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Miért fáj az, ami már nincs,
Egy régi, elveszített kincs,
Poros, halott emlék,
Mintha most lett volna nemrég,
Tudom, ez nem volt más, csak érdek,
És nem lesz változás, ezek tények,
Hol van az igazság,
Régen elveszett,
Valahol a sötét múltban megrekedt,
Fáj a szív és sebzett a lélek,
Csendben, de belül ordítva élek,
Nem kell már háború,
Folyjon inkább halkan
A vad folyó
Ne csüggedjetek,
Hisz ott vagyunk veletek,
Ha nyújtjátok, mi megfogjuk kezetek,
Örök marad ez a kapcsolat,
Nem némíthatja el senki a hangokat,
Köztünk a térképen nincs határ,
Halkan-zokogva szól most a gitár,
És felcsendül egy magányos, bús tárogató,
Csak a hangjuk az, ami megnyugtató,
Csendül a harang, messzire üzen,
Tőrdöfés most is minden egyes ütem,
De a visszhangzó csend nagy úr,
Nyugalmat áraszt,
Tudjuk: sosem kapunk a kérdésekre választ,

Fotó: Karlik Dóra

Nézzétek,
Ugyanaz a Nap süt le ránk,
És rajzol a fejünkre fény-koronát,
Lesz, ami változik, és lesz, ami megmarad,
Együtt ledöntünk minden kőfalat,
Hát nyújtsunk egymásnak segítő kezet,
Fessük kékre a borongós eget,
Legyen csodálatos így is a világ,
Suttogjunk ezért egy közös imát!
Szabó Ágnes: Trianon emlékére
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ÖSSZETARTOZUNK!

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK			

„a haza egyenlő volt mindig
ezer év óta már, és mindig az marad,
mert nem darabokból összetákolt darab:
egytest a mi hazánk, eleven valami!”
Babits Mihály

Dabas Város Önkormányzata június 4-én a trianoni békediktátum
aláírásának 101. évfordulója alkalmából, a Nemzeti Összetartozás
Napján tartotta trianoni megemléke zé sét Sáriban, az
Országzászlónál.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntő gondolatiban
emlékeztetett arra, százegy éve már annak, hogy hazánk
a nagyhatalmak politikai sakkjátszmájának áldozata lett. A száz év
alatt, bár sokan és módszeresen próbálták a szívekből kitörölni az
összetartozás érzését, szerencsére nem jártak sikerrel. A fájdalom
és a keserűség erőit nem a múltba révedésre kell fordítani, hanem a
haza és a nemzet építésére, gyarapodására.
Pánczél Károly a térség országgyűlési képviselője, a Nemzeti
összetartozás bizottság elnöke kiemelte: „ A történelmi
Magyarország képe tovább él, hiszen létezik a Kárpát-medencében
egy virtuális belső Magyarország, egy magyar tér. Nincs vége a
nemzetnek a határoknál. Elmondhatjuk az t, h og y ma
tizenkétmillióan, a Kárpát-medencében mi vagyunk a legerősebb
nemzet és van egy erős anyaország.”
Az ünnepi műsor részeként a Szent János Katolikus Általános
Iskola Szentjánosbogár kórusa gyönyörű, szívhez szóló énekekkel
tette még emelkedettebbé a megemlékezést. Kotán Sándorné és
Simon András ismét, egy-egy minden jelenlévő lelkét megérintő
verset szavalt. Hagyományainkhoz hűen egy közös koszorú
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elhelyezésével hajtottunk fejet mindazok emléke előtt, akik életüket
és munkájukat adták a hazáért, a nemzetért.
Folytatva a tavalyi kezdeményezést, este, 20:21 perckor Dabason
is fellobbant az Összetartozás Tüze az OBO Aréna melletti Nemzeti
Történelmi Emlékparkban. A jelenlévők a Nagymagyarországot
szimbolizáló, virágoktól élettel teli, területet körbe állva , Rafael
Henrietta, Kovács Nándor és Lang Erik segítségével énekszóval
adták mindenki tudtára, „Mi egy vérből valók vagyunk”.

WWW.DABAS.HU
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ELSŐ OKOSZEBRA DABASON
A Generali Okoszebra Program pályázatán Dabas Város
Önkormányzata és a dabasi lakosok is nyertek. A gyalogosok védelme
közös szívügye mind a biztosítótársaságnak, mind pedig az
önkormányzatnak, ezért az első ilyen jellegű, az útburkolatba épített
LED-prizmákkal felszerelt gyalogátkelőhelyet városunkban az 5-ös
főúton, a gyóni vasútá llomásnál avatták fel. Sajnos az elmúlt
időszakban ezen az útszakaszon több súlyos baleset történt, ezért
esett elsőként erre a helyszínre a választás. A program életre hívása
óta ez az átkelő a 36. ilyen okoszebra, amit átadtak.
Reményeink szerint jó tapasztalatokat szereznek erről az újításról
mind a gyalogosok, mind pedig az arra közlekedő autósok a

mindennapi használat során, és nem lesz több baleset azon a
környéken.
Ezek az okoszebrák a gyalogos lelépésekor bekapcsolódó villogó
fénnyel hívják fel az autósok figyelmét az áthaladó emberekre.
A rendszer csak akkor lép működésbe, amikor a zebrán ténylegesen
áthalad a gyalogos, és mérések szerint nagyságrendekkel, 55% ról
76%-ra növekedett az autók megállási hajlandósága az ilyen
gyalogátkelőknél.
Az önkormányzat tervei között szerepel, hogy több hasonló
okoszebrát helyeznek üzembe a közeljövőben, első körben az oktatási
intézmények környezetében.
– szerk. –

Fotók: Karlik Dóra

TEKERNI JÓ!

