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HA A NŐK VALAMIT A FEJÜKBE VESZNEK...
Az egyik nő látott egy jó ötletet, felhívta a
másik nőt, aki lecsapott a gondolatra, majd
ezt elmesélte egy harmadik, negyedik nőnek
és el is készült a terv.
Persze mi nők semmit sem érnénk ügyes
férfiak nélkül, akik valljuk be eleinte mindig
furcsán néznek ránk az ötletcunami
közepén, de azért kimennek ágakat szedni
nekünk, összabarkácsolnak, hegesztenek
egy állványt, kicipelik a térre mindezt, majd
átteszik máshová, hiszen nekünk, nőknek,
soha nem jó a legelső helyen, sőt legtöbb
ször a másodikon sem. Majd közös erővel
egy fagyos hajnalon felkerülnek az ötlet
fénypontjai a helyükre.
Hát így született meg a dabasi tulipánfa,
ami március 8-án, a nemzetközi nőnapon
beragyogta Dabas hölgyeinek napját. Bár
lehetetlen lett volna, hogy mindenkinek
jusson egy szál virág, szerencsére szinte

mindenki magáénak érezte az ajándékot és
büszkén hirdette, hogy a mi kis városunk a
járvány közepén is képes tavaszt, színeket
és végtelen szeretet csempészni az életbe.
Köszönjük Marcsi, hogy telefonáltál és
köszönjük a Virág Mindenkinek teljes
csapatának, hogy végig elkötelezettek
voltak a gondolat mellet, valamint, hogy

dacoltatok az „ujjgémberítő” márciusi hajnali
faggyal és felhelyeztétek a 300 darab
tulipánt a fára.
Kedves Dabasi Hölgyek, ötleteljünk sokat,
adjunk mindig egy kis munkát a férfiaknak,
mert együtt klassz dolgokat tudunk
megvalósítani!
Karlik Dóra & Volenszki Lilla

elmondása alapján ez a szokás soha nem
maradt el, e sz tendőről e sz tendőre
megrendezésre került. Ezért is volt magától
értetődő, hogy idén, az ismert körülmények
között is, szűk körben ugyan, de tovább
éltessük a hagyományt. Március 21-én
Kőszegi Zoltán polgármester és a sári
hagyományőrzők három tagja útjára
bocsájtotta a Kiszi babát.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
Csernák Bálintné Kamilla Néninek, amiért
ez alkalommal is csodás népviseletbe

öltöztette a babát! Reméljük, a „küldetés”
célt ér, és jövőre végre ismét közösen
vehetünk részt a programon!
Gogolák Mariann

KYSELICA

A nagyböjti időszak hamvazószerdától
húsvét vasárnapig tart, az egyház tanítása
szerint húsvét előkészületi ideje, böjttel,
önmegtartóztatással. A nagyböjt bizonyos
vasárnapjai, illetve heteinek elnevezései is
ismertek és különösen alkalmas ez az idő
különböző népi ájtatosságok és rítusok
végzésére. Sáriban a feketevasárnaphoz
kapcsolódik a legjelentősebb népszokás, a
Kyselica. A népviseletbe öltöztetett,
szalmából és fából készült bábut a település
szélén folyó kanálishoz kísérik a helybéliek.
A víz partján leveszik a ruháit, a szalmatestet
meggyújtják és vízbe dobják, ami messzire
viszi, ezzel szimbolizálva, hogy a tél, a baj, a
betegségek elhagyják a helységet és
beköszönt a tavasz, a megújulás. Az idősek
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„AHOL A HŐSÖKET NEM FELEJTIK,
MINDIG LESZNEK ÚJAK”
világ azért harcol, hogy szabadok legyünk,
hogy újra szabadon ünnepelhessünk,
találkozhassunk szeretteinkkel,
megszervezhessük rendezvényeinket,
közösségi alkalmainkat. Nem szabad
elfejetkeznünk arról, hogy a családunk, a
városunk és nemzetünk fejlődését minden
áron szolgálni kell.
Azért, hogy mégis legyen egy közösségi
élmény a városban, a tulipánfa nemzeti
színű szalagokba borult és több mint
250 darab kokárda került fel rá, amit az
arra sétálók levehettek és szívük fölé
tűzhettek ki.
K. D.
A fenti idézet nem is lehetne aktuálisabb,
hiszen az elmúlt egy évben mindig csendben,
méltósággal, kis közösségekben tudtunk
csak megemlékezni a magyar történelem
nagyjairól. De látjuk nap, mint nap, hogy a
hősök köztünk járnak, gyógyítanak, ápolnak,
segítenek, óvnak, védenek bennünket egy
láthatatlan ellenségtől.
Ez a március 15-e is csendes, visszafogott
főhajtás volt az 1848-as forradalom és
szabadságharc hősei előtt. A város főterén
álló Kossuth-szobor előtt Pánczél Károly
országgyűlési képviselő, Kőszegi Zoltán
polgármester és a dabasi képviselő-testület

tagjai helyezték el a megemlékezés
koszorúját.
Kőszegi Zoltán ünnepi videóüzenetében
megemlékezett arról, hogy 173 évvel
ezelőtt a szabadságért küzdött a magyar
nemzet. Most nemzetünk és az egész

HÚSVÉTI TOJÁSFÁK DABASON
Köszönet a kreatív és kezdeményező dabasiaknak a szívet
melengető tojásfákért. A város több pontján is színesítették a
húsvéti ünnepet, különlegessé és könnyebbé téve azt a nehéz
időszakot. Nyugodtan kijelenthetjük, hagyományt teremtett ezzel a
város közössége. A Polgármesteri Hivatal szorgos kis nyuszijai is
készültek egy kis meglepetéssel, a gyerekeknek a város főterén
közel 500 darab csokitojást szórtak szét, így idén sem maradt el a
tojásvadászat.
Az ilyen közösségkovácsoló ötletekben mindig benne vagyunk
mi is, hiszen #együttkönnyebb.
Kabinetiroda
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GONDOLATOK A CÍMLAPHOZ
Előző lapszámunk címlapjával az idei évre hagyományt teremtettünk,
hiszen mostantól a Családok Éve jegyében minden lapszámunk első
oldalán egy helyi, ismert, vagy kevésbé ismert családot szeretnénk
megjelentetni. Célunk ezzel is bemutatni, hogy milyen sokszínűek a
dabasi családok, közelebb hozni egymáshoz a generációkat,
hagyományokat.
Nehéz egy címlapra lebonyolítani a fotózást, van, aki nem vállalja, van,
aki inkább egy kicsit később szeretné, és van, hogy újra és újra
időpontot kell egyeztetnünk.
Így történt ez most is, hiszen a Suhajda családdal először arra vártunk,
hogy jó idő legyen. A járvány miatt természetesen csak kint,
szabadtérben szerettünk volna fotózni, még véletlenül sem átadni
semmi kórt a kismamának és a gyerekeknek sem. Majd újabb és újabb
akadályok gördültek elénk, hogy egyszerre, egy időben, egy helyen
legyünk és ha lehet, akkor ne is fagyjunk meg.

Szerencsére összejött, amit elterveztünk, az egyetlen „rizikófaktor”
ilyenkor a kisgyerekek, ráadásul itt rögtön két kis csibésszel volt
dolgunk. Áron és Lukács azonban gyorsan eloszlatott minden kétséget
és egy jó hangulatú, mókás fotózás lett a dologból.
Köszönöm Gogolák Mariannak, hogy a napi kardioedzését mögöttem
hajtotta végre, ezzel is megnevettetve a srácokat és szüleiket is.
Az egyetlen dolog, amit sajnálok, hogy nem lehetett megölelgetni a
két „kiskrapekot”.
Jó egészéget kívánunk nekik és hamarosan érkező kis öcsinek is.
Kedves Dabasiak! Várjuk az Önök ötleteit is, történeteit is – olyan
dabasi családokról, akik jó példaként szolgálhatnak a város
közösségének, érdekes, értékes emberei a helyi életnek – a
dabasiujsag@gmail.com e-mail címre.
Karlik

100 DABASI
Erdélyi testvérvárosunkból, Demeter László a baróti Erdővidék
Múzeum igazgatója ajándékozta meg városunkat a fotón látható
értékes kiadvánnyal és testvérvárosi együttműködés gondolatával.
A 100 ERDŐVIDÉKI RECEPT több mint 100 ERDŐVIDÉKI
HÁZIASSZONY című, maradandó értéknek számító szakácskönyv
tartalmazza „Száz – szívvel-lélekkel étket készítő – háziasszony,
21 évestől 102 évesig, akik bemutatták Erdővidék régi és újabb
gasztronómiai hagyományait, ételeit. E képes szakácskönyv egy
sorozat indító kötete, tükör a jelen, szép emlék a jövő nemze
dékének számára. Szándékunkban áll más tájegységekről is
hasonló köteteket készíteni.” (Demeter László)
A „más tájegység” újabb kötetének tervezzük a dabasi
háziasszonyok sütemény és ételrecept
gyűjteményét. Az előzetes beszélgetések
szerint a 11 éves Hornyák Viktória ostoros rétes
receptje és a 93 éves Péli Lászlóné Marika néni
huszárzseb receptje már biztosan szerepelni
fog a dabasi receptek között. Több dabasi
háziasszony specialitását személyesen is
kóstolhattam, ezért várom Havasi Lászlóné Lidi
néni almatorta, Bálint Miklósné Terike néni sári
rétes, Petróczy Attiláné Eta néni savanyú nyúl,
Szűcs Mária kacsamájpástétom, Karlik Dóra
francia csokoládétorta, Hornyák Annamária
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– RECEPT
– HÁZIASSZONY

májgombóc leves, Zelenák Andrásné Erzsike fűszeres-pirított dió,
Kovács Ferencné Anna szagos-tárkonyos leves, Janicsák Jánosné
pozsonyi kifli, Ballabásné Takács Mária házi zsemle, Gogolák Mariann
mindenmentes epertorta, Barsi Ferencné bakonyi szelet, Rizmajer
Antalné Marika gulyásleves, és a szlovák nemzetiségi ételek, valamint a
siska receptjét is. Úgy gondolom, hogy nagyon szívesen és ízletesen
készít különféle ételeket Kecskésné Harmincz Jolán, Volenszki Józsefné
Julika, Sós Gáborné Ica, Virág Istvánné Éva, Mártonné Iványi
Zsuzsanna, Sallai Éva, Csernák Rózsika, Bábel Antónia. A dabasi
családok kedvenc ételeit készítő, helyi háziasszonyokkal pedig
szeretnék megismerkedni. Bízom benne, hogy a 100 háziasszony
receptjét együtt, gyorsan összegyűjtjük. A vírushelyzet rendeződése
után az önkormányzat szervezésével indulhat a
sütés-főzés anyaggyűjtése és a fotózása.
Ütemezésünkben négy hónapot tervezünk az
ételek dokum entálására, egy-egy hónap a
szerkesztés és nyomdai munkálatokra.
Reméljük a Családok évében az első adventi
vasárnapra elkészül ez a nagyszerű kiadvány.
Kedves háziasszonyok, szeretettel
várom jelentkezésüket!
Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester
06-70/452-3469, alpolgarmester@dabas.hu
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75 ÉVES CZAGÁNYI LÁSZLÓ

Február 23-án ünnepelte városunk díszpolgára, Czagányi László helytörténész
75. születésnapját. Czagányi László régi dabasi család leszármazottja, gyökerei, családja
múltja, akárcsak személyes életútja ezer szállal kötődik városunkhoz. Sok éve él a
szomszédos Inárcs községben, mégis szívügye Dabas fejlődése, városunk történetének
kutatása és minőségi feldolgozása. Történészi munkássága eredményeként sorra születtek
az elmúlt évtizedekben a térség településeinek hiánypótló monográfiái. Dabason a
történelmi értékeink sorozat három kötete, az Alsódabasi Református Egyházközség
története, az Ezer Dabasi pillanat című monográfia is tudományos munkásságát dicsérik.
Aki a térségünkben helytörténettel foglalkozik, ha megerősítésre, vagy bármely kutatási
témában segítségre van szüksége, elsőként hozzá fordul, mert Czagányi László több
évtizedes kutatási eredményeit, tudását, ismereteit örömmel és szeretettel osztja meg
bárkivel, aki a történelem iránt érdeklődik.
Mi, akik ismerjük őt, szeretettel és tisztelettel gondolunk rá! Jó egészséget és további
sok aktív évet kívánunk neki Dabas Város Önkormányzata és a Dabasi Újság szerkesztősége
nevében. 							
Feldman

H ÁZASSÁGI
ÉV FORDULÓK
2021 februárjában, márciusában kötöttek házasságot:
február 19.
Nagy Zsolt–Horváth Katalin Anna
február 20.
Lakatos Roland–Horváth Klaudia
március 5.
Kiss Róbert Attila–Novák Brigitta Alexandra
Hegyi Ferenc–Budai Alida
március 6.
Szita Balázs–Könye Georgina
március 12.
Nyári Levente–Jánosik Katalin
március 13.
Kovács Sándor–Fabók Edit
Dragos Gábor–Takács Vivien
március 20. Bálint József–Szekeres Enikő
Czira Károly–Hubert Nikolett
55 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
március 20. Kardos Gyula–Szenics Jolán

40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
március 28.
Vámos Sándor János–Kucsera Katalin Rozália
30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
március 8.
Mészáros László–Szondi Aranka
március 22.
Váczi János–Bábel Erika
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
március 3.
Réti Attila–Paczu Erzsébet Mária
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
március 12.
Turcsán Bertalan László–Strupka Viktória
március 16.
Garajszki János–Kecskés Julianna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

VÁROSU NK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

Született

Kor

Név

Született

Kor

Ványai Sándor
Kollár Lajosné
(Böcsödi Etelka)
Váradi Györgyné
(Szabó Mária)
Mónos Ferencné
(Timár Julianna)
Suhajda Istvánné
(Bálint Erzsébet)

1924. 03. 24.

