltődött meg a „köszönöm” és a „hálás vagyok”
kifejezések. Hónapok óta csak „félarcokat” látunk, ezért újra
megtanultunk egymás szemébe nézni, meglátni egy-egy tekintetben
az örömet, a félelmet, és minden apró rezzenést.
Január elsejével egy új évet, egy új fejezetet nyitottunk, de a
reményeinket, hitünket magunkkal hoztuk tavalyról, egy jobb,
egészségesebb élet reményében. Hiszem, hogy együtt legyőzzük ezt
a világjárványt, bízzunk azokban a tudósokban szerte a világon, akik
azért dolgoznak, hogy az oltásokkal minél előbb megszabaduljunk a
Covid-19-től.
Ebben a reményben hirdettük meg 2021-re a „Családok évét”. A
család egy magától értetődő alapfogalmunk, amit már kisgyermek
korban megtanulunk, behatárolunk, de ahogy haladunk előre az
időben rájövünk, hogy nem is annyira egyszerű a meghatározás.
A magyar értelmező kéziszótár szerint a család a szülő(k), esetleg
nagyszülők és gyermek(ek) együttélő vérségi közössége. Ám a család
ennél több, a család az, ahol biztonságban, szeretetteljes közegben

DABAS – 2021

érzi magát az ember, legyen szó vérségi kötelékről, örökbefogadásról,
barátokról.
Ezért folytatva a megkezdett családvédelmi munkánkat az idei
évben még jobban a családokra koncentrálunk, arra fókuszálunk,
hogy minél több családot érjünk el, és minél több embernek tudjunk
segíteni, hogy ki tudják alakítani a biztonságos, szeretetteljes közeget.
Idén átadjuk a városi bölcsődét és több minibölcsődét is létesítünk,
tovább fejlesztjük játszótereinket, a legkisebbeknek és szüleiknek
baba-mama parkot tervezünk.
Közlekedésbiztonsági fejlesztéseket valósítunk meg, újabb
kerékpár-utánfutókat vásárolunk, amelyekre kisgyermekes családok
pályázhatnak. A különböző generációkat is igyekszünk megszólítani,
például családtörténeti versennyel, fotópályázatokkal. Hamarosan
elkezdjük az egyetemi tanulókönyvtár kialakítását is. Valamint a város
kedvelt kirándulóhelyeinek fejlesztését is folytatjuk.
Ezeket új életpálya-modellekkel, támogatásokkal, tehetséggondozó
programokkal, családi és szakmai rendezvényekkel támogatjuk.
Vigyázzunk egymásra, családunkra és városunk közösségére is.
Kőszegi Zoltán
polgármester

H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK

2020 decemberében és 2021 januárjában
kötöttek házasságot:
december 4. Szendrey Zsombor Ákos–Hucleib Edina
december 5. Ungvári László–Papp Dorina
Somogyi István Mihály–Ujvári Izabella
december 18. Megyeri Gergely–Halengár Bianka
Kovács Gergő–Farkas Anita
Kubik Donát–Simon Dominika
Lorántfy Tibor–Lakatos Dóra Csilla
január 15.
Majoros Péter–Lovas Erika
Láncos Imre–Lajó Brigitta
január 16.
Farkas Dávid–Sári Evelin
Nádró Márk–Bukovszki Bettina Magdolna
55 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
december 31. Hliva József–Jurácsik Julianna
55 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
január 29.
Tóth László–Svajer Anna
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
december 5. Csoó László–Sziráki Mária
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30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
december 7. Nyitrai József–Szluka Rozália			
december 8. Szabó Lajos–Majoros Éva		
25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
január 13.
Szikora András–Rumó Zsuzsanna
Horváth Attila–Volentér Julianna		
január 20.
Kollárik Tibor Jenő–Danyis Gabriella
20 éve (2000-ben) kötöttek házasságot:
december 1. Gáspár Zoltán–Hoksza Hajnalka
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
december 6. Molitor Árpád–Ágoston Regina
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
január 12.
Harasztosi Norbert–Erdélyi Beatrix

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
WWW.DABAS.HU

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba

Botlik Lotti
Pintér–Szilveszter Nolen
Ordasi József Olivér
Kovács Evelin Zoé
Csorba Linett
Farkas Botond
Kiss Szofi
Szmetana István Csaba
Bíró Bíborka
Bognár Hugó
Fedor Luca Édua
Burik Dóra
Kenesei Hunor
Farkas Izabella
Urbán Levente László

Anya

Kiss Anita
Szilveszter Enikő
Répás Vanda
Jusztin Georgina
Kristóf Nikolett
Pintér Erika
Gál Magdolna
Mészáros Zsuzsanna
Pintér Szabina
Nagy Farkas Rita
Szabó Viktóra
Kosik Anita
Németh Daniella
Borsos Nikolett
Szalai Mónika

Született

Baba

Anya

2020. 10. 22.
2020. 11. 23.
2020. 11. 24.
2020. 11. 24.
2020. 11. 24.
2020. 11. 27.
2020. 12. 02.
2020. 12. 02.
2020. 12. 05.
2020. 12. 29.
2020. 12. 09.
2020. 12. 11.
2020. 12. 21.
2020. 12. 22.
2020. 12. 23.

Gogolák–Szabados Áron
Bognár Hugó
Kucsik Róza Lia
Tóth Iván
Kancsár Balázs András
Rádai Liza
Rizmajer Anna
Bindis Nóra
Szépkuti Márton
Szilvási Alíz
Olicsek Benett
Lakatos Dominik
Szegedi Lana
Kucsák Csaba

Szabados Veronika
Nagy-Farkas Rita
Kovács Adrienn
Enzsöl Flóra
Sós Anita
Foki Éva
Maiczen Anita
Román Katalin
Erős Anna
Botlik Erika
Olicsek Alexandra
Lakatos Georgina
Tóth Anett
Erős Julianna

Született
2020. 12. 24.
2020. 12. 29.
2020. 12. 28.
2020. 12. 31.
2021. 01. 05.
2021. 01. 05.
2021. 01. 05.
2021. 01. 08.
2021. 01. 10.
2021. 01. 11.
2021. 01. 16.
2021. 01. 20.
2021. 01. 21.
2021. 01. 21.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Pap Teréz (Pap Teréz)
Retkes Károlyné (Koncz Margit)
Tóth Istvánné (Kajdácsi Erzsébet)
Takács Sándorné (Deli Margit)
Péli Lászlóné (Szegedi Mária)
Tar Béla
Bózsik Sándorné (Gula Terézia)
Zsolnai Balázsné (Molnár Anna)
Láncos Lénárdné (Garajszki Verona)
Szmrek Mihályné (Kosztolányi Mária)
Zakar András

Született
1925. 01. 22.
1926. 01. 27.
1927. 01. 08.
1928. 01. 13.
1928. 01. 16.
1928. 01. 17.
1929. 01. 01.
1930. 01. 06.
1931. 01. 01.
1931. 01. 20.
1931. 01. 26.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Kor
96 éves
95 éves
94 éves
93 éves
93 éves
93 éves
92 éves
91 éves
90 éves
90 éves
90 éves

TISZTELT DABASI SZENIOR HALLGATÓK!
Az akadémia tavaszi előadásait, a koronavírus-járvány
szabályozásai miatt a Dabas Televízió műsorsávján
juttatjuk el Önökhöz. Február és március
hónapokban minden hétfő délután 15.00 órától
látható a helyi televízióban 60–90 perc
műsoridőbe szerkesztett adás. Dr. Jászberényi
József tanár úr előadásaiban továbbra is
hallhatunk az egészségmegőrzésünkről,
irodalmi és művészettörténeti ismeretekről, az
idősek mindennapi életéhez hasznos tudnivalókról.
Örömtánc és gyógytorna filmfelvételekkel feladatot

2021. január–február

adunk a lábaknak, a kézműves ötletekkel pedig a kezeknek.
A hétfői műsorokba együtt gondolkodhatunk
díszpolgárokkal, hallhatjuk tanácsaikat, megis
merh etünk daba si c s alá dtör téneteket,
különleges ételek elkészítésének lépéseit és
biztosan örömteli perceket láthatunk a helyi
óvodások műsoraiból.
Kövessék figyelemmel a Szenior délután
programjait, mert tanulni sohasem késő!
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester
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HIVATALI SZÓCSŐ

TISZTÍTSUK MEG A KÖRNYEZETÜNKET!
A Belügyminisztérium tavaly év végén írta ki a „Tisztítsuk meg az
országot” pályázatot, amely a környezetünk megóvása,
tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos
illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés
megszűntetése, illetve tájsebek csökkentésére vonatkozott.
A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon,
közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott
hulladékfelszámolásának elősegítése.
Dabas Város Önkormányzata a pályázat keretében 6 965 950
Forintot nyert el és ennek köszönhetően már január első hetében
sikerült felszámolni 159,2 tonna illegális szemétlerakatot.
A TÁMOGATOTT TEVÉKENYSÉG HELYSZÍNEI:
– Dabas Béres Gumi–Tejüzem közötti út
– Dabas–Szőlő, Damjanich utca (Kecskemét felé)
– Dabas–Szőlő, Damjanich utca (Budapest felé)
– Dabas, Iskola utca folytatása
– Dabas–Szőlő, Árpád utca
– Kaparási utca folytatása
– Vacsi út–Fenyves utca közötti földút
– Sziráki Pál utca vége
– Mánteleki útról nyíló földút (csatorna mellett)
– Dabas-Gyón, Ősz utca
– Dabas Szőlőhegy, Kápolna út

Dabas Város Önkormányzata is számos módon próbál az
illegális szemétlerakók ellen eljárni, felderíteni az elkövetőket. Ez
sok esetben sikerrel is jár, de sajnos mind a mai napig vannak
olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a náluk felgyülemlett
szemét, sitt „jobb helyen van” egy közterületen, erdőben vagy az
út szélén.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendszeres
hulladékszállítás mellett lehetőségük van a plusz mennyiséget
térítés ellenében elhelyezni a Dabasi Regionális Hulladékkezelő
Központ területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz).
Hétfőtől péntekig 7.00 és 17.00 óra között, valamint március
1. és október 31. között, páratlan héten szombatonként 8.00
és 14.00 óra között.
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával
érkező ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
További információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

ELŐTTE
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– Szeméttelep mögött lévő földút
– Sári besnyő buszfordulónál lévő földút (Alsőbesnyő major
környéke)
– Szeméttelep melletti földút
– Mádencia utca vége csatorna melletti földút
– Duna–Tisza csatorna melletti földút

UTÁNA

WWW.DABAS.HU
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Hulladéknaptár
A fenyőfák a zöldhulladék gyűjtőponton a megadott időben átvételre kerülnek. A szelektív hulladék elszállítása a jelölt héten a kommunális hulladék gyűjtési napján esedékes.
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szelektív hulladék elszállítása

FELHÍVÁS AZ EBTARTÁS SZABÁLYAIRA
A településen az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a
közterületen kóborló ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet
jelent, hanem többször tapasztaljuk, hogy az ebek gazdái nem
gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. Az
ebek azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig
előfordul, hogy az ebek nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva.
Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni
se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, a kutyát
megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi
előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély
megakadályozása érdekében.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál idősebb
ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni.
Köteles a tartott ebeket «Ebösszeíró adatlapon» bejelenteni.
A 4 hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel (chip)
megjelölve lehet tartani.
Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat megsérti,
illetve kutyája szökésének megakad ályozásáról nem
gondoskodik, állatvédelmi bírsággal
sújtható, melynek alapösszege
75 000 Ft, az eljáró állatvédelmi hatóság
a Pest Megyei Kormányhivatal.
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Aki a kutyáját a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja, póráz nélkül elengedi
szabálysértést követ el.
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg
még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt jelentenek mind
az emberi, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés
biztonságára.
Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása,
valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ezúton is
felszólítok minden érintettet, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tartsa ingatlanán belül, kötelező mikrochippel és
védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.
Kóbor ebek bejelentése:
munkaidőben: Dabas Közterületfelügyelet: 06 70 334 8022,
valamint bármilyen időpontban a Dabasi Rendőrkapitányságon:
29/360-107, 29/360-207
A település lakóinak nyugalma érdekében segítő
közreműködésüket köszönöm!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
FELHÍVÁS! Megkérjük a csoportjainkba járókat, hogy a náluk lévő használatra átadott eszközöket
(cipők, népviselet, népi hangszerek, stb.) mielőbb hozzák be leltározásra az irodánkba! Köszönjük!
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8 és 16 óra között ügyeletet tartunk!

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt

február 5-én, pénteken
13.00–18.00 óra között
véradást szervez

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI
KÖZPONTBAN
Dabas, Szent István út 58.

Az eseményre a járványügyi előírások
maximális betartása mellett kerül sor!
„Adj vért, és ments meg három életet!”
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A járványügyi korlátozások érvényben maradásáig a

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ
ALKOTÓHÁZ

látogatót nem fogad. Az aktualitásokat közzé tesszük facebook és weboldalunkon.
A szárhegyi szoborpark című, legutóbbi kiállításunkat online
megtekinthetik a www.kmkdabas.hu oldalon!

