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Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét. Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre
egyformán. Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid s a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, melynek
melegítésére rendelik.
Weöres Sándor
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

Tisztelt Dabasi Polgárok!
A koronavírus-járvány miatt, figyelembe véve a vírus terjedését és a hatályos
intézkedéseket a március 15-i nemzeti ünnepünkön tartandó városi megemlékezés
megtartásáról és lebonyolításáról a márciusi Dabasi Újság lapzártája után döntünk.
Kérjük Önöket, hogy figyeljék a városi honlapot, Dabas Város hivatalos facebook
oldalát, valamint a Rádió Dabas és a Dabas Televízió médiafelületeit!
Megértésüket köszönjük!

A női lélek nem alkot, hanem megért,
nem okoskodik, hanem megérez,
nem tud, hanem megsejt.”

Március 8.
Csáth Géza

Minden Kedves Hölgy Olvasónknak
jó egészséget, áldott, boldog jövőt,
teremtő életet kívánunk!
Kőszegi Zoltán polgármester
és a Dabasi Újság szerkesztősége
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A KISVONAT
IDÉN IS BÉRELHETŐ!
BÉRELJE KI ÖN IS:

∙ esküvőre,
∙ iskolai, céges rendezvényekre,
∙ csapatépítő tréningekre,
∙ ballagásokra, fesztiválokra,
∙ családi programokra,
∙ városnézésre.
Bérlések alkalmával a bérleti díj:
7875 Ft+Áfa/óra (br. 10 000 Ft)

Részletek és megrendelés:

+36 20 370 7803

WWW.DABAS.HU
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RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

Ahogy előző számunkban írtuk egy „fényes” meglepetéssel készültünk.
Február elején a házasság hetében felállítottuk a Szent István téren a
Szívkaput, amit bevallottan szeretnénk, ha 2021-ben a szerelmesek,
házastársak, családok találkozóhelyévé válna. Örülünk a sok pozitív
visszajelzésnek, és hogy a szívkapu máris a város szimbólumává vált,
valamint sikerült kicsit színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
Igaz ugyan, hogy a koronavírus-járvány még mindig megnehezíti
napjainkat, nem tudunk felhőtlenül együtt lenni, de azon ügyködünk, hogy
mindig belecsempésszünk egy kis vidámságot a város életébe.

Ne feledjük: együtt könnyebb!

GONDOLATOKA CÍMLAPHOZ
Dabason az idei év a Családok éve. Szeretnénk élettel, történetekkel,
tettekkel és remélhetőleg hamarosan rendezvényekkel is megtölteni
ezt a mottót.
A márciusi lapszámtól szeretnénk hónapról hónapra egy fotón
keresztül bemutatni egy-egy olyan dabasi családot, akik ezer szállal
kötődnek a városhoz, meghatározó szereplői közösségi életünknek,
érdekes, ismert vagy kevésbé ismert személyek.
Címlapunkon dr. Radvánszki Ida és dr. Pásztor Endre, valamint
tizenegy unokájuk látható. A házaspár 1976. április 1-je óta él
Dabason és ezalatt az elmúlt 45 év alatt a város meghatározó
személyei lettek. Kevés olyan család él ma városunkban, akik ne
ismernék és ne lettek volna valamilyen kapcsolatban Radvánszki
doktornővel, aki háziorvosként, ügyeleti doktorként több tízezer
embert gyógyított, és a mai napig nyugdíjasként is számítani lehet
rá a központi orvosi ügyeleten.
Az unokák is ismerősek lehetnek sokaknak, hiszen a városi
rendezvényeken rendszeresen elkápráztatják a közönséget
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néptánc- és énektudásukkal, zenei tehetségükkel, színészi
adottságaikkal.
Nem volt egyszerű összeterelni ennyi embert és ennyi
generációt. A legnagyobbak már egyetemre, főiskolára járnak és
komoly hivatást választottak maguknak. A legkisebbet pedig tíz
percig igyekeztünk meggyőzni mindannyian, hogy miért is lesz neki
jó, ha lefotózhatjuk.
Miközben a bábeli zűrzavarban elköszöntem, ahogy a büszke
nagymama süteményt csomagolt a Budapestre induló
egyetemistáknak, és a minden csínyre kapható nagypapa a
kisebbeket ugratta, arra gondoltam így kívülállóként, hogy ebben a
kavalkádban van valami megfoghatatlan nyugalom, rend és
szeretet.
Köszönöm a családnak, hogy vállalták a fotózást, és remélem,
hogy mindenki olyan szeretettel néz a címlapra, amilyen szeretettel
készült.
Karlik
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DABAS A JÓ EMBEREK KÖZÖSSÉGE
Tavaly egy szeles, hideg, szerdai napon kerestem fel Kőszegi Zoltánt
az otthonában, amikor egy kifejezetten jókedvű, nagy tervekkel teli
beszélgetés zajlott le közöttünk.
Most is egy februári szerdán beszélgettünk náluk. Kint ragyogó
napsütés és jóidő, bent egy kicsit borúsabb hangulat, de összességében
megingathatatlan optimizmus, lendület és energia volt jelen.
Egy év telt el a két interjú között, mégis néha úgy éreztük, hogy
a tavalyi év maga az örökkévalóság, néha pedig, hogy fénysebesen
átszáguldott rajtunk. Egy biztos, mindenkiben mély nyomott hagyott.
– Tavaly azzal kezdtük, hogy H-vitamint
mindenkinek, és nagy reményekkel
indultunk neki az évnek, majd jött a
koronavírus a világkörüli turnéjával.
Hogyan élted meg a 2020-as esztendőt?
– A tavalyi év nagyon nehéz volt. Állni
kellett a sarat, naprakésznek kellett lenni,
döntéseket kellett hozni, fizikailag bírni a
strapát, aztán a végére kiderült, hogy
inkább a lelkierőre van nagyobb szükség.
Bevallom, h og y é v vé gére lelkile g
elfáradtam. Annyi dolog jött össze,
elsősorban a Covid-19 következtében. Teher,
ami rám hárult, a döntések felelősségének a
súlya, azokat jól bírtam, de amikor ezekhez
pá ro sul t ak ve s z te s é g ek , amikor a
rokonságból, baráti körből veszítettem el
embereket, és még a családommal is
megtapasztaltuk a Covid-19 közvetlen
hatását, ez így együttesen az év végére
teljesen kifacsart. De a reményt és a
hitemet nem tudta elvenni vagy megváltoz
tatni. Úgy érzem, nagyobb energiával
jöttem ki a dologból, és már azon
gondolkodom, hogy hogyan tudom még
aktívabban élni és hasznosabbá tenni az
életemet, illetve hogyan fogunk ezen a
nehéz, veszélyes időszakon túllendülni.
– Te is és közvetlen családtagjaid is
megfertőződtetek a vírussal. Átérté
kelődtek a dolgok benned?
– Tényleg úgy fogalmaznék, hogy egy új
életre készültem és készülök. Annyi
tapasztalatot szereztünk az elmúlt egy
évben, amit egy egész generációnyi idő
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alatt is nehezen tud az ember összeszedni.
Valahogy megtanultuk másképp látni a
világot. Jobban értékelni azt, ami van,
jobban megbecsülni azt, amit megterem
tettünk és belátni, hogy sérülékenyek, apró
pontok vagyunk a világm indenségben.
Viszont ez a sok apró pont ha összeadódik,
akkor egy nagyon erős egységgé kovácso
lódva sok mindent át tud vészelni.
Számomra korábban sem volt kérdés, de
most még inkább bebizonyosodott, hogy
Isten segítsége nélkül az ember egy
törékeny kis csónak a nagy óceánon. Ha
valakinek megvan az erős hite, akarata,
kitartása, vannak gyökerei, van kivel
összekapaszkodni, akkor szinte mindenen
túl tud jutni.
– Márciusban, ahogy jöttek a rossz
hírek és korlátozások a városban mind
annyian egy nagy szép és erős összefo
gást tapasztalhattunk. A rossz dolgokról
mindig kicsit többet beszélünk, de most
nézzük a helyzet pozitív oldalát. Melyek
azok az események, történések, amiket
tavaly jó dologként éltél meg?
– Az összefogás. Az áldozathozatali
készség egyénileg és a vállalkozások, cégek
vezetőiben is. Mindenki első helyre helyezte
az embert. Nem azért akarták a saját
dolgozóikat védeni, hogy a termelésük
biztosítva legyen, hanem tényleg meglátták
az embert. Jó volt látni, hogy cégvezetők,
vállalkozások úgy álltak hozzá az egész
helyzethez, hogyan tudják a legkisebb
emberi veszteséggel és legkevesebb

egészségügyi károsodással átvészelni a
járványt. Természetesen ezután jött az is,
hogy az embereknek a biztonság is kell, a
megélh etés megőrzése. Ebben is óriási
összefogás volt. Az adakozás, a felajánlások
– akár az önkéntes munkára, akár mások
megseg ítése –, anyagi támogatások,
eszközök beszerzése, kölcsönadása. Tényleg
minden jó szándék megmutatkozott. A több
mint két évtizedes polgármest erségem
legnehezebb évét éltem meg, viszont az
e g yik l e g s zebb et is , m er t sok s zor
megtapasztalhattam a jóindulatot, az
összefogásra való hajlamot, az áldozat
hozatali készséget, és mindezt hatványo
zottan. Azt megérezni, mindenki azt
gondolta, hogy ebben feladata van, hogy
tehet valamit, ez egy óriási erőt és bizton
ságot is adott az én mindennapjaimban. Ha
nem kerülünk ebbe a helyzetbe, ezek nem
jelentek volna meg ilyen mélységben és
intenzitással. Olyan emberek jó tulajd on
ságait ismerhettem meg, akikről korábban
nem gondoltam volna, hogy képesek ilyen
helyzetben, így gondolkodni, így cselekedni.
Bebizonyosodott, hogy azok az emberek is
nagyon jó szándékúak, akik a hétköz
napokban ezt nem tudják így megmutatni,
mert maga az élethelyzet nem ezt hozza.
Viszont, ha baj van, akkor igenis előjönnek
ezek a nagyszerű emberi tulajdonságok.
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Magán a koronavíruson kívül nem is tudnék
hirtelen negatív dolgot megemlíteni. Biztos
volt, ami akkor rosszul esett, de összes
ségében a jó dolgok maradtak meg bennem.
Az országban és az egész világon nagyon
sok negatív jelenség mutatkozott meg, nem
mondom, hogy mi egy sziget vagyunk, de
néha annak éreztem Dabast. Látva a híreket,
jól esett, hogy nálunk nem volt nagyfokú
ellenállás az intézkedésekkel kapcsolatban. A
fegyelmezettség, a szabályok betartása
nem okozott gondot a város lakóinak, ez
nagyon megnyugtató volt.
2004. december 5-én nagyon szomorú
voltam és úgy éreztem, hogy nem vagyok
tisztában azzal, milyen közösségnek vagyok
a választott vezetője, mert sokkal jobb
eredményre számítottam akkor. Ezzel
szemben most épp az ellenke zőjét
mondhatom. Tudtam, hogya város, amelyet
vezetek, jó emberek közössége, de 2020ban ez még inkább megerősödött bennem.
Ez az érzés kompenzálta a 2004-es
fájdalmas emléket. Látszik, hogy nemcsak
az egyén, hanem egy közösség is tud
fejlődni, lelkileg g yarapodni. Sokat
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változ tunk , é s e z a neh é z időszak
megmutatta, hogy a változás pozitív irányú
volt.
– A tavalyi év mottóját is, ha lehet ezt
mondani, egészen jól eltalálta a város
vezetése.
– Azt tapasztalatam, hogy az életben
sokszor nem vagyunk eléggé hálásak az
ajándékba kapott dolgokért. Mindent
természetesnek veszünk és nem tudjuk
megköszönni sem az apró, jó dolgokat, de az
igazán nagy dolgokért sem vagyunk eléggé
hálásak. Azt mondtam, hogy legyen a 2020as év, az az év, amikor felhívjuk arra a
figyelmet, hogy tudjunk köszönetet
mondani, h álát adni. Január elején
meghirdettük a Köszönet és Hálaadás Évét,
de már március 15-ét sem tudtuk együtt
megünnepelni, itt volt a nyakunkban a vírus.
Láttuk a mindennapokban, hogy mennyi
mindenért és milyen sok embernek kell hálát
adnunk és köszönetet mondanunk. Ez az
egész évben végig kísért, és ez tart tovább
most is. Ráadásul elkezdtünk egy új évtizedet
is. A családok szerepe, fontossága, mint egy
biztonsági zóna az életünkben talán a