Tekerni, bringázni, cangázni, vagy nevezzük bárhogy is, nagyon jó dolog!
Nemcsak egészséges, hanem egy igazi családi, baráti élmény is. Ezért tartja
a város vezetése évtizedek óta fontosnak azt, hogy igazi kerékpárosbarát
város legyünk. Újabb, 14 darab kerékpár-utánfutóval gazdagodott
közösségünk, amiket június 4-én át is adtunk az igénylést benyújtott
családoknak.
Hajrá picik! Biztonságos és élményekkel teli közlekedést kívánunk!
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ÚJABB GÓLYAFÉSZEK SÁRIBAN
Június 3-án ünnepélyes keretek között, hivatalosan is átadták a
Gólyafészek Minibölcsődét Sáriban. A Rákóczi utcában található
önkormányzati épület felújításával kétcsoportos, 14 gyermek
elhelyezésére alkalmas minibölcsődét alakított ki az önkormányzat
2020-ban. Az önerő mellett a Pénzügyminisztérium 42 millió
forintos támogatása biztosította a forrást a fejlesztéshez.
A megújult épület modern környezetével szolgálja majd a
városrészben élő kisgyermekes családokat. Az intézményt a Váci
Egyházmegye Szamaritánus Szolgálatának Családi Bölcsődei
hálózata működteti majd.
Dabas különleges településszerkezete miatt így majdnem minden
városrészben biztosítottak a családi- és minibölcsődék, és
szeptemberben megnyitja kapuit az új, nagy Manódombi bölcsőde is.
F. L..

Május 15-én átadták a Kossuth Művelődési
Központ udvarán található játszóteret a
legkisebbeknek. A Kossuth Művelődési
Központ Családbarát munkahely kitüntető
címet nyert el a közelmúltban, amihez
egymillió forintot is kapott a munka
közösség. Szeretnénk ezúton is megkö
szönni a központ valamennyi dolgozójának
és Tapodi Katalin intézm ényv ezetőnek,
hogy bár megtehették volna, ezt az
összeget mégsem magukra, nem a munka
körülményeik javítására fordították, hanem
a közösség érdekeit helyezték előtérbe. A
játszótér beruházási költsége meghaladta
ezt az összeget, ezért Dabas Város Önkor
mányzata és a Kossuth Művelődési Központ
kipótolta a hiányzó költségkeretet, így
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valósulhatott meg a Kaszinó játszótér az
intézmény árnyas parkjában.

A családbarát munkahely címet mi sem
igazolja jobban, mint hogy a munkatársak
családtagjai is kivették a részüket a mun
kálatokból. Volt, aki betonozott, volt, aki
szerelt, a leifjabbak a hivatalos megnyitó
előtt három nappal tesztelték a játékokat,
Garamszegi Szonja pedig a megnyitón mon
dott verssel csalt mosolyt az arcokra, hiszen
hosszú idő óta ez volt az első rendezvény,
amin védettségi igazolvánnyal, immár maszk
nélkül vehettek részt az érdeklődők.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő is
kiemelte, nagy öröm, hogy végre arcokat
láth atunk, újra együtt lehetünk, lassan
visszatérhetünk régi életünkhöz és elkezd
hetjük újraépíteni közösségeinket.
Karlik D.

WWW.DABAS.HU

GONDOLATOK ÚJSZÜLÖTTEK
A CÍMLAPHOZ KÖSZÖNTÉSE ÉS LIGETE
Márai Sándor azt írja az ünnepről: „Ha az ünnep
elérkezik, ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát.”,
azaz fejezd ki mindazt, ami a szívedben, a
lelkedben él, létezik, működik benned az ünnep
kapcsán. És tedd ezt, nyíltan, bátran, hogy lássák
mások is. A júniusi újság címlapját a trianoni
döntés 101. évfordulóján éppen ez a gondolat
ihlette, amikor a Simon családot kértük fel
fotózásra. A Simon házaspár a Marosvásárhely
melletti Nyárádmentéről származik, a székelyek
ősi fészkéből, ahol Bocskai Istvánt fejedelemmé
választották. Gyermek- és fiatalkoruk helyszíne
Erdély, ahonnan tanári diplomával a kezükben
először Örkényben, aztán Dabason, a Szent
János Katolikus Általános Iskolában kezdtek
tanítani és közel egy évtizede itt leltek új
otthonra. Fiuk Andris már ide született, sokan
ismerhetik őt, hiszen a városi események
közismert, tehetséges versm ondója. Ha rájuk
gondolok, mindig első találkozásunk jut eszembe,
amikor egy nemzeti ünnepen székely viseletben
megláttam őket, mert az a kép kifejez számomra
mindent, amit Márai is ír.
Ahogyan a kép elkészül, Andrással és Marikával
beszélgetünk. Marika a kötényén végigsimítva
azt mondja: Édesanyám varrta. Elmeséli, hogy a
bérmálkozására készült a ruha, amit, mint minden
lánynak olyan bőre hagynak, hogy egész életében
kis átalakításokkal hordhassa azt. Amikor
Magyarországra költöztek, otthon hagyta
a ruhát, mert azt gondolta már nem
fogja fölvenni, aztán egyik otthoni
látogatáskor édesanyja elővette
átalakították és azóta minden
fontos alkalomkor büszkén
viseli. Mindez számomra
csendes, de annál erősebb
hitvallás, amely kifejezi
s zü l őfö l d h öz val ó
kötődésüket,
hazaszeretetüket…