A járványügyi korlátozások ideje alatt a

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
épületében látogató nem tartózkodhat,

de az olvasók számára „ablakos” rendszerben
biztosítjuk a kölcsönzés lehetőségét.
A beiratkozás, nyomtatás, fénymásolás jelenleg szünetel.
Megértésüket köszönjük.
Nyitvatartás:
Hétfő–csütörtök: 13.00–17.00
Péntek: 10.00–14.00; Szombat:
10.00–12.00
A járványügyi intézkedések miatt nyitva tartásunk változhat,
amiről az aktuális információkat megtalálhatják facebookoldalunkon!

WWW.DABAS.HU
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CSALÁDBARÁT MUNKAHELY LETTÜNK…
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család- és Igazságügyi Államtitkársága
2020-ban kiírt pályázatával támogatni
kívánta azokat a gyakorlatokat, a munka és
családi élet összehangolását elősegítő
intézkedéseket, fejlesztéseket, amelyek
hozzájárulnak ennek a célnak az eléréséhez.
Gondoltunk és álmodtunk egy nagyot!
Álmodtunk? Nem, rájöttünk, hogy mi
ilyenek vagyunk! Mitől is más a művelődési
központ, mint sok más munkahely,
amelyektől a munkaidő és a feladatellátás
feszessége, kötöttsége mást követel?
– Nyitottak vagyunk (ide jöhetnek a
gyerekek, fiatalok, látogatóként és
családtagként egyaránt, a gyerekeink itt
nőttek fel az épület falai között);
– Itt vagyunk reggel, délben és este (amikor
mások pihennek, mi a pihenést tesszük
vonzóvá, kellemessé);
– Nyitva vagyunk hétvégén, ünnepnapokon (a családi körben
eltöltendő szabadidőt igyekszünk hasznossá és örömtelivé tenni);
– Nyári táborokat, hasznos szabadidő eltöltést kínálunk, amikor nyári
szünet van iskolában, óvodában;
– és sorolhatnám még sokáig, hiszen ez a munkánk, vagy inkább a
hivatásunk!
Kevés az intézmény dolgozóinak száma, 9 fős a létszámkeret. De
nemcsak szülők vagyunk, voltunk, hanem az idő múlásával többen
nagyszülők is lettünk. Összeszámoltam, hogy munkánk végzése során
csak közvetlen családtagjainkkal (férj, feleség, gyerek, unoka) együtt
hány ember hozza-viszi a híreket, információkat, formálja mindennapi
életünket, és számomra is meglepő eredményre jutottam: 44 ez a
szám. Ha bővítem a kört azokkal, akik a mindennapjainkban nincsenek
ugyan itt, de korábbi munkavállalóként még kötődnek az intézményhez,
akkor már 75-re nő a létszám. De ez csak a dolgok egyik oldala: a mi
szűk/tág családunk.
Számba kell vennünk, hogy akiknek szolgáltatunk, akik életét,
mindennapjait jobbá, hasznosabbá szeretnénk tenni, ők mennyien
vannak? Hogyan tudjuk nagy családként az ő életüket segíteni?
Felvillantak képek, amikor a Kaszinó terasz rendezvényein sok kisgyerek
szaladgált az udvar kert felőli oldalán, vagy amikor a nagyobb
néptáncos gyerekek foglalkozásai ideje alatt a kicsikkel itt ülnek a
szülők a Juhász Sanyi által ültetett fa alatt…. Nem is volt olyan nehéz
álmodni: játékokat kellene telepíteni a kertbe! Olyanokat, amelyek
illenek ehhez a környezethez.
Amikor kiderült, hogy a címmel együtt 1 millió Ft támogatást is
nyertünk (a megálmodott összegnek csak az egyharmadát, de hát aki a
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kicsit nem becsüli…) örömmel kezdtük
meg a tervek körének véglegesítését.
Köszönöm kollégáimnak, hogy első szóra
egyetértettek velem, és a számukra
biztosítható támogatásokról lemondva
úgy döntöttünk, hogy ezt az összeget a
„játszótér” kialakítására fordítjuk. Amikor
Kő s ze gi Z oltán pol g árm e ster úr
bejelentette, hogy 2021 Dabason a
Családok Éve, megdobbant a szívem,
ismét egyet gondoltunk. A kapott
támogatást Dabas Város Önkormányzata
n e vé b e n u g y a n o l y a n ö s s ze g g e l
megemelte, így a rendelkezésre álló 2
millió Ft már jó alap egy új családiközösségi szabadtér kialakításához.
Reményeink szerint a Covid további
terjedése nem akadályoz meg bennünket
abban, hogy május 15-én felavathassuk a
művelődési központ játszóterét a 6. Mesenap keretében. Jó lenne a
hosszú, várakozásokkal teli hetek, hónapok, a kényszerű bezártság
után gyerekzsivajjal, boldog arcokkal és jó programokkal köszönteni a
szabad levegővételt, birtokba venni a megújult parkot.
Tapodi Katalin

KEDVES SZÜLŐK!
TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK!
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget
teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk
meghatározott részéről rendelkezzenek, így adójuk egy
része a megjelölt civil és/vagy egyházi
kedvezményezettekhez kerüljön.
Az idei esztendőben is van lehetősége, hogy a 2020. évi
személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja a
„Napraforgó” Óvodai Alapítvány javára.
A Sári Szlovák Nemzetiségi Óvoda gyermekei óvodai
körülményeinek fejlesztése érdekében köszönettel
fogadják támogatásukat, melyet a rendelkező
nyilatkozaton az alábbi adószám ill.
név feltüntetésével tehetnek meg:

ADÓSZÁM: 18680638-1-13
NÉV: NAPRAFORGÓ ÓVODAI ALAPÍTVÁNY
Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében!
Fojta Piroska
alapítvány elnöke

Mrázné Csernák Ilona
intézmény vezetője
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A MEGSZŐTT TÖRTÉNELEM
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium NTP-TFJ-20-0015 számon, a Nemzeti Tehetség Program
keretében „Sző, fon, nem takács” címmel benyújtott pályázatát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2 millió forinttal támogatta. A pályázati támogatásnak köszönhetően iskolánkban a 2020/2021es tanévben a korábbi Lego-szakkör új tevékenységekkel folytatódik. Célunk, hogy ne csupán
tanuljuk, hanem játsszuk is a történelmet.
„Sző, fon, nem takács”! Ezt a címet is
adhattuk volna az írásnak csakúgy, mint
ahogy annak a sikeres pályázatnak adtunk,
amit 2020 tavaszán nyújtott be a Dabasi
Táncsics Mihály Gimnázium.
NTP-TFJ-20-0015 számon,” Sző, fon, nem
takács” néven újra sikeresen vettük az
akadályt, és egy történelemtanítást
megújító, ké z zel fogh ató projek tet
álmodtunk meg.
A pályázaton maximálisan 2 millió forint
érhető el, sikerült valamennyit megnyernünk.
Még sosem valósítottunk meg ekkora
értékű NTP-s pályázatot.
Hogy miképp szőjük a történelmet?
A pályázat célja az volt, hogy a Lego után
(ami szintén nyer te s N TP pál yá zat
eredménye volt) más módon is közel hozzuk
a diákokhoz a történelem tanulást, és a
történelem, valamint a hon- és népismeret
órákra visszavezethető legyen a szakkörön
tanult tudás.
M it i s t anulh atn ak a g yerekek?
Megtanulnak szövőkereteken szőni, ezzel
látják, milyen nehéz munka ez, valamint
megértik a céhek é s manufaktúrák
működésének sajátosságait, órai szerepjáték
valósítható meg vele. Az ókortól kezdve
létrehozott bármilyen szövet kapcsán
megmutatható a társaknak, hogyan kell
dolgozni, és mi lesz az eredménye a
munkának.
Megtanulnak a gyerekek hímezni, főképp
a matyó motívumokat, de megismerik a
palóc jellegzetességeket is. Mindez közelebb
hozza a gyerekeket a magyar hagyom á
nyokhoz, sőt, a külhoni magyarsággal
tartott kapcsolat is élőbbé válik, vagy egyéb
testvériskolai kapcsolat során bemutatható
lesz a magyar hagyományok sora.
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Megtanulnak a gyerekek kötni, horgolni,
ezzel a házi munkát fejlesztik, saját családjuk
alapjainak teremtenek leh etősé get.
Ugyanakkor elsajátítják a nemezelés alapjait,
amivel megtudják, milyen anyagokat hasz
náltak eleink saját jurtáikban. Vásárolunk
varrógépeket és korongozókat is, mellyel
újabb mesterségeket sajátíthatnak el, és
alkotásaikat bemutatva a történelemórákon,
a társaikhoz is közelebb hozzák a tárgyat,
megfoghatóvá, szerethetővé teszik maguk
és a többiek számára is ezeket a hobbi szin
ten is űzhető foglalkozásokat.
A munkában több kolléga és diák segítő is
részt vesz, hiszen más történelem szakos
kollég a is segít a programban, emellett a
vizuális kultúra tárgyat, ének tantárgyat
tanító kollégák is alkalmazni tudják az
óráikon a szakkörön tanultakat, a szervezést
pedig művelődésszervező, népművelő
szakember irányítja. A gyerekek munkáiból
kiállítást szervezünk, a történelemórákon
(és egyéb órákon) való hasznosulását pedig
regionális, országos szakmai konfer en
ciákon mutatjuk be.

A 2020-as új Nemzeti Alaptanterv
változási lehetővé teszik, hogy játékos,
projektgondolkodású órákkal kevesebb adat,
és fölösleges információ jusson a fejekbe,
annál több játékosság, élmény.
A projekt, amit szakkör formájában
valósítunk meg, segíti a gyerekek motoros
készségeit, fantáziáját, építi a szín- és
formaérzéket. Megtanítja őket, hogy fontos
a csapattag, akit segíteni kell, ha lassabban
halad, és segítséget is lehet kérni a tagoktól,
ha valaki úgy érzi, szükséges. Munkáik
bemutatásával, az együtt haladás élmé
nyével fejlődik az inter- és intraperszonális
készségük is.
A projekt elsősorban a már történelmi
alaptudással rendelkező, a manuális tevé
kenységet még szerető, 11-13 éves korosz
tálynak kíván segítséget nyújtani, és valódi
élménnyé tenni a tanulást.
Péntekné Hegedűs Rita
történelem szakos tanár,
művelődésszervező, projekt-koordinátor
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A DABASI HELYTÖRTÉNET JELENTŐSEBB
ÉVFORDULÓI 2021-BEN
– 345 éve, 1676. június 3-án, Gyónon született dabasi Halász Péter
földbirtokos, a 18. század első felének kiváló katonaszemélyisége,
aki Rákóczi testőrségéből indulva futotta be legendás pályáját.
– 310 éve, 1711. május 1-jén dabasi Halász Péter ezredes is aláírta a
Rákóczi szabadságharcot lezáró szatmári békeszerződést,
egyúttal felesküdött III. Károly királyra és az osztrák seregben
folytatta katonai pályafutását.
– 305 éve, 1716-ban Felsődabason egyszerű kis falusi templomot
építettek, mit a Szentháromság tiszteletére szenteltek. A mai
templom 1829-ben létesült, melyet 1885-ben jelentősen tovább
bővítettek.
– 280 éve, 1741. június 7-én, a sziléziai hadjárat során, Teschen
városában elhunyt dabasi Halász Péter, Pest vármegye
huszárezredének parancsnoka.
– 270 éve, 1751-ben a gyóni reformátusok anyaegyházat alapítottak
és paticstemplomot építettek. Ez a templom elemi károk - árvizek,
m aj d 1 82 0 - b an vill á m c s apá s – köve tke z té b en ú g y
megrongálódott, hogy helyette – főként a Halász-család
adományából – 1821 és 1823 között új, kőtemplomot kellett
építeni.
– 250 éve, 1771-ben építették a Sári katolikus közösség
templomának tornyát, a templomépítő Adamek György plébános
irányításával.
– 235 éve, 1786-ban épült meg a gyóni evangélikus gyülekezet
temploma, tornya építésére fél évszázaddal később, 1835-1838
között került sor.
– 230 éve, 1791. szeptember 21-én született Bécsben Széchenyi
István politikus, író, közgazdász, polihisztor, a „legnagyobb
magyar”.
– 230 éve, 1791. október 28-án, II. József türelmi rendelete alapján
református templom építéséről döntöttek az alsódabasi
birtokosok a Halász család tagjainak meghatározó részarányával.
A kezdeményező „idősb Halász Imre úr, aki feleségtelen és
gyermektelen, azonban szép tálentommal és a’ szerentse javaival
is a’ többiek felett bíró compossessor úr vala”.
– 215 éve, 1806. február 12-én, Gyónon született Dabasi Halász
Boldizsár reformpolitikus, országgyűlési képviselő.
– 200 éve, 1821. május 14-én tették le a gyóni reformátusok új
kőtemplomuk fundamentumát. A közadakozásban ezúttal is a
Halász-család és rokonságuk járt az élen.
– 200 éve, 1821-ben építették meg gyóni Halász Péter és Bottyán
Katalin leszármazottai a Halász Móricz-kúriát. A szabadon álló,
nagy vonalú klasszicista épület – kocsifelhajtóval és
pinceszinttel – a hazai kisnemesi építkezés legjobb példáinak
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egyike, névadó tulajdonosa
Dabasi Halász Móricz (18791938) országgyűlési képviselő,
a k i s zél e skö rű kö zél e ti
tevékenységet folytatott
vármeg yei szinten é s a
református egyházban is.
– 185 éve, 1836. december 26-án több mint 300 bálozóval
tartották meg az első táncmulatságot az alsódabasi Úri Kaszinó
nagytermében.