97 éves

1928. 03. 22.
1928. 03. 22.

93 éves
93 éves

1925. 03. 20.

96 éves

Kátai Ferenc
Gogolák Mihály
Balog Jánosné
(Bozsik Margit)
Balogh Ferenc
Sédli Józsefné (Pap Ilona)

1929. 03. 28.
1931. 03. 13.
1931. 03. 19.

92 éves
90 éves
90 éves

2021. április

1925. 03. 25.

96 éves

1928. 03. 02.

93 éves

1928. 03. 11.

93 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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KITÜNTETÉS

NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN

ORCI

GONDOLATSZILÁNKOK

Nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Zlinszky János szakbiológus, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és
Környezetpolitikai Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és
Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense. A kitüntetéshez szívből
gratulálunk!

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Erős Zorán
Bangó Lajos József
Suhajda-Czene Erik
Rizmajer Márk
Berta Janka
Széll Gellért Levente
Vámos Kristóf
Major Milán
Fekete Milla
Szabó Alisa Zoé
Laczkó Marcell
Majoros Annaliza
Csikó Nina
Gáspár Violetta Mária
Fabók Dominik
Zsigmond Zalán
Kveták Lili

Anya
Földes Anna Kitti
Bangó Leila
Suhajda Tünde
Mráz Annamária
Bennárik Edina
Feldman Gabriella
Kancsár Zsuzsanna
Surman Tímea
Juhász Nóra
Szabó Henrietta
Filler Mónika
Lovas Erika
Kiss Kinga
Lala Viola Julianna
Méhes Andrea
Valentyik Zita
Szőnyi Renáta

Született
2020. 12. 26.
2021. 02. 12.
2021. 02. 19.
2021. 02. 22.
2021. 02. 24.
2021. 02. 25.
2021. 02. 27.
2021. 03. 03.
2021. 03. 03.
2021. 03. 05.
2021. 03. 12.
2021. 03. 13.
2021. 03. 14.
2021. 03. 16.
2021. 03. 18.
2021. 03. 18.
2021. 03. 21.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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HIVATALI SZÓCSŐ

A 2021/2022-ES N EV ELÉSI ÉV R E TÖRTÉNŐ
ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEÍRATKOZÁS RENDJE
Az óvodai beiratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre
Dabas Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a
gyermekeket személyesen – akár időpontfoglalással is –, vagy
elektronikus úton az alábbi időpontokban lehet beíratni:
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről
szóló. 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.)
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Amennyiben a szülő azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31.
napjáig betöltötte a 3. életévét és óvodai jogviszonnyal még nem
rendelkezik e közleményben meghatározott időpontban az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
– a gyermek TAJ kártyáját,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő és a
gyermek Magyarország területén tartózkodásra jogosító
engedélyét (kártya),regisztrációs igazolást és a szülők
munkáltatói igazolását.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek
körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. Az óvodák felvételi
körzetéről az óvodák adnak felvilágosítást, továbbá az óvodai
felvételi körzetek megtekinthetőek a www.dabas.hu honlapon az
Intézmények/óvodák menüpont alatt.
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni, ez esetben a
beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai
nevelési napon kerül sor.
Beiratkozások helyszínei, időpontjai, elektronikus úton

történő beiratkozás e-mail címei, személyes beiratkozás
esetén időpont-egyeztetés telefonszámai:
DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK (,,Mesevár” Óvoda, ,,Lurkó”
Tagóvodák: Mesevár Óvoda, Lurkó Óvoda, Szőlőkert Óvoda
Beíratkozás időpontja: április 26–28., 8.00–16.00 óra
Központi cím: 2373 Dabas, Benedek Elek u. 2.,
Központi tel.: 06-29/367-234
Időpont egyeztetés személyes beíratkozáshoz:
06-70/490-4517
Elektronikus úton történő beíratkozás e-mail címe:
mesevar@freemail.hu
DABAS-SÁRI ÓVODÁK
Tagóvodák: Szivárvány Óvoda, Napsugár Óvoda
Beíratkozás időpontja: április 26–28., 8.00–16.00 óra
Központi cím: 2371 Dabas, Mánteleki út 6.
Központi tel.: 06-29/364-335
Időpont egyeztetés személyes beíratkozáshoz:
06-29/364-335, 06-29/564-280, 06-70/331-6000
Elektronikus úton történő beíratkozás e-mail címe:
dabassariovi@gmail.com
DABASI EGYESÍTETT ÓVODÁK
Tagóvodák: Bóbita Óvoda, Erkel Óvoda
Beíratkozás időpontja: május 3–5., 8.00–16.00 óra
Központi cím: 2370 Dabas, Szent István út 34.
Központi tel.: 29/360-810
Időpont egyeztetés személyes beíratkozáshoz:
70/490 4517
Elektronikus úton történő beíratkozás e-mail címe:
mesevar@ freemail.hu

A bölcsődei beíratkozás
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre
Dabas Város Önkormányzata által fenntartott 4 Szirom Családi
Bölcsőde Hálózatba gyermekeiket személyesen – akár időpont
foglalással is – vagy elektronikus úton, az újonnan épülő, Dabas,
Parragh utca 30. szám alatti Manódombi Bölcsődébe kizárólag
elektronikus vagy postai úton lehet beíratni. Manódombi
Bölcsőde tervezett nyitása: 2021. szeptember-október

2021. április

A bölcsődei ellátásra, valamint a gyermekek felvételének rendjére
vonatkozóan a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41§-43§-i az
irányadóak. A bölcsődei ellátás igénybevétele általában önkéntes
(ha a Gyvt. másként nem rendelkezik) az ellátás nyújtása az igénylő
szülő/törvényes képviselő kérelmére történik.
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HIVATALI SZÓCSŐ
MANÓDOMBI BÖLCSŐDE: 2021. április 26–30.
A jelentkezés online: manodombibolcsode@gmail.
com,
vagy postai úton Dabas Város Önkormányzata (Jurácsik
Andrea) 2370 Dabas, Szent István tér 1/B címre.
Kérdés esetén hívható Jurácsik Andrea: 06-29/561-263
4 SZIROM CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT:
A 4 Szirom Családi Bölcsőde Hálózatba a beíratkozás
folyamatos!
Online beíratkozás: juracsik.andrea@dabas.hu
személyesen: 2370 Dabas, Lakos doktor utca 27.,
valamint 2373 Dabas, Luther utca 8.
Kérdés esetén hívható Jurácsik Andrea: 06-29/561-263

M i n d ké t b ö l c s ő d ei j el en tke zé sh e z a z a l á b b i
dokumentumokat kérem csatolni:
– kitöltött bölcsődei felvételi kérelem adatlap
(letölthető: www.dabas.hu)
– m indkét szülő által kitöltött munkáltatói igazolás, vagy
szándéknyilatkozat (letölthető: www.dabas.hu)
– vállalkozók, őstermelők esetén igazolások másolata
– jogosultságot igazoló dokumentumokat (pl.: RGYK igazolás,
egyedülálló szülő, illetve három, vagy több gyermeket nevelő
családok emelt családi pótlék folyósításáról szóló igazolások)
e-mailban BESZKENNELVE kérem elküldeni.
Tájékoztatom Önöket, hogy a bölcsődei felvételi kérelem
elbírálása elsősorban NEM a jelentkezések sorrendjében
történik, de túljelentkezés esetén figyelembe vesszük!

TOVÁBBI RÉSZLETEK ÉS LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK MEGTALÁLHATÓK A WWW.DABAS.HU OLDALON!

A ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. április hónapban a zöldhulladék leadására a
zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
2021. április 26-tól 29-ig, 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
április 26. hétfő
április 27. kedd
április 28. szerda
április 29. csütörtök

Gyűjtőpont
Dabas-Sári: Madách utcai játszótér
Dabas: Sportcsarnok
Dabas-Gyón: Búcsútér
Dabas-Szőlők: Búcsútér

Szelektív hulladékgyűjtés április 19-től 23-ig történik.

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk
(melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányaival
igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. a növényi eredetű hulladék, a gally, a
faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi
nyesedékek…
Plusz mennyiségek: A megadottakon felüli mennyiségek térítés
ellenében az alábbiak szerint helyezhetők el a Dabasi Regionális
Hulladékkezelő Központ területén (Dabas, Öregországút 0108/2 hrsz.)
Hétfőtől péntekig:
7.00-17.00
Szombat:
minden páratlan héten 8.00–14.00
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.

TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton is tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőőrök
és településgondnokok javaslatára Dabas Város Önkormányzata
önkormányzati földutak lezárásáról döntött. Az intézkedéssel
célunk elsősorban az illegális hulladék elhelyezésének
megakadályozása az érintett útszakaszokon és az azok menti
erdőkben, valamint a magáningatlanok védelme volt, amely
mindannyiunk, önkormányzat és lakosság közös érdeke. A
sorompókat lakattal láttuk el, megkönnyítve ezzel a rendőrség,
mentő, tűzoltóság munkáját. Az érintett útszakaszokon élőket és
az állami szerveket is értesítettük a változásról a lakosság
biztonsága érdekében, hogy a mentési útvonalakat a változás
figyelembevételével tervezzék a jövőben.
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Az alábbi önkormányzati utak ideiglenes lezárását valósítottuk
meg sorompóval márciusban:
C sárdapuszta két vége, Feny ves utca–Beton utca
kereszteződése, Fenyves utca erdei kivezető út, Fenyves utca
lakott területen kívüli erdős útszakasza.

WWW.DABAS.HU
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dabasbistro.hu

#mienkater
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A SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉLETÉBŐL

RAJZPÁLYÁZAT
Iskolánk tanulói ebben a tanévben több rajzpályázaton is
eredményesen szerepeltek.
BASKI BELLA 8. OSZTÁLYOS TANULÓ:
Fődíjas: „Klímabarát közlekedés mindenkiért” (Innovációs és
Technológiai Minisztérium) rajzpályázatán.
Különdíjas: a Magyar Zászló és Címer országos rajzpályázatán
2. helyezett: „Tekerj a Mátrában” c. rajzpályázatán
2. helyezett: a Magyar Pumi Klub rajzpályázatán
LUKÁCSI LEVENTE 5. OSZTÁLYOS TANULÓ:
Különdíjas: a „Mit jelent nekem 1956” országos rajzpályázaton,
ahol Dr. Varjú Imre atya visszaemlékezéséről rajzolt.
Díjazott: az „Álomút” országos rajzversenyen.
ÖRDÖG BOGLÁRKA 7. OSZTÁLYOS TANULÓ:
1. helyezett: a Happy Tejtermék Kft. országos rajzpályázatán.
Tanulónkat tablettel jutalmazták.
SERFEL JANKA 8. OSZTÁLYOS TANULÓ:
Különdíjas: a „Tekerj a Mátrában” című országos rajzpályázaton.
Magyar Érdemrend Ezüst Keresztje
kitüntetést kapott
DR. KISSNÉ JANKOVICS ROZÁLIA,
a Szent János Katolikus Általános
Iskola művésztanára. Tanárnő több
évtizedes pedagógusi pályafutása,
valamint a nehéz sorsú diákok körében
folytatott tehetséggondozó
tevékenységét ismerték el a díjjal.
A kitüntetéshez szívből gratulálunk!