A 2020-as év mindenki életében mély nyomott hagyott és sokunknak nem ez lesz a
kedvenc éve, amire majd jó szívvel visszaemlékezünk. Szerencsére azonban 220 dabasi
család számára mégis a legnagyobb boldogságot, a legféltettebb kincset, az életet hozta el
ez az esztendő.
Bár a járvány miatt még mindig nem a megszokott módon, önfeledten köszönthettük a
gyermekeket, de egy közös faültetéssel már egy lépéssel közelebb kerültünk régi
hagyományainkhoz. A 2020 második félévében született gyermekek részére hat
facsemetét ültettünk a diófaliget mellé. Ez a hat fa együttesen jelképezi a tavalyi év
második felének hat hónapját. Azt a küzdelmes hat hónapot, amikor az emberiség közös
erővel harcolt a vírus ellen, ennek a fáradhatatlan munkának pedig csak később láttuk,
látjuk gyümölcsét. Ezekről a fákról majd a most felnövő csöppségek fognak terméseket
szüretelni, évtizedek múlva.
Természetesen az önkormányzat ajándékát: egy emléklapot, egy vásárlási utalványt és
egy személyes névtáblát minden gyermek hozzátartozója átvehetett, valamint ezen felül a
családok facsemetéket is igényelhettek, amit az önkormányzat házhoz szállít nekik, így
saját kertjükben is el tudnak ültetni egy fát a legkisebbek részére.
A vírushelyzet miatt kevesebben jöttek el az ültetésre, ahol Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester asszony köszöntötte a kisgyermekes családokat és reményét fejezte ki,
hogy hamarosan újra a régi formájában tudjuk majd megünnepelni városunk legkisebb
lakóit.

Feldman László

2021. június

5

H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2021 áprilisában és májusában kötöttek házasságot:
április 23.
Czenki Tibor János–Csősz Nikolett Eszter
Bakó György–Zsolnai Zsanett
Székely Levente–Weisz Ildikó
Csongrádi Sebastian–Misek Beáta
Pintér Tamás György–Gogolák Éva
Lagzi László–Kocsis Brigitta
április 24.
Majer Nándor–Garajszki Ágnes
április 30.
Balogh Károly Mihály–Gyarmati Beáta
Volentér András–Farkas Renáta
Safranek Károly–Csiki Izabel
Német Izsák Krisztián–Merkovics Emma
május 7.
Márton Szabolcs–Dudás Fanni
május 8.
Kancsár Dániel–Szőke Mercédesz Brigitta
május 13.
Saller Krisztián–Volentér Anita
május 14.
Vitek Ádám–Dr. Szente Bernadett
május 15.
Kovács Arnold–Kovács Dolli
Talapka Tamás–Deli Fanni
Kocsis László Viktor–Kocsis Alexandra
55 éve (1966-ban) kötöttek házasságot:
május 14.
Barta Ferenc–Homola Erzsébet
május 17.
Bukovszki István–Dudás Erzsébet
május 29.
Karlik Pál–Imre Ibolya
50 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
május 8.
Gacsal István–Balázs Erzsébet
Kancsár Boldizsár–Szabados Erzsébet
május 14.
Horváth Mihály–Gombár Mária

40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
május 2.
Farkas Mihály–Latyák Erzsébet
Varga István–Kovács Katalin
Bodrogközi Gábor Zoltán–Kancsár Mária Magdolna
május 09. Vajda László–Fabók Katalin Erzsébet
május 16. Rapcsák János–Harmincz Karolin
30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
május 3.
Gogolák Gábor–Hornyák Erika
május 11.
Balog Péter–Szabados Anikó
május 17.
Talapka József–Janicsák Terézia
25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
május 4.
Péter László–Puskás Emese
Lakos Imre–Kovács Tünde
május 11.
Ungvári László–Bognár Rozália
Dupsi Ferenc Zsolt–Danyis Mónika
május 17.
Mizsei Antal–Kecskés Hajnalka
május 31.
Farkas Pál–Bozsik Erika
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
május 12.
Petrik Géza–Kovács Andrea
május 26. Szekeres Zsolt–Jelenek Ildikó
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
május 5.
Malecz Bálint Tibor–Buzek Borbála Ibolya
május 14.
Pataki Imre–Pekality Tímea
Mráz Csaba–Gogolák Éva
május 21.
Szalontay Attila–Gogolák Csilla
május 28. Balog István–Majeczki Zita

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Dragos Olívia Mária
Volecz Zselyke
Kalmár Emília Anna
Kovács Gergő
Katus Balázs
Bálint Blanka
Czeróczki Róbert
Várdai Zsombor
Kocsis Ákos

Anya
Takács Vivien
Volecz Zsuzsanna
Szép Katalin
Farkas Anita
Sipos Klaudia
Gombár Erika
Kucsera Renáta
Megyeri Alexandra
Virbling Erika

Született
2021. 04. 14.
2021. 04. 24.
2021. 04. 26.
2021. 05. 06.
2021. 05. 12.
2021. 05. 14.
2021. 05. 16.
2021. 05. 18.
2021. 05. 22.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
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VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

Született

Kor

Pocsok Lászlóné (Márta Ilona)

1925. 05. 14.

96 éves

Mráz Orbánné (Kiss Ágnes)

1927. 05. 12.

94 éves

1929. 05. 07.

92 éves

(Szekeres Margit)

1929. 05. 29.

92 éves

Molnár Bálint

1930. 05. 19.

91 éves

Lippai Lajosné (Soós Margit)

1930. 05. 23.