– 175 éve, 1846. május 14-én, mindössze 32 évesen, tüdővészben
elhunyt dabasi Halász Antal orvos, építésztervező. Rövid életútja
ellenére jelentős szerepet játszott településünk történetében, a
jelenlegi városkép még most is számos helyen magán viseli
elgondolásait.
– 160 éve, 1861. március 26-án az alsódabasi választókerület a
szavazatok 55,9%-ával a közéletbe újra visszatérő dabasi Halász
Boldizsárt választotta képviselőül.
– 150 éve, 1871. július 26-án, hunyt el Bartholomaeides Soma gyóni
evangélikus lelkész, a „Metelka díjazottja” őszibarackfajta
nemesítője.
– 150 éve, 1871. november 4-én született Szegeden Back Bernát
üzletember, műgyűjtő, politikus, aki életének utolsó időszakát
Gyónon töltötte.
– 140 éve, 1881. június 26-án a dabasi Halász család két tagja is
mandátumhoz jutott az országgyűlési képviselőválasztásokon:
dr. Halász Géza a ráckevei, míg Halász Bálint az alsódabasi körzet
választóinak bizalmát nyerte el.
– 140 éve, 1881. október 29-én Halász Zsuzsanna és Szucsánszky
Györgyné szül. Halász Mária testvérek adományozási okmányban
114 kat. hold földjüket és 10 ezer korona pénzt ajánlottak fel a
Váci egyházmegyei hatóság javára, egy alsódabasi katolikus
templom és plébánia létesítésére.
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– 140 éve, 1881. november 10-én született Kiskunfélegyházán Falu
Tamás író, költő, ócsai, majd dabasi közjegyző.
– 140 éve, 1881. december 20-án
született Sziráki Pál kisgazdapárti
nemzetgyűlési képviselő, Gyón
község bírója.
– 135 éve, 1886. május 11-én, teljesen
elszegényedve hunyt el Budapesten
Kászonyi Dániel honvéd százados,
újságíró.
– 125 éve, 1896. december 17-én Sáriban a bíróválasztáson a
csendőrök csak sortűzzel tudták megfékezni a régi bíró leváltását
követelő felháborodott tömeget. A számos sebesült mellett
három halálos áldozat volt az erőszakos fellépés eredménye,
Halász Jenő helyettes főszolgabíró pedig az ablakon kiugorva
kényszerült elmenekülni a községháza épületéből.
– 120 éve, 1901. április 16-án született Alsódabason Dinnyés Lajos
kisgazdapárti politikus, Magyarország miniszterelnöke.
– 115 éve, 1906. január 1-én,
Budape sten lát ta meg a
napvilágot dabasi Halász
M i h á l y, H a l á s z M ó r i c z
szolgabíró és Halász Sarolta
elsőszülött fia.
– 115 éve, 1906. június elején a kunszentmiklósi nyomdász, Schwarz
Lipót a Kiskunsági Híradó melléklapjaként az alsódabasi járás
közönsége számára lapot indított Alsódabas és Vidéke címmel,
melynek szerkesztője Gyóni Géza lett.
– 115 éve, 1906. október 3-án búcsúzott a színművészeti pályától
Siposné Dobozi Lina, a Népszínház színművésze, aki életének
nyugdíjas időszakát Felsődabason töltötte. Utolsó szerepét Major
Simon „Ipamuram” című darabjában játszotta.
– 115 éve, 1906. november 25-én adták hírül a lapok gróf Vay Péter
„Kelet császárai és császárságai” című nagysikerű kötetének
kiadását, melyet a következő másfél évben három világnyelvre
fordítottak le.
– 110 éve, 1911-ben hunyt el Mády Ferenc földbirtokos, Dabas
lokális poétája.
– 105 éve, 1916. január 1-én nyitotta meg kapuit az Első Magyar
Hadiárvaház a gróf Vay Péter által adományozott gyóni családikúriában. Új épületének alapkövét 1916. október 1-én helyezték el.
– 105 éve, 1916. március 18-án, Alsódabason elhunyt Érczi (Rézeki)
Ferenc színész, tenorista, aki nyugalomba vonulása után
megtakarításából házat vásárolva Alsódabason telepedett le. 50
éves színészi működésének jubileumát is itt ünnepelte 1909
decemberében.
– 100 éve, 1921. február 26-án, Alsódabason, életének 68. évében
elhunyt id. dabasi Halász Zsigmond földbirtokos, királyi kamarás,
országgyűlési képviselő. Március 2-án, Alsódabason a református
temető családi sírboltjában nyert örök nyugodalmat.
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– 90 éve, 1931. június 20-án jelent meg a „Dabasi Járás” közgazdasági
és társadalmi hetilap első száma.
Főszerkesztője dr. Elek Károly ócsai
ügyvéd, míg a felelős szerkesztő
feladatát dr. Dunay Béla ügyvéd látta
el Alsódabason, aki egyben a kiadó
laptulajdonos is volt. A lap utolsó
száma november 7-én jelent meg,
majd jogutód nélkül, vélhetően anyagi
ellehetetlenülés miatt, megszűnt.
– 90 éve, 1931. június 30-án választották
első alkalommal or szá gg yűlé si
képviselővé Dinnyés Lajos föld
birtokost, a kisgazdapárt politikusát.
– 8 5 é ve , 1 9 3 6 . á p r i l i s 1 - j é n ,
Pusztavacson született dr. Bodó
Ágnes, Dabas Város Díszpolgára.
– 85 éve, 1936. május 10-én, Gyónon – az Opóczki Mihály és
felesége hagyatékából származó polgári épületben – avatta fel az
ország első evangélikus óvodáját dr. Raffay Sándor püspök.
– 85 éve, 1936. október 21-én, a gyóni rekordnapon először állt a
starthoz Eric Fernihough angol versenyző, a pálya későbbi hősi
halottja. 1000 köbcentis motorkerékpárjával, álló starttal, 1
mérföldre 174,270 km/h sebességgel kategória világrekordot ért el.
– 75 éve, 1946. február 23-án született Alsódabason Czagányi
László helytörténész, városunk díszpolgára.
– 75 éve, 1946. február 27-én írták alá Budapesten a magyarcsehszlovák „lakosságcsere-egyezményt”.
– 65 éve, 1956. október 23-án a budapesti tömegtüntetéssel
megkezdődött a magyarság 20. századi nagy pillanata. A
forradalom és szabadságharc szikrája néhány nap késéssel ért
körzetünkbe:
– Október 27-én fiatal sári lakosok rálőttek a községen áthaladó
szovjet alakulatokra.
– Október 28-án, Sáriban Farkas Pál vezetésével a tanácsházán
elégették a begyűjtési iratokat, majd a felkelők délután
fegyverekért Dabasra mentek, ahol lefegyverezték a rendőrséget
és a honvédségi Kiegészítő Parancsnokságot. Visszafelé a
beszerzett fegyverekkel kommunisták házaira lőttek, személyi
sérülés nem történt.
– Október 28-án, Gyónon megalakult a község Nemzeti Bizottsága
és Nemzetőrsége.
– Október 30-án, Dabason megalakult a Dabasi Járás Nemzeti
Bizottsága, elnöknek dr. Domián Ferencet választották meg a
községek küldöttei.
– 65 éve, 1956. december 10-én, Gyónon a felháborodott tömeg
meglincselte a régi népszerűtlen pártemberek visszahelyezését
provokatív módon erőltető Biksza Miklós járási pártbizottsági
titkárt. A lázadó falut példátlanul súlyos ítéletekkel, megtorlással
büntették.
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– 60 éve, 1961. május 3-án, Budapesten hunyt el Dinnyés Lajos, az
Országgyűlés alelnöke.
– 55 éve, 1966. szeptember 30-a határnappal a Népköztársaság
Elnöki Tanácsa 24/1966. számú határozatával Dabas, Gyón és Sári
községeket Dabas néven egyesítette.
– 45 éve, 1976. január 16-án, Budapesten, a 70. életévében elhunyt
dr. dabasi Halász Mihály a volt Johannita Lovagrend lovagja, a
Gyóni Református Egyház volt főgondnoka, a MAVAD
nyugalmazott vadászati előadója. Hamvait január 31-én az
alsódabasi református temető családi sírboltjában helyezték el.
– 45 éve, 1976. január 24-én hunyt el dr. Lakos János, a dabasi
egészségügy mértékadó személyisége, akinek rendelője az utolsó
napig nyitva állt betegei előtt.
– 40 éve, 1981. augusztus 20-án ünnepélyesen felavatták a Dabasi
járás hetvenezer lakosa egészségvédelmét szolgáló Szakorvosi
Rendelőintézet épületét.
– 35 éve, 1986. június 10-én, férje magyarországi programjának
részeként Dabasra látogatott Raisza Gorbacsova, a szovjet „first
lady”.
– 35 éve, 1986. augusztus 20-án kiemelt megyei ünnepség
keretében adták át rendeltetésének a Bujdosó Géza építész tervei
alapján épült Gyóni Géza Általános Iskolát.

– 15 éve, 2006. szeptember 24-én ünnepélyesen felavatták a Sári
Tájházat. A korhű tájházat szakszerű tervezéssel és irányítással,
hagyományos anyagok (vályogtégla, nádtető) felhasználásával
sári mesteremberek újonnan építették, mivel a városrészben nem
volt olyan régi ház, mely alkalmas lett volna az ősök életének
bemutatására. A tárgyak, a bútorok, a szlovák népviselet, a hitélet
jelképei, a hétköznapi élet eszközeinek gazdag tárháza kiváló
keresztmetszetet ad a szlovák nemzetiségű lakosság múltjából.
– 10 éve, 2011. január 13-án, sokévnyi gyűjtés és előkészület után
avattuk fel a dabasi második világháborús emlékművet, melyet
Liget vári Ist ván építész ter ve alapján Pataki Miklós
szobrászművész alkotott.
– 10 éve, 2011. március 31-én Esztergomban ünnepélyes keretek
között megnyílt a Magyar Zarándokút. A keresztényszellemiségű
út hálózati alappontjainak egyike kezdetektől fogva DabasSáriban van.
– 10 éve, 2011. szeptember 23-án Orbán Viktor miniszterelnök
részvételével avattuk fel ünnepélyesen a nándorfehérvári diadal
555. évfordulójára széleskörű közadakozásból épített KapisztránHunyadi Emléktornyot.
Összeállította:
Valentyik Ferenc

HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA 200!

„200 éve, 1821-ben építették meg gyóni Halász Péter és
Bottyán Katalin leszármazottai a Halász Móricz-kúriát.
A szabadon álló, nagyvonalú klasszicista épület – kocsi
felhajtóval és pinceszinttel – a hazai kisnemesi építkezés
legjobb példáinak egyike. Névadó tulajdonosa Dabasi Halász
Móricz (1879–1938) országgyűlési képviselő, aki széleskörű
közéleti tevékenységet folytatott vármegyei szinten és a
református egyházban is.”

2021. január–február

Valentyik Ferenc helytörténet-kutató gyűjtéséből idézve indítom
útjára az említett helyi műemléképület, egykori lakóház, ma
városunk címerépületének történeti gyűjtését. Várom mindazok
jelentkezését, akik laktak vagy dolgoztak az épületben, fotókat és
dokumentumokat őriznek a múlt történéseiről. A 19. és 20. század
éveiben családi otthon, cipész, kefe- és tekercselőüzem, majd
étterem is működött az impozáns épületben. Mai tevékenységét
így összegezzük: az ápolt parkban álló épület a település egyik
legszebb és legnagyobb kúria épülete, a Nemzeti Vagyonkezelő
tulajdonában áll, a helyi önkormányzat fenntartásában. Földszintjén
és pinceterében közművelődési célokat szolgáló helyiségek, a
Halász–Szántó család emlékszobája, tetőterében vendégszobák
találhatók. A közösségi szintér fő feladata a gyóni településrész
közművelődési feladatainak ellátása.
A Családok Évében kérem városunk közösségét, hogy segítse
a 200 évvel ezelőtt épült családi otthon, ma MINDENKIT
SZERETETTEL VÁRÓ Halász Móricz-kúria történetéhez kapcsolódó
adatgyűjtést és visszaemlékezést.
Elérhetőségeim: email cím: alpolgarmester@dabas.hu,
telefonszám: 06-70/452-3469
Pálinkásné Balázs Tünde
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„SZÁND MEG, ISTEN,
A MAGYART”
1823. január 22-én Kölcsey Ferenc a
H ym n u s , a M a g ya r n ép zi vat a ro s
évszázadaiból című versének utolsó
versszakának végére egy pontot tett, majd
egy felkiáltójelet is. Ezzel a mozdulattal
nemcsak saját művének adott nyomatékot,
hanem nemzeti imánkká is emelte ezt a
könyörgést. Az elmúlt 198 évben ez vers lett
nemzetünk hivatalos Himnusza, elhangozva,
felcsendülve több millió eseményen, az
iskolai ünnepségektől kezdve, a bolygónk
számos pontján a dobogó legfelső fokára
fellépő sportolóink tiszteletére. Iskolai
tanulmányaink során sokszor felteszik a
pedagógusok azt a kérdést, hogy vajon mire
gondolt a költő, mikor egy-egy művet írt.
Nem tudom, Kölcsey mire gondolt miközben
ezeket a fájdalmasan gyönyörű sorokat
vetette papírra, de az biztos, nagyon nagy
büszkeség töltené el, ha látná, hogy a mai
napig ezredszer is könnyet tud csalni a
szemünkbe. Néha a szomorúság okán, de
sokszor a büszkeség, a méltóság miatt.