VARGA VIKTÓRIA 5. OSZTÁLYOS TANULÓ:
Díjazott: a „Téli veszélyek az utakon” c. rendőrségi
rajzpályázatán.
Díjazott: a Váci Karolina Katolikus Általános Iskola
rajzpályázatán
Minden tanulónak szívből gratulálunk!
Felkészítő tanár: Dr. Kissné Jankovics Rozália

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…”
Idén a rendhagyó helyzetre tekintettel a hagyományoktól eltérő
módon tartottuk meg a Szent János Katolikus Általános Iskolában a
maszkabált.
Február 12-én, pénteken, jelmezesek hada, jókedvű, mulatozó
diákok töltötték meg a tantermeket. Most nem tagozatonként,
hanem osztálykeretben történt a maskarák bemutatása. A tanulók
izgalommal készültek erre az alkalomra, a sok vidám, bohókás
öltözék mindenki arcára mosolyt csalt. Az elmúlt időszak
hangulatát nemcsak megtörte ez a nap, de feltöltött, lendületet,
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ÉLŐ VÍZ FORRÁSA
„...aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem
szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok,
örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” Jn 4,14
Térjünk vissza a forráshoz, Jézushoz.
Aki élő hittel vesz részt a szent húsvéti misztériumokban, az
halad a lelki élet útján, és el fog jutni a mennyei Jeruzsálembe.
Ha a forrás mérgezett lesz, mi lesz velünk?
Tisztítsuk meg a forrást... a húsvét szent ünnepét, hogy lelket és
életet meríthessünk onnét. – fr.dr. Barsi Balázs ferences atya
gondolatai megtanítanak bennünket Hozsannától Allelujáig.
Nem akarjuk elhinni, hogy a szenvedésre szüksége van a
lelkünknek, hogy a keresztnek mindennapi kenyerünknek kell lennie.
Ahogyan a testnek szüksége van a táplálékra, úgy van szüksége
lelkünknek a keresztre nap mint nap, hogy tisztuljon és kiváljon a
teremtmények közül. Nem akarjuk megérteni, hogy kereszt nélkül
Isten nem akar és nem tud sem üdvözíteni, sem megszentelni
bennünket, és minél inkább magához vonz egy lelket, annál jobban
megtisztítja a kereszt által. Ezen a földön mindenkinek megvan a
maga keresztje. Úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal,
hanem a jobb latorrá legyünk. Pió atya szavai erre buzdítanak.
Szentjeink életéből meríthetünk erőt, kitartást életünkbe. Hogyan
legyünk alázatosak?
II. János Pál pápa sokszor megmutatta számunkra az alázatot.
Egyik kedves története még bíborosként a következő: Wojtyla
bíboros gyakran megfordult az orsolyita nővérek zakopanei
házában. Mindig rendelkezésére állt egy szerény szoba, és a nővérek
nem készültek különösebben a fogadására. Ők maguk szegényekkel
foglalkoztak, és volt egy óvodájuk is. Egyszer egy kisfiú meglátta, II.
János Pál pápát (Wojtyla bíborost), aki éppen akkor lépett ki a
szobájából, és megszólalt: „Pap bácsi, kösd be a cipőmet!” A bíboros
pedig, a világ legtermészetesebb módján lehajolt, és megkötötte a
csöppség cipőfűzőjét.
Jézus Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe a
keresztények húsvétja, amire minden vasárnapi szentmisében

emlékezünk. Fontos számunkra, hogy a Szent János Katolikus Iskola
diákjai átélhessék ennek az ünnepnek erejét a lelkükben, közös
szentmiséken, osztálymiséken. Jézust keresztútján is követjük kicsik
és nagyok, diákok és tanárok egyaránt. A XV. állomáson megkapjuk
a feltámadás örömét!
Máté evangéliumában így olvashatjuk Jézus feltámadását:
„Szombat elmúltával... nagy fölindulás támadt. Az Úr
angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és
ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám és ruhája, mint a hó.
Az őrök tőle való félelmükben halálra rémültek. Az angyal
így szólt az asszonyokhoz: Ne féljetek! Tudom, Jézust
keresitek, akit keresztre feszítettek. nincs itt. Föltámadt,
amint megmondta.” (Mt 28,1-6)
Krisztushívő szívében Nap ragyog, amely nem ismer alkonyt, a
mi Urunk Jézus Krisztus, aki visszatérve a sírból szelíden ragyog, él
és uralkodik mindörökkön örökké.
Prohászka Ottokár imája tisztítsa meg minden ember lelkének
forrását, és vezessen bennünket az élő víz forrásához! Jézus
Krisztushoz!
Feltámadt Krisztusom, áldozatos lelkesüléssel Reád bízom
magamat.
Hívlak, keltegetlek én is: Uram, ébreszd fel erődet s
uralkodjál! Ragyogjon fel igazságod, villanyozza fel
lelkünket a megújult kereszténység tavaszi éledésével. Én
hiszem, hogy új világot teremtesz most is itt, énbennem is.
Kelj fel Uram!
Szent János Katolikus Általános Iskola

energiát adott. A farsangi jókedvet, mókázást
megfűszereztük tombolaárusítással is. Nagyon sok,
szép, értékes ajándék talált gazdára a sorsoláskor. Az
alsó tagozatosok ügyességi játékkal, versenyekkel
tették emlékezetessé a napot. A felső tagozatosok
egy farsangi totó kitöltésével mérték össze
ismereteiket az ünnep eredetéről, hagyományairól,
szokásairól.
A zsűrinek igen nehéz feladata volt a szebbnél
szebb, ötletesebb jelmezek értékelésekor. A sok
finomság tálalása, a farsangi kínáló asztalok

2021. április

elkészítése szintén értékelésre került. Minden osztály,
minden diák jutalommal, nyereménnyel zárta a
napot. A rendezvény bevétele a diákönkormányzat
számlájára került, melyből közösségi programokat,
kirándulásokat támogatunk.
Köszönet minden felajánlásért, segítségért,
mellyel sikeressé, örömtelivé varázsoltuk iskolánkban
a farsang napját.
Suhajdáné Kohan Magdolna
DÖK vezető tanár
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PÉNZ7 – DIGITÁLIS KÖRNYEZETBEN – A KZS-BAN
Az Érdi Szakképzési Centrum Kossuth
Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium
az idei tanévben is sikeresen csatlakozott a
PÉNZ7 elnevezésű – idén digitális környe
zetb en megvalósuló – rendezvénys oro
zathoz, amelynek segítségével a pénzügyi
tudatosságot kívánjuk elősegíteni diák
jainknál.
Az idei tanévben témahetünk címe:
„Tudatos pénzkezelés a családban – Családi
költségvetés”, ami minden diák életében
izgalmas téma.
A virtuális térnek köszönhetően önkéntes
pénzügyi szakértő is érkezett hozzánk Erdei
Zoltán személyében. Erdei úr partner érté
kesítési senior szakértő (OTP Bank Nyrt.), aki
online előadást tartott a témahét keretében,

hogy ezzel is segítse és felkészítse a fiata
lokat a hétköznapok pénzügyeire.
Diákjaink a Pénz7 esemény folyamán
számos tanórán-, és foglalkozáson
találkozhattak pénzügyi témákkal. Továbbá
a Kahoot internetes alkalmazás segít
ségével összemérhették a témában szer
zett tudásukat szórakoztató, ugyanakkor
hasznos pénzügyi kvízekkel, melyeket a
MNB Pénziránytű Alapítványa nyújtott
iskolánknak.
Bízunk benne, hogy diákjaink még
tudatosabb pénzügyi életet fognak élni,
hasznosítva a Pénz7 rendezvénysorozaton
szerzett ismereteket!
Fazakas-Nyitrai Enikő
Pénz7 koordinátor, oktató

EVANGÉLIKUS ISKOLA

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:
Megújult a Gyóni városrész Luther negyedében az egykor
evangélikus iskola épülete. Új funkciója családi bölcsőde és
nyomdatörténeti kiállítás. Az épület belső udvari homlokzatán
tablókiállítással szeretnénk a múlt történéseit bemutatni. Az
1947-48. tanév 1. osztályának csoportképét és a tanulók
névsorát is kiállítjuk. Kérjük, aki felismeri a fotón látható
tanulókat vagy éppen saját magát, az jelezze Pálinkásné Balázs
Tünde alpolgármester asszonynak a 06 70/452 3469-es
telefonszámon.

+36 20 370 7803

PBT
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DABAS-SÁRI ÓVODA OVI FOCI PROGRAMJA
A program indulásakor az MLSZ különös
f i g yel m e t ford ítot t a rr a , h o g y a
legkisebbeket, az óvodás korúakat is
megszólítsa és bevonja a labdarúgásba.
Megkeresték az óvodavezetőket, annak
érdekében, hogy közösen lehetőséget
teremtsenek az óvodai foci beindítására,
amelytől a szervezet azt várta, hogy minél
több gyermeket nyerjen meg a sport, és
azon belül a labdarúgás számára. Ezáltal
egy egészségesebb nemzedék nőjön fel és
hasznos tagjai legyenek közösségüknek,
városuknak é s a nemzetnek . 2014
szeptemberében sikerült beindítani
Dabason és a környező településen a
Bozsik Program és az Egyesületi Labdarúgó
Utánpótlásnevelési Program intézményi
r e n d s z e r é t , m e l y h e z ó vo d á n k i s
csatlakozott. A szülők is nagyon örültek,
hogy intézményünk is bekapcsolódott a
programba, így nem kell külön délutáni
sportfoglalkozásra vinniük a gyermekeiket,
hanem itt az óvodai élet keretein belül
biztosítjuk a szakszerű, képzett edzővel
együtt a gyermekek sportra nevelését. Az
Ovi-Foci Program keretében Farkas Ágnes
kolléganőmmel együtt – aki a Szivárvány
óvodában végzi a tevékenységet –
elvégeztük az ovi-foci tanfolyamot és az
MLSZ Grassroots Önkéntes szervező
tanfolyamot, mely során elsajátíthattuk a
gyermekek sportolásához szükséges
legfontosabb alapkövetelményeket. Az
edzőktől (Fodor Gergő, Schilingerné Budai
Zsuzsanna) új ötleteket, módszereket,
játékokat, labdavezetési technikákat
ismerhettünk meg.
A 2020/21 nevelési évben is a járványügyi
helyzet figyelembevételével folytattuk
külsős edzők nélkül az óvodai élet
napirendjébe beépítve heti rends ze
rességgel a középső és nagycsoportos
é r d e k l ő d ő g ye r m e ke k s z á m á r a a
fo c i fo g l a l koz á s ok a t . A m ozg á s o s
fejlesztéseket őszi-téli időszakban a
tornaszobában, jó idő beálltával kint a
szabadban, a Szivárvány óvodában pedig a
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műfüves focipályán végezzük. Különböző
játékos mozgásos tevékenységeket,
labdajátékokat játszunk, feladatokat
végzünk a gyermekekkel: kúszás, mászás,
csúszás labdával akadályokon, járás-futás
gyorsítással, lassítással, irányváltoztatással,
ugrások előre-hátra, labdave zeté s,
pattogtatás 1-2 kézzel, gurítás kézzel,
lábbal, labdaelkapás kézzel, lábbal.
A z ovi-focin olyan gyakorlatokat,
játékokat helyezünk előtérbe, amelyek a
mozgáskoordinációt, erőt, állóképességet,
gyorsaságot és az ügyesség növelését, a
koncentrációt erősítik. A gyermekek
különböző labdajátékok alapjait ismerik
meg, a kézzel és lábbal végrehajtott játékok
során és a foci alapgyakorlatait sajátíthatják
el. Az Ovi-Foci program esélyegyenlőséget
teremt minden óvodás számára a sportok
terén, a szülők társadalmi hovatartozásától
és anyagi helyzetétől függetlenül.
A program egyben „hálóként” is működik,
amely felfedezi és megakadályozza a
tehetségek elkallódását. A szakszerű
mozgáskultúra fejlesztés nagymértékben
hozzájárul a gyermekek fizikai és szellemi
képességeinek fejlődéséhez. Nagyobb lesz
a koncentrálóképességük, jobb eredményt
é r h e t n e k e l , s e r ke n t i a t a n u l á s i
folyamatokat, fejleszti a gyermekek
szociális, életviteli kompetenciáit, az

együttműködést a csapatjáték során, az
önállóságukat, a sportszerűséget és a
másik iránti toleranciát, valamint a kudarc
elviselését.
Az MLSZ OTP-Bank Bozsik Intézményi
Program résztvevőjeként köszönjük a
sportfelszereléseket, sporteszközöket,
g yermekeknek szóló motivációs
ajándékokat: labdákat, bójákat, kapukat,
labdatartó hálót, jelölő mezeket. Évek során
mindig nagy hangsúlyt fordítottunk a
mozgá s szeretetére, az e gé sz sé g
megőrzésre, hogy a gyermekek számára a
mozgás öröm és élmény legyen.
A programnak köszönhetően évről-évre
nőtt az ovisok száma az OTP Bank Bozsik
intézményi programban. A növek vő
létszám és a gyermekek szabad levegőn
való mozgásfejlesztéséhez mi is szeretnénk
egy zárt műfüves focipályát a Napsugár
Óvoda udvarára.
A jövőre nézve kiemelt feladatnak
tekintjük, hogy ne csak bevonjuk a
gyerekeket az ovis fociba, hanem hosszú
tá vo n m e g is ta r t su k ő ke t. A
legtehetségesebb gyermekeket pedig
átirányítjuk az egyesületi programba.
Mráz Magdolna
Dabas-Sári Óvoda Napsugár
tagóvodájának óvodapedagógusa
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237, 06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu •
Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 és 16.00 óra között ügyeletet tartunk a járványügyi korlátozások feloldásáig!

RENDEZVÉNYEK

A z eredeti ter vek szerint május 15 -én tartjuk a
VI. MESE-MESE-MÁTKA MESENAPOT a családok számára.
A járványügyi intézkedések miatt ez az időpont változhat: az új
időpont június 5-e lehet, változatlan programmal.
„ÉLJ SZÍVBŐL!” - Dr. Csernus Imre előadása:
Dr. Csernus Imre előadásának várható új időpontjáról tájékoztatást
adunk facebook-oldalunkon és a www.kmkdabas.hu weboldalon.

NYÁRI TÁBOROK IDŐPONTJA

A z esemény lebonyolítására az egészségbiztonsági
szempontok és a jár ványügyi előírások maximális
figyelembevételével kerül sor.