legfontosabb dolog. Ilyen biztonságot és
ilyen napi szintű szeretethalmazt nem lehet
felfedezni sehol. Vannak baráti, emberi
közösségek, ahol ideig-óráig nagyon
ideálisnak tűnő napokat, éveket lehet
eltölteni, de azért a család mégis egy olyan
kötelék, ami hosszú távú elköteleződés, és
egy sokkal mélyebb tartalmú emberi
közösség. Fontos ugyanakkor, hogy a család
jól töltse be a funkcióját. Ezért is kap nálam
és a város politikájában is ekkora szerepet a
családokra való fókuszálás és odafigyelés.
Látva a családok sérülékenységét a világban,
legalább Dabason adjunk minél nagyobb
biztonságot és minél nagyobb szerepet
ennek a szeretetközösségnek. Ezért hir
dettük meg idén a „Családok évét”.
– A család mindennek a magja, amiből
további kapcsolatok, döntések és csele
kedetek születnek. Hogyan lehet egy
ilyen mély fogalmat kézzelfoghatóbbá
tenni?
– Épp ma volt két olyan megbeszélésem,
ahol a másokról való gondoskodás volt a
téma. Gyakorlatilag veled és általad az
olvasókkal osztom meg először, hogy
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elhatároztam, ezt az évtizedet is valaminek
a jegyében kellene elindítani. A 2021. év a
Családok Éve, de ez az évtized legyen az
„Együttérzés, Szolidaritás, Segítségnyújtás
Évtizede” itt Dabason. Először a szűk
közösségünkben, a városunkban próbálunk
meg minél nagyobb szolidaritással olyan
szociális és biztonsági hálót szőni, ami olyan
sűrű, hogy azon nem tud átesni senki,
mindenkit fent tud tartani. Majd nézzünk
körül, hogy az országban vannak-e olyan
helyek, ahol mi dabasiak segíthetünk. Tovább
kell vinnünk a nemzeti együttérzést is, hogy
az elszakított területek magyarjainak is
segítsünk, hiszen ez is régóta része a városi
politikának. És nézzünk távolabbra a
világban. Az egész kozmoszban a mi kis
Földünk egy apró pont, mint ahogy mi
egyénileg is apró pontok vagyunk a bolygón.
Úgy érzem, hogy hatalmas felelősségünk
van, hiszen mi egy jómódban élő világrész
polgárai vagyunk és nekünk erkölcsi
kötelességünk segíteni a szegényebb sorsú
földrészeken élőkön. A helyi problémák
kezelésén, az itteni rászorulók segítésén túl,
vegyük észre a nemzettársinkat, és vegyük
észre akár más földrészen szenvedő ember
társainkat. Ebbe az irányba szeretném
elvinni a város közösségét, hogy legyünk
példamutatók ebben, legyünk mi egy
zászlóshajó ezen a területen is.

Nagyon számítok a város lakóira ebben
is. Az ajtóm, ahogy eddig is, most is nyitva
áll minden jószándékú, tettre kész ember
előtt. Képesnek lenni arra, hogy másokon
segítsünk, hogy a saját javainkból fel
tudjunk ajánlani, legalább annyira nehéz,
mint egy terített asztaltól felállni. Ahogy
arra is képes az ember, hogy nem addig
eszik, amíg ennivalót lát, ugyanígy képesnek
kell lenni arra, hogy a saját dolgomat
háttérbe helyezzem azért, hogy az ember
társamnak segítsek. Ebben nekünk euró
paiaknak és jóléti társadalomban élőknek
óriási felelősségünk van. Mint vezetőnek,
nekem személyes példát kell mutatnom,
remélem, erre sok lehetőségem lesz.
Mutassuk meg azt, hogy családban élni jó,
erősítsük meg, hogy a város egy összetartó,
nagy család, és a sok jó család pedig egy
nemzeti erőt tud adni. Az ilyen szere
tetközösségek alapozzák meg a felelős
ségteljes össztársadalmi létet.
– Ahogy egy családnál, úgy egy
városnál is van egy büdzsé bevételekkel,
kiadásokkal, tervekkel, álmokkal.
Mennyire kell meghúzni a nadrágszíjat?
– Optimista vagyok, de nem lesz egy
szerű. Nem mennék bele a részletes
költségvetésbe, hiszen arról is órákat lehetne
beszélni. Az állam rengeteg bevételről
mondott le, az iparűzési adó 50%-a a

vállalkozóknál marad idén, e z zel is
támogatva a gazdaság újraindítását. Én azt
vallom, hogy soha ne mondjunk le az
álmainkról! Még ha néha meg is kell húzni
azt a bizonyos nadrágszíjat, ha néha át is kell
gondolni a terveinket. Együtt, közös erővel
meg tudjuk oldani a problémákat. Ahogy
egy családban előfordul, hogy mérlegelni
kell, hogy a nagyobbik gyerek még kibír egy
hónapot abban a cipőben, de a kisebbnek
már muszáj újat venni, ugyanígy kell egy
városi problémát is mérlegre helyezni.
Miként a testvérek is megértik, hogy előbb
utóbb mindenki sorra kerül, akként kell a
város lakóinak is megérteni, hogy senki
nincs elfelejtve, de néha muszáj rangsorolni
a gondokat. Több mint 17 ezren élünk a
v á r o s b a n , i g ye k s z ü n k m i n d e n k i r e
odafigyelni, mindenkinek segíteni, a
közösségi igényeket kielégíteni. De ehhez
idén még több türelmet és megértést kérek
mindenkitől.
– A koronavírus miatt a fél világ
elke zdett – n ag yon h elyesen –
vitaminokat szedni. A már jól teljesítő
dabasi speciális H-vitamin, mint hála
mellé, mit írnál még fel receptre?
– A H-vitamin mellé, az E-vitamin is elfér,
vagyis az együttérzést és empátiát írnám fel
idénre.
Karlik Dóra

VÁ R O S U N K L E G I F J A B B L A KÓ I
Baba
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Anya

Született

Baba

Anya

Született

Földvárszki Gréta

Szőnyi Dóra

2020. 10. 26.

Tóth Hanna Szófia

Bagó Nikolett

2021. 02. 03.

Erős Zoltán

Földes Anna Kitti

2020. 12. 26.

Lang Zoé

Lauter Ágnes

2021. 02. 02.

Megyeri Vendel

Halengár Bianka

2021. 01. 16.

Lázár Csenge

Szabó Tünde Adrienn

2021. 02. 08.

Tóth Kende

Nagy Viktória

2021. 01. 19.

Czene Emma

Csokó Nikoletta

2021. 02. 10.

Péli Máté

Benkovics Emese

2021. 01. 19.

Pócsik Ákos

Kárpáti Anett

2021. 02. 12.

Juhász Milán

Kiss Nikolett

2021. 01. 20.

Kovács Mirkó

Kovács Katalin

2021. 02. 12.

Bálint Zoltán

Czifra Melinda

2021. 01. 24.

Buncsák Kende

Gombos Viktória

2021. 02. 12.

Bukovszki Bella Jázmin

Garajszki Zsuzsanna

2021. 01. 26.

Kovács Mirkó

Sponga Tímea Gabriella

2021. 02. 14.

Juhász Ottó Noel

Vadász Ida

2021. 01. 29.

Szick-Komjáthy Rebeka

Komjáthy Ágnes

2021. 02. 14.

Deme Leila

Furus Rachel Vivien

2021. 01. 29.

Farkas Roland

Szalai Zsuzsanna

2021. 02. 15.

Lakatos Eszmeralda Ketlin Lakatos Eszmeralda

2021. 01. 30.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2021 februárjában kötöttek házasságot:
február 12.
Lakatos Antal János–Lakatos Mária Magdolna
február 13.
Berényi Gábor–Durai Hajnalka
Gavló Gergő–Molnár Bianka
55 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
február 19.
Podoba István–Prigyeni Teréz
40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
február 27.
Zsolnai Gábor–Tuska Ibolya
30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
február 2.
Joó Tibor Csongor–Szőnyi Adrienn
25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
február 17.
Jarábik Csaba–Garajszki Ágnes
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
február 2.
Balázs József–Bollog Erika
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
február 5.
Pacsirta Levente–Süveges Tímea

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

ORCI

GONDOLATSZILÁNKOK

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név
Temesi István Jánosné
(Füredi Ilona)
Kancsár Sándorné
(Krizsán Julianna)
Balog Vince
Forczek Jánosné
(Gogolák Ilona)
Forgács Mihályné
(Farkas Rozália)
Németh Jánosné
(Takács Terézia)
Gulai Ferencné
(Horváth Terézia)

Született

Kor

1921. 02. 01.

100 éves

1923. 02. 15.
1924. 02. 07.

98 éves
97 éves

1926. 02. 12.

95 éves

1927. 02. 16.

94 éves

1927. 02. 27.

94 éves

1930. 02. 18.

91 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

1%

TISZTELT ADÓZÓK!
Kérjük, hogy adójuk 1 százalékának
felajánlásával támogassák
a rászoruló diákok révfülöpi táboroztatását!
Alapítványunk adószáma: 18664658-1-13
Köszönjük!
Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítvány

TISZTELT ADÓZÓK!

1%

Kérem, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák a Gyóni Művészeti Óvodákat
Támogató Alapítvány tevékenységeit,
amellyel a gyóni Mesevár és Lurkó,
valamint a Szőlőkert Óvoda

működését segítjük, környezetét fejlesztjük.

Adószám: 18210888-1-13

Köszönettel: Feldman László kuratóriumi elnök

2021. március
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BEFEJEZŐDÖTT DABASON A FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ
LÉTESÍTMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE,
VÍZGAZDÁLKODÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE
Dabason a felszíni csapadékvíz-elvezető létesít
mé
nyeinek fejlesztése, vízgazdálkodásának korszerűsítése
valósult meg, a PM_CSAPVÍZGAZD_2018/49 azonosító
számú pályázat keretében, 168,95 millió Ft támogatási
összeg felhasználásával.
Dabas Város Önkormányzata 2019 januárjában pályázatot
nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezető
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén
címen meghirdetett pályázati felhívásra a település felszíni
csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztésére,
vízgazdálkodásának korszerűsítése.
A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2019.
december 18-án lépett hatályba. A támogató Pénzügy
minisztérium, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója
2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja
2014–2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések elő
irányzatból 168,95 millió Ft támogatási összeget biztosít.
A fejlesztéshez kapott támogatáson felül Dabas Város
Önkormányzata 30,94 millió Ft saját forrást biztosított a
megvalósításhoz.
A kivitelezési munkálatokat a TRANS-IT 2002 Kft.
2020. május 4-én kezdte meg és 2020. december 18-án
fejezte be.
Atervezett rekonstrukció mind a három településrészen
megvalósult Gyónon, Dabason és Sáriban is. A fejlesz
téssel érintett utcák: Rozmaring u., Láp u., Patak u., Vak
Bottyán u., Kaparási u., Béke u., Móricz kert u., Dr. Halász

Mihály u. és 3 befogadó: a Kaparási utca végén, valamint a
Dr. Halász Mihály utcai 2 és 3-as tó.
A beavatkozások a három különböző településrészen,
településrészenként egybefüggően, de területileg elkü
lönülve valósultak meg, figyelembe véve a településrészek
vízrajzi helyzetét, a korábbi csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatos fejlesztéseket, valamint az elmúlt évtize
dekben tapasztalt csapadékvíz okozta problémákat,
veszélyhelyzeteket. A beavatkozási terület Dabas város
belterületi főútjától dél-nyugatra eső területein valósult
meg a település belterületén. A település minden érintett
településrészén a beavatkozási helyek közelében a bel
területi határhoz közel Natura 2000 besorolású vé
dett területek helyezkednek el, amelyeken a fő víz
gazdálkodási szempont a felszíni és felszín alatti vizek
helyben tartása. A tervezett beruházás a lakóingatlanok
védelme érdekében a veszélyeztetett lakóövezetektől el-,
de a település területén meg- és visszatartja az ökológiai
szempontból nagy jelentőséggel bíró csapadékvizeket.
A város célja a víz, felszíni víz, belvíz által okozott
veszélyeztetettség csökkentése a város belterületein,
beépítésre szánt területein, a csapadékvíz biztonságos
elvezetése érdekében történt csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése, a belvízelvezető infrastruktúra
fejlesztése.