Kölcsey talán azon is
meglepődne, hogy épp ezt
a napot, január 22-ét
választották 1989-ben arra,
h og y a mag yar kultúra
napjává váljon. Pedig nem is
lehetne jobb napot találni erre,
mint a Himnusz „szü
letésnapját”, hiszen másfél
évszázad alatt a magyarság köz
mege gyezéssel tette hivatalos
himnusszá Kölcsey és Erkel művét.
Idén a magyar kultúra ünneplése
az online világba szorult vissza.
Elmaradtak a közös ünneplések, a jól
megérdem elt díjak átadásai. De a magyar
kultúra nem egy napra korlátozódik,
nemcsak január 22-én kell és lehet ünnepelni,
hanem az év minden napján. Ünnep, amikor
eljutunk egy színházba, boldog percek,
amikor van idő kikapcsolni a rohanó világból
egy jó könyv mellett, élmény, amikor
barátokkal közösen egy jó filmet tudunk

megnézni és felemelő esemény
minden olyan pillanat, amikor magyar
alkotók, költők, írók, színészek, festők,
fotográfusok, mű vé szek munkáiban
gyönyörködhetünk.
És mekkora ünnep lesz, amikor a járvány
után újra együtt lehetünk egy színházban,
koncerten, kiállításon. Talán ezután még
jobban fogjuk becsülni a magyar kultúrát.
Megérdemelné.
Karlik

A GYÓNI BETON BIBLIOGRÁFIÁJA
A világjárvány a tavalyi év sok szép tervét hiúsította meg a Gyóni
Beton esetében is, gondosan előkészített programokat kellett
elhalasztani a korlátozó intézkedések miatt. A rekordpálya
reneszánszáért küzdőknek némi kárpótlást jelenthet a lakiteleki
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Antológia Kiadó legújabb, 96 oldalas kiadványa, mely „A Gyóni
Beton” címet kapta, és az egyetlen magyar világrekord 85.
évfordulója tiszteletére jelent meg.
A kötet Valentyik Ferenc helytörténész több mint egy
évtizedes kutatásainak adatbázisát, a rekordpálya 1150
bibliográfiai adatát tartalmazza. Az összeállítás azzal az
ambiciózus céllal készült, hogy további kutatásokat ösztönözve
azokhoz kiindulási forrásul szolgáljon az időrendben felsorolt
újságcikkekkel, tanulmányokkal, könyvrészletekkel. Kiinduló
pontját a nemzetközi út építésének kezdeteitől, az 1930 júniusától
megjelenő újságcikkek adják, míg az utolsó publikációk dátuma
2020. szeptember. A szerző ajánlása szerint: „A „Gyóni Beton”
történetének számos elfeledett epizódja vár még felfedezésre és
felfedezőkre, jelen bibliográfia segédlete, mondhatni útikalauza
lehet az időutazást tervezőknek.”
szerk.
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A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
Február 25-e 21 éve nemzeti emléknap, amelyről a Magyar
Országgyűlésben, az iskolákban, közösségi eseményeken is
megemlékeznek. 74 évvel ezelőtt ezen a napon tartóztatták le a
szovjet hatóságok Kovács Bélát, az akkori, demokratikusan
megválasztott országgyűlés legnagyobb politikai pártjának, a
Független Kisgazdapártnak a főtitkárát, majd a Szovjetunióba
hurcolták. Tették mindezt nyíltan megvallott kommunista ellenes
politikai nézetei miatt. Ez az esemény volt a kezdete annak a
folyamatnak, amely rövid idő alatt egypártrendszerű, egyházellenes,
a polgári, keresztény, konzervatív értékeket üldöző diktatúrához
vezetett. 1947. február 25-e „csak a főpróba” volt, Kovács Bélához
hasonlóan sokan estek a kommunista terror áldozatául. Ezen a
napon hajtsunk fejet tisztelettel mindazok emléke előtt, akik
világnézetük, keresztény értékrendjük, gazdasági teljesítményük
miatt váltak e kegyetlen eszme áldozataivá. 74 év elteltével is
fontos, hogy a bölcs római közmondást megszívlelve tanuljunk a
történelmünkből. Nekünk, magyaroknak, Közép-európaiaknak

különösen is fontos küldetésünk, hogy a diktatúrák árnyékában
megélt 20. századi tragikus történelmünk ismeretében tegyünk a
felejtés ellen. Milan Kundera cseh író megfogalmazásával: A jövendő
nemzedékek előtt kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit és
biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek"
F. L.

Nagy László:

Varjú-koszorú
Sortüzek döreje szédít,
szív szakad és vakolat,
gyász-szalagok közt az Édes
már megint sírvafakadt.
Fél a fű, a vézna füst is
ijedten legöndörül,
félelem dobog a házban,
a tájban körös-körül
Fekete bársony-koloncok
örvényét veti az ég,
varjú-koszorú fölöttem,
rajtam hideg veríték.

JANUÁR 27.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA
A holokauszt egy olyan tragédia, amit sosem felejthetünk el.
Emlékeznünk és emlékeztetnünk kötelességünk, hiszen így rójuk le
tiszteletünket az elhunytak előtt, hogy sose felejtsük mindazt, ami
megtörténhetett velük. Ezen a napon emlékezünk a holokauszt
144 dabasi áldozatára is, egy olyan közösségre, mely több
évszázadon keresztül élő szövete volt a településnek, de a
világháború után megszűnt létezni.
2005-ben az ENSZ közgyűlése úgy határozott, hogy ennek
hivatalos keretet is biztosít. Ekkor született meg a holokauszt
áldozatainak emléknapja, január 27-e, ami egyben a második
világháború legnagyobb megsemmisítő tábora, az auschwitzi
haláltábor felszabadításának az évfordulója.

2021. január–február

Az emberiség történelmét számtalan szörnyűség övezi, és ami
összeköti ezeket a szörnyű és kegyetlen tetteket, az az
érthetetlenség. Mert azt vajon milyen észérvekkel magyarázza
meg bárki, hogy több millió embert, köztük millió számra
gyermeket és időskorú polgártársakat, tervszerűen és kegyelmet
nem ismerő módon legyilkolnak? Erre a kérdésre nem létezik
válasz.
A mai emléknap éppen ezért született: hogy emlékezzünk, és
tiltakozzunk a diszkrimináció és a jogfosztás bármely formája
ellen, hogy ez a szörnyűség soha többé ne fordulhasson elő.
dr. Erdélyi Zsolt
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EGYHÁZAINK HÍREI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– február 21. vasárnap 10.00 órakor böjt 1. napi úrvacsorás istentisztelet
a templomban
A bibliaórákat határozatlan ideig online formában tartjuk meg,
melynek linkje elérhető a Dabas–Inárcs Református Társegyházközség
facebook-oldalán.
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, istentisz
telet után a gyülekezet gondnokánál, a templomban található
postai csekken, valamint a Takarékbank Zrt.-nél vezetett
64400099-10903667-es számú bankszámlára történő átutalással.
Ha postai csekken vagy banki átutalással történik az adomány
befizetése, a közleményben mindenképpen kérjük feltüntetni,
hogy templomfűtésre.
„Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amije kinekkinek van, nem aszerint, amije nincs. Ugyanis azért, hogy
másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen
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 órától 18.00 óráig; tel.: 06-29/362-280;
06-30/400-5957; e-mail: refdabas@gmail.com
Szilágyi János, református lelkész

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sajnálattal közöljük a kedves Testvérekkel, hogy a szokásos Ökumenikus
Imaheti alkalmaink a kialakult járványhelyzet miatt elmaradnak.
Terveink szerint a nyár folyamán (júliusban) egy szombati napon a
Halász Móricz-kúria parkjában egész napos ökumenikus együttlét lesz
közös istentisztelettel.
Reménység szerint addigra a járvány le fog vonulni.
Istentiszteleti alkalmainkat továbbra is vasárnaponként délelőtt
10.00 órakor a Halász Móricz-kúria dísztermében tartjuk meg.
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Minden más hétközi alkalmunk terveink szerint meg lesz tartva.
A február utolsó és március 1. vasárnapjára tervezett szeretet
vendégségeink ugyancsak elmaradnak.
Mindenféle önkéntes adományaikat nagy szeretettel várjuk
egyházközségünk bankszámlájára:
64400034-10309599-00000000
Megkérjük a Testvéreket, hogy amennyiben átutal pénzösszeget,
kérjük írja oda milyen célra szánja: egyházfenntartói járulék, Isten
dicsőségére, vagy templomunk felújítására.
„A jókedvű adakozót, szereti és gazdagon megáldja az Isten...”
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
vasárnap
– 9.00 óra konfirmációelőkészítő a gyülekezeti teremben
– 10.00 óra felnőtt istentisztelet a Halász Móricz-kúriában
– 10.00 óra gyermek istentisztelet a gyülekezeti teremben
A kialakult járványhelyzet miatt a Zárdakert és az Átrium Idősek
Otthonában szünetelnek az istentiszteletek, amíg a vezetők nem
adnak engedélyt az alkalmak megtartására.
kedd: este 17.30 órakor felnőtt konfirmáció előkészítő
szerda: 15.00 óra gyülekezeti bibliaóra
16.00 óra konfirmáció előkészítő
péntek: 18.00 óra bibliatanulmányozás (havonta egyszer)

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
MISEREND:
Gyón:

hétfő és csütörtök 17.00 óra
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
– Február 28-án, vasárnap a szőlősi szentmisében a 10 éven belül
februárban elhunytakról emlékezünk meg.
– Február 17-én, hamvazó szerdával megkezdődik a nagyböjt, kérem,
hogy böjti alkalmainkkal kapcsolatban figyeljék a szentmisék
hirdetéseit!
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
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BÚ C S Ú Z U N K
ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00 órakor diákmise;
csütörtök 17.00 órakor igeliturgia,
péntek 17.00 órakor szentmise,
szombat 17.00 órakor előesti szentmise.
– Február 17-én hamvazószerda, 17.00 órakor szentmise hamvazással
– Február 19-től április 2-ig péntekenként 16.30 órától keresztúti
ájtatosságot tartunk.
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
– A filmklubok elmaradnak.