KÉPZŐMŰVÉSZ-TÁBOROK:
– június 20–25.: Gyermek képzőművészeti szaktábor (korhatár:
10–18 év)
– augusztus 9–14.: Felnőtt képzőművész szaktábor (18 éves kortól)
Helyszín: a Ráckevei kemping és strand területe;
a táborokra a jelentkezés nyilvános.
Információk és jelentkezés: 06-30/534-1138
NÉPZENEI TÁBOR:
– július 12–17.: Pest megyei népzenei szaktábor (korhatár: 7–18 év)
Helyszín: Szigetmonostor–Horány, Regatta Szabadidőközpont; a
táborra a jelentkezés nyilvános.
Információk és jelentkezés: 06-30/383-2738
NÉPTÁNCTÁBOROK
az intézmény csoportjaiba járók számára:
– augusztus 1-6.: Néptánc tábor I.
– augusztus 15-20.: Néptánc tábor II.
Helyszín: a Ráckevei kemping és strand területe.
Információk és jelentkezés: 06-30/383-2738
ÖRÖKMOZGÓ NYÁRI TÁBOROK:
– június 28.–július 2.: Örökmozgó nyári tábor I. (korhatár: 6–14 év)
– július 19–25.: Örökmozgó nyári tábor II. (korhatár: 6–14 év)
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ
Információk és jelentkezés: 06-30/383-2738
Tervezett programjaink időpontja változhat a járványügyi
intézkedések következtében. Ezért kérjük, kövessék
facebook-oldalunkat és weboldalunkat, ahol folyamatos
tájékoztatást adunk az aktualitásokról!
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KOSSU TH H ÁZ GAL ÉR I A ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
A járványügyi korlátozások érvényben maradásáig
intézményünk látogatót nem fogad.
Az aktualitásokat közzé tesszük facebook- és
weboldalunkon.
„KEREK AZ ÉN VILÁGOM, MERT KÖRBEVESZ A CSALÁDOM”
– a dabasi óvodások rajzpályázatának kiállítása
A kiállítás anyaga digitális formában is elérhető
a www.kmkdabas.hu oldalon.

HALÁSZ BOLDIZSÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
A lapzártakor érvényben lévő járványügyi
intézkedéseknek eleget téve a könyvtár – átmenetileg –
zárva tart.
A nyitásról, és a kölcsönzési lehetőségről tájékoztatást
adunk internetes felületeinken, ezért kérjük, kövessék
facebook-oldalunkat! www.dabasikonyvtar.hu

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

2021. április
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160, 06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8.00–16.00 között ügyeletet tartunk a járványügyi korlátozások
feloldásáig! • Munkatársak: Barsi Réka, Gubicza Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné, Viola Éva
A járványügyi korlátozások érvényben maradásáig a gyóni
közösségi szintér látogatót nem fogad. A digitálisan is
műkö dteth ető c sopor tjaink te vékenysé g éről é s
eseményeiről a szintér facebook- és a város weboldalán,
helyi rádióban, televízióban, újságban, telefonos
hívásokkal, elektronikus és postai levelezésekkel tudjuk
tájékoztatni az érdeklődőket.

DIGITÁLISAN MŰKÖDŐ CSOPORTJAINK:
DABASI SZENIOR AKADÉMIA
– hétfőnként 17.00 órától a Dabas Televízió csatornáján
–A Szenior délután műsorában Dr. Jászberényi József tanár úr
irodalom, művészettörténet, időskori egészségvédelem témájában
készíti videós előadásait. Gasztronómia témakörben Hornyák Viktória
főzőperceit és Kajliné Margitka hagyományőrző ételeinek készítését
láthatják. A mozgásprogramokban Örömtánc oktatók Marika –Tereza
– Anna, otthon végezhető tornagyakorlatok felvételeit Novák Mária,
Horváth Gabriella, Murányi Hajnalka, Kovács Istvánné készítik a
műsorba. Rendszeres versajánlók a Gyóni Géza Irodalmi kör és a
Tollászkodók – tollforgatók – versfaragók tagjai. Jeles napok
alkalmával a felnőtt és gyermek alkotóműhelyes csoportok és a helyi
óvodás, iskolás gyermekek, díszpolgári és dabasi polgárok interjúi is
gazdagítják a szenior műsorprogramot. Takácsné Anitától és
Csizmadia Annától minden héten új kézműves és dekorációs ötletet
ismerhetünk meg. A színes és változatos műsorkínálatban köszönünk
minden ötletet, felvételt. A műsorok ismétlése hétfőnként délelőtt
10.00 órától a helyi televízióban és a www.dabas.hu Dabasi Szenior
Akadémia – online előadásai linken követhetőek.

adásaiban, valamint a youtube-csatornán – Karácsony, ahogy én
látom, Kelts életre egy festményt. A dinamikus irodalmi csapat
nyelvi alkotásai két éve Dabas eseményeit színesítik, gazdagítják.
E digitális világban nagy teret kapva, szárnyalva hódolnak a költészet
felé. „Dabasi Tollászkodók–Magyar Kultúra Napja", Reményi Tamás–
Óda a Hölgyekhez, Reményiné Maricza Adrien–Élet, Viola Éva–Tavaszi
ébredés.
Viola Éva, a csoportok vezetője
KAR – KREATÍV ALKOTÓ KÖR
– A kör előző évi alkotásait (lepkék, mézeskalácsok) csak digitálisan
láthattuk. Ez évi első projektjük, címe „Szárnyaljon a képzelet” –
életre keltett festményeinek anyagát, rövidfilmes bemutatással és a
Dabasi Újság jelen lapszámában tesszük elérhetővé. Következő,
tavaszi tárlatuk címe: „Töltsd meg a szívem szeretettel és
kreativitással” már Anyák napja ünnepéhez és a Családok Évéhez
készül. A videós bemutatás itt sem marad el, de ha az időjárás engedi,
a megvalósított és bekeretezett szívek,
Anyák napja vasárnapján, szabadtéren,
a Halász Móricz-kúria parkjában
a járványügyi előírások betartásával
megtekinthetők lesznek.

HORGOLÓKLUB, TEXTILDÍSZÍTŐ
– A kézműves körök tagjaival Kajliné Ludányi Margit telefonon
egyezteti a soron következő tevékenységeket. A korlátozások ideje
alatt az előző évben már elsajátított horgolt polip és hímzett
levendulás ajándékok készítését folytatják. Az anyagszükségleteket a
csoportvezető biztosítja. Április hónapban ismerteti a gyóni köztérre,
horgolásokkal készülő dekorációs ötletet.
ÉLMÉNYFESTŐK, ARTISTKID, TOLLÁSZKODÓK
- A gyermek és felnőtt csoportok alkotói képzőművészeti videó
összeállításokban engednek bepillantást, rajzaikra, festményeikbe,
verseikbe közvetítve a művészet fontosságát. Farsang havában a
megszokottól eltérően tükrözték vissza a festészetet. Tárlataik
elérhetőek a közösségi oldalaikon, városi honlapon és a helyi televízió
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A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN

HALMOS IZOR, A DABASI SZÜLETÉSŰ MECÉNÁS
2001 óta minden év április 16-án a
holokauszt magyarországi áldozataira
emlékezünk. 1944-ben ezen a végzetes
napon kezdődött meg a magyarországi
zsidók gettókba kényszerítése Kárpátalján.
Az emléknap lehetőséget nyújt a feledés
ködének oszlatására, az egykori dabasi
zsidóság kultúrájának és kiemelkedő
személyiségeinek felidézésére.
Ezúttal egy olyan egyéniséget mutatunk be,
akit a magyarság elfeledett jelesei közé is
sorolhatunk. Halmos Izor (1851-1932) a 20.
század első felének országszerte közismert
mecénása születésével kötődik
településünkhöz, bár pályája a fővárosban
teljesedett ki. Mértékadó sajtóforrás adata
szerint Dabason, 1851-ben látta meg a
napvilágot Hay Izidor néven, de itteni családi
körülményeiről, gyermekkoráról – jelenlegi
ismereteink szerint - sajnos nem maradtak
fenn további érdemi információk. Azt
viszont biztosan tudjuk, hogy a kiegyezés
utáni hazai gazdasági fellendülésből a
legtöbbet profitáló fővárosban alapított
családot. 1880. február 29-én a budapesti
Brünauer Katinkát vette feleségül, akivel a
VII. kerületi Síp utca 18. szám alatti házban
éltek. Házasságukból három gyermek
született: Sándor, Imre és Erzsike. A
fővárosban bérlakásokat üzemeltetett,
olykor ingatlan ügyekkel foglalkozott, s ezek
mellett Vasadon gazdálkodott. A saját
tulajdonú, örökölt - buckás, homoki
adottságú - földbirtok az 1897. évi
gazdacímtár adatsora alapján 905 kataszteri
holdat tett ki, melyből 471 kh volt a szántó,
349 kh a legelő, 58 kh a rét, 14 kh az erdő, 6
kh a nádas, 2 kh a szőlő, 1 kh a kert és 4 kh a
földadó alá nem eső terület. A kor szintjén
legalább átlagosnak mondható
g épe sítet t sé g m ell et t 1 0 c sel é d et
foglalkoztatott. A z állatállomány 40
szarvasmarhából, 4 lóból és 32 sertésből állt.
1901-ben belügyminiszteri engedéllyel
Halmos Izidor Adolfra magyarosította

18

nevét, de a leggyakrabban Halmos Izornak
hívták. 1902. szeptember 1-jén váratlan és
pótolhatatlan veszteség érte: 22 évi boldog
házasság után, mindössze 40 éves korában
meghalt felesége és hű társa, Katinka. A
megrendítő fájdalom végtelenül érzékennyé
te t te , e z t kö ve tő en s zen ve d él ye s
díjalapítóvá, alapítványtevővé vált, szinte
csak a jótékonykodásnak élt. Lelkesen
támogatta a tehetségeket, és emberbarát
szemléletével jó érzékkel észlelte a nehéz
élethelyzeteket. A korabeli hazai közéletnek
(képzőmű vé szet, irodalom, ok tatás,
tudomány, felekezeti élet, sport stb.) talán
nincs is olyan területe, melyen ne jelent
volna meg mecénásként, támogatásainak
már a lajstromozása is önálló tanulmányt
igényelne. A 82. életévében,
végelgyengülésben, 1932. február 29-én
hunyt el. Haláláról, temetéséről még az
óceánon túli magyar lapok is hírt adtak. A
hazai Egyenlőség című lap 1932. március
5-én így tudósított:
„Halmos Izor, a nagy zsidó jótevő. A magyar
közéletet rendkívüli veszteség érte Halmos
Izor földbirtokos elhunytával. Minden
szépért, jóért áldozó, lelkes műértő és
mecénás volt, ki a magyar zsidóság
évköny veibe is beírta aranybetűkkel
jótékony nevét. Halmos Izor 1851-ben

s zü l e te t t D a b a s on , f i at al kor á b an
gazdálkodott, amit 50 éves korában
abbahagyott é s ezután már c sak a
jótékonyságnak és közügyeknek élt. Először
a Gyermekvédő Liga ügyét karolta fel,
különösen gyűjtési napok megszervezésében
tevékenykedett, ezután az irodalom és
művészet istápolásának, az ifjú tehetségek
felkarolásának és segítésének szentelte
életét, meg akarta könnyíteni pályájukat. Ő
maga rendkívül szerényen élt, jövedelmének
legnagyobb részét irodalmi és művészeti
alapítványokra és díjkitűzésekre fordította.
Az volt a főcélja, hogy az ő példájával
másokat, akiknek nagyobb anyagi eszközök
álltak rendelkezésre, buzdítson az irodalom
és művészet támogatására. Sajnos ebben a
reményében csalódott, a sorban majdnem
egyedül maradt. Vallásos zsidó életet élt, a
zsidó jótékonyság terén is kivette részét.
Minden évben 2-3000 pengőt
adományozott zsidó jótékony célokra,
számos nemes zsidó alapítvány őrzi áldott
emlékét. Két fia, dr. Halmos Sándor és dr.
Halmos Imre, leánya Halmos Erzsike és a
kiterjedt rokonság gyászolja. Temetésén,
mely e hó 2-án, szerdán d. e. ½ 12-kor ment
végbe, általános, nagy részvét mellett,
megjelent az irodalmi és művészi élet
számos kiválósága. Az Otthon-kör és a
Nemzeti Színház szónokai után dr. Hevesi
Simon vezető főrabbi búcsúztatta, a
gyászénekeket Lineczky Bernát főkántor
énekelte a kórus kíséretével.”
Jellemző, hogy a Borsszem Jankó politikai
élclap is megtalálta a méltó hangnemet és
ráadásul egyenesen március 15-ére
időzítette emlékező sorait:
„Halmos Izor: Az irodalomért rajongó,
pályadíjakkal serkentő hajdani széplelkek: a
Telekiek, Vigyázók, Bulyovszkyak, Vojnitsok
mellett szerényen, szinte bocsánatkérően
vonult be ez a szelíd, nagylelkű aggastyán a
magyar Mecénások ugyancsak gyöngén
látogatott mennyei szakosztályába. A mi
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IN MEMORIAM