91 éves

Molitor Ferencné
(Havasi Erzsébet)
Volenszki Jánosné

Isten éltesse sokáig Önöket!
WWW.DABAS.HU

HIVATALI SZÓCSŐ

A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉRŐL
TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása számos vízelvezetési
problémára rávilágított. A település egyes részein nem folyik el a
csapadékvíz, amelynek oka a csapadékvíz-elvezető árkok hiánya,
gondozatlansága, vagy annak elzáródása, esetleg rossz műszaki
kialakítása.
Nagyon sok ingatlan esetében pedig a csapadékvíz egysze
rűen a közterületre került kivezetésre, rontva a közterületi utak
műszaki állapotát.
A csapadékvizek közterületre történő kivezetése kapcsán
tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 6.§ (4) bekezdés c) pontja értelmében a telken belüli
csapadékvíz-elvezetés kialakítása nem az Önkormányzat,
hanem az ingatlan tulajdonosának feladata.
Továbbá az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet
47. § (8) bekezdés értelmében: „A telek, terület csapadékvízelvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen
és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és
építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást,
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű
használatot ne akadályozza.
(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a
telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem
veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető
árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint
alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a
közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről –
csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének
hozzájárulásával történhet”.
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM
együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály
eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai,
továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.
Fentiek alapján kérem, akinek ez nem megoldott és a
csapadékvizet a közterületre vezeti ki a csapadékvízelvezetést ingatlanán alakítsa ki. Munkatársaink ellenőrizni
fogják!
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

A ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. június–július hónapban
a zöldhulladék leadására a zöldhulladék
gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.
Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
2021. jún. 14–18-ig és júl. 26–30-ig 8–14 óra között
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
jún. 14., júl. 26. hétfő
jún. 15., júl. 27. kedd
jún. 16., júl. 28. szerda
jún. 17., júl. 29. csütörtök

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

Szelektív hulladékgyűjtés június 21–25-ig
és július 19–23-ig történik

2021. június

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
március 1. és október 31. között
Az átvétel csak a szolgáltatási területről lakcímkártyával érkező
ügyfelektől, valamint 3,5 t alatti gépjárművel lehetséges.
Egyéb információ a www.nhszokot.hu oldalon található.
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KÚT FENNMARADÁSI ENGEDÉLY
TISZTELT LAKOSSÁG!
2023. december 31-re módosult az a határidő, ameddig
fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt
és ásott kutakra. A kérelmek benyújtása folyamatosan zajlik.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Az engedély nélkül,
vagy engedélytől eltérő módon létesített ásott- vagy fúrt kút
fennmaradási/üzemeltetési engedélykérelmét a jegyzőhöz kell
benyújtani.
Mikor kell a jegyző engedélyét kérni?
A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez,
• karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és
500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet
felhasználásával üzemel,
• épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és a
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
• nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Amennyiben a fent felsorolt feltételek közül bármelyik nem
teljesül, akkor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell
fordulni.
Amennyiben fúrt kúttal rendelkezik, a kérelmet szakember
segítségével kell kitölteni, illetve nemcsak a kérelmezőnek, hanem a
szakembernek is alá kell írnia, és bélyegzővel ellátnia.
Az Önkormányzat által javasolt szakember Jasper Lóránt,
aki megbízható és a legjobb árajánlatot tevő. Jasper
Lóránttal a következő telefonszámon lehet felvenni a
kapcsolatot: 70/3151-701. Lehetőség van azonban más
szakember megbízására is.
Ásott vagy vert kút esetében szakember bevonására nincs
szükség, viszont az ingatlantulajdonosnak ezeket a típusú
kutakat is be kell jelenteniük a kérelemnyomtatvány
kitöltésével és saját kezű aláírásával.
A kérelem letölthető a www.dabas.hu oldalról, illetve a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál is igényelhető.
További információt az 561-253-as telefonszámon kaphat
Fehérvári Évától.
Dabas Város Jegyzője

FIGYELEM!
Május 1-jétől a korábbi önkormányzati rendelet
szabályozása értelmében is tilos a zöldhulladék égetése.
Ebben az ügyben az önkormányzati hivatal illetékessége
m e g s z ű n i k . A z ö l d h u l l a d é k é g e t é s ké r d é s é b e n a
katasztrófavédelem, a műanyag, vagy egyéb környezetkárosító
anyagok égetése ügyében a járási kormányhivatal az illetékes
hatóság.

Arra kérjük a város polgárait, hogy az égetés helyett
válasszanak más, nem környezetkárosító megoldást
(komposztálás, gyűjtőpontos zöldhulladék elszállítás,
házhoz menő lomtalanítás).
A környezetünk védelme kulcskérdés, hogy élhető legyen a
jelenünk és a jövőnk gyermekeink számára.
Dabas Város Jegyzője

EGÉSZ SZEZONBAN KÖTELEZŐ VÉDEKEZNI A PARLAGFŰ ELLEN
Fontos változás, hogy az idei évtől szigorodott a szabályozás,
megszűnt a július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben. A
tulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk kell arról, hogy
ingatlanukon megakadályozzák a parlagfű virágbimbójának
kialakulását, majd ezt az állapotot fenntartsák.
Az eddigi előírások szerint a parlagfű elleni védekezést elmulasztó
földhasználókat, csak az adott év július 1-jét követően lehetett
felelősségre vonni. A z idei parlagfű szezontól ér vényes
törvénymódosítás értelmében azonban a parlagfű elleni védekezés
már egész évben fennálló kötelezettség. Azokon a területeken, ahol
ennek nem tesznek eleget, az illetékes hatóság közérdekű védekezést
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rendel el, és növényvédelmi bírságot szab ki. A bírság mértéke 15
ezertől 5 millió forintig is terjedhet.
A parlagfű elszaporodásának visszaszorítása, az egészséges
környezet biztosítása közös célunk. Éppen ezért az Agrárminisztérium
ezúton szeretné felhívni minden földtulajdonos és földhasználó
figyelmét, hogy folyamatosan védekezzen a parlagfű szaporodása és
a pollenszórása ellen. A földtulajdonosok a gyommentesítéssel
kapcsolatos szakmai információkért a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalhoz fordulhatnak.
Forrás: www.kormany.hu, Agrárminisztérium

WWW.DABAS.HU
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Dabasi Polgármesteri Hivatal

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2021. (III. 02.) számú önkormányzati rendelete alapján

„Közszolgálati Tisztviselők napja”

2021. június 30-án (szerda)
technikai okok miatt
ZÁRVA lesz.

alkalmából

2021. július 1-je (csütörtök)

munkaszüneti nap.
A Polgármesteri Hivatal ezen a napon

ZÁRVA lesz.

Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

GYORSABB LESZ A KÖZLEKEDÉS A LAJOSMIZSEI VASÚTVONALON
A társadalmi egyeztetés részeként online lakossági fórumot tartott
a Budapest Fejlesztési Központ a Budapest–Lajosmizse–Kecskemét
vasútvonal tervezett átépítéséről. A beruházás révén a jelenleginek
három és félszeresére emelkedhet az utasforgalom. A helyiek és az
utazók a gyorsabb, kényelmesebb és sűrűbb vonatközlekedés
mellett azt is várják, hogy legyenek korszerűbbek az állomások,
jobbak a csatlakozások, vagy javuljanak a jegyvásárlási lehetőségek.
A BFK részéről Vitézy Dávid vezérigazgató adott részletes
tájékoztatást a tervezett beruházásról, és a fórum iránti érdeklődést
az is jól mutatta, hogy országgyűlési képviselők, így Pánczél Károly
és Szűcs Lajos mellett Bukodi Károly, ócsai és Kőszegi Zoltán, dabasi
polgármester személyesen vett részt a rendezvényen.
Sokkal több lehetőség van ebben a vasútvonalban, mint jelenleg,
de ennek kiaknázásához jelentős beruházások szükségesek. Az
ugyanis tarthatatlan, hogy egy irányba rendszerint csak óránként
közlekedhetnek szerelvények Budapest elővárosában, továbbá az is,

DABASI ÚJSÁG

hogy Lajosmizséről két óráig tartson az utazás a fővárosba –
röviden így összegezhetőek a fórum tapasztalatai. A fórum és
a tájékoztatás azért is időszerű volt, mert a BFK már meghirdette a
tervezői szerződést, amelynek lezárása a következő hetekben
várható.
A jelenleg végig egyvágányú pálya helyenként kétvágányúra
bővül, a vonal villamosítva lesz, az óránkénti negyven-hatvan
kilométeres sebesség nyolcvan-százhúszra emelkedik, ezzel
lehetővé válik, hogy a korszerű, és légkondicionált alacsony padlós
elővárosi motorvonatok sokkal sűrűbben közlekedjenek. A pályán
mindössze óránként lehet vonatokat közlekedtetni, és ezt jelenleg
egyszerre csak az egyik irányba lehet félórásra sűríteni. Ez változik,
hiszen a felújítást követően a követési idő bizonyos szakaszokon 15
perc lesz egy irányba.
Forrás és további részletek: lajosmizseivasut.hu
és budapestvasut2040.hu
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AKIKRE MINDIG SZÁMÍTHATUNK
Az elmúlt egy év mindenki számára egy nehéz időszak volt, láttuk, hogy az egész
ségügyben milyen heroikus munka folyt és folyik a mai napig. Azonban kevés
szó esett eddig azokról, akik a „háttérből”, támogatták az egészségügyi dolgozók
munkáját, védték a lakosságot. Kocsis István rendőr alezredessel, a Dabasi
Rendőrkapitányság vezetőjével beszélgettünk az embert próbáló időszakról.

– A koronavírus nemcsak az egészség
ügy, hanem a rendőrség nyakába is
szakadt elég rendesen. Hogyan élték
meg ezt az új kihívást?
– A rendőrök is emberek, mi is féltettük a
családunkat, a barátainkat, a kollégáinkat,
de igyekeztünk maximálisan helytállni a
hivatásunkban is. Utólag visszatekintve a
tavaly tavaszi időszak könnyebb volt, mint
az őszi és az idei, de akkor még nem
ismertük a vírust, nem tudtuk, hogy mi vár
ránk. Rengeteg új intézkedés, jogszabály,
kormányrendelet jött egy-két naponta,
amikből nekünk is naprakésznek kellett
lennünk.
– Ősszel, ahogy belobbant a járvány,
kollégái rengeteg kilométert tettek a
rendőrautókba, hiszen a rendőrség látta
el a karanténba kényszerült emberek
ellenőrzését.
– Ez egy komplex feladat volt, szoros,
napi kapcsolatban voltunk a Nemzeti Nép
egészségügyi Központtal, a helyi kormány
hivatallal és az önkormányzattal is. Sokkal
nagyobb volt a munkateher a járvány miatt,
volt, hogy a napi ötszázat is meghaladta a
rögzítések száma a rendszerben, ha csak öt
percet számolunk egy ilyen munka
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folyamatra, ki lehet számolni, hogy ez egy
nap, mennyi munkaórát jelentett a kollé
gáknak. Ezután pedig jött a feladat másik
része, hogy a karanténban lévő embereket
ellenőrizni kellett. Mindemelett pedig ott
voltak még a napi ügymenetek is. Tavaly
márciusban nagyon látszódott, hogy az
emberek komolyan vették a helyzetet,
hiszen volt egy megtorpanás az utakon, így
csökkent a balesetek száma, a bűnözők is
ke vé sb é vol t a k m o b il a k e b b en a z
időszakban.
A második és harmadik hullám azonban
már nagyon nehéz volt az egész állo
mánynak, nálunk a home office, mint
lehetőség annyira nem működőképes.
Amikor elkezdődtek az oltások, az egy
megnyugvást hozott a kollégáimnak is,
egyre többen tudták elmondani, hogy már
idősebb szeretteik be vannak oltva, kezdett
mindenki kicsit megkönnyebbülni, hiszen
látszott a fény az alagút végén.
– Tavasszal sokan nem nézték jó
szemmel, hogy a rendőrök munkáját a
katonák is segítik, vagy éppen kifo
gásolták, hogy miért van náluk fegyver.
– A katonáknak nincs intézkedési
jogosultságuk, de segítség volt, hogy
nagyobb létszámmal tudtunk gazdálkodni,
megoszthatóak lettek az egységek, így egy
rendőr egy katonával párosban
tudott járőrözni. Vagy én, vagy pedig az
őrsparancsnokok személyesen vettük fel a
kapcsolatot a polgármesterekkel, tájékoz
tattuk őket erről az új helyzetről.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság is
látta, hogy ez a régió jelentősen túlterhelt,
valamint nálunk is volt egy időszak, amikor
egymás után lettek fertőzöttek, vagy