GYÓNI EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET
Erős vár a mi Istenünk!
KEDVES TESTVÉREK!
Január–február hónapokban az istentiszteletek megtartása a
megengedett, a gyülekezeti alkalmak még nem engedélyezettek. Az
istentiszteleteink továbbra is minden vasárnap, 10.00 órakor
kezdődnek, az előírásoknak megfelelően (maszk, fertőtlenítés,
távolságtartás).
Egyéb fontos, naprakész információk a gyülekezeti facebookoldalon találhatók: Gyóni Evangélikus Gyülekezet.
Irodai órák: szerda, 16.00–18.00 óra.
A Hende család ezúton is köszönetét fejezi ki mindazok számára,
akik Hende Pál búcsúztatása alkalmából vigasztalták a gyászoló
családtagokat jó szóval, együttérzéssel, valamint sírjára virágot,
koszorút hoztak.
– Isten nyugosztalja szeretett Felügyelőnket!
Balog Eszter
Tel.: 06 20/824-2019

A Sári Szlovák Önkormányzat fájdalommal és mély
megrendüléssel tudatja mindazokkal, akik szerették
és tisztelték, hogy Zsolnai Györgyné született Suhajda
Katalin 2021. január 1-jén, életének 76. évében elhunyt.
Mindannyiunk szeretett Katka nénije a megalakulástól
húsz éven keresztül oszlopos tagja volt a Rozmaring
Hagyományőrző Népdalkörnek és négy évig erősítette
a szintén Sáriban működő Bazsalicska Citerazenekart.
Különleges, magas hangja meghatározó volt a próbákon,
fellépéseken és a korábbi versenyeken egyaránt. A két
évtized alatt számos nemzetiségi program szervezője és
aktív résztvevője volt Sáriban és országszerte. Segítőkész,
melegszívű természetéből fakadóan mindig volt kedves
szava a körülötte levőkhöz. Mosolya, hangja, embersége
hiányozni fog, a közösségért végzett áldozatos fáradozásáért
hálával és szeretettel emlékezünk.
Fájó szívvel búcsúzunk.
Sári hagyományőrzők közössége

SN 1588-3906; 2063-1693 | Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta

iujsag@gmail.com | Hird etések: telefon: 06-29/561-230 | E-mail: dabasiujsag@gmail.com

cs Mária Katalin | Nyomda: Pressman Bt., Dabas, Rozmaring u. 22. | Tel./fax: 06-29/365-564
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VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Strupka József
Surman Gyula
Dari Istvánné (Opóczki Éva)
Szluka Pál
Kaszala István
Szaller Sándorné (Krizsán Éva)
Szabados Gábor
Krígel Józsefné (Volenszki Mária)
Kovács Istvánné (Fabók Rozália)
Mráz Erzsébet
Pelikán Istvánné
(Bennárik Erzsébet)
Szőnyi Györgyné (Kovács Júlia)
Oláh Richárd
Bednárik Ferenc
Farkas József Balázs
Pálinkás Lászlóné
(Tillinger Mária)
Nagy Ferenc
Dobrovolni Terézia
Gebura László
Kalecz László
Zelovics István
Kincses Sándorné (Pál Erzsébet)
Korpos János Albertné
(Tamási Margit Aranka)
Szűcs Attila
Garajszki Ferenc
Kobály György
Petrányi Miklós
Szlovicsák Pálné
(Surman Erzsébet)
Nagy Katalin (Sánta Katalin)
Bor Imre
Dr. Darkó János
Hajdú Istvánné (Surman Ilona)
Román Sándor
Tuba Zoltánné (Buróczi Gizella)
Tölli Zoltánné (Szlávik Juliánna)
Gergő Pálné
(Lukács Jolán Mária)
Molnár Sándor
Balogh Lénárd
Kövesdi Tamás
Gogolák Lénárd
Szlezák Jánosné
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Született
1938. 08. 09.
1936. 07. 27.
1944. 07. 08.
1949. 03. 11.
1955. 10. 09.
1941. 04. 29.
1947. 01. 12.
1937. 08. 15.
1935. 09. 29.
1963. 03. 20.

Meghalt
2020. 10. 14.
2020. 10. 28.
2020. 10. 29.
2020. 11. 01.
2020. 11. 03.
2020. 11. 13.
2020. 11. 17.
2020. 11. 18.
2020. 11. 22.
2020. 11. 22.

1941. 01. 31.
1933. 11. 02.
1994. 06. 21.
2020. 10. 09.
1962. 11. 08.

2020. 11. 22.
2020. 11. 22.
2020. 11. 23.
2020. 11. 24.
2020. 11. 25.

1969. 12. 15.
1948. 06. 22.
1930. 11. 28.
1952. 09. 28.
1969. 03. 12.
1972. 07. 08.
1936. 07. 15.

2020. 11. 25.
2020. 11. 28.
2020. 11. 29.
2020. 12. 01.
2020. 12. 01.
2020. 12. 02.
2020. 12. 03.

1926. 11. 27.
1959. 07. 01.
1952. 06. 14.
1955. 07. 16.
1960. 01. 19.

2020. 12. 03.
2020. 12. 03.
2020. 12. 04.
2020. 12. 04.
2020. 12. 04.

1934. 06. 01.
1962. 01. 13.
1953. 09. 29.
1941. 03. 25.
1927. 03. 14.
1952. 05. 26.
1927. 04. 12.
1944. 10. 05.

2020. 12. 04.
2020. 12. 05.
2020. 12. 06.
2020. 12. 06.
2020. 12. 07.
2020. 12. 07.
2020. 12. 07.
2020. 12. 10.

1955. 08. 31.
1928. 02. 01.
1966. 12. 25.
1974. 04. 17.
1959. 03. 05.

2020. 12. 11.
2020. 12. 12.
2020. 12. 17.
2020. 12. 17.
2020. 12. 18.

Név
Született
(Gogolák Terézia)
1940. 02. 16.
Pesti Jánosné
(Gyenes Irén Mária)
1938. 0602.
Kancsár Jánosné (Zsolnai Kamilla) 1938. 07. 16.
Horváth András
1946. 07. 02.
Knap Gyuláné (Igaz Piroska)
1918. 11. 04.
Hornyák Mihályné
(Gugyerás Mária)
1930. 08. 12.
Zsolnai Györgyné
(Suhajda Katalin Kamilla)
1945. 03. 08.
Demeter András
1948. 07. 17.
Szabados József
1941. 07. 03.
Jakab József
1946. 03. 13.
Liszka Károlyné
(Surgan Veronika)
1939. 07. 20.
Volentér Józsefné (Faldina Terézia) 1943. 05. 23.
Mráz Ferencné (Kovács Mária)
1946. 02. 21.
Bűdi Dezsőné (Gyótár Mária)
1961. 03. 10.

Meghalt
2020. 12. 19.
2020. 12. 20.
2020. 12. 20.
2020. 12. 26.
2020. 12. 29.
2020. 12. 30.
2021. 01. 01.
2021. 01. 02.
2021. 01. 03.
2021. 01. 03.
2021. 01. 05.
2021. 01. 08.
2021. 01. 12.
2021. 01. 12.

Osztozunk a családok gyászában!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, aki drága halottunk
Nagy Ferenc temetését jelenlétével, virággal megtisztelte
és utolsó útjára elkísérte ! Köszönjük Polgármester Úrnak a
közvetlen hangú búcsúzását.
Emléke legyen áldott !
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Zelovics
István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak!
Gyászoló Édesanya és Testvére
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunkat, Bor Imrét utolsó földi útjára elkísérték, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, osztoztak a család
fájdalmában.
A gyászoló család

Reményik Sándor:

VÉGRENDELET (részlet)
Fáradságom adom az esti árnynak,
Szívemet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta csöndes égnek.
Mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.
…
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COVID-19 BETEGSÉG – A VÉDŐOLTÁS

Elérkeztünk a COVID-19 járvány kitörése óta elinduló, koronavírussal
foglalkozó cikkeink következő állomásához, a védőoltáshoz.
Magyarországon-mint tudjuk- 2020. december 26-án adták be az
első SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást. Mielőtt rátérnénk a jelenleg
mindenkit foglalkoztató -kit oltunk, mivel oltunk, mikor oltunkkérdések megválaszolására, először nézzük meg, mi is az a védőoltás.
A védőoltások világszerte nagy szerepet játszanak a fertőző
betegségek megelőzésében. A védőoltás olyan egészségügyi
tevékenység, amelynek során oltóanyagot juttatnak a szervezetbe
aktív vagy passzív immunizálás céljából, melynek segítségével az
adott betegség elleni specifikus védettség kialakítható és fokozhatóolvasható az Egészségügyi Fogalomtárban, az AEEK oldalán.
Aktív immunizáció esetén az oltóanyagban vagy nem fertőző
baktérium illetve vírusrészek, vagy egész kórokozók vannak, de
annyira legyengítve, hogy fertőzést ne okozhassanak. A szervezet
védekezőrendszere az oltásra olyan anyagok termelésével (antitestek
és fehérvérsejtek) válaszol, melyek felismerik és megtámadják az
oltóanyagban lévő baktériumot vagy vírust. Ettől kezdve ezek az
antitestek és más anyagok természetes módon termelődnek,
valahányszor az egyén találkozik ugyanezzel a baktériummal vagy
vírussal.
Passzív immunizáció esetén egy bizonyos kórokozó elleni
specifikus antitestek (a már kész ellenanyag) vannak az oltóanyagban.
A vakcinák tartalmazhatnak:
– élő, gyengített kórokozókat (attenuált, azaz mesterségesen
szelídített törzseket)
– inaktivált, elölt kórokozókat vagy azok detoxikált termékét,
amely antigénszerkezetét megtartotta
– ellenanyag- (antitest-) tartalmú immunszérumot
– mRNS alapú oltóanyagot
Orvostörténetből talán többek számára ismert, hogy az első
mesterséges immunizálás Edward Jenner angol sebész oltóanyagával
történt, amely az első védőoltás volt a világon. Jenner megfigyelte,

2021. január–február

hogy a tehénhimlővel fertőzött fejőnők és tehenészek nem kapják el
az emberi himlőt. A vakcina kifejezést Jenner használta. A Jenner-féle
oltási eljárás sikeres volt, azonban a himlő visszaszorítása csak
fokozatosan történt meg a világban. Az azonban már kevéssé ismert,
hogy az 1793-as philadelphiai sárgalázjárvány után, 1799-ben
megnyílt a Philadelphia Lazaretto Quarantine Station. Minden, a
városba érkező hajónak dokkolnia kellett itt, és alávetni magukat egy
részletes ellenőrzésnek. A fertőzött utazókat karanténba zárták. Így
ez az állomás volt a világtörténelem első, modern értelemben vett
karanténja.
Most lássuk a minket aktuálisan leginkább érintő védőoltást:
A koronavírus 2020-as világjárvány során egyértelművé vált,
hogy a nyájimmunitás elérése (vagyis hogy elegendően esnek át a
fertőzésen, védettséget szerezve) nem reális elképzelés a vírus
terjedésének lassítására, illetve az érintettek számának csökkentésére.
Folyamatosan zajlanak a klinikai tanulmányok mind a betegség
kezelését célzó gyógyszerek, mind a megfelelő védőoltás kifejlesztése
céljából. Az engedélyeztetés küszöbén álló COVID-19 elleni vakcinák
között számos különbség található, ám mindegyikre igaz, hogy
emberi kipróbálásuk már a nyári hónapokban elkezdődött, így
valójában napjainkra több mint 100 ezer ember kapott már
valamilyen védőoltást, így az eddig közzétett eredmények nem kis
mintán alapulnak.
A jelenlegi információk alapján úgy tűnik, hogy a koronavírus elleni
vakcinák közül a harmadik generációs (nukleinsav-alapú) védőoltások
lesznek a legeredményesebbek. A világjárvány kitörésével még
egyező évben megkezdődött a vakcinák fejlesztése és alkalmazása is.
Ez a hihetetlen gyors ütem a modern technológiáknak köszönhető.
A védőoltásokkal a cél az lenne, hogy mikor az oltott egyén
találkozik a vírussal, gyors immunválasszal átvészelni tudja gond
nélkül. Az immunitás nem azt jelenti, hogy valaki nem kapja el a
vírust, hanem azt, hogy van fegyvere a vírus ellen és így az gyorsan,
akar észrevétlenül leküzdhető.
A COVID-19 elleni vakcinákról
A védőoltás nem akadályozza meg teljes biztonsággal a
megfertőződést, egyeseknél még akár panaszokkal járó betegség is
kialakulhat, védőoltás mellett ennek esélye azonban sokkal kisebb. A
súlyosabb megbetegedés elkerülése a cél, ezt figyelembe véve pedig
a 70-90 százalékos védettség nagyon jó eredménynek számít. A
védőoltások mérsékelik a tüneteket és remélhetőleg jelentősen
csökkentik a súlyos megbetegedések előfordulását. Egyik COVID-19
elleni védőoltás sem használ ép vagy élő koronavírust. Hiába lehet az
oltás mellékhatása fertőzésszerű tünet (az immunválasz kialakulása
jelentkezhet panaszként), koronavírus fertőzést biztosan nem okoz.
Mivel azonban az immunizáltság a második oltást követően alakulhat
ki, a köztes időben nem kizárt, hogy valaki koronavírus fertőzést
kapjon, vagy az oltás ellenére is beteg legyen. Ez azonban nem az
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oltás eredményeként, hanem annak ellenére alakul ki. Mivel a
fertőzést többször elkaphatja bárki, így javasolt a védőoltások
beadása annak is, aki korábban átesett már a fertőzésen. Nem tudjuk
ugyanis, milyen hosszú távú védettség alakul ki COVID-infekciót
követően, emiatt az ismételt fertőzés miatti betegség vélhetően
kivédhető a védőoltással. Azt tudjuk korábbi más fertőzésekkel
szembeni oltásokból, hogy a védőoltások hatékonysága csökken az
immunrendszer változásai miatt 65 év felett, de az elhízott (40-es
BMI feletti) személyek esetén is. Maga a koronavírus fertőzés és
betegség kialakulás szempontjából viszont önálló kockázati tényező
az elhízás és az idős életkor, fontos lenne ezen érintett személyek
kiemelkedő védelme. Az oltási eredmények, így a vakcinák
hatékonysága külön nem ismert még az érintett esetek körében.
Fontos szempont lesz a mutáció is, hiszen a gyorsan mutálódó
vírusok ellen fel kell venni a lépést és az új mutációra is hatékony
vakcinát kell előállítani. Ezt azonban a célegyenesben jelenleg lévő –
elsősorban RNS alapú – vakcinákat gyártó gyógyszercégek nem érzik
akadálynak. Fontos azt is tudni, hogy nem minden mutáció jelenti
azt, hogy a korábbi oltások elvesztik hatékonyságukat.