TISZTELT ADÓZÓK!
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII.
törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően – 2021.
január 1-jétől – a gépjárműadóval kapcsolatos hatósági
ügyintézést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban:
NAV) látja el.
A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra a NAV határozata szerint
járó gépjárműadót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell
megfizetni.
Kérjük, vizsgálják felül a gépjárműadó átutalási megbízásaikat és a
2021. január 1-jétől kezdődő adózási időszakra, már ne utaljanak, ne
fizessenek gépjárműadót az Önkormányzat gépjárműadó számlájára.
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Felhívjuk, figyelmüket, hogy az Önkormányzat gépjárműadó
számlájára tévesen befizetett adót, csak az adózó külön kérelmére
lehet visszautalni, vagy átvezetni más adószámlára.
2021. január 1-jétől kezdődő adózási időszakra gépjárműadó
tekintetében kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak.
2020. december 31-ig keletkező gépjárműadót, illetve e
időpontig nyilvántartott hátralékokat még adóhatóságunk köteles
kezelni és beszedni. 			
Hatósági Iroda

WWW.DABAS.HU
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TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzathoz 2021. évre
fizetendő:
Helyi iparűzési adóelőleg első félévi részletének befizetési
határideje: 2021. március 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója első félévi részletének
befizetési határideje:2021. március 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó első félévi részletének befizetési határideje:
2021. március 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A 2020. évi talajterhelési díjbevallás benyújtásának
és befizetésének határideje: 2021. március 31.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200088
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék
számlára, illetve a kiszabott bírságot a 6440009910980305-00000000 számú Adóbírság számlára kell
megfizetni.
Az értesítéshez mellékelt csekket a Magyar Posta Zrt.
kirendeltségein lehet befizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak
érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén
végrehajtást kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás
stb.).
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen
problémájuk merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Hatósági
Irodáját kereshetik személyesen, vagy telefonon.
– Iparűzési adó
561-289
II. em./213. szoba
– É pítményadó, talajterhelési díj,
adópótlék
561-265
II. em./ 213. szoba
– Kommunális adó, gépjárműadó 561-243
II. em./212. szoba
A Hatósági Iroda munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu - gépjárműadó, kommunális adó
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
markus.erika@dabas.hu - iparűzési adó
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Hatósági Iroda

2021. március

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
A 2020. évről a talajterhelési díj bevallások beküldési és
megfizetési határideje: 2021. március 31.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.
(továbbiakban: Ktd tv.) alapján a talajterhelési díjra vonatkozó
szabályok 2004. július 1-jétől léptek életbe. A törvény alapján a
talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki
h el yi vízg a z d á l ko d á si h a tó s á g i e n g e d é l y a l a pj á n
szenny vízelh el ye zést alkalmaz és a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, azaz váro
sunk belterületén mindenkit, aki nincs rákötve a
csatornahálózatra.
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania,
bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet
követő év március 31-ig.
A DAKÖV Kft. szolgáltatja azon fog yasztók adatait, akiknek
vízfogyasztása volt, de a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
A DAKÖV Kft. által megadott vízfogyasztás alapján az
Adóhatóság küldi meg a bevallási nyomtatványt, melyben a
DAKÖV Kft által szolgáltatott adatokat előre beírjuk, és a kitöltési
segédletet, melyben a díjfizetés alapjául szolgáló díjalapot
és a fizetendő díjat ki kell számítania és a díjat meg kell
fizetnie a bevallás benyújtásával egyidejűleg.
Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy – a hatályos
jogszabályok alapján – ameddig a közcsatornára való rákötés nem
valósul meg, addig talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli
őket. Azon fogyasztók, akik valamilyen oknál fogva nem kaptak
bevallási nyomtatványt és kitöltési útmutatót, de kellett volna,
kérjük jelentkezzenek az Adóhatóságnál. Nagyon lényeges, hogy a
bevallási nyomtatványon közölt elfogyasztott víz mennyiségét a
saját számláik alapján ellenőrizzék, amennyiben eltérés
mutatkozik, a DAKÖV Kft.-nél rendezzék. Az Adóh atós ág a
DAKÖV Kft. által szolgáltatott lista alapján dolgozik.
Adóhatóság

ELMARAD IDÉN
A NÉPSZÁMLÁLÁS!
A tízévente ismétlődő teljes körű, kötelező népszámlálást
Magyarország Kormánya a 45/2021.(II:5) rendeletével a
koronavírus-járvány terjedése miatt elhalasztotta.
Az összeírás várhatóan 2022. október és november
hónapban kerül megtartásra.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző
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ANYAKÖNYVI
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

VENDÉGLÁTÓIPARI
EGYSÉGEK BESOROLÁSA

2021. február 1-től jogszabály módosulása miatt, ha változik a
házasulók neve a házasságkötéskor, akkor a házassági szándék
bejelentésekor kerül sor a fénykép és az ujjlenyomat felvételére a
személyes okmányokhoz. A rendszer tárolja a felvett fényképet és
ujjlenyomatot, majd a házasságkötés után kerül legyártásra az
okmány, így már nem kell az Okmányirodába menni a házasságkötés
után az átírattatásra. Az új okmányok postázásra kerülnek lakcímre,
vagy a megjelölt okmányirodában átvehetők.

2021. január 1-jével a vendéglátóhelyek tekintetében egy
korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely
segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.
Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a
hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új
besorolások a következők:
• étterem;
• büfé;
• cukrászda;
• kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely;
• italüzlet, bár;
• zenés-táncos szórakozóhely;
• munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely;
• gyorsétterem;
• rendezvényi étkeztetés;
• alkalmi vendéglátóhely.

A házasságkötési szándék bejelentéséhez szükséges, mindenképpen
hozzák magukkal első házasság és magyar állampolgárság esetén:
• személyi igazolvány,
• lakcímkártya
• születési anyakönyvi kivonat
• ha van érvényes jogosítvány
• ha van érvényes útlevél
Második házasság esetén jogerős bírósági végzés, vagy záradékolt
házassági anyakönyvi kivonat.
A 2021. február 1. előtt felvett házassági szándék bejelentéseknél
annak, akinek változik a neve a házasságkötés időpontja előtti 7.
napig be kell jönnie és a fényképezést pótlólag el kell végezni.
Kérem, hogy a megadott elérhetőségeken előzetesen
egyeztessenek időpontot.
Amennyiben házassági névmódosításra kerül sor, az új okmányokat
az illetékes kormányablakban igényelhetik az ügyfelek.
Anyakönyvi Hivatal

KEDVES SZÜLŐK!
TISZTELT ADÓZÓ ÁLLAMPOLGÁROK!
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget

Az új rendszer 2021. január 1-jén hatályba lépett. A kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban Kr.) 31. §-ban foglaltak értelmében a január
1-jéig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemel
tetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a
jegyzőnek, hogy mely típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek.
Mindezek alapján kiküldésre kerül minden vendéglátó ipari egységet
üzemeltetőnek egy nyilatkozat, mely a Kr. 4. mellékletében foglalt
vendéglátóhely típusokat és azok jellemzőit tartalmazza. Ezt kitöltve
legkésőbb 2021. március 31-ig kell visszajuttatni hivatalunkba.
Hatósági Iroda

A Sári Szlovák Nemzetiségi Óvoda gyermekei óvodai
körülményeinek fejlesztése érdekében köszönettel
fogadják támogatásukat, melyet a rendelkező
nyilatkozaton az alábbi adószám ill.

1%

teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk

név feltüntetésével tehetnek meg:

meghatározott részéről rendelkezzenek, így adójuk egy

ADÓSZÁM: 18680638-1-13

része a megjelölt civil és/vagy egyházi

NÉV: NAPRAFORGÓ ÓVODAI ALAPÍTVÁNY

kedvezményezettekhez kerüljön.

Az idei esztendőben is van lehetősége, hogy a 2020. évi
személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja a
„Napraforgó” Óvodai Alapítvány javára.
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Felajánlásaikat előre is köszönjük a gyermekek nevében!
Fojta Piroska

Mrázné Csernák Ilona

alapítvány elnöke

intézmény vezetője

WWW.DABAS.HU

MINDENNAPI ÉLETÜNK

#mienkater
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Dabas Város Önkormányzata továbbra is harcol az illegális
hulladék lerakókkal. További kamerák vásárlásával fokozzuk a
személyes megfigyelést külterületeinken, kiárkolással,
sorompózással igyekszünk a nem használt útvonalakat
megkímélni az illegális szemét elhelyezésétől. Emellett tervezzük
a térfelügyeleti kamerarendszer bővítését is. A tetten ért
szemetelőkkel szemben minden esetben eljárunk, feljelentést
teszünk a dabasi rendőrkapitányságon.
Tettük ezt a mellékelt fotón szereplő egyénekkel szemben is, akik
közül egyikük a kép tanulsága szerint az állomás parkolójában a

használtruha-gyűjtőkonténerbe egész egyszerűen belemászott,
a benne lelt ruhadarabokat kidobálta, majd kimászott. A ruhák
átválogatás után a nekik tetszőt elvitték, a többit a földön
szanaszét hagyták, amely jelentősen csúfította az állomás
környezetét.
Mindezt a kihelyezett kameráink rögzítették. A konténer
tulajdonosa is feljelentést tett lopás miatt, az ügy elbírálása
folyamatban van.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8 és 16 óra között ügyeletet tartunka járványügyi korlátozások feloldásáig!

FELHÍVÁS! Megkérjük a csoportjainkba járókat, hogy a náluk lévő használatra átadott eszközöket
(cipők, népviselet, népi hangszerek, stb.) mielőbb hozzák be leltározásra az irodánkba! Köszönjük!

KOSSU TH H ÁZ GAL ÉR I A ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ

HALÁSZ BOLDIZSÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR

A járványügyi korlátozások érvényben maradásáig
intézményünk látogatót nem fogad.
Az aktualitásokat közzé tesszük facebook- és
weboldalunkon.

A járványügyi korlátozások ideje alatt a 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

„KEREK AZ ÉN VILÁGOM, MERT KÖRBEVESZ A CSALÁDOM”
– a dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
A tárlat megtekintésére személyesen a járványügyi előírások
függvényében lesz csak lehetőség.
A kiállítás anyagát digitális formában is elérhetővé tesszük március
15-ét követően a www.kmkdabas.hu oldalon.
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péntek: 10.00–14.00; szombat: 10.00–12.00
A járványügyi intézkedések miatt nyitvatartásunk
változhat, amiről az aktuális információkat megtalálhatják
facebook-oldalunkon!
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

NEMES-KÚRIA
KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
A közösségi színtér zárva tartása alatt
az elmaradó kézműves délutánjainkat
szeretnénk pótolni oly módon,
hogy hétről hétre egy-egy
videós összeállítást készítünk Önöknek.