KALDENECKER ANTAL
szomorú erdőnk szegény dalos madarait
táplálgat ta é v tize deken át e g y kis
aranymaggal, s akkor volt legboldogabb, ha a
legtarkább szárnyú, legszebb hangú énekes
csipegetett belőle. A hosszú, csodaszép
békeidő termelte ki a szellemnek ezt a
rajongó gavallérját. Ma? … Az egy centivel
magasabbra ugrás, egy másodperccel a
célkarika elé toppanás izgatja a stopperes
Mecénásokat. Ezért siratjuk el kétszer
egymásután felejthetetlen öreg lovagunkat:
aranyszívű Halmos Izort.”
Végakaratában sokak javára rendelkezett,
így alapítványai feltőkésítésével azok
további működéséről is gondoskodott.
Konkrét dabasi példa is igazolja ezt, ugyanis
az alsódabasi születésű Domián Árpád
(1909-1939) festőművész a Műcsarnok
1936. májusi jubiláris kiállításán „Falusi
leányka” című olajfestményével Halmos Izor
él etkép díj át nyer te el . A m e c én á s
előrelátásának köszönhetően művészeti
díjaiból még a Műcsarnok 1944 tavaszi
tárlatán is adtak ki. Tekintettel Magyarország
március 19-i német megszállására, ennek
ténye külön jelentőséggel bír. Síremléke a
fővárosban, a Kozma utcai izraelita
temetőben található. A ma már kritikus
műszaki állapotú, jobb sorsra érdemes,
1908-ban készült családi sírbolt Sárkány
István (1882-1970) építész pályadíjnyertes
munkája.
V. F.
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(ÚJHARTYÁN, 1949. 11. 04.–
BUDAPEST, 2021. 03. 03.)
Fájdalommal és mélyen megrendülve
tudatjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal
egykori munkatársa, városunk kitüntetett
polgára, Kaldenecker Antal eltávozott
közülünk.
K aldenecker Antal Újh ar t yánon
született tősgyökeres helyi családban.
Általános iskolai tanulmányait
Újhartyánon végezte, majd a dabasi
gimnáziumban érettségizett. A Batkay
Ervin Vízügyi Szakközépiskolában vízügyi
szakközépiskolai érettségi vizsgát tett,
majd 1981-ben vízépítő technikusi
oklevelet szerzett. Szakmai ismereteit
fol yam atos an g yarapítot ta , több
továbbképzésen is részt vett.
1972 óta élt Dabason. Szakmai pályája a
Közép-Dunavölgyi Vízügyi igazgatóságnál
kezdődött, majd a Nagyközségi Tanács VB.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezetnél
helyezkedett el 1981. február 5-től. Először
műszaki csoportvezetőként dolgozott és
intézte az intézmények műszaki kiszol
gálását. A Polgármesteri Hivatalhoz 1991.
július 1-jén került, mint műszaki előadó.
1997. február elsejétől a Műszaki és
Építéshatósági Osztály osztályvezető
helyettese. 1998. december 1-jétől, 2000.
december 31-ig a Városüzemeltetési
Osztály vezetője, majd főelőadója volt.

Műszaki vezetőként évtizedeken
keresztül fáradozott Dabas város fejlő
désén, szaktudására, ismereteire munka
társai, felettesei, a település mindenkori
vezetése számíthatott. Több évtizedes
műszaki előadói munkássága során olyan
széleskörű ismeretekre tett szert, amelyek
nélkülözhetetlenek voltak a település
fejlesztésében. A Városüzemeltetési
csoport főelőadójaként aktív résztvevője,
segítője és koordinátora volt a város
számos beruházásának. A kilencvenes
évektől egészen nyugdíjazásáig jelentős
részt vállalt a városfejlesztésben.
Ismereteit mindig örömmel osztotta
meg munkatársaival, akikkel kiegyen
súlyozott, kiváló munkakapcsolatot ápolt.
Sok fiatal műszaki szakember dolgozott
vele, akiket szeretettel mentorált, tanított
hozzájárulva ezzel szakmai előmene
telükhöz.
Főelőadóként évtizedeken keresztül
segítette a Városfejlesztési, Gazdasági és
Környezetvédelmi bizottság munkáját.
Nyugdíjazását követően pedig több
cikluson keresztül, egészen 2019-ig
szerepet vállalt az önkormányzat Gazda
sági bizottságában, mint külsős bizottsági
tag.
Munkásságát több alkalommal is
elismerték, 1989-ben oktatási miniszteri
dicséretet, 2006-ban Dabas Közszolgá
latáért Köztisztviselői Díjat, 2008-ban
Pest megye Önkormányzatától Nyáry
Pál-díjat, 2014-ben Pro Urbe Dabas
kitüntetést vehetett át.
Kaldenecker Antal dolgos életében
mindvégig szeretettel, alázatos hivatás
tudattal és Dabas iránti őszinte hűséggel
szolgálta az itt élőket és a város fejlődését.
Nyugdíjazását követően súlyos beteg
ségből épült fel, amely sajnos a közel
múltban kiújult, 2021. március 3-án élete
72. évében megtért teremtőjéhez.
Ő szinte tisz telet tel, h álával é s
szeretettel őrizzük emlékét!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik édesanyánk Szabó Miklósné temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Hálánkat fejezzük ki a Zárdakert Idősek Otthona Dolgozóinak, hogy odaadó,
áldozatos szeretettel ápolták Édesanyánkat.
A gyászoló család
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt március 15.
óta templomainkban nem tartunk nyilvános alkalmakat.
A korlátozások idején ismét online közvetítjük a vasárnapi
szentmisét 11.00 órától a gyóni katolikus templomból a
plébánia facebook csatornáján.
www.facebook.com/gyoniplebania

ALSÓ- ÉS FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Március 8-tól határozatlan ideig nincsenek nyilvános
szentmisék, istentiszteletek templomunkban. A szentmiseszándékokért “sine populo”, azaz nép nélküli magánmisékben
imádkoznak papjaink.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány
mielőbbi megszűnéséért!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a
honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK
– minden vasárnap 10:00 istentisztelet a templomban/online a DabasInárcs Református Társegyházköz ség facebook oldalán
járványhelyzettől függően
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.
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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

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
A járványhelyzet miatt továbbra is bizonytalan milyen formában
tudjuk megtartani az alkalmainkat. Ami bizonyos, hogy minden
istentisztelet, áhítat, bibliaóra felvételre kerül, amit felteszünk az
egyházközségünk Facebook gyülekezeti csoportjába.
Amennyiben nyitásra kerülne sor, amit már nagyon várunk
mindannyian, akkor mindenkit értesíteni fogunk.
A húsvét utáni hétközi alkalmak: bibliaóra, konfirmáció előkészítő,
felnőtt konfirmáció előkészítő, bibliatanulmányozás, bizonytalan ideig
továbbra is szünetelnek.
A húsvéti körlevelek elkészültek, amit igyekszünk minél több
Testvérünkhöz eljuttatni.
Megkérjük a kedves Testvéreket, mivel bizonytalan mikor tudunk
újra találkozni és tartani nyilvános istentiszteletet, legyenek szívesek
perselyadományaikat, egyházfenntartói járulékukat, vagy templomunk
felújítására szánt adományaikat egyházközségünk számlájára átutalni:
64400037-103009599- 00000000
Hálás szívvel köszönjük!
ALKALMAK
– május 2., vasárnap: édesanyák napja istentisztelet
Helyszín: Halász Móricz-kúria (jó idő esetén a templomkertünkben)
– május 13., csütörtök, 10 óra: Mennybemenetel ünnepi online
istentiszteletet
– május 23. vasárnap, 10 óra: pünkösdi ünnepi istentisztelet
helyszín: Halász Móricz-kúria parkja – úrvacsoraosztás
– május 24. hétfő, 10 óra: pünkösd hétfői ünnepi istentisztelet –
úrvacsoraosztás
helyszín: templomkert
– június 13. vasárnap: tanévzáró családi istentisztelet
helyszín: templomkert
Minden kedves Testvérünknek kívánunk áldott és koronavírusmentes
ünnepeket!

WWW.DABAS.HU
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EGYHÁZAINK HÍREI
GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Amikor ezeket a sorokat írom, a püspöki útmutatás
értelmében online istentiszteleteink vannak, amelyek ezen a
facebook oldalon találhatóak meg: Gyóni Evangélikus
Gyülekezet. Kérjük, jelölje be ezt az oldalt. Őszintén reméljük,
hogy a videós istentiszteletek is segítenek a hétköznapokhoz,
erőforrásul szolgálnak a mindennapok küzdelmeihez, valamint
az ünnepeink megtartásához lelki útravalóul szolgálnak.
Az aktualitások is a facebook oldalon olvashatók, illetve a gyülekezeti
faliújságon.
TÁMOGATÁS KÉRÉSE
Kérjük, hogy aki tudja, továbbra is segítse gyülekezetünk anyagi életét,
mert jelenleg nem lehetnek alkalmaink, de kiadásaink azonban vannak.
Gyülekezetünk számlaszáma: 11742032-20004989.
A perselypenz.lutheran.hu oldalon keresztül is lehetséges a
gyülekezetünk támogatása (itt be kell írni az adatokat, és ki kell
választani a gyülekezetünk nevét).
Minden kedves Testvérünknek jó egészséget kívánunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Egyházi közösségeink ismét rendhagyó módon végezhették el
húsvéti szertartásaikat. Különleges kezdeményezésnek
lehettek tanúi, akik húsvét vasárnap Dabason jártak. Az alsóés felsődabasi katolikus közösség a járványügyi helyzet miatt
rendhagyó körmenetet szervezett. Az eseményen dabasi
családok közreműködésével hordozták
körbe a városközponttól Felsődabasig
az oltáriszentséget és a feltámadt
Krisztus szobrát.
Ezzel a kezdeményezéssel sokakhoz
eljuttatták húsvét igazi örömhírét, a
feltámadás reménységét.

REFORMÁTUS ÓVODA
INDUL DABASON
„Eljön az idő – így szól az ÚR –, amikor jóra
fordítom népemnek, Izráelnek és Júdának a sorsát –
mondja az ÚR –, és visszahozom őket arra a földre,
amelyet őseiknek adtam, és birtokba fogják azt venni.”
(Jer 30,3)
A fenti bibliai igét tapasztalhatja meg Isten kegyelméből a Dabasi
Református Gyülekezet, hiszen annyi évtized után ismét
keresztyéni nevelés színtere lehet az egykori református iskola,
amelyet a 2. világháború után a kommunista rezsim elkobzott az
egyháztól. Az ingatlant 1993-ban kapta vissza a Református
Egyház, és 2019-ig gyülekezeti házként és adománygyűjtő
központként szolgálta a gyülekezet és a közösség javát.
2017-ben elkezdtünk gondolkodni annak lehetőségén, hogy
református óvodát alapítsunk Dabason. Rengeteg előkészület,
tervezés és imádság után, ez év februárjában elkezdődött a
leendő óvoda épületének a kivitelezése. Ennek a beruházásnak a
költsége megközelíti a 300 000 000 Ft-ot. Ezt az összeget teljes
mértékben Magyarország Kormánya biztosította számunkra.
Az óvodai nevelés 2022. szeptember 1-jén fog indulni
2 csoporttal, nagyon magas kvalitással és szakmai tudással
rendelkező szakemberekkel. Mivel új építésű óvoda lesz, ezért a
mai kor minden követelményének meg felel majd, mind
szerkezetileg, mind a felszereltséget tekintve.
Az előzetes igényfelmérések szerint túljelentkezés várható az
óvodába, ezért kérjük azon szülőket, akik szeretnék református
óvodába íratni a gyermeküket, hogy idejében tájékozódjanak a
különféle médiumokban a felvétel menetéről és módjáról.
Természetesen nem csupán református felekezetű gyermekeket
várunk, hanem szeretettel fogadunk más felekezethez tartozó
gyermekeket bármely településről, hiszen óvodánk körzethatár
nélküli lesz.
A felvétel módjáról és menetéről a következő elérhetőségeken
lehet érdeklődni és az alábbi médiumokban kapható tájékoztatás:
Lelkészi Hivatal: Dabas, Ravasz László utca 7.
Hivatali idő: kedd 15.00–18.00
e-mail: refdabas@gmail.com; tel: 29/362-280, 30/400-5957
facebook: Dabas-Inárcs Református Társegyházközség
Szilágyi János
református lelkipásztor

2021. április

21

HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
Gubicza Lászlóné
(Kenderes Terézia Eszter)
Torzsa Ferencné
(Lukács Margit)
Zakar András
Murárik Józsefné
(Petrányi Veronika)
Szabó Lajosné (Takács Erzsébet)
Falus Gábor
Lakos Imre
Rojcsik János
Strupka Józsefné (Bábel Erzsébet)
Ménich Mihályné
(Kaltenekker Terézia)
Varga Imréné (Kormos Margit)
Bádogi János
Krigel Miklós
Forczek Jánosné
(Koháry Zsuzsanna)
Kövesdi Jánosné (Nagy Margit)
Vitvindics István
Kedves Anna (Boros Anna)
Fecske Istvánné (Puskás Irén)
Lakos Jánosné
(Pakodi Mária Magdolna)
Pajor János
Szabó Jánosné (Berindán Mária)
Turcsán László
Rizmajer Jánosné
(Horváth Margit)
Pál Sándor
Farkas István
Cseh Gyula
Szakács Józsefné
(Horváth Julianna)
Kovács Zoltánné (Farkas Mónika)
Opóczki János
Szabados Balázsné
(Andristyák Erzsébet)
Szalai Olga (Kincses Olga)
Laczkó Jánosné (Lovas Katalin)
Pálinkás Jánosné
(Pribelszki Mária)
Nagyné Bakos Lídia
Horváth Istvánné
(Kránicz Emília Magdolna)
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Született

Meghalt

1931. 09. 16.