1. Oxford/AstraZeneca
A vakcina klinikai vizsgálatában a legtöbb résztvevő 55 évesnél
fiatalabb volt, azonban az eddigi eredmények szerint a vakcina
idősebbekben is hatásos volt (62-90 %). A vakcinát normál hűtőben
kell tárolni, és két dózisra van szükség az immunizációhoz. Újdonság,
hogy az Oxford/AstraZeneca és a Szputnyik V vakcinák kombinációs
vizsgálatát tervezik a vakcina effektivitásának növelése érdekében. A
kombinált vakcinával történő vizsgálatokat Oroszországban végzik
majd.
2. SzuptnyikV/Gamaleya
Az orosz vakcina egy adenovírus vektor vakcina, mely effektivitása
az Oxfordi vakcinához hasonlóan 91,4 %-os. A postregisztrációs
tanulmány jelenleg is fut. Az oltást 2-8 fok között kell tárolni, 2
dózisra van szükség. A Szputnyik vakcinában egyedülállóan két
különböző humán adenovírus vektort kombináltak, mely erősebb és
hosszabbtávú immunválasz kiváltására alkalmas az egykomponensű
vakcinákkal összehasonlítva. A Gamaleya 2020. novemberben
felajánlotta az Astra Zenecanak, hogy használja fel a Szputnyik
vakcina egyik komponensét a klinikai kutatásában. Az AstraZeneca
elfogadta a felajánlást és vizsgálatait a Szputnyik vakcina adenovírus
vektorral (Ad26) kombinálva kezdi meg 2020 végén.
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3. Moderna
A Moderna ugyanazt a módszert alkalmazta, mint a Pfizer. Az
effektivitást ez esetben 95%-nál húzták meg. Ebből is két dózist kell
adni, de 4 hét különbséggel. Ezt a vakcinát könnyebb tárolni, mert
stabil marad -20 fokon 6 hónapig.
4. Pfizer/BioNtech (jelenleg Magyarországon)
2020. novemberben közölte eredményeit a Pfizer/BioNtech, miszerint
a vakcina 95%-os effektivitást mutatott. Az oltásból két dózist kell
beadni, 3 hét különbséggel. A védettség a második adag után kb. a 7.
napon alakul ki. A vakcinát -70 fokon kell tárolni és speciálisan
szállítható csak szárazjég között. A Pfizer-vakcina fő alkotóeleme az
mRNS (messenger, azaz hírvivő RNS)- ez a vírus genomjának egy
ártalmatlan darabkája, ami becsapja a szervezetet, miáltal eléri, hogy
az ellenanyagot termeljen. A vakcinában van lipid (olyan zsírnemű
anyag) is, ami azt segíti, hogy a kódolt üzenet át tudjon jutni a
sejthártyán.
A védőoltás 16 éven felüli személyeknél alkalmazható. Az oltás
akut, lázas betegség, a vakcina összetevőjével szembeni súlyos
allergiás reakció, a kórtörténetben szereplő, súlyos, kórházi ellátás
igénylő gyógyszerrel (pl. penicillin) vagy más védőoltással
kapcsolatos anafilaxiás reakció esetén nem adható.
Várandósság alatt az oltás nem ajánlott, várandósság a második
oltás után 2 hónappal tervezhető. Nem ismert, hogy a vakcina
kiválasztódik-e a humán anyatejbe.
A vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be. Másik
védőoltás legalább 4 hetes időközzel kapható.
Azon személyek is olthatók a vakcinával, akiknél 3 hónapon túli
igazolt SARSCOV-2 fertőzés szerepelt. Az oltás előtt antigén
gyorsteszt nem szükséges.
Az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható.
Az oltás oltási terv alapján történik, beadásáról minden esetben az
oltóorvos dönt és kérdőív segítségével kikérdezi és megvizsgálja az
oltandó személyt.
Lehetséges oltási reakciók lehetnek: fájdalom, duzzanat a beadás
helyén, fáradtságérzés, fejfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalom,
hidegrázás, láz, émelygés, végtagfájdalom, rossz közérzet. Ezek
azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül
megszűnnek. Enyhítésükre fájdalom-és lázcsillapító gyógyszer
alkalmazható.
Összefoglalva elmondható, hogy a lakosságot megosztja a frissen
kifejlesztett vakcinákkal szembeni bizonytalanság, azonban azt
fontos kiemelni, hogy érdemi védettség a populációban akkor fog
kialakulni, ha az emberek legalább 60%-a vagy a fertőződés, vagy a
védőoltás révén szerez immunitást. Ez védheti meg az embereket, az
időseket, megakadályozva az eddig több mint másfél millió
halálesettel járó pandémia továbbterjedését.
(Források: koronavirus.gov.hu, drportal.hu, AEEK, Wikipedia)
Dr. Rápolthy Hajnalka, Dr. Rápolthy Réka
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KORONAVÍRUS-VAKCINA?

IGEN!

Január elején a dabasi háziorvosok, védőnők, gyógyszerészek,
egyészségügyi és szociális dolgozók oltása megkezdődött a
koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagokkal. Az oltással
kapcsolatos tapasztalataikról, véleményükről kérdeztük őket.
Fontosnak tartjuk, hogy a vakcinákkal kapcsolatban minél szélesebb
tudásanyagot juttassunk el olvasóinknak, hogy egy-egy személyes
példán keresztül közelebb hozzuk ezt a néha olyan távolinak és
megfogtathatatlannak tűnő megoldást a koronavírussal szemben.
Az oltások már évtizedek óta jelentenek megoldást a vírusok ellen.
Az idősebbek még emlékezhetnek rá, hogy a torokgyík mennyi
kisgyermek életét követelte, vagy éppen a gyermekbénulás.
Beoltatjuk magunkat egy-egy külföldi utazás előtt, de sokan a
kullancs okozta agyhártyagyulladás elleni oltást is kérik.

Sajnos a koronavírus hirtelen és kegyelmet nem ismerő módon
tört ránk, érthető, hogy félünk a vírustól és a különböző oltásoktól.
De egy oltásnak sokkal kisebb a mellékhatása és szinte nincs is
szövődménye, ellentétben a vírus okozta károkkal. Az európai és a
magyar gyóyszerfelügyeletek pedig alaposan tanulmányozzák a
forgalomba került és engedélyezett oltóanyagokat, származzon is
az bárhonnan. Az emberiségnek most össze kell fognia ahhoz, hogy
véget vessünk ennek a világjárványnak.
Koronavírus vakcina? Igen!

A DR. HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET
DOLGOZÓI:

szükség 21 napos különbséggel. A védelem a vakcina beadását
követő 7 napon belül alakul ki. Még nem ismert pontosan, hogy a
védőoltás hatása meddig tart, de reméljük, hogy az eddig ismertek
szerinti félévig biztosan.
Reménykedve várjuk, hogy az egészségügyi dolgozókon kívül a
lakosság nagy része is védetté váljon, hogy ne kelljen munkánkat
félelemmel végezni.
A gyors és tömeges oltásunkért köszönettel tartozunk: a Dél
Pesti Centrum Kórház főigazgatójának dr. Vályi-Nagy Istvánnak, a
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház igazgatóhelyettesének dr. Kökény
Zoltánnak és a kórház dolgozóinak.
Klemencz Györgyné, intézetvezető

A dabasi rendelőintézet dolgozói a Pfizer által gyártott vakcinával a
COVID 19 vírussal szemben védőoltásban részesültek.
Intézetünkben a 2020-as év a járvány elleni küzdelemmel telt el.
Naponta harcoltunk a COVID-19 vírussal. A veszélyhelyzet
elhárításáért munkatársaink egy emberként állták a sarat. Mindenki
önzetlenül tette a dolgát a maga területén. Mindannyian tudjuk,
hogy az egészségügy a legszebb hivatás, de azt is tudjuk –
különösen most szembesültünk vele –, hogy a legveszélyesebb is.
Naponta találkoztunk COVID-tól fertőzött megbetegedésekkel és
COVID okozta halálhírekkel.
Bizonyossá vált, hogy betegeink egészségét, életét már saját
életünk kockáztatása árán sem vagyunk képesek minden esetben
megmenteni. Két munkatársunk közvetlen hozzátartozójának
halálhíre valamennyiünket megdöbbentett.
Ekkor jött gyógyírként a hír, hogy a COVID-19 vírus elleni
védőoltás elérhető az egészségügyi dolgozók részére. Elsőként a
kórházi dolgozók, majd mi is igényelhettünk a védőoltást.
Oltópontként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházat jelölték ki. Január
14-én 68 fő dabasi egészségügyi dolgozó kapta meg a Pfizer által
gyártott vakcina első részét. A következő, második részt február
4-én kaphatjuk meg. A védettség kialakulásához két oltásra van
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Farkasné Dallos Edina védőnő, Dr. Katona Edit gyermekorvos,
Kucsera Margó védőnő és Talapka Józsefné asszisztens
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Kocsis Edina
intézményvezető

Smida Jánosné gondozási
egységvezető ápoló

Gágányné Kecskés Erzsébet
gondozási egységvezető
ápoló

Pekkerné Kocsír Anita
vezetőápoló

dr. Fazekas Tiborné
élelmezésvezető

Kovács Istvánné
mosodai dolgozó

Király Ildikó
portás

Deli Józsefné
lakó

ZÁRDAKERT IDŐSEK OTTHONA
MUNKATÁRSAI ÉS LAKÓI:
A Katolikus Szeretetszolgálat Zárdakert
Idősek Otthonában már 99 lakó és 27
munkatárs megkapta a koronavírus elleni
védőoltás első adagját a Pfizer/BioNTech
által gyártott Comirnaty COVID 19 mRNS
vakcinából.
N apjaink l e gfontos abb tém ája a
koronavírus elleni védekezés: a védőoltás
megjelenésével bízunk a járvány mielőbbi
megfékezésében, és abban, hogy hamarosan
újra találkozhatunk rég látott szeretteinkkel.
Tudjuk, mekkora felelősséggel tartozunk a
ránk bízottakért, ezért a Szeretetszolgálat
egészségügyi szakreferensének

kezdeményezésére mindent megteszünk,
hogy munkatársaink és gondozottjaink
körében népszerűvé tegyük a rendelkezésre
álló védőoltást. Ahogy Ferenc pápa
fogalmazott – aki az emeritus pápával
egyetemben maga is megkapta a vakcinát –
„azt gondolom, hogy erkölcsi alapon
mindenkinek be kell oltatnia magát, ez nem
választható opció, hanem erkölcsi tett.”
A Z árdakert Idősek Otthona
munkatársaiként transzparens módon
képviseljük az oltás fontosságát, melyet
Ferenc pápa szavaival szeretnénk még
hangsúlyosabbá tenni: „Nem éri meg az

oltás megtagadása, mivel az egészségeddel,
az életeddel játszol és a többiek életével is.”
Ez az üzenet azért is különösen fontos
számunkra mert intézményünk jelmondat
szerint „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.”
Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk
magunkra, mi már beoltattuk
magunkat!

DALLOS EDINA, védőnő
Miért oltattam be magam?
Szeretteim, ismerőseim, ismeretlenek és önmagam védelme érdekében. Szeretném újra azt az életet
élni, ami a covid előtt volt, szabadon élni....szeretném, hogy a gyerekeim megölelhessêk a nagyszüleiket,
és ehhez jelenleg nincs más út, csak az, hogy felvesszük az oltást.
Hogy hogy érzem magam? Az oltás utáni napon minimális izomfájdalmam volt a felkaromban.
A 2. napon enyhe náthás tüneteim jelentkeztek, ami 3 nap alatt el is múlt!
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DR. KÁNTOR ATTILA, gyógyszerész
Beoltattam magam, mert a családom, a
környezetem és a magam egészségét is
védeni kell. A vírusfertőzések megelőzé
sének legbiztosabb módja a védőoltás. A
megfelelően törz sköny vezett és
forgalmazott védőoltás biztonságos és
hatásos.
DR. JÁKLI GYÖRGYI, gyermekorvos:
Már számtalan kórokozó ellen számtalan
oltás áll rendelkezésünkre. Ennek
eredményeképpen, valamint földrajzi és
gazdasági helyzetünknek köszönhetően
Magyarországon már csak hallomásból
ismerjük sokukat, ezért sokan úgy
gondolják, hogy alapból védettek
vagyunk egy új járvány ellen.
A gyermekgyógyászat különösen nagy
hangsúlyt fektet a prevencióra, többek
között a védőoltások beadására.
Magam is rendszeresen beoltattam és
beoltatom magam, mint ahogy tettem 2021. január 16-án a
Covid-19 vírus ellen is.
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DR. SÁSDI ENDRE, háziorvos:
A z a fontos, hogy ne higgyünk a
ké szítményekről szóló, közösségi
plat form okon terje s z tet t h amis ,
rémhíreknek („fake news”), hanem mielőbb,
minél több oltható személy kapja meg a
védőoltást, önmaga, családja és ismerősei,
társadalmunk védelme érdekében.