Bontási hulladék és építési sitt

Ezek a felvételek facebook-oldalunkon
elérhetőek! Bízunk benne,
hogy mihamarabb találkozhatunk!
Takácsné Anita

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

DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI
HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
Kedves Látogatóink!
A Járványügyi veszélyhelyzet miatt elindítottuk
intézményünk Facebook-oldalát, ahová hetente
friss kulturális témájú tartalmakat töltünk fel.
Az újraindításig kövessék
a Dabasi-szőlők Közösségi Ház oldalt!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA
adója 1%-ának felajánlásával
a Dabas és térségében élő
vak és gyengénlátó emberek
életminőségének javítását,
érdekeik védelmét és a részükre nyújtott
szolgáltatásaink működését és fejlesztését!

1%
Egyesületünk adószáma:

18711365-1-13

Köszönettel,
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete

2021. március
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KORONAVÍRUS VÉDŐOLTÁS
GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
Magyarország elérkezett ahhoz a ponthoz, hogy az egészségügyi
dolgozók és a szociális intézmények után elkezdődött a védő
oltásra regisztráltak oltása is. Hazánkban csak a hatóságok által
engedélyezett oltóanyagok kerülnek alkalmazásra és a védő
oltások nem okozhatnak COVID-19 betegséget. Fontos kiemelni,
hogyha tudományos tények és publikációk alátámasztják egy
védőoltás hatásosságát, nincs olyan vakcina, amivel ne olttat
hatnánk be magunkat! Annak érdekében, hogy a védőoltásra
felkészülten érkezhessünk, összegyűjtöttünk néhány kérd ést.

1. REGISZTRÁLTAM MAGAM. „RAJTA VAGYOK
A LISTÁN, MIKOR KERÜLÖK SORRA”?
A Pest Megyei Oltási Munkacsoport a Magyarországra beérkező
oltóanyag mennyisége alapján határozza meg, mely háziorvosi praxis,
melyik védőoltással és mikor végezhet oltási tevékenységet. Az oltási
folyamatba bevonható regisztrált személyek korcsoport és kockázati
megbetegedés szerint kerülnek besorolásra. A vakcináció
megszervezése során a korcsoporton belül az idősebbek elsőbbséget
élveznek.

2. MILYEN ADATOKAT TARTALMAZ EZ A LISTA?

5. HOGYAN ZAJLIK AZ OLTÁS?
A koronavírus elleni védettség kialakulásához általában két oltásra
van szükség, 21 illetve 28 napos különbséggel, vakcinától függően.
Az oltás helye a felkar izomzata. Az oltás után 15 percen át az
oltóponton kell maradni, az esetleges súlyos allergiás reakció
(anafilaxiás reakció: ájulásérzés, szédülés, szívverés megváltozása,
légszomj, zihálás, ajkak/arc/torok duzzanata, csalánkiütés, hányinger,
gyomorfájás) azonnali észlelése miatt. Az oltópont az oltási
igazolólap kézhezvétele után hagyható el. Ez tartalmazza a beadott
vakcina típusát, az első oltás beadásának napját és a következő oltás
időpontját. Az oltóanyagokat nem lehet felcserélni, az első és a
második oltást, ugyanazon oltóanyaggal kell elvégezni.

6. MILYEN OLTÁSI REAKCIÓKKAL SZÁMOLHATUNK?

A regisztráció során megadott nevet, TAJ-számot, elérhetőséget
(telefon, e-mail cím), lakcímet, regisztráció állapotát (igen vagy nem).
Mivel a háziorvos/asszisztens az oltandót a megadott adatok alapján
keresi meg, fontos, hogy a megadott telefonszámon az érintett
személy elérhető legyen!

A leggyakoribbak: fájdalom, duzzanat a beadás helyén, fejfájás,
hidegrázás, láz, fáradtság, izomfájdalom. Nagyon ritkán előfordulhat:
megnagyobbodott hónalji nyirokcsomók, végtagfájdalom, rossz
közérzet, álmatlanság. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek
szövődmények nélkül megszűnnek, enyhítésükre fájdalom- és/vagy
lázcsillapító gyógyszerrel tüneti kezelés alkalmazható.

3. H
 OL ZAJLIK AZ OLTÁS?

7. KIKNEK NEM JAVASOLT AZ OLTÁS?

Az oltási folyamat megszervezését szintén a Pest Megyei Oltási
Munkacsoport határozza meg. Ez alapján az oltásra vagy a háziorvosi
praxisban, vagy kórházi oltóponton kerül sor. Az oltás pontos helyéről
és idejéről minden regisztrált beteget a háziorvos tájékoztat. A
betegeket lehetőség szerint a családtagjaik tudják a kijelölt
oltópontokra szállítani. A Dabasi járás kijelölt oltópontja a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet. Fontos, hogy a betegek a
számukra kijelölt kezdő időpontban az oltási helyszínen pontosan
megjelenjenek. A tömeg feltorlódása és a fertőzésveszély megelőzése
érdekében az oltási időponthoz képest legfeljebb 5 perccel előbb
érkezzenek.

Akut lázas betegeknek, várandósoknak, gyermekeknek, illetve azon
személyeknek, akiknek a kórtörténetében bármely oltóanyaggal
vagy gyógyszerrel kapcsolatos anafilaxiás reakció szerepel. Az oltás
krónikus betegséggel rendelkező személyeknek adható, akiknél nem
áll fenn az oltásra vonatkozó kontraindikáció. Immunhiányos
személyek kaphatnak COVID-19 vakcinát, ha más ellenjavallat nincs,
ugyanakkor fennáll a csökkent immunválasz lehetősége az oltás
után. A fogamzásképes nők a második oltás után legalább 2 hónapig
kerüljék a terhességet!

4. M
 IT VIGYÜNK MAGUNKKAL AZ OLTÁSRA?
Megfelelően kitöltött hozzájárulási nyilatkozat (háziorvostól kérhető
vagy letölthető a koronavirus.gov.hu weboldalról). A hozzájárulási
nyilatkozat kitöltése során fokozott figyelmet kell fordítani a fennálló
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megbetegedések, valamint a rendszeresen szedett gyógyszerek
pontos megnevezésére. Felmerülő kérdések esetén kérjék háziorvosuk
segítségét! Szükségesek ezen kívül a személyazonosító iratok, TAJkártya. A védőoltás előtt a szokásos napi ritmusának megfelelően
igyon és egyen! Esetleg ásványvizet, szőlőcukrot vihet magával.

8. C
 OVID-OS VOLTAM, KAPHATOK-E VÉDŐOLTÁST?
Azon személyek is olthatók a vakcinával, akik kórtörténetében
3 hónapon túli igazolt COVID-19 fertőzés szerepel. Az oltás előtt nem
szükséges sem antigén gyorsteszt vagy PCR-vizsgálat, sem pedig
szerológiai vizsgálat (IgM, IgG) akut vagy korábbi fertőzés
kimutatására.
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9. BEFOLYÁSOLJA-E A VÉDŐOLTÁS A GÉPJÁRMŰ
VEZETÉSHEZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEKET?

10. A VÉDŐOLTÁS UTÁN ESTE OTTHON SZABAD-E
ALKOHOLT FOGYASZTANI?

A COVID-19 vakcinák mellékhatásainak némelyike ideiglenesen
csökkentheti a gépjárművezetéshez szükséges képességeit. Ha az
oltást követően nem érzi jól magát, ne vezessen járművet, várja
meg, amíg ezek a hatások megszűnnek!

Köztudott, hogy a túlzott alkoholfogyasztás tönkreteszi a
szervezetet és így a védőoltásra adott immunválaszt is, azonban a
mérsékelt alkoholfogyasztás esetén ilyen káros hatást nem
igazoltak.
Dr. Rápolthy Réka és Dr. Rápolthy Hajnalka

BEOLTATTAM MAGAM MERT…
CSERNUS DÓRA
A szociális szférában dolgozom
és „fiatal” vagyok. Nagyon szere
tek utazni, ami mára veszélyekkel
telivé vált. Felelősségteljesen,
vigyázva az otthon lakóira, csak
úgy térhetek vissza korábbi
életem szokásaihoz, ha az oltás
mellett döntök. Bár félelmekre
adhat okot a sok rémisztő hír, de
úgy gondolom, a vírus sokkal
nagyobb kockázatot és veszélyt
jelent, mint az oltás. Jobb tehát,
ha most átesem a védettséget jelentő oltáson, hogy ne kelljen
tovább féltenem a körülöttem élőket, a családomat, vagy magamat.
Remélem, hamarosan újra pezsgő életet élhetünk majd mindannyian.

DR. EKE SÁNDOR
Négy napja túl vagyunk a védő
oltáson, ahová feleség emm el
együtt hívtak be. Az oltás napján
semmit sem éreztünk – később
éjjel, mint általában minden
védőoltás után az oltás helyén –
ha ráfeküdtünk egy kissé fájt.
Másnap álmos abbak, fáradé
konyabbak voltunk, de harmadik
napra mindez elmúlt.
Az oltásra megadott időpontnál
nem érdemes korábban menni,
mert nem érkezési sorrendben történik az oltás. Regisztráció, többszöri
személyes ellenőrzés után az oltás 1-2 percig tartott. A rendet a
honvédség ellenőrzi. Az oltás után 30 percig megfigyelés alatt voltunk,
1,5 m távolságra egymástól és szerencsére senki nem lett rosszul.
Miután egy soha nem látott világjárvány részesei vagyunk, javaslom,
hogy mindenki menjen el oltásra. A tét most az, hogy „élni vagy nem
élni”.

2021. március

DR. RADVÁNSZK IDA ÉS DR. PÁSZTOR ENDRE
A saját egészségünk mellett
fonto s a körn ye ze tü nk , a
családunk, barátaink élete is. Jó
érzés végre újra megölelni
unokáinkat, hiszen ők is figyeltek,
vigyáztak ránk az elmúlt hóna
pokban. Bármelyik oltás jobb,
mint a vírus által okozott
szövődmények!

JUHÁSZ SÁNDOR
Beoltattam magam, ez nem is
volt kérdés nálam. A 84. évemben
járok, de őszinte nagy
szeretetben élek a nejemmel,
l á n yo m m a l , ve j e m m e l , a z
unokáimmal, az ő
hozzátartozóikkal és a mi drága
dédunokánkkal. Korom ellenére
aktív vagyok még és szeretném
ha másoknak is boldogságot
tudnék szerezni és sikerben tölteni hátralévő életem, bizonyítva,
hogy a nyugdíjasok mégsem fölösleges tagjai a társadalomnak és
szabadulni kellene tőlük.

HAVASI LÁSZLÓNÉ LIDI NÉNI
A Dél-pesti kórházba kellett
bem ennünk, ahol egy teljesen
különá lló részen, betegektől jól
elkülönülve vártunk a sorunkra.
Örömmel láttam, hogy sok dabasi
volt ott. Le a kalappal a kórházi
dolgozók és katonák kedvessége
előtt. Klemencz Hajnalka doktor
nő előre kinyomtatta nekem,
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milyen gyógyszereket szedek, aminek az oltáskor nagyon örültek,
ezzel is gyorsabban tudtunk haladni. Egy enyhe megfázáson kívül
semmilyen más mellékhatást nem éreztem. Azért jelentkeztem az
oltásra, mert még sok időt szeretnék eltölteni az unokáimmal,
családommal így már nekik sem kell annyira félteniük engem. Azelőtt
is voltak oltások, ennek köszönhető, hogy a mai fiatalok már csak a
történelemkönyvekből ismerik azokat a halálos betegségeket, amiket
az én generációm még megtapasztalt. Nem kell félni, nem fog fájni!