karanténkötelesek a kollégák, ezért a
katonák mellett az Országos Idegen
rendészeti Főigazgatóság munkatársai is
segítették a munkánkat.
– Milyen tapasztalatokat szereztek a
lakosság hozzáállásáról?
– Összességében az éreztük, hogy
nagyon szolidárisak velünk szemben, de ezt
a pozitív hozzáállást már szerencsére évek
óta érezzük. Mi sem vagyunk hibátlanok,
e g y- e g y pan a s z min di g van , amit
kivizsgálunk, de összességében jó a
rendőrség megítélése a körzetünkben. Még
közelebb hozta a rendőröket az állam
polgárokhoz ez a helyzet.
– A szabályok betartása mennyire
sikerült a lakosságnak?
– Főleg a maszkhasználat miatt voltak
intézkedések, de volt olyan is, hogy
büntetőeljárást kellett indítanunk, mert
fertőzöttként elhagyta a karantént az illető.
Sok visszajelzést kaptunk arról, hogy hol
nem hordják a maszkot, és bár nagy erőkkel
voltunk kint, de mindenhol nem tudtunk ott
lenni. Összességében elmondhatjuk, hogy
fegyelmezettek és szabálykövetőek voltak a
dabasi lakosok is.
– Mennyire volt érezhető a bűn
cselekmények számának csökkenése
a pandémia alatt?
– 2020 tavaszán döbbenetes volt néha
úgy közlekedni a városban, vagy a
környéken, hogy alig találkoztam autóval.
Ősszel azonban ezt a visszaesést már nem
tapasztaltuk meg, és volt egy időszak,
amikor 30 felett volt a karanténban lévő
kollé gák s z áma . E z t a mennyisé gű
létszámhiányt nehéz pótolni, és komoly
napi szervezést igényelt, hogy menjen a
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szolgálat, menjenek az ellenőrzések.
Szerencsére nem volt nálunk olyan kolléga,
aki kórházba került volna, de többeket
nagyon megviselt a betegség, akikért
folyamatosan aggódtunk. Horváth Miklós
barátunkat, bajtársunkat vesztettük el, aki
bár nem nálunk volt állományban, de
sokunkkal ápolt baráti viszonyt. Az ő halála
mindenkit megrázott.
– Két éve szolgálja már a várost a
kamerarendszer. Mi a tapasztalat,
hogyan vált be ez a kibővített hálózat?
– Nagyon jók a tapasztalataink. Két hete
volt egy időskorú sérelmére elkövetett
rablás Gyálon és a kamerarendszer segít
ségével két napon belül elfogtuk az
elkövetőt. Nagy segítséget nyújt az illegális
hulladéklerakók felkutatásában is, de
baleseteknél volt már, hogy jó szolgálatot
tett. Egy nagyon modern, jó minőségű
rendszer van nálunk, ami óriási segítség a
m in d en n a pj ain k b a n . N a g yon j ó é s
példaértékű a kapcsolatunk polgármester
úrral é s j e g y ző a s s zonnyal is , íg y
folyamatosan egyeztetünk a bővítésről is,
tapasztalatot és véleményt cserélünk a
rendszer működésével kapcsolatban is.
Nagyon jó lenne, ha Dabas környékén
valamennyi település bekapcsolódna a
rendszerbe, hiszen akkor még védettebb
lenne mind a város, mind pedig a térség.
– Egy ilyen húzós időszak után mivel
tölti fel magát lelkileg egy rendőr
kapitány? Van valami hobbi, ami segít
kilépni egy picit valóságból?
– A feltöltődést és egyben a támaszt is a
családom biztosítja számomra. Tekintettel
arra, hogy lányaim közül Lili 2, míg Csenge 7
éves, így a szabadidőm eltöltése is teljes
mértékben megoldott. A régi hobbik jelenleg
háttérbe szorulnak, de azért bízom benne,
hogy egyszer lesz még módom focimezt is
húzni.
– Köszönjük a Dabasi Rendőrkapi
tánys ág valamennyi munkatársának
a kitartását és helytállását. Kívánjuk,
hogy nyáron kevés munkájuk, sok
örömük legyen és várjuk a rendőröket is
a Szent István térre, hogy együtt
szurkolhassunk a foci EB idején.
K. D.
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A DABAS-SÁRI ÓVODÁSOK AJÁNDÉKA
A Palánta Sorsfordító Alapítvány márciusban pályázatot hirdetett
értékes kiadványok ajándékozása céljából magyarországi óvodák,
óvodai csoportok és óvodapedagógusok számára. Tartalma szerint
óvodákat, óvodai csoportokat és óvodapedagógusokat Képes
Bibliák adományozásával kívánták támogatni.
Céljuk volt, hogy „az óvodák és óvodai csoportok – beleértve a
nem vallásos hátterű óvodásokat is –, életkoruknak megfelelő
kiadásban, értékteremtő céllal, kézbe vehessék, megismerjék az
európai kultúrában alapvető műveltség részét képező Biblia
legfőbb történeteit, mint a későbbi oktatásban következő irodalom
és a történelem tananyag részét, az erkölcsi nevelés fontos
kiegészítő forrását. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekekért
felelősséget hordozó óvodapedagógusok – akik a jelen
járványidőszakban hűséggel és gondoskodással vannak jelen a
gyermekek között – is megkaphassák ezt az értékes kiadványt”
(idézet a pályázati kiírásból).
A/5-ös méretben készült, puha kötésű, gazdagon illusztrált
Képes Biblia címe: „Gyerekek Bibliája”.
Intézményünk a kiírásnak megfelelően a pályázatot benyújtotta,
hogy minden gyermek és óvodai alkalmazott részesülhessen
ajándékukban, hiszen a helyi óvodai programunknak megfelelően
Rózsika óvó néni végzettségének megfelelően heti rendszerességgel
a nagyobb gyermekeknek szülői igény alapján bibliai foglakozásokat
tart a délelőtti óvodai időben. Ekkor bibliai történetekkel, dalokkal,
zenékkel ismerkednek, versikéket tanulnak és fontos a kulturált
magatartásformák elsajátítása, érzelemviláguk gazdagítása.
Majd jött a hír: „Örömmel értesítjük, hogy a Palánta Sorsfordító
Alapítvány által megjelentetett Óvodai Képes Biblia pályázata
nyert. Nagyon jó volt a pályázatukat olvasni, és megismerni azt a
szerteágazó munkát, amit végez/végeznek a gyermekek
szolgálatában! Legyen áldás munkájukon! Gyermekeik,
pedagógusaik teljes létszámmal megkapják.” (részlet az
értesítésből)
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A kiadványt átvettük a kakucsi osztóponton (országosan ez
volt az egyetlen osztópont, szerencsére hozzánk közel, így
önkormányzati segítséggel gyorsan jutott el ovinkba).
Búcsúzó gyermekeink a ballagási ünnepségen, a többi
gyermekünk a gyermekhét programjainak keretében veszik át a
Képes Bibliát.
Hisszük, hogy a kiosztott Képes Bibliák olyan kézbe kerültek,
ahol azt valóban forgatni, hasznosítani fogják.
Mrázné Csernák Ilona
intézményvezető