MINDEN ÉLET SZÁMÍT!
Elindult az előzetes regisztráció a koronavírus elleni
oltásra. Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben
szeretné beoltatni magát, regisztráljon most a
vakcinainfo.gov.hu oldalon.
A nyugdíjasok december hónapban kellett, hogy a megkapják
a NNK levelét, Müller Cecília, tisztifőorvos aláírásával,
amellyel az internettel nem rendelkező a nyugdíjasok is
tudnak regisztrálni a koronavírus elleni védőoltásra.
Amennyiben valamilyen oknál fogva nem kapta meg a
postai regisztrációs lapot, kérjük, hívja az önkormányzat,
ingyenes zöldszámát és segítünk a regisztrációban:

06 80/981-900
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FACEBOOK-MORZSÁK
NYUGODJON BÉKÉBEN AZ UTOLSÓ HŐS PUMA IS!
A 97 esztendős korában, 2020. december 30-án elhunyt Frankó Endre nyugállományú
főhadnagytól, aki a legendás 101. Puma Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban
is bevetett pilótája volt, egy díszelgő áthúzással vett búcsút a Magyar Honvédség.
Január 23-án, szombaton, dél után pár perccel repültek el városunk felett a MH 59.
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis gripenjei.

Január első napjaiban folyamatosan kérdezgettük védőnőinket,
hogy megérkezett-e már városunkba az első újszülött. Január
5-én boldogan hívtak bennünket, hogy ezen a napon
megszületett az év első dabasi babája. Néhány órán belül
kiderült, hogy nem is egy, hanem rögtön két pici is érkezett
közénk.

Az elmúlt évben több SMA-s beteg gyermek gyógyulásáért is
összefogtak a dabasi és környékbeli édesanyák. 2020-ban a
városban élő önkéntesek több mint 650 kg műanyag kupakot
gyűjtöttek össze. Az utóbbi hónapokban Dabas és Kecskemét
vonzáskörzetének háztartásaiból 205 kg gyűlt össze, amelynek
értéke Zsombi számlájára került.
A gyűjtés tovább folytatódik Bábel Antóniánál és Adorján
Lizánál is jelentkezhetnek, akik segíteni szeretnének.

Január 5-én, megszületett az idei év első dabasi kisfiú babája.
Kancsár Balázs András jól van és testvére már nagyon várja őt
haza. Hosszú, boldog életet kívánunk Balázs!

R á d ai L i z a j a n u á r 5 - én
született, 3320 grammal és a
kép tanulsága szerint kicsit ki
is merült a nagy esemény
után. Kedves Liza, neked is
nagyon jó egészséget, hosszú,
boldog életet kívánunk!

Gratulálunk a szülőknek is!
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KÖSZÖNJÜK ANDRIS!
Nem lehet elég korán kezdeni a felkészülést a következő szezonra.
A Dabas Sparks játékosai ennek megfelelően, hetek óta
összegyűlnek, bár eddig csak online képzések, és kiscsoportos,
edzőtermi gyakorlatok formájában. Januárban viszont, már a
pályát is elfoglalhatták, teljes menetfelszerelésben. Sok tekintetben
más lesz ez az év, de a legnagyobb változás, nem is a pályán, hanem
a háttérben történt. Strupka András, korábbi kezdőirányítónk,
specialis csapategység koordinátorunk, és elnökünk, leköszön
utóbbi posztjáról. Persze, nem megy messzire, támadó
koordinátorként továbbra is a csapat ütőerén tartja az ujját. Az
elmúlt időszakról kérdeztük.
– Kinevezésed kezdetén, nyilván neked is voltak elképzeléseid.
Mit tűztél ki célként, rövid, illetve hosszútávon?
– Strupka András: Hagy szögezzem le rögtön az elején, hogy ez
végig csapatmunka volt. Sokszor én voltam a „végrehajtó szerv”, de az
elnökség összetétele az elmúlt 10 évben alig változott. A legtöbb döntést
közösen hoztuk meg a csapat vezetőedzőjével, Bíró Krisztiánnal, és az
elnökség korábbi és újabb tagjai, Gecser Máté, Perlaki István, Garajszki
Bea és Hrubos Viktor is rengeteget tettek a Dabas Sparksért. Szintén
sokat köszönhetünk önzetlen segítőknek, mint például a bátyám, aki az
összes grafikai anyagunkat készíti, vagy a játékosok szüleinek, barátoknak,
régi játékosoknak, akik a mérkőzéseken és az edzéseken segítették a
munkánkat, illetve támogatóinknak: az OBO Bettermann Hungary Kft.nek, akik közel egy évtizede támogatnak minket, valamint a
Trendház-2000 Kft.-nek és a Munkahely a Családokért Alapítványnak,
akik nagyban hozzájárultak a feljutásunkhoz és az utánpótlásnevelés
minőségének javításához, az utóbbi években, az Adrenalin Kft.-vel
egyetemben. És természetesen Dabas Város Önkormányzata
támogatásának és pártfogolásának is köszönhetők azok az eredmények,
amiket eddig elértünk. A rövidtávú cél az volt, hogy mind
játékosállományban, mind anyagilag stabilizáljuk az
egyesületet. Támogatókat kerestünk és
folyamatosan toboroztunk, ami bármilyen
felmutatható eredmény nélkül nehezebb
feladat, mint első ránézésre tűnik. Hosszútávon
a folyamatos fejlődést tűztük ki, hisz mindig van
hová fejlődni. Tanulásra ösztönöz, állandó
motivációt jelent, hogy mindig jobbak akarunk lenni,
mint az előző edzésen vagy meccsen voltunk.
Hogy mérhető legyen a fejlődés, „kézzelfogható”
célként a divízió I-be való feljutást tűztük ki
magunknak, 5-6 éven belül. Utánpótlásban
még nem gondolkodtunk, mivel a csapat nagy
része középiskolás vagy főiskolás volt.
– Úgy érzed, sikerült megvalósítani,
amit a fejedbe vettél?
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– Nagyjából 20-25-en játszottunk amikor csatlakoztam a csapathoz.
Zömében a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium diákjai. Jelenleg közel 80
sportolónk van: 50 felnőtt és 30 utánpótlásjátékos. 2018-ban, a hatodik
szezonunkban döntőt játszottunk, amivel kivívtuk a lehetőséget arra,
hogy a következő évben a másodosztályban induljunk. A csapatok
közül, akikkel nagyjából egyidőben alakultunk, időközben már sok
megszűnt, feloszlott vagy beolvadt más csapatba. Van olyan is, aki
időközben már HFL-t nyert és Magyar Bajnoknak mondhatja magát,
szóval nem mi vagyunk az etalon, de nem vagyok elégedetlen.
– Mire vagy a legbüszkébb, az elmúlt évekből?
– Mindenre büszke vagyok, amit ebben a 10 évben felépítettünk, de
legfőképp arra, ha egy-egy játékosunk bekerül a válogatottba, legyen szó
felnőttről vagy utánpótlásról. Vagy ha pályára lép a HFL-ben, azaz a
magyar amerikai foci élvonalába kerül. Jó érzés azt gondolni, hogy egy
kicsit lehet, hogy közöm van hozzá. Hogy segítettem valakinek elérni a
céljait, még akkor is, ha közben le akartam beszélni őket! Ki ne akarná
megtartani a legjobb játékosait?! És a rendkívül tehetséges srácokból álló
utánpótláscsapatunk fejlődésére és sikereire is büszke vagyok.
De arra is jó érzés visszaemlékezni, hogy a magyar válogatott első
mérkőzésének megrendezésében is segíteni tudtam, mivel a rendezvény
eredeti helyszínéül szolgáló pálya, a mérkőzést megelőző heves esőzések
miatt nem volt alkalmas a mérkőzés lebonyolítására, így a rendezés
veszélybe került. Végül közreműködésemmel, az Építők SC pályáján
zajlott le a történelmi esemény remek hangulatban, teltház előtt. Külön
öröm, hogy két Sparks játékos is a keret tagja volt. (Gecser Máté, Sípos
Norbert).
– Ahogy az évek teltek, egyre könnyebb vagy nehezebb lett a
munka? Melyik volt a legkeményebb év?
– Bizonyos értelemben könnyebb lett, egyre több minden ment
rutinból, viszont a folyamatos fejlődésnek és növekedésnek köszön
hetően újabb és újabb megoldandó feladatokkal találtuk szemben
magunkat, így a teendők száma egyre szaporodott. Az egyik legne
hezebb feladat a helyünk megtalálása volt a dabasi sportéletben, a szó
szoros értelmében. Miután a kezdeti kispályás, „arénás” évek után a
nagypályás foci felé vettük az irányt, évekig problémát jelentett a
„pálya-kérdés”. Egy ideig az öltözőt és nagyjából minden mást is
nélkülöző dabasi-szőlősi „focipályán” edzettünk. Nem egyszer az
amerikai filmekhez hasonlóan az autókkal körbe állva, a fényszórókkal
világítva próbáltuk befejezni az edzést. Néhány szezont Dabas-Sáriban,
majd Tatárszentgyörgyön játszottunk le, míg végül megtaláltuk
otthonunkat a város szívében, a Sportcsarnok mellett fekvő műfüves
pályán. Két „legkeményebb” év is volt. Az első 2015-ben, amikor 0-4-el
zártuk a szezont és közel 20 játékos távozott a csapattól, köztük
nagyjából 10 kezdő. Itt szembesültünk először az utánpótlás-nevelés
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fontosságával. Arra a kb. 25 fős itt maradó keménymagra támaszkodva
folytattuk a munkát, és jutottunk el 3 év alatt a divízió II-es döntőig. Az
volt a másik „legkeményebb év”. Játékosként, special teams koor
dinátorként és csapatvezetőként is igyekeztem kihozni abból a szezonból
a maximumot. Sajnos csak a második helyre volt elég... Viszont az a
döntő szenzációs volt, főleg annyi dabasi szurkoló előtt Egerben. Jégeső,
napsütés, kickoff return TD, pick six, hosszú TD passzok mindkét oldalon
és néhány fájdalmas sack… széles körben sikerült kiszolgálni a szurkolói
igényeket.
– Magyarországon mennyire hollywoodi meló egy csapat
elnökének lenni? Míg Jerry Jones, a Dallas Cowboys élén, yacht
vásárlással küzd, addig Te?
– Ha abban van valami hollywoodi, hogy csapatvezetőként, az
egyesület elnökeként te vonalazod fel a pályát, meccs után te szeded a
szemetet, hogy legközelebb is felengedjenek, te kevered a Gatorade-et,
te fújod a labdákat, vagy próbálsz a bemelegítés alatt cicanaciban
beugró kamerást szerezni a meccs előtt 20 perccel, mert egyébként
játékosként a pályára lépsz, a kamerás meg megint lemondta – csak
hogy néhány példát említsek – akkor ez a kifogyhatatlan lehetőségek
tárháza. Ha ez így önmagában nem lenne elég vonzó, hagy tegyem
hozzá, hogy mindezt társadalmi munkában… Nyilván ehhez kicsit
őrültnek is kell lenni. Talán, ez az egy a (ha nem az egyetlen) közös pont
Jerry Jones-szal.
– A kezdeti lelkesedéshez képest, mennyire ragadt meg az
amerikai foci Dabas város köztudatában?
– Néhányan hiányolják a régi aréna foci kupákat, mivel az rövidebb,
pörgősebb és fedett helyen is művelhető. Sajnos veszélyesebb is, mint
az igazi nagypályás foci. Évről évre többen járnak ki a meccseinkre, főleg
mióta Dabason játszunk. A helyi amerikai focisták száma is
folyamatosan nő. És már egyre többen tudják, hogy ez nem a rögbi!
– Azt tudjuk, hogy a csapat közelében maradsz, mint
koordinátor. Jobb így?
– Ez az álommeló, nyilván, ha az anyagiakat félretesszük. Termé
szetesen elnökségi tagként a tapasztalataimmal, tanácsaimmal
továbbra is segítem az egyesület munkáját, amikor igényt tartanak rá –
néha akkor is, amikor nem –, de jóval több időm jut csak a focira, amit
imádok.
– Hogy látod a Sparks jövőjét?
– Az Egyesület jó kezekben lesz… pontosabban marad, hiszen, mint
már említettem, Krisztián eddig is meghatározó személy volt a csapat
életében vezetőedzőként és alelnökként is. Meglepődnék, ha bárki ezen
a cikken kívül érzékelné a változást a csapaton belül vagy kívül. Lehet,
hogy rövidebb lesz az évértékelő beszéd az évzáró ünnepségeken.
– Egy átlagos héten mennyi idő szól az amerikai fociról nálad?
– 25-30 óra biztosan a fociról és/vagy a Sparksról szól egy héten. De
ki számolja?!
Nem győzünk eleget köszönni Andrásnak az eddigiekért, és
örömünkre szolgál, a tudat, hogy a munka továbbra is közösen folyik.
Az új szezon sorsolása is elkészül hamarosan, a részletékert kövessenek
minket a közösségi oldalainkon is!			
Tóbi Ádám
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DA B A S PÁ ROS L IG A
Több hónapig tartó páros teniszbajnokság zajlott
városunkban, a Sári Csarnokban.
A második osztályban hat csapat vívott körmérkőzéseket
egymással, ezek alapján kerültek ki a díjazottak. Harmadik helyen
ért célba a Tarjányi Corporation csapata, a Fekete-Kosztolányi duó.
Második lett a végig higgadtan, összehangoltan teniszező SuhajdaSzabó formáció. A nagy szerváiról és heves vérmérsékletéről
elhíresült Kuli irányította Janicsák-Kuli duó végül veretlenül nyerte
meg a bajnokságot, ezzel a következő szezonra az 1. ligában való
indulás jogát is kivívta.
A bajnokság első osztályában Dabas tíz legjobb páros csapata
küzdött két ötös csoportban, ahonnan a két-két legjobb duó
juthatott be az elődöntőkbe.
Az „A” csoportban 2020 legjobb dabasi páros csapata, a FritzPacsirta duó tükörsimán, szettveszteség nélkül utasította maga
mögé a többieket. A második helyen továbbjutó régi motorosok,
Szabó és Tomor szép teljesítménnyel – egyes leírások szerint –
bebizonyították, hogy a lenyugvó napnak is van ereje.
A „B” csoport helyzete drámaian alakult. A Halálos Fegyver, azaz
a Kecskés–Kohári csapat úgy tűnt, hogy nagyon pórul járt ezen a
versenyen, hiszen két vereséggel csoportkiesők lettek.
Csoportelsőként jutott tovább a mindenkit legyőző ifjú GelleHegyi páros, a második pedig a közönségkedvenc Radnai–Tarjányi
csapat lehetett volna. De csak volna, mert menet közben jött egy
drámai feszültséget keltő felismerés. Elhibázott versenykiírás miatt
azonos pontszámnál nem az egymás elleni eredmény kellett, hogy
számítson, hanem a szettarány. A Radnai–Tarjányi csapat utolsó
meccse tehát ennek tudatában nem kis terhet rakott a vállukra a
veszélyes ellenfélnek számító Czeglédi–Kosztolányi párossal
szemben. Megtörtént a dráma, Tarjányiék összeomlottak, miután
Kosztolányi megcsillantotta tenisztudását, Czeglédi sem
kegyelmezett nekik többé. Ezzel Czeglédiék, a versenyszabályzat
útmutatása szerint, bejuttatták a Kecskés–Kohári csapatot az
elődöntőbe.
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ELSÜLT A HALÁLOS FEGYVER
ELSŐ ELŐDÖNTŐ:
A Gelle–Hegyi duó esélyesnek tűnt, hogy legyőzze a Szabó-Tomor
párost és álomdöntőt játszhasson majd a másik csoportelsővel, a
Fritz–Pacsirta csapattal. Ám Szabóék fantasztikusan odatették
magukat a mérkőzésre. Szinte hibátlan játékkal, harsány,
szenvedélyes győzni akarással rontottak rá a fiatalokra. Tomor az
alapvonalról kellemetlenül kipörgő spanyol kifli tenyeresekkel
bombázta a gyengébb napot kifogó Gelle–Hegyi csapat térfelét,
míg Szabó a hálónál fegyelmezetten ütött le mindent.