2021. 01. 05.

1935. 05. 01.
1931. 01. 26.

2021. 02. 05.
2021. 02. 05.

1936. 10. 27.
1942. 09. 29.
1945. 05. 18.
1939. 10. 24.
1966. 03. 28.
1933. 03. 18.

2021. 02. 08.
2021. 02. 09.
2021. 02. 16.
2021. 02. 16.
2021. 02. 18.
2021. 02. 19.

1931. 09. 16.
1939. 03. 31.
1941. 12. 16.
1935. 04. 08.

2021. 02. 20.
2021. 02. 24.
2021. 02. 26.
2021. 02. 26.

1943. 09. 10.
1930. 03. 15.
1935. 02. 10.
1930. 11. 18.
1926. 10. 16.

2021. 02. 27.
2021. 02. 27.
2021. 02. 27.
2021. 02. 28.
2021. 03. 01.

1946. 03. 30.
1949. 06. 18.
1933. 01. 10.
1948. 07. 26.

2021. 03. 02.
2021. 03. 03.
2021. 03. 04.
2021. 03. 05.

1944. 08. 06.
1955. 06. 10.
1957. 07. 29.
1943. 11. 24.

2021. 03. 06.
2021. 03. 08.
2021. 03. 09.
2021. 03. 11.

1950. 07. 29.
1967. 07. 29.
1952. 05. 30.

2021. 03. 11.
2021. 03. 13.
2021. 03. 13.

1949. 08. 08.
1947. 11. 21.
1936. 04. 26.

2021. 03. 14.
2021. 03. 15.
2021. 03. 16.

1935. 06. 02.
1949. 12. 29.

2021. 03. 17.
2021. 03. 18.

1938. 10. 11.

2021. 03. 18.

Név
Simon Jánosné (Dóra Piroska)
Holecz Pál Mihályné
(Fekete Julianna)
Macskó Jánosné (Molnár Margit)
Hliva Istvánné (Kári Julianna)
Gulai Ferencné (Horváth Terézia)
Majoros Miklósné
(Bukovszki Anna)
Pajor Ferenc
Bennárik Jánosné
(Farkas Erzsébet)

Született
1929. 09. 25.

Meghalt
2021. 03. 18.

1950. 07. 29.
1933. 08. 27.
1935. 02. 04.
1930. 02. 18.

2021. 03. 19.
2021. 03. 19.
2021. 03. 19.
2021. 03. 19.

1938. 12. 01.
1954. 04. 05.

2021. 03. 20.
2021. 03. 20.

1942. 03. 02.

2021. 03. 20.

Osztozunk a családok gyászában!
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

HELYZETJELENTÉS - AZ „ÚJ MENTŐAUTÓ”
BESZERZÉSE, MINT CÉLZOTT ADOMÁNYGYŰJTÉS

Kedves Barátaink, Támogatóink!
Mindenkinek hálás köszönetet szeretnénk mondani, aki bármilyen
összeggel is hozzájárult az „új mentőautó” beszerzéséhez!
A tavalyi (első félévi), és a mostani (2020. 07. 31.–2021. 01. 31.)
gyűjtési periódusokban mindösszesen 879 650 forintnyi összeg
gyűlt össze a piros színű adománygyűjtő dobozainkban.
Ezt kiegészítve hozzájárultak még vállalkozások is a cél
megvalósításához.
Kiemelendő a Richter Gedeon Nyrt., és a Diego Kft. 450-450 000
forintnyi pénzösszeggel.
Nem utolsósorban Dr. Eke Sándor 100 000 forinttal és
Lajosmizse Város Önkormányzata 50 000 forinttal járult még
hozzá a beszerzéshez.
Az összeget, ami hiányzott még a cél megvalósításához, karitatív
szervezetünk jelentős tartalékait felhasználva tudta kiegészíteni.
A jelenlegi rettentő nehéz helyzet ellenére:
– Jelentjük, hogy az „új mentőautó”, beszerzésre került!
Jelenleg zajlik a forgalomba helyezés, illetve a bonyolult
engedélyeztetési eljárás.
Köszönjük az adományokat! Nélkületek, nem sikerült volna
megvalósítani a célunkat.
Szervezetünk továbbra is azon dolgozik, hogy az Országos
Mentőszolgálat (OMSZ) szakmai irányítása alatt, velük
együttműködve, továbbra is segíteni tudja a Dabasi kistérség mentő
munkáját, segítse a környék bajbajutottjait!
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, folyamatos
egyeztetés zajlik a dabasi és az örkényi mentőállomással, hogy a
jelenlegi kapacitásunkat, valamilyen módon emelni tudjuk, és több
szolgálattal segítsük a regionális sürgősségi betegellátást ebben a
nehéz helyzetben!
Gogolák Gábor (ügyvezető)
DKMK Közhasznú Nonprofit Kft.

DABASI ÚJSÁG
Kérjük támogassa a dabasi
„karitatív mentőt”
adója 1%-val!
„Nyújts Kezet” Karitatív Egyesület
Adószám: 18627459-1-13
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EGÉSZSÉG

BEOLTATTAM MAGAM MERT…
DR. RÁPOLTHY HAJNALKA
háziorvos, neurológus szakorvos

B e ol t a t t a m m a g a m , m e r t
orvosként tudom, hogy egy
vírusfertőzés okozta világjárvány
megállítása csak védőoltás útján
lehetséges és megbízom azokban
a nagytudású szakemberekben,
akik az oltóanyagokat kifej
lesztették. Édesanyaként szeret
ném, hogy a kislányom minél
több új élménnyel gazdagodjon.
Ehhez pedig nélkülözhetetlen az a
biztonság, amit a vakcina nyújt.
Mindenkit biztatok az oltás felvételére!

DR. RÁPOLTHY RÉKA
háziorvos, neurológus szakorvos
Beoltattam magam a családom, a
környe zetem é s a m a g am
védelme érdekében is. Szeretném,
hogy az életünk – úgy a miénk,
mind a gyermekeinkké – mielőbb
visszatérhessen a megszokott
medrébe. Úgy vélem, hogy a 21.
században, ha egy ekkora méretű
világjárvány kórokozója ellen
védőoltással védekezni tudunk,
akkor azt mindenképpen meg kell
tennünk. A hazánkban
alkalmazott vakcinák mindegyike hatékony és biztonságos, lényeg,
hogy minél többen éljünk az oltás lehetőségével!

BALOGH VINCE BÁCSI ÉS GOMBÁR ILONA NÉNI,
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Hazánk legrégebb óta, 77 éve házasságban élő párja is megkapta a
COVID elleni védőoltást. Mindketten fontosnak tartják az oltást,
hiszen még sok-sok évet szeretnének eltölteni egymás
társaságában, boldogan, egészségesen.
A védőoltás és védettség kialakulása után Kőszegi Zoltán
polgármester úr is fel tudta köszönteni Vince bácsit 97.
születésnapja, Ilonka nénit pedig 96. születésnapja alkalmából.
Még sok-sok egészségben és szeretetben együtt töltött évet
kívánunk nekik!

PÉLI LÁSZLÓNÉ MARIKA NÉNI, 93 ÉVES
Megmondom őszintén, nagyon
féltem a vírustól és az oltás az
egyetlen mego ldás, hogy újra
emberek közé, közösségbe tudjak
m en ni . Bízom a z im m u n 
rendszeremben, az oltás után
sem volt semmi gond, de ha egy
kis láz lett is volna, azt is kibírtam
volna. Szerencsére már a fiam és
a menyem is megkapták, így
hamarosan újra együtt tud lenni
az egész család, újra magamhoz
ölelhetem az unokáimat és a dédunokáimat.

KECSKÉSNÉ HARMINCZ JOLÁN:
Sajnos egy soha nem látott
világjárvány részesei vagyunk
immár egy éve, melyből egyetlen
k iu t at a z ol t á s j el enth e t .
Nyugdíjasként több területen is
aktívan dolgozom, így egy percig
sem volt kér
dés, hogy
oltakozzam-e. Miért? Mert a
saját egészségem mellett felelős
va g yok a g yerm ekeim , a z
unokám, a tanítv ányaim és a
gyülekez etem tag jainak az
egészségéért is! Bár a digitális
oktatás során van kapcsolatom a diákokkal, online formában a
kórustagokkal, de ez nem pótolja a személyes kapcsolattartás
örömét, boldogságát, a sok, okos csillogó szemet, az ölelést. Én már
erre vágyom igazán!
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DANYIS JÁNOS (JASIN):

IVÁNYI ZSUZSA
Nagyon fontosnak tartottam,
hogy be legyek oltva, mert ez az
e g ye tl en m e g ol d á s , h o g y
visszakapjuk régi életünket.
A mai napig aktívan sportolok, az
oltás után nem volt semmi
mellékhatás és már másnap
teniszeztem is egyet. Remélem,
hamarosan újra együtt
játszhatunk és szurkolhatunk a
foci meccseken is.

Nagyon sok emberrel érintkezem
a munkám miatt, ezért már az
elsők között regisztráltam. Az
oltással érzem magam
biztonságban és a családomat,
vevőimet is.
Egyetlen fegyverünk a vírus
ell en a vakcin a , min d enki
regisztráljon, hogy minél előbb
véget vessünk ennek a
járványnak.

JELESRE VIZSGÁZOTT A DR. HALÁSZ GÉZA SZAKORVOSI
RENDELŐINTÉZETBEN KIALAKÍTOTT OLTÓPONT
Az ember hajlamos a rosszat észrevenni, sokszor előbb ad hangot
nem tetszésének, hiányérzetének. Kiváltképp az elmúlt időszakban,
amikor már mindenki türelme, kitartása fogytán van. És ha valami jó
és jól működik, akkor azt természetesnek, magától értetődőnek
vesszük.
Örömmel láttuk a Facebookon, hogy egymás után érkeznek a pozitív
visszajelzések a dabasi oltópont kapcsán. Ezekből a levelekből,
kommentekből szemezgettünk egy párat, ezzel is szeretnénk kifejezni
tiszteletünket és hálánkat a szakorvosi rendelőintézet valamennyi
munkatár sának , dolgoz zon akár or vosként, ápolóként,
adminisztrátorként vagy takarítóként, karbantartóként. Ahhoz, hogy
a gépezet olajozottan működjön csapatmunkára van szükség.
A gépezetbe pedig új, átmeneti fogaskeréként érkezett közművelődési
intézmények dolgozóinak is nagy köszönettel tartozunk, hiszen
hivatásuktól teljesen különböző területen álltak helyt, segítették az
oltásra érkezők adminisztrációját, betegirányítását.

EGY-EGY KIEMELT GONDOLDAT:
Molnár Miklós:
Az intézmény bejáratánál egy kedves hölgy hőmérőzött, és
fertőtlenített, majd udvariasan, és főleg türelmesen útbaigazított,
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hogy hová kell mennem. A következő állomásom a 2. emeleten volt,
ahol két kedves és udvarias hölgy vérnyomást, és hőmérsékletet
mért, melyet követően a 3. számú oltópontra irányítottak, ahol ismét
két kedves hölgy – egy orvos és egy asszisztens - cca. 2 percen belül
elláttak a Szputnyik V nevű védőoltással. El kell mondanom, hogy a
belépésemtől kezdve minden, - a megfigyelés félóráját nem számítva
– kb. 10 percen belül, „japán-pontossággal”, a tervezetteknek
megfelelően lezajlott, mellékhatás-mentesen. Történetem megírását
főként nem is a megtapasztalt szakmai profizmus, és szervezettség
motiválta, hanem az a szíves-várás, a kellemes emberi fogadtatás, és
gondoskodás, melyet ma, ebbe az intézménybe történt belépésemtől
kezdve, a távozásomig átélhettem.
Eldöntöttem, hogy felkeresem a rendelőintézet igazgatónőjét,
Klemencz Györgynét, akinek megköszöntem, és őszintén elmondtam,
hogy mennyire jólesett megtapasztalnom részükről ezt a kedves
jóleső fogadtatást. A másik ok, ami tollat ragadtatott velem az, hogy
naponta annyi, negatív hírt hallok a magyar egészségügy működését
illetően, - nos én ezt itt szűkebb pátriámban még sohasem
tapasztaltam meg. Örömteli szívvel távoztam az igazgatónő
irodájából, és egy gondolat fogalmazódott meg bennem, - talán ki is
mondtam magamban: „DE JÓ MAGYARNAK LENNI!”
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Galambosi József:
Van új a nap alatt! A Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet kijelölt
oltópontra 17 órára vagyok hivatalos. 16.54-kor belépek a
rendelőintézet ajtaján, kedves nővér fogad és lázmérés, fertőtlenítés,
adategyeztetés után meghív egy vérnyomásmérésre. A teremben
három egészségügyes és még egy hölgy, aki tőlem négy méterre
várakozik. Kedvesen közlik menjek fel a másodikra ott útbaigazítanak
az 1. sz oltópontra. Lift megáll, a nővér fogad és kísér az oltás helyére,
ahol kellő távolságban ketten várakoznak. Mire leülnék már szólítanak.
Vérnyomás- és oxigénmérés közben néhány kérdés és kedvesen közlik
velem, hogy egészségére! Felöltözöm és a nővér mutatja, hol
várakozzak 30 percig. Öten vagyunk egy nagy térben. Nővér felügyeli
az oltottakat és az idő lejártával egy „jól tetszik lenni?” kérdéssel
utamra enged. Mindenütt tisztaság, folyamatos fertőtlenítés. Semmi
tömeg, gyors precíz szervezés. Mindemellett a fáradt arcokon ott a
kedvesség, a segítőkészség! Nem szeretek ilyen helyekre járni! De
most mindent feledtetett a gyors, precíz, felettébb kedves ellátás.
17.33-kor a kocsiba ülök. Köszönet a Dr Halász Géza Szakrendelő
orvosainak és nővéreknek! Hát ilyen is van.
Turi Babi:
Családom körében több oltópontot volt szerencsém bejárni, de ilyet,
amit a dabasi Dr. Halász Géza Rendelőintézetben tapasztaltunk, egy
nagyon jól eső érzés volt. Minden a legnagyobb rendben történt.
Végtelen kedvességgel fogadtak, minden nagyon szervezetten
történt. Nagyon kulturáltan, tisztességgel végezte mindenki a dolgát.