ROST MIHÁLY ÉS FELESÉGE, MARIKA NÉNI
Február 5-én kaptam meg a Jahn
Ferenc Dél-Pesti Kórházban az
első oltást, a napokban készülök a
másodikra. Nagyon jó tapaszta
lataim voltak, dicséretet érdemel
mindenki, aki az oltás lebonyo
lításában részt vesz.
Az ott dolgozók maximális pre
cízséggel, minőségi szervezésben
tették a dolgukat, segítőkészek és figyelmesek voltak. Délelőtt 11
órakor kaptam meg az oltást a bal karomba, este minimális
izomfájdalmat éreztem, ami a következő napra el is múlt. Feleségem a
Dabasi-szőlősi Egészségházban kapta meg az oltást. Nekem, mint
krónikus szív és érrendszeri betegnek nagy megnyugvást jelent,
hogy beoltottak, és feleségemmel együtt mindketten védettséget
szereztünk, hogy ismét biztonsággal együtt lehessünk szeretteinkkel.

CZENE ISTVÁN
Már vártam az oltást, mert
86 évesen ez a bezártság a
hangulatomra rossz hatással
volt. Így nagyobb biztonságban
érzem magam és a környez e
temmel már jobban tudom
tartani a kapcsolatot.

SEBJÁN EMESE
Beoltattam magam, mert hiszek
az orvosoknak, és vigyázni
akarok a családomra. Több
egészségügyi dolgozó is van a
családban és az ő véleményüket
a b s zolú t el fo g a d om a z z al
kapcsolatban, hogy a tömeges
oltás megállítja a járványokat.
Hálás vagyok az orvostudo
mánynak, hogy az én gyere
keimet már nem fenyegeti a járványos gyermekbénulás, a TBC vagy a
pestis. Allergiás vagyok, így a „kímélő" vakcinát kaptam, de így is egy
napig rosszul voltam és felment a lázam. De közben végig arra
gondoltam, inkább egy nap rosszullét, mint három hét lélegeztetőgép!
Idős szüleimet szintén szeretném megóvni a betegségtől.

MAJECZKINÉ PIROSKA
Nagyon fontosnak tartom a
COVID-19 nevű vírus elleni
védőoltás beadását.
Mint egészségügyi dolgozó
örülök, hogy ezt már megkap
hattam, saját magam, a
betegeink, családom, idős édes
anyám, gyerekeim, unok áim,
környezetemben élők védelme
érdekében.
Bármelyik típusú vakcina védettséget nyújt, beadását mindenkinek
javasolnám a vírus és szövődményei elkerülése érdekében.
Számomra nagyon fontos a színház, a koncertek, az unokákkal való
közös programok, ezért alig várom, hogy visszatérjen a régi életünk.
Bízom benne, hogy Magyarországon és külföldön is egyaránt minél
többen megkapják az oltást, így védetté váljanak.
Remélem, hogy külföldön élő lányomat is mielőbb átölelhetem.

FELLÉLEGZETT AZ ÁTRIUM IDŐSEK OTTHONA IS
Egy ismert mondás szerint „egy társadalom érettségéről
árulkodik, hogy hogyan bánik az idősekkel”. Az Átrium Idősek
Otthonában mindig is arra törekedtünk, hogy olyan ellátásban
részesítsük a ránk bízott időseket, amilyet szeretteinknek és saját
magunknak kívánunk. Az ezzel járó munka és felelősség azonban
2020. március 9-e óta a sokszorosára nőtt. Rendületlenül és
töretlenül betartottuk a szigorú előírásokat, maszkjainkat a 12 órás
műszakokban is - még ha ki is sebesedett a fülünk - csak az ebéd
idejére vettük le. Igyekeztünk mindent megtenni a munkánk és
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magánéletünk során is annak érdekében, hogy lakóinkat megóvjuk
a rájuk oly veszélyes vírustól. 2021. január 31-én hozzánk is eljutott
a várva várt vakcina, s ezzel megjelent a fény az alagút végén.
Az elmúlt egy évben sok mindent megtapasztaltunk és egy
kiváló csapattá kovácsolódtunk. Mindenki megtanulta kivenni a
részét a védekezésből és egyként figyelni a lakókra és egymásra.
Megtanultuk hogyan nevessünk és hogyan szeressünk a maszkok
mögül, távolságot tartva egymástól, és hogyan legyünk a lakóinkkal
egy nagy család ebben a felborult világban. Az eleje nagyon
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nehezen ment. Rengeteg álmatlan éjszaka, félelem, és
bizonytalanság. De követtük az utasítások tömkelegét és
imádkoztunk. Egy év alatt meg is szoktuk az új életet. De milyen jó
volna újra kinyitni a nagykaput, újra látni egymást a nyári családi
ünnepségen, táncolni és együtt örülni. Milyen jó volna unokákat
látni az épületben és egymás mosolyát csodálni. Reméljük, a vakcina
hamarosan visszahozza nekünk a régi életet.
A 2020-as év Dabason a Köszönet és hálaadás éve volt.
Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy itt is köszönetet és hálát
mondjunk az Átrium csapatának, minden egyes dolgozótársunknak,
amiért ilyen hősiesen helytálltak minden nehézség ellenére! Nem
lehetünk elég hálásak Nektek, de reméljük, a jó Isten segítségünkre
lesz megköszönni munkátokat! Isten áldjon Benneteket
kitartásotokért és áldozatos munkátokért!

2021 pedig a Családok éve. Szívből kívánjuk, hogy valamennyiünk
életébe térjenek vissza a családi örömök, hogy idén legyen
alkalmunk megölelni szeretteinket falak és maszkok nélkül! Kívánjuk,
hogy lakóink mihamarabb magukhoz szoríthassák gyermekeiket,
unokáikat, és dédunokáikat, és hogy félelem nélkül ismét együtt
lehessenek szeretett ismerőseikkel!
Az Átrium Idősek Otthona összes lakója, 29 dolgozója és néhány,
költözés alatt álló leendő lakó is megkapta a Pfizer-BioNTech által
gyártott koronavírus elleni védőoltás első dózisát. Összesen 124-en
kaptak a vakcinából, és egyetlen beoltott személynél sem történt
nemkívánatos mellékhatás. Bizakodunk és reméljük, hamarosan ismét
kinyithatjuk az ajtókat, és beengedhetjük a szeretett családtagokat.
Dr. Csernusné Máté Éva
és Csernus Dóra

A HAZÁNKBAN ENGEDÉLYEZETT
COVID-VAKCINÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
PFIZER/BIONTECH
MODERNA
			
Típus

mRNS

mRNS
4 hét különbség

OXFORD/
ASTRAZENECA

GAMALEYA(SPUTNIK V)

Adenovírus-vektor

Adenovírus-vektor

4-12 hét különbség

3 hét különbség

SINOPHARM
Elölt teljes vírus

Oltási séma: 2 dózis

3 hét különbség

Beadás utáni megfigyelés

30 perc

Teljes védettség

2. oltás után ≥7 nap

2. oltás után ≥14 nap

2. oltás után ≥15 nap

2. oltás után ~3 héttel

2. oltás után ≥14 nap

Hatásosság (megbetegedés
kivédése ennyi oltottnál)

95%

94%

63%

91%

79%

Alkalmazható

16 éves kortól

Oltási reakciók

≥15 perc

3–4 hét különbség
30 perc

18 éves kortól

A beadás helyén fájdalom, duzzanat, bőrpír, hőemelkedés/láz, hidegrázás, rossz közérzet, fejfájás, ízületi és izomfájdalom, fáradtságérzet,
émelygés (néhány napig)
PFIZER/BIONTECH

MODERNA

OXFORD/
ASTRAZENECA

GAMALEYA(SPUTNIK V)

SINOPHARM

A készítmény hatóanyagával vagy segédanyagaival szembeni túlérzékenység
Bármilyen vakcina által kiváltott
anafilaxiás reakció a kórelőz
ményben

Forrás: az oltóanyagok alkalmazási előírásai (EMA, OGYÉI)

Alkalmazása tilos

Az alkalmazást kizáró
krónikus betegségek
Akut betegség, láz
Immunkárosodás,
autoimmun betegség

Nincs

Nincs

Nincs

Autoimmun, daganatos,
endokrin, pajzsmirigy-,
vérképzőszervi betegségek;
K róniku s ve s e -, m á j 
betegség, szívbetegségek

Kezeletlen vagy nem megfe
lelően kezelt krónikus betegség
(cukorbetegség is!). Krónikus
betegség akut fellángolása

Láz vagy akut betegség esetén a beadást el kell halasztani
Hatásossága kisebb lehet

Nem adható

Körültekintéssel alkalmazható,
de a hatásosság csökkenhet

Alkalmazható
Idősek (≥65 év)
Terhesség, szoptatás
Termékenységre kifejtett hatás
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Időskorban is megfelelő immunválaszt vált ki
Nem kizáró ok, egyénileg kell mérlegelni
Állatkísérletek nem igazoltak káros hatásokat

Kismértékben csökkenhet
a hatásosság
Nem adható

Nincs adat
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KULTÚRA

A SZÁZ ÉVE ELHUNYT

DABASI HALÁSZ ZSIGMONDRA

EMLÉKEZÜNK

A száz éves lapok dabasi vonatkozásaiban tallózva feltétlenül az
élre kívánkozik dabasi Halász Zsigmond (1853-1921) királyi kamarás,
földbirtokos, a pesti református egyháztanács bírája, Pest
vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, a Pesti Hazai Első
Takarékpénztár Egyesület felügyelő bizottságának tagja, az
alsódabasi körzet több ízben volt országgyűlési képviselője
halálának híre. A dabasi Halász család - a maga korában - közismert
személyisége hosszas és súlyos betegség után, életének 68. évében,
1921. február 26-án hunyt el. Temetésére március 2-án délelőtt 11
órakor került sor az alsódabasi református temetőben, ahol a
családi sírboltba helyezték végső nyugalomra. Az elhunyttal a
família oszlopos tagja, a régi úri világ jellegzetes képviselője
költözött ki az élők sorából, de érdemei dacára a gyászhír sablonos
közlésén túl méltó nekrológra már nem futotta a szerkesztők
figyelméből.
A családi leszármazási tábla jó kiindulási pontot ad dabasi Halász
Zsigmond gyökereiről. 1853. március 19-én született Halász Móricz
(1815-1885), Pest vármegye főmérnöke és Halász Erzsébet (18231893) ötödik gyermekeként. Testvérei: Ida (1843-1856), Róza (18461875), Erzse (1850-1852) és Apollónia (1852-1917), azaz ő volt az
egyetlen fiú és a legfiatalabb gyermek. Középiskoláit a családi
tradícióktól némiképp eltérően nem Kunszentmiklóson,
Nagykőrösön vagy Kecskeméten, hanem a fővárosban végezte.
Utána Bécsben jogot tanult. Közszereplését vármegyei szinten,
bizott sá gi tagként ke zdte. 1880-ban, Kos suth L á szló
síremlékavatóját követően számos küldöttséget látott vendégül
kúriájában, melyet a lapok is megörökítettek. Ekkor már családos
ember volt, 1878-ban balásfalvi Kiss Flórát (1855-1930) vette nőül,
és már a következő évben napvilágot látott első szülött fiuk, Móricz,
akit 1881-ben Zsigmond követett. A hazai politika első vonalába
1883 novemberében lépett, amikor a fiatalon, tragikus
hirtelenséggel elhunyt rokon, dabasi Halász Bálint (1844-1883)
helyére őt választották meg az alsódabasi körzet országgyűlési
képviselőjének. A mandátumot 30 évesen, a Függetlenségi Párt
színeiben nyerte el. A lapok kihangsúlyozták fiatalságát, a közügyek
iránti buzgó érdeklődését, s hogy a köztiszteletben álló Halász
Móricz főmérnök fia. A győzelem után választóit nagy lakomán
látta vendégül az alsódabasi kaszinóban. A haláleset miatti időközi
választást bő félévvel később, a ciklus leteltével újabb választás
követte: 1884. június 15-én jelentős szavazattöbbséggel, Markovics
Lázár ellenében ismét mandátumot nyert. Három évvel később
azonban nem vállalta az indulást és a körzet képviselői helyére
Konkoly-Thege József (1836-1903) járási szolgabíró került. Ezt
követően alsódabasi birtokán gazdálkodott, továbbá a Pest-
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vármegyei közgyűlés a Pesti középjárás (Alsódabas) főszolgabírójává
választotta. Közel egy évtizeddel később, 1896-ban, a Szabadelvű
Párt programjával kapott újból képviselői megbízást, mellyel
szinkronban lemondott főszolgabírói állásáról. Ugyancsak ebben az
évben választották meg a pesti református egyházmegye
tanácsbírójává is. 1898 júliusában az a megtiszteltetés érte, hogy az
ő kúriájában szállásolt a közeli lőtéren gyakorlatozó hadsereg
főparancsnoka, József Károly főherceg (1833-1905). Rá egy évre
pedig kamarási méltóságot adományozott számára az uralkodó, I.
Ferenc József magyar király. Az 1901. évi választásokon újból
mandátumot nyert az alsódabasi körzetben, ezúttal a Függetlenségi
Párt jelöltje, Rákos Lajos, az alberti-irsai takarékpénztár igazgatója
volt az ellenfele. A következő választásokon azonban már nem
indult és ezt a sajtóban előre bejelentette választóinak. Így nyílt
meg az út a függetlenségi-párti Keller István (1866-1934)
képviselősége előtt, aki 1905-1910 között munkálkodott az
országgyűlésben.
Az 1905-ös esztendő mégis fontos mérföldkő lett családja