WWW.DABAS.HU
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MÁJUSFA SÁRIBAN
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, melyet
április 30-án szokás felállítani. Már több mint egy éve nem
tudunk szeretteinkkel és barátainkkal úgy ünnepelni, ahogyan
megszoktuk, vagy szeretnénk. Ezért is volt nagy öröm a
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport tagjai számára,
hogy idén legalább közösen díszíthettünk májusfát a Szlovák
Udvarban.
Sajnos a mostani helyzetben a mi táncpróbáink is elmaradtak,
nagyon nehéz úgy léteznie egy közösségnek, hogy nem tud
találkozni, viszont április 30-án végre örülhettünk egymásnak.
A Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport évek óta saját
programjának érzi a május elsejei zenés ébresztőt Dabas-Sáriban.
Ezt azonban már második alkalommal kellett kihagynunk a
pandémiás helyzet miatt. Sokan reménykedtek, hogy idén
korlátozva ugyan, de meg tudjuk tartani az eseményt, erre azonban
még nem volt lehetőség. Nagyon bízunk benne, hogy jövőre
májusfát és zenés ébresztőt is adhatunk a helyi közösségnek.
Jurácsikné Mráz Adrienn
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport

A HAZA MINDEN ELŐTT?
Kölcsey Ferenc jól ismert reformkori
gondolata a világjárvány idején jogosan
merül fel kérdésként, hiszen valószínűleg az
egészségünk, a családunk áll jelen esetben
minden előtt.
Mégsem feledkezhetünk meg mi,
p e d a g ó g u s o k a h a z a fo g a l m á n a k
kialakításáról, a nemzettudat erősítéséről.
Ezért is szerveztük meg 2020-2021-es
tanévben a Gyóni Géza Általános Iskolában
a nemzeti ünnepeinkre, emléknapjainkra
emlékező történelmi vetélkedőt a térség
10-14 éves tanulói számára. A versenyre 18
csapat jelentkezett ősszel.
A ké t ír á s b e l i fo r d u l ó u t á n , a
vírushelyzetre való tekintettel, a harmadik
forduló estében az online megrendezés
mellett döntöttünk. Ez mindannyiunk
számára ismeretlen formája volt a diákok
versenyeztetésének. A Microsoft Teams
szolgáltatás letöltésével találtuk meg a
versenyben maradó 13 csapattal az élő
kapcsolatot. A zsűriben Veszelovszki Dr.