Nagyon sok ilyen kedves nővérke kellene az egészségügyben.
Köszönet és hála, hogy volt szerencséje kedves páromnak ezt meg
tapasztalni. Dicséret illeti az ott és akkor dolgozókat.
Pencz Beatrix:
Szeretnék megosztani mindenkivel egy csodálatos dolgot. Majd 1300
km távolból izgulok az otthoni helyzet miatt, és szüleimért,
családomért.
Ma Édesanyám elmesélt valamit, amire azt mondta, ha lenne
Facebookja, akkor kiírná ezt, mert a jó dolgok nem maradhatnak
titokban. De mivel nincs a világhálón fent, megkért engem, hogy az ő
nevében tegyem meg.
A tegnapi nap folyamán Dabason, a Szakorvosi Rendelőintézetben
megkapta ő, (Gacsal Istvánné, Erzsi dadus) és édesapám (Gacsal Pityu)
a koronavírus elleni első oltást.
A Rendelőintézetben a bejárattól kezdve olyan szervezetten
működtek a dolgok, ami csodálatos érzés volt izgulós szüleimnek.
Szeretne köszönetet mondani Klemencz Györgyné intézmény
vezetőnek, valamint az összes dolgozónak a figyelmes, türelmes,
kedves hozzáállásukért. Minden dolgozó neve idekerülhetne, mert
egytől-egyig mindenki olyan kedves volt, hogy édesanyám teljesen
elérzékenyült.
Köszönjük! Ez minket is megnyugtat ebben a nehéz időszakban
2 országgal idébb… Köszönjük, hogy szüleinkre így odafigyeltek!
Büszkék vagyunk Dabasra, a Rendelőintézet minden dolgozójára!

Kedves Dabasiak!
A koronavírus nem válogat, nem nézi, hogy a megfertőzött
személy nő vagy férfi, idős vagy fiatal, kék vagy barna szemű-e.
Bárki elkaphatja, és az egyetlen reménye, hogy az immunrendszere
olyan állapotban van, hogy ki tudja védeni az alattomos támadást.
A hosszútávú szövődményekről pedig még a tudomány is igen
keveset tud.
Immár egy éve élünk a COVID árnyékában, egy éve próbáljuk
kicselezni, lassítani a terjedését. A világ tudósai – talán először a
történelemben – összefogtak, megosztották egymással kutatási
eredményeiket, sikereiket és kudarcaikat. Ennek köszönhető, hogy
mára már van fegyverünk a vírussal szemben, le tudjuk győzni a
járványt. Ez pedig a vakcina.
Családommal novemberben estünk át a fertőzésen, ezért a
napokban már megkaphattuk az első oltásokat. Szüleim és
feleségem anyukája a Pfizer-BioNTech, feleségem a kínai
Sinopharm vakcináját kapták meg, én pedig az AstraZeneca oltását
vehettem fel. Lányunk, Blanka, aki Budapesten szenvedélybetegek
nappali ellátását, gondozását végző szociális intézményben
dolgozik, munkája miatt megkapta a Moderna vakcináját.
Személyes példánkkal is arra szeretnék mindenkit kérni, éljen az
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oltás lehetőségével. Nem számít, hogy melyik földrészen
gyártották a vakcinát, csak az, hogy kialakuljon a védettség a
szervezetünkben. Bármely vakcina jobb, mint a betegség!
Aki még nem regisztrált, tegye meg a vakcinainfo.gov.hu
oldalon. Ha nincs internete, kérje meg családtagjait, barátait,
szomszédjait, hiszen csak 2 perc a folyamat, de életet menthet.
Ha nincs senki az Ön környezetében, aki segíteni tudna, hívja az
önkormányzat zöldszámát (06 80 981 900) és kollégáim
segítenek a regisztrációban! Minden élet számít!
Kőszegi Zoltán

EGÉSZSÉG

„CSODATEVŐ AKARTAM LENNI”

Amikor Sebján Emese indult interjút
készíteni Dr. Bodó Ágnessel, lelkére
kötöttem, hogy kérdezze meg tőle, mi a
titka annak, hogy mindig ennyire
energikus, ennyire tele van tettvággyal.
A beszélgetés végére kezdtem sejteni a
titkot: a humor.
A r i p o r t m ű s o r h a n g a n y a g á t vo l t
szerencsém meghallgatni még vágatlanul,
hogy abból is ihletet tudjak meríteni egy
köszöntő cikkhez. A közel egy órás felvételre
csak éjfél körül jutott időm és úgy voltam
vele, hogy ha nagyon elálmosodnék közben,
akkor reggel folytatom. Nem álmosodtam
el, sőt arra lettem figyelmes, hogy minden
mást letettem a kezem ügyéből, és csak a
beszélgetésre koncentrálok.
Eredeti tervemmel ellentétben nem fogok
szemlézni a műsorból, nem készítek kivo
natot, hiszen azt érdemes lesz egyben
megnézni a Dabas TV-n, vagy a YouTube-on.
De néhány érdekességet azért megosztok
az olvasóval.
Tudta Ön Dr. Bodó Ágnesről, hogy:
– Édesapja szülész-nőgyógyász volt
Pusztavacson, azért döntötte el, hogy ő is
orvos szeretne lenni, csodatevő lehessen.
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– Férjét, dr. Palotai Sándort ő
szemelte ki egy orvosbálon.
– A mai napig aktívan
kerékpározik – igaz már csak
s zob a bi cik lin . Ré g e b b en
naponta 20–25 kilométert
kerékpározott, sétált.
– Német nyelven olvas
regényeket.
– Naponta 5 órát alszik.
– A dabasi SZTK megszervezése az
ő nevéhez fűződik. 40 éve, 1981.
au gu s z tu s 2 0 -án a dták át
ünnepélyesen.
– Szigorló or vosként, fertőző
osztályon élte át a járványos
gyermekbénulás utolsó hullámát
1959-ben. Számára ezért is fontos,
hogy mindenhol kiemelje, a gyer
m e kb é n u l á s - j á r v á n y i s
bizonyítja, hogy vakcinával el
lehet tüntetni, vissza lehet
s zorít a n i e g y kó r okozót .
Véleménye szerint pár hónap
múlva véget vethetünk a koro
navírus-járványnak is, de addig is
a játékszabályokat be kell tartani.
– Dabasra szer vezett egy
nemzetközi orvoskonferenciát,
amit a WHO elnöke nyitott meg
személyesen.
– Tavaly a járványhelyzet miatt még
nem tudta átvenni
Gyémántdiplomáját.
– Nagyon büszke rá, hogy Dabas
város díszpolgára, ez számára
olyan, mint a csiriz, ideragasztja őt.
– Igazi világjáró, nagyon szeret utazni
és a sivatagok teljesen lenyűgözik.
Szeretne még Észak-Afrikába és
Ázsiába is eljutni.
– Nagyon szeret régi bútorokat, képeket
restaurálni, felújítani.
Ha további érdekességekre kíváncsi,
nézze meg a Dabas TV műsorát!
Tisztelt Főorvos Asszony! Kedves
Doktorn ő! Ön eddig megszámlál

hatatlanul sok csodát tett, és Ön is egy
csoda. Őszintén reméljük, hogy
hamarosan újra utazhat és eljut egy
lenyűgöző sivatagba is. Nagyon boldog
születésnapot és jó egészséget
kívánunk, sok-sok aktív munkával,
csodákkal teli évet!
Karlik

27

GYEREKSAROK

BÁBEL ANTÓNIA

Babmanó és Borsótündér részlet

A

mikor kellően felmelegedett az idő, Babmanó
kinyitotta a szőlőt, Babmanó kinyitotta a
szőlőt, azaz óvatosan leszedte róla azt a földréteget,
amit késő ősszel hordott fel rá, hogy megvédje
a fagytól. A lapos, ligetes rész előtt húzódott
Babmanó és Borsótündér szőlője. Öt szép hosszú
sor finom szőlő. Mindketten odáig voltak a frissen
préselt mustért!
Tavasszal aztán, amikor sűrűn nőtt a csalán,
Borsótündér felrakta kosarát a biciklijére, kesztyűt
és metszőollót ragadott, és kikarikázott a falu
szélére, öreg Hagyma bácsi háza mellé, ahol bőven
talált csalánt.
– Minek ez a sok csalán neked? – kérdezte Hagyma
bácsi.
– Csalántrágyalevet készítek belőle.
– Hallottam már róla, állítólag csodát tesz a növé
nyekkel. Na, innen vihetsz, amennyit csak akarsz –
mondta az öreg a hosszan elterülő csalánrengetegre
mutatva.
Hagyma bácsi puszta kézzel tépte a csalánt. Így
jutott a kosárba sok olyan is, ami a gyökerével
együtt jött ki a földből. Ezeket Borsótündér elül
tette a lapos szélébe, mert tudta, hogy a pávaszemes
pillangó a csalánra rakja a petéit, és nagyon ked
velte a pillangókat.
Öreg Hagyma bácsi újhagyma korában zenekarban
játszott. Gombaházában egymás mellett sorakoztak
a régi hangszerei. Trombiták, harmonikák, szaxo
fonok díszelegtek a szekrény tetején, a polcokon
furulyák hevertek más, hosszúkás, fúvós hang
szerek között. Gyakran lehetett hallani, amikor
vendégeit szórakoztatta egy-egy dallal, mert
Hagyma bácsi remek énekes is volt.
Hagyma bácsi otthona emellett igazi tyúk
paradicsom volt. Mindenfelé tyúkok tojtak, vagy
épp kotlós költött.

Borsótündér sűrűn vásárolt tőle friss tojást a
reggelihez. Most is vitt egy tucattal. Amikor
Hagyma bácsi átadta a tojást, ráérősen megkérdezte:
– Ugyan, volna-e kedved egy kis muzsikához?
Borsótündér nem utasította vissza. A szekrény
tetejéről lekerült az egyik harmonika. Hagymabácsi
letelepedett egy székre és játszani kezdett. A kis
vendég csodálattal hallgatta a hangszert és az öreg
énekét. Hagyma bácsi ilyenkor egy kicsit mindig
megfiatalodott. Amikor véget ért a dal, Borsótündér
lelkesen megtapsolta.
– Lehetne még egyet?
– Melyiket szeretnéd, kicsi lány?
– Az Erdőszéli kis kunyhót, Hagyma bácsi! Ez a
kedvencem!
– „Erdőszéli kis kunyhóban élt egy kisleány…” –
hangzott fel újra a dal, aztán ismétlés követte, végül,
amikor a harmonika elcsendesedett, Borsótündér
illendően megköszönte az előadást és elbúcsúzott.
– Gyere máskor is, kislány! – integetett Hagyma
bácsi a kapuból.
Otthon aztán minden készen állt a különleges
csalánlé elkészítéséhez. Borsótündér egy nagy
hordóba beleaprította a növényt, persze kesztyűben,
nem úgy, mint Hagyma bácsi, aztán felengedte az
esővíztartályokból való vízzel.
– Most már csak várnom kell! – mosta meg a kezét.
Minden nap gondosan megkeverte a kotyvalékot,
amiből lassacskán szinte teljesen eltűnt a csalán,
illetve csak a szára maradt meg, a színe pedig
sötétzöld lett. A szaga pedig pfűű!
– Ez nagyon büdös! – fogta be az orrát Babmanó.
– Az igaz, de legalább olyan hasznos is! Majd
meglátod! Ugye segítesz nekem átszűrni?
Babmanó segített, de alig várta, hogy végezzenek.
– Mindent ezzel fogsz megöntözni? – fintorgott.
– Majdnem mindent. A hagymafélék közül csak a
póréhagyma szereti. A többiek nem.
– Remélem, hamar elfogy!
– Abban biztos lehetsz, de akkor majd készítek
másikat! – dörzsölte a tenyerét nevetve Borsótündér.
– Úgyis annyira szeretem hallgatni Hagyma bácsi
muzsikáját!
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FÉNYES JÖVŐ ELŐTT AZ UTÁNPÓTLÁS
A járvány okozta helyzet ellenére egyre közelebb az idei szezon
rajtja. Viszont egy pillanatra még érdemes ránézni a 2020-as évre
mielőtt végleg elfelejtjük. Hiszen, ha a felnőtt csapatunk ki is hagyta
az évet, az utánpótlás játékosaink értek el sikereket. Kovács Dániel
meghatározó tagja a fiatal magnak, a tehetség és szorgalom
tökéletes kombinációja, aki előtt fényes jövő áll. Tavaly a Diósd
Saints felnőtt csapatában játszott kölcsön, és nagy szerepe volt
abban, hogy a gárda megszerezte fennállásának első győzelmét.
Idén már a Sparks felnőtt keretében is komoly szerep várhat rá.
Magyar Kende is remekül fejlődik, rendszeresen edz már a
nagyokkal, és a Sparks legutóbbi felkészülési mérkőzésén már
pályára is lépett velük. A Budapest Titans ellen labdát szerzett, amit
touchdownra is tudott váltani. Nem érdemtelen hát, hogy az
egyesület által, évente kiosztott díjakat ők zsebelhették be. Dani az
év utánpótlás játékosa, Kende pedig 2020 legtöbbet fejlődött
utánpótlás játékosa lett. Dani Dabas Város Önkormányzatának díját

is magáénak tudhatja «Az év utánpótláskorú játékosa Amerikai
futball sportágban». Ezúton is gratulálunk nekik!
Tóbi Ádám

BAJNOK A DABAS U13!