WWW.DABAS.HU

KULTÚRA, HIT

VÉGSŐ BÚCSÚ

életében, ugyanis mindkét fia megházasodott, ráadásul –
mindössze néhány nap eltéréssel - mindketten március hónapban.
Halász Móricz (1879-1938), - aki közgazdászként képezte magát és
már a gödöllői szolgabírói tisztséget töltötte be, - dabasi Halász
Kázmér leányát, Saroltát választotta párjául. A katonai pályán
haladó ifjú Halász Zsigmond (1881-1961) huszárhadnagy pedig a
szirmabesenyői Szirmay Eszter (1882-1958) grófnővel fogadott
örök hűséget.
Dabasi Halász Zsigmond és felesége, Kiss Flóra meghatározó
szerepet töltöttek be a dabasi társasági életben, jó vendéglátók
voltak, kúriájukban rendezvényeket tartottak. A jótékonysági
gyűjtéseket rendszeresen támogatták, sőt maguk is gyakran álltak
elő kezdeményezésekkel. Kiss Flóra, aki 9 évvel élte túl
férjét, megözvegyülten sem változtatott ezen a
gyakorlaton.
Szépen parkosított, impozáns kúriájuk Zielinski Szilárdné
dabasi Halász Irma (1874-1956) birtokába került, 1950-ben
az ő tulajdonából államosították. Az épület ezt követően
járásbíróságként szolgált. Falai között – minden munkanap
Óc s áról vonatoz va - nyugalomba vonulá s áig
közjegyzőként dolgozott Falu Tamás (1881-1977) író, költő.
Azonban a kúria karbantartását és felújítását addigaddig halogatták, míg végül életveszélyessé vált, és az
1980-as évek elején erre hivatkozva lebontatták, pedig
egyes szakvélemények szerint még meglehetett volna
menteni az épületet. Helyére később óvoda épült.
Dabasi Halász Zsigmond a família egyik meghatározó
személyisége volt a dualizmus korában. Országgyűlési
képviselőként négy választás győztese, a vármegye
közéletét formáló politikus, aki fia, Halász Móricz révén
pályája folytatóját is kinevelte. Életútját a 21. században
is érdemes számon tartanunk.
Valentyik Ferenc
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Név
Született
Krigel Péterné (Molnár Mária)
1938. 07. 15.
Altsach Károlyné
(Strausz Julianna)
1928. 12. 28.
Kovács Kálmánné (Hornyák Anna) 1946. 12. 21.
Csontos János
1960. 07. 15.
Mráz Lénárd
1942. 02. 12.
Faragó Sándorné
(Kiss Margit Jusztina)
1921. 09. 01.
Garajszki Balázs
1942. 10. 25.
Nyistyák József Jánosné
(Bosnyák Terézia)
1961. 06. 11.
Bamberger Józsefné
(Magáriusz Eszter)
1934. 05. 13.
Győrvári Dezsőné
(Surányi Ida Rozália)
1931. 10. 10.
Rafael Gyula
1951. 11. 16.
Szabó Imre
1927. 12. 12.
Botlik Lajos
1934. 05. 06.
Garajszki Istvánné
(Beliczki Anna)
1932. 12. 27.
Dócz András Rezsőné
(Bede Ilona Anna)
1918. 12. 22.
Czene Jánosné (Dori Julianna)
1931. 06. 12.
Birinszki Sándor
1936. 02. 16.
Danyis József
1964. 05. 14.
Majeczki János
1954. 10. 09.
Bózsik Sándorné (Gula Terézia)
1929. 01. 01.
Hegedüs Lászlóné
(Csetneki Magdolna)
1931. 04. 25.
Erős Pálné (Benkó Gizella)
1933. 05. 05.

Meghalt
2020. 10. 26.
2021. 01. 10.
2021. 01. 15.
2021. 01. 18.
2021. 01. 20.
2021. 01. 21.
2021. 01. 24.
2021. 01. 25.
2021. 01. 27.
2021. 01. 31.
2021. 02. 02.
2021. 02. 04.
2021. 02. 04.
2021. 02. 05.
2021. 02. 06.
2021. 02. 07.
2021. 02. 07.
2021. 02. 09.
2010. 02. 09.
2021. 02. 10.
2021. 02. 10.
2021. 02. 14.

Osztozunk a családok gyászában!
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NAGYBÖJT – HÚSVÉT
Dr. Bábel Balázs Kalocsa–kecskeméti érsek hamvazószerdai, böjtindító prédikációjából
Minden világvallásnak vannak szent idejei. A
muszlimok tartják a ramadánt, mindig
váltakozó időben, hiszen holdnaptáruk van.
A zsidók Jom kippur napját az
engesztelésnek, az ő nagyböjtjüknek tartják,
ami éppen ezen a héten lesz pénteken. A
keresztények Jézus példájára és tanítása
szerint tartják a szent időt húsvét előtt 40
napon át, mert ő is negyven napra vonult el
a pusztába, de azért kell szerdán kezdeni,
mert azért a vasárnapok nagyböjt idején is
mindig megmaradnak ünnepnek, Krisztus
föltámadása ünnepének . A mostani
evangéliumi szakasz a megszokott zsidó
jámborsági formákat radikalizálja, illetve
helyezi vissza annak eredti formájába.
S Jézus ezért a helyi beszédben mind a böjt
höz, mind az imádkozáshoz az alamizs
nálkodáshoz fűz egy-egy gondolatot. Talán a
mai idők számára a legnehezebbet, ugyanis
mindegyik esetben azt mondja, hogy
próbáld meg titokban úgy tenni, hogy arról
szinte más ne is tudjon. Ne hivalkodj vele. Mi
egy olyan korban élünk, amikor az emberek
exhibicionistává váltak, magamutogatókká,
lehetnek azt mondani, hiszen fölteszi az
ember a Facebookra azt, hogy mit
reggelizett, hova ment, kivel van, mit csinál,
mit gondol. Szinte minden lépését publikussá
teszi a világ előtt, hogy tudják, hogy ő létezik.
Van egy ilyen szlogen, hogy ami nincs a
Facebookon az nincs is. De hát ő neki lennie
kell, ezért mindent magamutogató módon
föltesznek az emberek. Hát éppen már ez is
egy önmegtagadás, ha Jézus szellemében
például gyakoroljuk a böjtöt, ami nem
fogyókúra, még csak nem is egy éhség
sztrájk, hanem olyan önmegtagadás, amit
Istenért vállalunk, valamiről lemondunk
azért, hogy nyitottabbak legyünk Isten
gondolataira és szavára. (…)
Én úgy gondolom, hogy a mai időkben a
türelem gyakorlása az egyik legnehezebb,
hogy nem engedünk az indulatainknak és a
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dühkitöréseknek, ami annyira jellemző a mai
világban káromkodással vegyítve az
emberek így nyilatkoznak meg. Például egy
parlament, ahol mégis elvárnánk az
emelkedettebb viselkedést, az olyan szintű
társalgásnak, megnyilvánulásoknak ad teret,
amit azelőtt a kocsmában képzeltünk el.
Tehát az is lehet böjt, hogy szavainkkal ne
azonnal reagáljunk, indulatainkat ne adjuk ki
primér módon. Aztán ott van az imádság, a
mai időkben, megbocsájtja az Úrjézus,
gondolom, hogy úgy értelmezem szavait,
akiben a vallásosság képmutatással társul, az
ne hivalkodjék az imádságával, egyébként
azt kell mondani, hogy ne szégyelljük az
i m á d s á g ot . A m u s z l i m l e t e s z i a z
imaszőnyegét a repülőtéren, bárhol, a
keresztény már nem mer keresztet vetni egy
vendéglőben az étkezéskor. A kereszt
hordozása, vagy bármiféle olyan jelvény,
amely utalna keresztény mivoltára,
szégyellni valóvá vált, és erre is kényszerítik a
külső körülmények, hogy jajj, nehogy
meglátszódjék az, hogy ő rajta ott van egy
kis kereszt, vagy valami olyan szimbólum,
ami utal arra, hogy Jézus Krisztushoz
tartozik. Aztán ott van az alamizsna, ez egy
régi szó, amely egyébként egy görög szóból
származik, az eleisonból, az irgalomból.
Amikor volt a latin mise, egy görög szó volt
el benne a kyrie eleison, Uram irgalmazz. Az
eleison, az irgalom szó alakult át az idők
folyamán alamizsnává, hogy irgalmasságot
gyakorolunk, ami lehet adomány, de a

megbocsájtás is. Mi is irgalomra szorulunk.
Nem véletlen, hogy a Mi atyánkban össze
van kötve a megbocsájtás az irgalom
gyakorlása azzal, hogy mi is kérjük az Istentől
a megbocsájtást, hogy a mi tartozásainkat is
engedje el. Irgalmasságot kérünk, ezért
irgalmasságot gyakorlunk. A nagyböjt a
bűnbánat gyakorlásával mindig Istenhez
fordít bennünket. A tékozló fiú, amikor
rádöbbent arra, hogy mit vétett, akkor
bűnbánatot tartott, s azt mondta, fölkelek és
atyámhoz megyek. Ez a mostani nagyböjti
időszak is minden külső nehézség ellenére is
szolgálja azt a célt, hogy Istenhez fordulunk,
bűneink megbánásával, a jócselekedetek
gyakorlásával, az önmegtagadással és annak
tudatában, hogy a mi urunk életét adta
értünk. Nagypénteken Krisztus halálával
fejeződik be valójában a nagyböjt. Nem a
halált ünnepeljük akkor, hanem a megváltást.
Mert a halál az szörnyű dolog, arra
emlékezünk, hogy meghalt ez és ez, ekkor és
ekkor, csakhogy Jézus Krisztus halálával
össze van köt ve a megváltás, a mi
megmenekülésünk. Isten legnagyobb
irgalma és szeretete, akkoron ezt ünnepeljük.
Most az előttünk álló szent negyven napban
használjuk ki ezt az alkalmas időt, hogy
fontos dolgokra terelődjék a figyelmünk, a
gondolatunk. Ezáltal készüljünk a legnagyobb
ünnepre Krisztus halálának és
föltámadásának ünnepére, ami keresztény
életünknek legfontosabb ünnepe és értelme.
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RAFAEL GYULA

SZABÓ IMRE

(SÁRI, 1951. 11. 16.–BUDAPEST, 2021. 02. 02.)