Kecskés és Kohári nem csak külön-külön, de ketten együtt is
városunk legjobb teniszezői.
EREDMÉNYEK:
1. liga: 1. Kecskés–Kohári 2. Szabó–Tomor 3. Gelle–Hegyi
2. liga: 1. Janicsák–Kuli 2. Suhajda–Szabó 3. Fekete–Kosztolányi
#elírtversenyszabály #dráma #sírbólkiásvanyertekdabasnagyjai

MÁSODIK ELŐDÖNTŐ:
A Fritz-Pacsirta csapat hatalmas diadalra készült a finoman szólva
is hányattatott sorsú „lucky loser” Kecskés–Kohári páros ellen, de
arra nem számítottak, hogy a Halálos Fegyver lágy átemelgetős
stílussal ki fogja iktatni a játékból Pacsirta varázslatos hálójátékát.
Így aztán a sírból kiásott Kecskés–Kohári duó miután feltámadott,
ravasz taktikával, a nagy favorit Pacsirtáék legyőzésével
bemasírozott a döntőbe.
A HARMADIK HELYÉRT:
A csoportelsők csatájában kiélezett, két és fél órás fordulatos,
érzelmi kitörésektől sem mentes mérkőzésen az újszerű Gelle–
Hegyi formáció legyőzte a nagy népszerűséggel és szurkolói
közösséggel rendelkező Fritz–Pacsirta csapatot.
DÖNTŐ:
Szabóék feszült kezdéssel indultak neki a döntőnek, sorra hibázták
el ziccereiket, kettőshibák sorát ütötték. Mindez idő alatt a Halálos
Fegyver betárazott, majd röpke egy óra játék után el is sült. A
Kecskés–Kohári csapat pusztító erővel csapott le a döntőben, ezzel
elégtételt vett mindenkin, és bebizonyította, hogy a teniszpályákon

FELÚJÍTÁSBA KEZDTEK A HARCOSOK
Pontosabban: folytatjuk! Folyamatosan dolgozunk azon, hogy
karatekáink számára biztosítsuk az optimális edzéskörülményeket, ami a sikeres versenyfelkészülés egyik záloga is.
Most, a pandémiás helyzetben korlátozottak a közös edzés
lehetőségei. Így, míg növendékeink otthon követik az edzéstervet,
a termeket is felkészítjük a közös munkára. A nagykőrösi terem
már átalakult, és hosszas várakozás után Dabasra is megérkeztek
a tatamik. Reméljük, hamarosan együtt tehetjük őket a helyükre.
Hajrá Harcosok!
shihan Ábrahám Edit, 5. dan – Harcosok Klubja
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TOP FITNESS SE

Amennyire sok nehézség és bizonytalanság övezte
a 2020-as évet, annyira izgalmas és különleges volt a vége
a Top Fitness SE sportolói számára.
Novemberben az egyesület felkérésére egy profi fotós,
Morvai Tamás jött Dabasra, és a tornateremben gyönyörű
fényképeket készített a versenyzőkről. A lányok nagyon
élvezték a fotózást, ami különleges élmény volt mindenkinek.
Versenyzőink az őszi korlátozások alatt is részt vehettek
az edzéseken, így gyakorolhatták az egyéni koreográfiákat
és elkészülhettek az új csoportos gyakorlatok is. A
hagyományos megmérettetések ugyan elmaradtak, de a
Unity for Passion Dance Fest és a Ritmuscsapatok Országos
Táncversenye úgy alkalmazkodott a megváltozott
helyzethez, hogy online versenyt szervezett. Ezeken
sportolóink a saját edzőteremben videóra vett gyakorlatokkal
indultak. Az UPDF online versenye különösen izgalmas volt,
hiszen a bírói testület élő adásban röviden értékelte is a
produkciókat és az eredményeket is így hirdették ki.
ELÉRT HELYEZÉSEK:
UPDF Acro Dance
1. L antos Nóra, Janicsák Fanni, Lambada duó
(Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
2. Kövesdi Hédi, Gecser Enikő, Radnai Zsófia
3. Pintér Fanni, Rizmajer Boglárka
4. Bretus Lara, Sümegi Adél, 5. Fehérvári Dorka,
6. Kész Fruzsina, Nagy-Kancsár Emma, Tóth Kata
Ritmuscsapatok, Akrobatikus ’A’ kategória
1. Gecser Enikő, Radnai Zsófia
2. Janicsák Fanni
3. Venicz Hanna, Bretus Lara
5. Fehérvári Fanni
Ritmuscsapatok, Akrobatikus ’B’ kategória
1. B álint Blanka, Dori Kamilla, Bábel Csenge,
Rizmajer Boglárka, Szeibert Kincső
2. C senteri Dorina, Takács Alexa, Kész Fruzsina,
Lantos Nóra, Tóth Kata, Nagy Kata, Kövesdi Hédi
3. Atkári Anna, Nagy-Kancsár Emma, Fehérvári Dorka
4. Varga Viktória, 5. Pintér Fanni, 7. Sümegi Adél
R. L.
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BÁBEL ANTÓNIA

Kóckirálylány
Kóckirálylány királysága
Csupa kóc és tört kefe!
Hajgumikon jár felsége,
Konty és fonat ellensége,
S tiszta gubanc a feje.

Kóckirálylány odabent vár,
Boglyas fején korona.
– Jer közelebb, ifjú herceg,
E nagy utat mért tetted meg?
Titok előttem oka.

Nagyot ásít kora reggel,
Haja szála szerteszét!
Hű szolgája tálcán nyújtja,
Szemöldökét összehúzza,
S elhajítja a kefét.

Csimbók herceg, mint a szálfa,
Előadja kereken:
– Lánykérőbe érkeztem én,
A szándékom igen szerény:
Feleségem keresem.

Tálca repül, földön gurul,
Csitteg-csattog, úgy zörög.
Kóckirálylány rikolt nagyot:
– Hozhatjátok le a napot,
akkor sem fésülködök!

Szép vagy, látom, nekem való,
Kócos, bodros tünemény!
Híred elért hét határon,
Azért jöttem paripámon,
Legyen kezed az enyém!

– Felséges kis királyleány –
Szól a szolga, s csendre int.
– Új kérő jön. – Kóckirálylány
Mélyet sóhajt: – Ó, mi vár rám,
Tegnap is volt, s már megint?

A királylány lába remeg,
S szívébe cseng édes dal,
Azt dúdolja: De szép kérő,
Frizurája kincset érő,
Csapzott, kusza két szál haj!

Csimbók herceg paripáján
Vágtat büszkén a kerten.
Kopasz fején két szál haja
– Jaj, ha csak ez volna baja! –
Bozontos, fésületlen.

– Kezem tiéd, délceg lovag,
Kóckirályság hű hazád,
Torzonborzvár minden népe
Táncot lejt majd örömébe’,
S ünnepli az új királyt.

Kitartó, ő föl nem adja,
Útját nem állja sövény,
De a lova, ritka pára,
Úgy hasonlít gazdájára,
Füle közt nincs rég sörény.

Felzúgnak a nagyharangok,
Kongnak-bongnak. Hirdetik,
Csimbók király és királyné
Esküvőjén a finálé
Hajbókolás reggelig!

Vár a gyalogos vándortábor!
Jelentkezz mielőbb!

Időpont: 2021. július 28.–augusztus 3.
(7 nap, 6 éjszaka)
Helyszín: Mór–Oroszlány (Vértes)
Nehézség: közepes nehézségű túra 10–18 év közötti diákoknak
Költség: 28 000 Ft (tábor 7 nap, 6 éjszaka teljes ellátással)
+ útiköltség 3100 Ft/gyerek
Jelentkezési határidő: február 10., szerda
10 000 Ft előleg befizetésével
Bővebb információ és jelentkezési lap:
Fojta Szilvia (06-70/429-1728) és
Nagyné Horváth Anita (06-70/325-7403)
táborvezetőktől kapható
www.erdeivandor.hu

Vár a bringás vándortábor!
Jelentkezz mielőbb!

Időpont: 2021. július 5–július 11. (7 nap, 6 éjszaka)
Helyszín: Lövő–Kapuvár (Alpokalja–Fertő-táj)
Nehézség: közepes nehézségű túra 10–18 év közötti diákoknak
Költség: 28 000 Ft (tábor 7 nap, 6 éjszaka teljes ellátással,
kerékpárhasználat, kerékpáros táska, bukósisak, láthatósági
mellény) + útiköltség 7000 Ft/ fő
Jelentkezési határidő: 2021. február 10. szerda
10 000 Ft előleg befizetésével
Bővebb információ és jelentkezési lap:
Tóth Erika (06-70/779-3154 ) és
Nagyné Horváth Anita (06-70/325 -7403)
táborvezetőktől kapható
www.bringasvandor.hu
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EGÉSZSÉG

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

Dabas Város Önkormányzata megüresedett
területi védőnői állásra pályázatot hirdet.
Jelentkezéstől függően betölthető az állás,
díjazása az egészségügyi szolgálati jogviszony
szerinti besorolás alapján történik.
Jelentkezni az állás betöltse érdekében
a Dabasi Szakorvosi Rendelőintézet
vezető asszisztensénél lehet.

2021. január–február
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ILYEN EGY
TÖKÉLETES AJÁNLAT
OCTAVIA PERFECT
AKÁR 6 699 000 FT-TÓL

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A ŠKODA OCTAVIA Perfect kizárólag limuzin karosszériával elérhető, indulóára 6 998 250 Ft (motorizáltság, 1.0 TSI 110LE).
A feltüntetett 6 799 OOO Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett OCTAVIA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A további részletekről
érdeklődjön márkakereskedésünkben! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig. Az akció érvényessége 2020.12.31-ig tart, az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk. A megadott értékek
a típusjóváhagyás során rögzltett, 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.
A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása, 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása, 113-130 g/km

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

skoda_suv_180x130_porsche_m5.indd 1

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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