A 10. Pest Megyei U13-as II. osztályú
Futsal7vége 4-es döntőjét az FC Dabas
csapata nyerte meg március 21-én.
A M on or Városi Spor tc s arn okb an
megrendezett eseményt a dabasi srácok
nagyszerű játékkal nyerték meg, miután a
döntőben a 3–3-as rendes játékidőt
követően, hatméteresekkel 4–3-ra múlták
felül az UTE III. gárdáját. A torna gólkirálya
és a döntő legjobb játékosa Jozic Márkó
volt.

Ledő László, az FC Dabas U13-as kor
osztályának edzője az alábbi értékelést
adta:
„Egy hosszú sorozat végéhez értünk. 80
csapat közül a legjobb 4 közé kerülni nem
volt egyszerű.
Első mérkőzésen a Budakalász csapata
ellen fantasztikusan játszottak a gyerekek.
Védekezésünk nagyon jól működött és
sorozatba dolgoztuk ki a helyzeteket,
amelyből négyet ki is használtunk (4:0). A

Az FC Dabas U13-as csapatának játékosai: Antal Mátyás, Bajusz Bence, Bokros Bertold,
Csernák Róbert, Dori András, Farkas András Levente, Fördős József, Gyuró László, Iványi Dániel,
2021.
április
Janicsák Olivér, Jozic Márkó, Kleineizl Csaba, Nemes Ádám, Pacsirta József Zétény, Petrányi
Márton, Tóth Bence, Újvári Zalán, edzők: Ledő László és Kerekes Barna

visszavágó egy kicsit szorosabb lett, de így
is nyertünk 2:0 arányban. Ez pedig az
jelentette, hogy kettős győzelemmel
kerültünk a döntőbe.
A döntőben az az UTE III csapata várt ránk,
akitől a negyedöntőben 7:2-re kikaptunk.
Volt törleszteni valónk, annyi szent! A
srácok ismét nagyot játszottak, illetve
küzdöttek, mert ekkor már a fáradság is
jelentkezett náluk. Végig vezettünk a
mérkőzésen, de sajnos nem tudtuk
megrúgni a döntő gólt, ellenfelünk pedig
mindig egyenlíteni tudott, így pedig 3:3-as
döntetlen lett a vége. Jöhettek tehát a
büntetők. Az idegek csatáját mi bírtuk
jobban, kevesebbet hibáztunk, így végül
mi nyertünk és így elhódítottuk a
kupát!
Összességében egy nagyon jól
szer vezett tornasorozatot
nyertünk meg, és emellett
nagyon jól szolgálta a téli
felkészülésünket is a Futsal
7 Vége megmérettetés.”
A bronzérem a Szigethalom
SC játékosainak nyakába került,
m í g a n e g ye d i k h e l ye n a
Budakalászi MSE játékosai zártak.
szerk.
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SPORT

KÉZILABDA

EGYRE EREDMÉNYESEBBEN JÁTSZIK
FÉRFI NBI-ES KÉZILABDACSAPATUNK!

Az őszi szezon megpróbáltatásai után (5 pont nélküli mérkőzés, a vírus miatt mérkőzések
elmaradása és többször újrakezdett felkészülés) az idei évben már sokkal pozitívabb a
helyzet az első osztályban szereplő férfi kézilabda csapatunknál. A jól sikerült téli
felkészülés során egyre jobb formába került a csapat és a sok befektetett munka kezd
beérni. Januárban bejutottak a fiúk a legjobb 8 csapat közé a Liga Kupában és felkészültek
arra a nehéz menetre, ami a sok elmaradt mérkőzés miatt vár rájuk a bajnokságban. Az
eddig 2021-ben lejátszott 8 bajnoki mérkőzésen 6 pontot gyűjtött a csapat, benne
bravúros hazai győzelemmel és sokat érő idegenbeli pontszerzésekkel.
De még sok a feladat, hogy a szezon végére kitűzött célokat elérjék a fiúk. Az idei év
eddigi eseményeiről és a hátralévő kihívásokról Tomori Győző vezetőedzővel beszélgettük:
– 6 pontot szerzett az idei évben eddig
a csapat! Mi változott meg az őszi
szezonhoz képest?
– Tudtuk, hogy sok időre és edzésre lesz
szükségünk ahhoz, hogy az összeszokottság
jelei látszódjanak a csapaton és a játékunkon.
A támadásban és védekezésb en játszott
rendszerünk most már olyan tudásfokon
van a játékosoknál, ami miatt jöhettek ezek a
jó eredmények. Ősszel nagyon korlátozva
voltunk, hogy hosszabb ideig minőségi
munkát tudjunk végezni. Szerencsére eddig
2021-ben minden jó ütemben halad.
– Hogyan alakultak az eddig idén
lejátszott mérkőzések?
– Nagyon fájó, hogy Orosházán ott
hagytunk egy pontot. Egy szépen felépített
mérkőzés utolsó 20 percében nem hittük
el, hogy tudunk ilyen jól játszani és nyerni,
így a végén még nekünk kellett örülni az 1
pontnak. Ez rányomta a bélyegét a
következő nyerhetőnek tűnő hazai
meccsekre. Görcsös győzni akarás jelle
mezte a csapatot, ami nem vezetett ered
ményre. Szerencsére ez a Gyöngyös elleni
hazai találkozóra átfordult, és egy felsza

badult, tudatos kézilabdával tudtunk
magabiztosan nyerni. Ez egy olyan lökést
adott a társaságnak, ami azóta is kitart.
Ebből tudtunk építkezni és szintén hazai
pályán legyőzni a Ceglédet is. Az utolsó
Csurgón szerzett bravúrpontunk is ennek
köszönhető, illetve a társaság is most kezd
végre csapattá érni.
– Idén – még nem akkora mértékben,
mint ősszel, de – maradtak el mérkő
zések. Ezzel mennyire nehéz együtt
élni?
– Ez sajnos nagy mértékben gátolja a jó
teljesítményünket! Például a Gyöngyös elleni
győzelem után is 2 olyan mérkőzésünk
maradt el (Komló és Veszprémi KKFT elleni
idegenbeli találkozók), ahol reális esélyünk
lett volna a pontszerzésre. Ha abban az
időben megyünk bele ezekbe a mérkő
zésekbe, akkor szerintem így is lett volna, de
ezt már nem fogjuk megtudni. A z a
frusztráló, amikor több napot készülünk 1-1
meccsre és ellenfélre, taktikailag felkészül a
csapat és a meccs napján szólnak, hogy
elmarad a találkozó. Ez a legnehezebb ebben,
de bízunk benne, hogy minden mérkőzést le

tudunk játszani és reméljük senki nem lesz
beteg a csapat körül.
– Mit vársz a hátralévő mérkő
zésektől?
– A hazai találkozóinkon bárki ellen – a
Veszprém és Szeged kivételével – lehet
esélyünk. Vannak olyan idegenbeli mér
kőzéseink, ahol egy felszabadult játékkal
érhetünk el sikereket, akár a Komló, FTC,
Veszprémi KKFT ellen. Termés zet esen a
COVID és a sérülések minden tervet keresz
tülhúzhatnak, ezért kell nagyon elővi
gyázatosnak lennünk. Bízom benne, hogy a
szezon elején kitűzött célunkat el fogjuk
tudni érni.
Minden hazai találkozót élőben lehet
majd követni a Dabas T V YouTube
csatornáján. A mérkőzés közvetítésekkel
k a p c s ol at b a n é s e g yé b a K l u b b a l
kapcsolatos legfrissebb információkért
kövessenek bennünket a Facebookon (www.
fac ebook .com/DabasKe zilab daK lub),
vagy látogassanak el weboldalunkra a
www.dabashandball.hu-ra! HAJRÁ DABAS!
#EgyuttVeletek#GyozelemAkaratBi
ztatas #HajraDabas #DabasHandball

VÉGRE ITT A TAVASZ, ÚJRA NYEREGBE PATTANUNK!
Meghirdetjük hagyományos NYÍLT TAVASZI KERÉKPÁRTÚRÁNKAT,
melyre várjuk a kerekezni szeretőket!
INDULÁS: április 18-án vasárnap, 8.30 órától gyülekező a dabasi
Polgármesteri Hivatal előtti főtéren, start: 9 órakor!
Tervezett útirány:
Dabas–Hernád–Pusztavacs–Dánszentmiklós–Nyáregyháza–
Újlengyel–Újhartyán–Dabas
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Táv: kb. 70 km
Pusztavacson fejedelmi zsíros kenyeres, hagymás reggelivel
erősítjük testünk a további kilométerek megtételére!
A húsvéti eszem-iszom gyógyírjaként, gyere, kerékpározzunk
együtt az egészségünkért!
TOUR de FEKT
Kerékpáros Baráti Kör Dabas csapata

WWW.DABAS.HU

FOLYIK A FELKÉSZÜLÉS
A HARCOSOK KLUBJÁNÁL

Továbbra sem pihennek a Harcosok Klubjának növendékei! Az
egészségbiztonsági szempontok miatt az egyesület tagjai most
otthoni munkával készülnek a következő megmérettetésekre.
Remélve, hogy a karate-versenyek megrendezését a
közeljövőben már nem övezi ennyi bizonytalanság, versenyzőink
egyéni edzésterv alapján dolgoznak.
Tóth Csenge várhatóan április második felében, shinkyokushin
felnőtt válogató versenyen; majd júniusban a Grúziában
megrendezésre kerülő Shink yokushin Felnőtt Európa
Bajnokságon lép tatamira. Az utánpótlás korosztály versenyzői
pedig a Diálolimpiára készülnek.
Köszönjük a sok megkeresést és jelentkezést. Bízunk benne,
hogy hamarosan lesz lehetőségünk fogadni mindenkit
edzéseinken.

Kérjük, addig is támogassák egyesületünket az adó
1% felajánlásával:18694765-1-13, Harcosok Klubja
Nagykőrös. Köszönjük!
shihan Ábrahám Edit
5. dan

Szemper Plusz Építőipari Kft.
1152 Budapest, Aporháza utca 13.
Tel./fax: 06-1/349-1296
E-mail: szemper@szemper.hu
Web: www.szemper.hu

ÉPÍTŐIPARI ÁLLÁSAJÁNLAT!
Dabas és környékéről keresünk –„B” kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező- kollégákat, mélyépítési feladatok munkavégzésére, Budapest és vonzáskörzetében.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

+36-20/933-9087
Várjuk jelentkezését!

2021. április
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LO GIKÁTLAN
KAMIQ AKCIÓ
5 896 000

PRÓBÁLJA KI
MÁRKAKERESKEDÉSÜNKBEN!
PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
+36 1 421 8220, info@porschem5.hu, www.porschem5.hu
A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak
megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál.
A kép csak illusztráció. A ŠKODA KAMIQ Perfect modell indulóára: 6 553 750 Ft (motorizáltság: 1.0 TSI 115LE). *A feltüntetett 5 996 000 Ft-os kedvezményes vételár kizárólag a fent megnevezett
KAMIQ Perfect modellre vonatkozik, és kizárólag Porsche Bónusz finanszírozással érvényes. További részletekért érdeklődjön ŠKODA értékesítőjénél! Elérhető visszavonásig, vagy a készlet erejéig.
A ŠKODA KAMIQ modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,8-8,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 110-188 g/km.

e-Crafter

Felvillanyozó jövőkép
A legnagyobb Volkswagen haszonjárművet teljesen elektromos
hajtásrendszerrel is megrendelheti.
Az e-Crafter 100 kW/136 LE teljesítményű villanymotorjával akár
173 km hatótávra képes, így ideális választás a nagyvárosok
áruszállítási feladataira. Próbálja ki, és ismerje meg a jövőt!
A részletekről érdeklődjön a Volkswagen Haszonjárművek
márkakereskedésekben.

• Raktérkapacitás: 10,7 m3
• Raktérmagasság: 1861 mm
• 45 perc alatt akár 80%-os
töltés gyorstöltővel

Az Ön Volkswagen márkakereskedője:

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