(KUNHEGYES, 1927. 12. 12.–BUDAPEST, 2021. 02. 04.)

Váratlan hirtelenséggel elhunyt Rafael Gyula Dabas Város Roma
nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, a Pest Megyei Romák
Regionális Jogvédő és Foglalkoztatási Közhasznú Alapítvány
elnöke. Rafael Gyula a dabasi és térségi közélet aktív,
meghatározó tagja volt, roma vezetőként évtizedek óta
fáradozott elsősorban a dabasi roma közösségért.
Először 1998-ban a PHRALIPE Független Országos Cigány
Szervezet képviseletében lett az akkori Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat képviselője. 2006-tól egészen haláláig, 15 éven keresztül
vállalta a dabasi romák képviseletét, a nemzetiségi önkormányzat
vezetőjeként. Széles látókörű, a közügyekben jól tájékozott, szer
teá gazó kapcsolatrendszerrel rendelkező nemzetiségi vezető
volt, aki nem csak szülővárosa, hanem a térség roma közössé
géért is sokat tett. Tagja volt az Országos Roma Önkormányzat
nak, valamint politikai főtanácsadója a Pest Megyei Területi
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Önkormányzati vezetőként és az alapítvány elnökeként is sok
pályázaton indult eredményesen, számos felzárkóztató
programot indított el. Több alkalommal is sikeres ROMA Tanoda
projektet valósított meg, amellyel a felnövekedő nemzedékek
iskolai lemorzsolódása ellen tett, a roma gyermekek tanulmányi
előrehaladását ösztönözte. Közfoglalkoztatási programok
segítségével a dabasi romák foglalkoztatásáért munkálkodott.
A közelmúltban is egy felnőttképzési program beindításán
dolgozott.
Rafael Gyula az elmúlt másfél évtizedben többször kiállt a
szélsőséges nézetek terjedése, a kisebbségi sorban élő társa
dalmi csoportok kirekesztése ellen. Fontos volt számára a roma
holocaustról, a Porajmosról való megemlékezés, városi esemé
nyeinken, nemzeti ünnepeinken is méltón képviselte a dabasi
roma közösséget.
Élete 70. évében, tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.
Tisztelettel őrizzük emlékét!

Élete 93. évében elhunyt Szabó Imre, Dabas Város
Önkormányzatának egykori képviselője. Szabó Imre a JászNagykun-Szolnok megyei Kunhegyesről származott,
házasságkötését követően telepedett le Dabason.
A Felsőbabádi Állami Gazdaságban ellátmányozási vezetőként
dolgozott évtizedeken keresztül. A föld, a gazdálkodás
szeretete jellemezte egész életében, gondosan ápolta kertjét
még idős korában is. Dabason az MHSZ-nél hosszú időn
keresztül oktatta a fiatalokat honvédelmi ismeretekre.
Érdeklődése a rendszerváltást követően fordult a közélet felé,
a Független Kisgazda Párt tagjaként 71 évesen, 1998-ban
települési kompenzációs listán képviselővé választották. Az
1998. október 30-i képviselő-testületi alakulóülést levezető
korelnök tisztét ő töltötte be. A z Ifjúsági-, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság tagjaként tevékenykedett 19982002 között. Képviselőként a testület aktív tagja volt, szinte
egyetlen képviselő-testületi ülésről sem hiányzott. Hajlott kora
ellenére is szívén viselte és figyelemmel kísérte Dabas
fejlődését.
Több évtizeden keresztül küzdött betegségével, amelyet
mindig méltósággal viselt.
Tisztelettel és szeretettel őrizzük emlékét!
Nyugodjon békében!

2021. március

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel köszönjük mindenkinek, hogy drága
halottunk, Birinszki Sándor temetését jelenlétével,
virággal megtisztelte és utolsó útjára elkísérte.
A gyászoló család

21

HIT, VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– április 1. csütörtök, 17.00 óra: nagycsütörtöki istentisztelet
– április 2. péntek, 10.00 óra: nagypénteki istentisztelet
úrvacsoraosztással
– április 3. szombat, 17.00 óra: nagyszombati istentisztelet
– április 4. vasárnap, 10.00 óra: húsvét első napi istentisztelet
úrvacsoraosztással
– április 5. hétfő, 10.00 óra: húsvét második napi istentisztelet
– A bibliaórákat határozatlan ideig online formában tartjuk meg,
melynek linkje elérhető a Dabas–Inárcs Református Társegyházközség
facebook-oldalán.
Nyári gyermek és ifjúsági hittantábort szervezünk
Abádszalókra (Tisza-tó) június 21–24. (hétfő-csütörtök) között.
Ár: 17 000 Ft. Tartalmazza: utazás, szállás, napi háromszori étkezés,
strandbelépők,hajókirándulás és kerékpárhasználat díját.
További információ a lenti elérhetőségeken kapható.
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
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GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Február 28-ra és a március 7-re tervezett Szeretetvendégségeink
a járványhelyzet miatt elmaradnak. Őszre tesszük át mindkét
alkalmunkat.
– március 7. vasárnap, 10 óra: böjt 3. vasárnapi istentisztelet Biblia
vasárnap
helyszín: Halász Móricz-kúria
– március 28. vasárnap, 10 óra: virágvasárnap ünnepi istentisztelet
helyszín: Halász Móricz-kúria
április 1. nagycsütörtök, este 6 óra: nagycsütörtöki istentisztelet
helyszín: gyülekezeti ház
április 2. nagypéntek, 10 óra: nagypénteki istentisztelet
úrvacsoraosztással
helyszín: gyülekezeti ház
április 4. vasárnap, 5 óra: feltámadás ünnepi hajnali virrasztás
helyszín: gyülekezeti ház
április 4. vasárnap, 10 óra: feltámadás ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással
helyszín: Halász Móricz-kúria
április 4. vasárnap, 15 óra feltámadás ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással
helyszín: Tatárszentgyörgy, Római katolikus templom
április 5. hétfő, 10 óra: húsvéthétfői ünnepi istentisztelet
úrvacsoraosztással
helyszín: Halász Móricz-kúria
A járványügyi intézkedések figyelembevételével minden kedves
Testvérünket kérünk, hogy szájmaszkban vegyenek részt az
alkalmainkon. Egymástól 1–1,5 méter távolságban foglaljanak majd
helyet. Aki betegnek érzi magát maradjon otthon.
Amennyiben a járvány fokozódna, akkor minden alkalmunk online
felvételre kerül, és megtekinthető lesz egyházközségünk Facebokok
csoportjában.
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
vasárnap: – 9.00 óra konfirmáció-előkészítő (8. osztály, 1. csoport)
– 10.00 óra felnőtt istentisztelet
– 10.00 óra gyermek istentisztelet
kedd: –17.30 órakor felnőtt konfirmáció-előkészítő
szerda: 	– 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra márciustól
– 17.00 óra konfirmáció-előkészítő (7. osztálynak)
péntek: –18.00 óra bibliatanulmányozás és imaközösség
(havonta egyszer)
szombat – 17.00 óra ifjúsági óra (várhatóan húsvét után újraindul)
Minden kedves Testvérünknek kívánunk nagyon áldott böjti időszakot,
felkészülést és Istentől gazdagon megáldott koronavírustól mentes
feltámadási ünnepet!
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
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
HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK:
– Nagycsütörtök (április 1.): Sári: 17 óra, Gyón: 18 óra
– Nagypéntek (április 2.)
Sári: 16 óra keresztút, 17 óra szertartás
Gyón: 17 óra keresztút, 18 óra szertartás
– Nagyszombat (április 3.)
Sári 17 óra feltámadási szentmise
Gyón 18 óra feltámadási szentmise
– Húsvétvasárnap (április 4.)
Dabasi-Szőlők: 9 óra
Sári: 10 óra
Gyón: 11 óra
– Húsvéthétfő (április 5.): Sári: 10 óra; Gyón: 11 óra
Április 6-tól változnak a Szentmisék kezdési időpontjai:
Sári: kedd és péntek 18 óra, szombat 19 óra, vasárnap 10 óra
Gyón: hétfő, csütörtök és szombat 18 óra, vasárnap 11 óra.
Hivatali idő Gyón:
hétfő, csütörtök: 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között
Hivatali idő Sári:
kedd, péntek 10.00–12.00 óra és 14.00–17.00 óra között

„Világokat tud megváltoztatni,
ha csak egyetlenegy embernek is
adunk álmot”
Dr. Fodor Réka az AFRÉKA Alapítvány alapítója afrikai
missziós munkásságáról, a hit gyógyító erejéről tart
tanúságtételt március 21-én, vasárnap Dabason.
a felsődabasi katolikus templomban a 8.00 órakor kezdődő
szentmisét követően,
majd az alsódabasi katolikus templomban
a 9.30 és 11.00 órai szentmiséket követően.
A tanúságtétel alkalmával az érdeklődők megvásárolhatják
missziós munkásságáról, afrikai kalandjairól szóló köteteit
Dr. Csókay András ajánlásával.

afreka.hu
Facebook: afrekahu
2021. március

Szentmise:
-vasárnap 8.00 szentmise; hétfő 18.00 igeliturgia
-szombat 18.00 szentmise
– A filmklubok elmaradnak.

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.
Amennyiben lesz tavaszi óraátállítás, akkor utána az esti szentmisék
és igeliturgiák 19.00-kor kezdődnek.
– Április 2-ig péntekenként a szentmise előtt fél órával 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!

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
KEDVES TESTVÉRÜNK!
Szeretettel hívjuk közösségünkbe, az alábbi alkalmainkra:
Rendszeres alkalmaink:
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor.
Ifjúsági istentisztelet (középiskolás korosztály részére): minden
péntek, 16.00 órakor (gyülekezeti ház)
Kórus: on-line, minden péntek, 18.00 óra
Irodai órák, ügyintézés: szerda, 16.00–18.00 óra
HÚSVÉTI ÜNNEPI ALKALMAINK:
Nagycsütörtöki istentisztelet: április 1. 17.00 óra
Nagypénteki istentisztelet: április 2. 10.00 óra
Húsvét vasárnapi istentisztelet: április 4. 10.00 óra
Húsvéthétfői istentisztelet: április 5. 10.00 óra
Kérjük, jelölje be a gyülekezetünk oldalát a facebook oldalunkon: Gyóni
Evangélikus Gyülekezet.
Ha szívesen támogatná a gyülekezetünkben folyó munkát, az alábbi
bankszámlaszámon köszönettel fogadunk adományt:
11742032-20004989
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves
Testvérünknek!
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
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FACEBOOK-MORZSÁK

Balogh Vince és Gombár Ilona 1944-ben fogadtak örök
hűséget egymásnak, és idén már 77 éve élnek boldog,
harmonikus házasságban! Vince bácsi és Ilonka néni is
kilátogattak a térre a házasság hetében, igazi
példaképként szolgálva a fiatalabbak számára. Jó
egészséget és még sok-sok együtt töltött évet kívánunk
nekik! Érdemes meghallgatni az egy évvel ezelőtt készült
Kossuth Rádió interjút.

Egy héttel a „Szívkapu” felállítása után
megtörtént az első lánykérés is alatta.
Gratulálunk Mónikának és Daninak!

Janka útja… – egy kisgyermek élete, egy könyv története
Janka egy igazi kis csodacsaj, a mesébe szőtt élete és megpróbáltatásai a Janka útja című könyvben
jelent meg, amelynek bevételiből családja 3 millió forintot tudott átutalni a Szívbeteg Gyermekek
Védelmében Alapítványnak és a Peter Cerny Alapítványnak.
Olvasd el te is Janka útját!
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BÁBEL ANTÓNIA

Hová gurulsz kis tojás?
– Hová gurulsz kis tojás?
– Húsvét van ma, locsolás!
Megberzselték héjamat,
Szoknyámon szép
Petrezselyem nyom maradt.

– Hová gurulsz kis tojás?
– Húsvét van ma, locsolás!
Borotválták arcomat,
Rajta díszlik
Csipke mintás karcolat!

– Hová gurulsz kis tojás?
– Húsvét van ma, locsolás!
Írókáztak engemet,
Langyos viasz
Csiklandozta testemet.

– Hová gurulsz, kis tojás?
– Húsvét van ma, locsolás!
Megszurkálták bőrömet,
Kihímeztek,
S adtak reám zöld övet.

– Hová gurulsz, kis tojás?
– Húsvét van ma, locsolás!
Kis gazdámat láthatnám,
Haza futok,
Tojásfán már várnak rám!

DABASI ÚJSÁG
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FELKÉSZÜLNEK A SZIKRÁK
Elkészült a sorsolás az idei szezonra. A másodosztályba nyolc
csapat nevezett, őket két csoportra osztották. A Dabas Sparks a
keleti csoportba került, a DEAC Gladiators, az Eger Heroes és a
Miskolci foci csapattal egyetemben. Az alapszakasz során öt
mérkőzést játszanak az együttesek, a három csoportellenfélen
kívül, két nyugati gárdával mérkőznek meg. A Sparks sorsolása igen
erősre sikeredett, nézzük is sorban. Április 25-én kezdjük a szezont,
idegenben, Miskolcon. A Miskolci Football Team főleg, a korábban
rendszeres HFL résztvevő Miskolc Steelersre épül, sok tapasztalt, és
kivételes kvalitású játékossal. Ugyan pár évvel ezelőtt, a Lions
ellenfeleként járt már a Sparks Miskolcon, ahol nyerni tudtak, ez egy
jóval magasabbra helyezett léc lesz, amit remélhetőleg sikerül
megugrani. Május 9-én debreceni vendégeket fogadunk, a
Gladiators csapatával rendre összefutunk, mindig jó meccseket
játszva. Fontos kiemelni, hogy az alapszakasz során csak két hazai
találkozót rendezhetünk, így minden szurkolóra extrán szükségünk
lesz. Ha már említettük a múltat, akkor a május 23-ai vendéglátónk
is jó emlékeket idézhet. Az Eger Heroes csapatával az utolsó
harmadosztálybéli szezonunkban kétszer is összefutottunk. Hazai
pályán az alapszakasz során sikerült felülkerekedni rajtuk, amit a

döntőben, náluk már nem sikerült megismételni. Ettől függetlenül,
egészen parádés meccs volt, számtalan nagy jelenettel. Akkor sem
voltunk túl szomorúak az összecsapás végén, idén is ez a terv.
Június 5-én még mindig túrázunk, ezúttal a VSD Rangers otthonába
látogatunk, Dunakeszire. A Rangers tavaly megnyerte a Divízió 2
kiírását, igaz, hogy a koronavírus okozta helyzet miatt, az
korántsem a tervek szerint alakult, illetve a játékosállományuk jó
pár vendégjátékos erősítette, de impozáns focit mutattak.
Meglátjuk mi maradt belőle. Június 19-én zárjuk az alapszakaszt,
hazatérve, a szombathelyi NBA Crushers ellen. Lesz miért
törleszteni, hiszen két évvel ezelőtti randevúnk során, nagyon
simán és csúnyán helybenhagytak minket, és ezt nem tudjuk a
sérültekre, hiányzókra fogni sem. Szerencsére a Sparks sem a régi, a
számtalan munkaóra, amit a felkészülésbe tettük, ki fog fizetődni.
És ezt szeretnénk, ha minél többen látnátok. Remélhetőleg, ennél az
öt meccsnél csak többet játszunk, mindenesetre, várunk mindenkit
a hazai meccseinken!
Május 9. Dabas Sparks - DEAC Gladiators
június 19. Dabas Sparks - NBA Crushers
Tóbi Ádám

TISZTELT DABASI VÁLLALKOZÓK!
Idén is esedékessé vált az éves kötelező
kéményellenőrzés.
Amennyiben még nem rendelte meg
a szolgáltatást, most megteheti.
Hívja a Magyar Kéményseprő KFT. központját
a szolgáltatás megrendeléséért
(+36-70/338-9923),
vagy hívjon közvetlenül minket
(+36-70/388-9766).
Az ellenőrzést–tisztítást ketten végezzük,
az önkormányzattal is mi állunk kapcsolatban.
Cégünk a mai napig 2016-os árakon dolgozik.

Várjuk szíves megkeresésüket!

KÉRJÜK, TÁMOGASSA ÖN IS
-ával
ADÓJA
A HARCOSOK KLUBJA KARATÉKÁIT,
HOGY ÁLMAIKAT VALÓRA VÁLTHASSÁK!

1%

ADÓSZÁMUNK: 18694765-1-13
HARCOSOK KLUBJA NAGYKŐRÖS
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UTÁNPÓTLÁS KÖRKÉP
A DABASI KÉZILABDA CLUBNÁL
Végre több korosztályban is elindultak a bajnokságok, így
igencsak sűrű tavasz elé néznek utánpótlás játékosaink. Az
elmúlt időszakról Bakos Dávid utánpótlás igazgatóval
beszélgettük:
– Hogyan indult az utánpótlás számára az idei év?
– Az őszi nehézségekhez képest, normális ütemben el tudtuk
kezdeni az edzéseket január elejével. Ugye azt tudjuk, hogy az
iskolák, középiskolák még nem indultak be, maradt az online oktatás,
de ez gyakorlatilag nem érinti az edzéseket, tudunk normálisan
edzeni. Nekünk még mindig hiányzik a Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskolának a tornaterme, ami azt jelenti, hogy többször
összevont edzéseket kell tartanunk több korosztálynak is, hogy a
megfelelő edzésszámot, amit mi gondolunk a gyerekeknek, azt meg
tudjuk minden héten tartani. Január az nagyjából az alapozó
edzésekről szólt mindenhol, akár felnőttben akár utánpótlásban,
úgyhogy jól sikerült a felkészülés. Most februártól elkezdődtek,
folytatódtak a bajnokságok is.
– A legalacsonyabb korosztálytól indulva, hogy néz ki
náluk a versenynaptár?
– A legalacsonyabb korosztályba a szivacskézilabdát értjük, és a
kisiskolás bajnokságot. Náluk a tavaszi szezonban kezdődnének a
versenyek. Itt a kézilabda szövetségnek a döntése lesz, hogy
mennek-e a versenyek vagy nem. Erről még nincs konkrét
információ. Mi a gyerekekkel úgy készülünk, hogy mehet, aztán
majd eldől. Ebben a korosztályban, mivel nem tudunk bemenni az
általános iskolákba edzéseket tartani, mert nincs erre engedélyünk,
sajnos ezért kevesebb szivacsos csapatot tudtunk nevezni a
bajnokságokba. Ami konkrétan 4 csapatot jelentett. Két U10-es és
két U9-es csapatot, fiú-lány szinten a tavalyi nyolchoz képest.
– A gyermekbajnokságban mi a helyzet?
– Elméletileg folytatódnak a versenyek. U14-es forduló volt is az
elmúlt hétvégén. Aztán folyamatosan kapcsolódik be hozzájuk a
többi korosztály is. Megszűntették a tabellát a
gyermekbajnokságban, összevonták az osztályokat. Nekünk volt
több első osztályú csapatunk is. Ezt összevonták területi szinten a
sok utazás miatt és kicsit átalakultak az erőviszonyok. Már az első
osztályban is az eleje felé voltunk, de így most több olyan meccsünk
van, ahol még nagyobb esélyesként léphetünk a pályára. Ettől
függetlenül a gyerekek szeretnek versenyezni, játszani, ez edzéseken
is látjuk nap mint nap, úgyhogy ez nem jelent semmiféle hátrányt.
– A serdülő és junior csapataink hogy állnak, hiszen ők
felnőtt bajnokságban is szerepelnek?
– Ősszel mikor beszélgettünk már említettem, hogy a fiúknál a
serdülők és ifisták bajnokságában is nagyon kevés mérkőzést
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tudtunk lejátszani a folyamatos meccshalasztások miatt. A 13
mérkőzésből az őszi szezonban a serülők 4 meccset játszottak, az
ifisták 3 mérkőzést, úgyhogy ez a tavasz arról fog szólni, hogy meccs
meccs hátán. De a gyerekek már nagyon ki voltak éhezve a
mérkőzésekre. Úgyhogy, most heti 2-3 mérkőzéssel fogunk működni
a tavaszi szezonban. A lányoknál nem volt ennyi halasztás, 1-2
mérkőzés maradt el serdülőben, ifiben is. Az elsődleges célunk a
lányvonalon az ifjúsági másodosztálynak a megnyerése, hogy a jövő
szezonban ifjúsági első osztályban tudjanak a lányaink szerepelni.
– A többi korosztálynál van-e konkrét célkitűzés ebben az
igencsak furcsának nevezhető szezonban?
– Nincsen. Mindig hangoztatjuk, hogy nincs eredménykényszer
utánpótlásban. Tartjuk is ehhez magunkat. Azért nekünk az ifi
másodosztály fontos a lányoknál, hogy jövő szezonban magasabb
szinten versenyezzenek. Játszunk minél több meccset, élvezzék a
gyerekek a játékot, fejlődjenek minél többet, ez a célunk.
– Mivel lennél elégedett a szezonzárásnál?
– Tudjunk normálisan versenyezni ebben a helyzetben. Minél
többet fejlődjenek a gyerekek. Ne legyenek sérülések, itt a
sorozatterhelésre gondolok – főleg a fiú vonalon, ahol rengeteg
meccs van – nagyon oda kell figyelnünk az optimális terhelésre a
mérkőzéseken kívül is. Az erőnléti edzőnk, Kincse Balázs, akivel
sokat kommunikálunk, napi szinten foglalkozik a gyerekekkel és
tényleg figyelünk a sérülés megelőzésére.
HAJRÁ DABAS!
Egyúttal várjuk a nálunk kézilabdázni vágyó gyerekek
jelentkezését 7-14 éves korig az alábbi elérhetőségen: Bakos
Dávid 06-30/535-2930
A Klubbal kapcsolatos legfrissebb információkért kövessenek
bennünket a Facebookon: www.facebook.com/DabasKezilabdaKlub
vagy látogassanak el weboldalunkra, a www.dabashandball.
hu-ra.
#EgyuttVeletek #GyozelemAkaratBiztatas #HajraDabas
#DabasHandball
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ŠKODA SCALA MAGASABB
FELSZERELTSÉGGEL
ALACSONYABB ÁRON.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út +36 1 421 8220
skoda@porschem5.hu www.porschem5.hu
A ŠKODA SCALA Perfect modell indulóára 6 185 450 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 110LE). A feltüntetett 5 686 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent
megnevezett SCALA Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedéseinkben,
vagy látogasson el a skoda.hu oldalra! A nevezett értékek nem az 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 üzemanyagfogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen
és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép csak illusztráció.

A ŠKODA SCALA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,5-8 l/100km, CO2-kibocsátása: 85–181 g/km

Az új Arteon és
Arteon Shooting Brake
Technológia és esztétika tökéletes harmóniája
Vége az unalmas autózás korszakának, hiszen az új Arteon és Arteon Shooting Brake elegáns, mégis sportos megjelenése már akkor izgalommal tölti el,
mielőtt beszállna. Innovatív segédrendszerei, vagy éppen lenyűgöző megoldásai pedig az utazás élményét teszik felejthetetlenné.
Az új Arteon és Arteon Shooting Brake modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,9-7,6 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 127-172 g/km.
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak,
a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások
és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásoljak. A képen látható gépkocsik illusztrációk.

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út, telefonszám: +36 1 421 8100, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
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