2021. június

Csóka Gabriella a Monori Tankerületi
Központ szakmai igazgatóhelyettese,
Ordasi Brigitta, a Rádió Dabas munkatársa
é s Balá z sné H á bli Ágne s , iskolánk
intézmény vezető-helyettese foglalt
helyett. A Classroom és a Redmenta
felületén végezték el a diákok az írásbeli
feladatokat, miközben a felké szítő
pedagógusok konferencia beszélgetést
tartottak.
A tanév során a Kossuth Művelődési
Központtal közösen egy helytörténeti
kutatásra ösztönző feladatot is kaptak a
gyerekek. Készíteniük kellett egy filmet,
amelyben bemutatták a nemzeti ünnepekhez
kapcsolódó helyi nevezetességeket. Remek
munkák születtek, s ezek közül néhányat be
is mutattunk a résztvevőknek. A saját
maguk által írt költeményeket is elmondták a
diákok.
Színvonalas, gördülékeny verseny volt.
A feladatok összesítése után a követ
kező eredmények születtek:

Dabasi Kossuth Lajos Általános
I.	
Iskola
II.	Alsónémedi Széchenyi István
Általános Iskola
III.	Dabasi Táncsics Mihály Gim
názium
Szívből gratulálunk a dobogósoknak és a
többi csapatnak, valamint a felkészítő
pedagógusoknak a nehéz körülmények
ellenére végzett fáradozásukért.
„A haza minden előtt” történelmi
vetélkedő támogatói:
◆ Dabas Város Önkormányzata
◆ Kossuth Művelődési Központ
◆ Rádió Dabas
◆ Sevecsek Péter rendszergazda
◆ Gyóni Kreatív Klub
Ezúton mondunk köszönetet vala
mennyiüknek, hogy hozzájárultak a
verseny gazdag jutalmazásához.
Kotán Sándorné
versenyszervező
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
A Kaszinó Játszóteret május 15-én ünnepélyes keretek között
megnyitottuk, felavattuk.
Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a gyerekek a hosszú
bezártság után – kellő körültekintéssel – újra együtt lehessenek,
találkozhassanak barátaikkal, mindezt pedig megfelelő intézményi
környezetben tehessék meg. Nyári nyitva tartásunkat éppen ezért
úgy terveztük meg, hogy mindenkinek legyen alkalma élvezni az
új szolgáltatásunk nyújtotta lehetőségeket.

RENDEZVÉNYEK
„ÉLJ SZÍVBŐL!” – DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA
Az április 27-ére meghirdetett előadás a járványügyi
korlátozásokra való tekintettel új időpontban 2021. szeptember
30-án kerül megrendezésre.
A korábban megváltott belépőjegyek automatikusan érvényesek
az új időpontra.
Köszönjük megértésüket!

NYÁRI TÁBOROK IDŐPONTJA
KÉPZŐMŰVÉSZ-TÁBOROK:
– június 20–25.: Gyermek képzőművészeti szaktábor (korhatár:
10–18 év)
– augusztus 9–14.: Felnőtt képzőművész szaktábor
(alsó korhatár 18 év)
Helyszín: a Ráckevei kemping és strand területe; a táborokra a
jelentkezés nyilvános. Információk és jelentkezés: 06-30/534-1138

A JÁTSZÓTÉR AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN,
CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE HASZNÁLHATÓ. A Művelődési
Központ területén szervezett nyári gyermektáborok idején
délután 5 órától este 8 óráig használhatják a játékokat.
Kérjük látogatóinkat, hogy vegyék figyelembe a járványügyi és
jogszabályi előírásokat, melyet munkatársaink kötelesek betartani
és betartatni.
Köszönjük együttműködésüket, megértésüket!

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
A járványügyi intézkedések következtében tervezett programjaink
időpontja változhat. Ezért kérjük, kövessék facebook-oldalunkat és
weboldalunkat, ahol folyamatos tájékoztatást adunk az aktualitásokról!

KOSSU TH H ÁZ GA L É R I A ÉS KE R E KES L ÁSZLÓ A L KOTÓH ÁZ
XX. NEMZETKÖZTI-MAGYAR FOTÓSZALON
KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI VÁNDORKIÁLLÍTÁSA
Válogatás a Magyar Fotóművészek Világszövetségének pályázatán
díjazott alkotásokból
A kiállításon szerepelnek Prauda Miklós dabasi alkotó díjazott
munkái is.
Megtekinthető: június 11-től július 2-ig
Kiállításmegnyitó: június 11-én,
pénteken 17.00 órakor
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SZÍNMEZŐK – A MARGIT-SZIGETTŐL A NAPSÁRGÁIG
Ronga Eszter önálló kiállítása
Megtekinthető: július 9-től augusztus 6-ig
Kiállításmegnyitó: július 9-én, pénteken 17.00 órakor

Forrás: kultura.hu

WWW.DABAS.HU
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HALÁSZ BOLDIZSÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
Könyvtárunk újra kinyitott az érvényes védettségi igazolvánnyal
rendelkező olvasók és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak számára.
A 18 év alattiak önállóan a könyvtárat csak akkor látogathatják, ha
saját védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Mivel belépéskor
kötel e ző b em u t atni a vé d e t t s é g i i g a zol vá n y t é s a
személyazonosságot is igazolni kell, kérjük, hogy igazolványait
feltétlenül hozza magával! A könyvtár az adatokat nem rögzíti.
A könyvtárban a könyvtárosokon kívül egyszerre 5 fő tartózkodhat.
15 percnél hosszabb ideig nem lehet a könyvtárban tartózkodni.
Továbbra is kérjük a maszk és kézfertőtlenítő használatát.
Lehetőség van új beiratkozásra, nyomtatásra.
Várunk mindenkit sok szeretettel!
A könyvtár dolgozói

Az égi lélek szimbólumai,
”énekes társaink a madarak.”

Alkotói pályázat

Kedves Kollégák!

A Dabasi Bóbita Óvoda nevelőtestülete

Csodálatos
madárvilágunk

témában pályázatot hirdet óvodáskorú
gyermekek részére.
Kérjük, hogy a változatos technikákkal készített,
egyéni ötletekkel gazdagított
alkotásokat, 2021. június 14-ig
a Bóbita Óvoda „A” épületébe juttassák el.
A beküldött munkák a Levendulaházban
(Dabas, Lakos doktor u. 27.) kerülnek kiállításra.
A díjazásra, az Erasmus-program keretein belül
kerül sor június 19-én, 15.00 órakor
a Levendula házban.
A Dabasi Bóbita Óvoda nevelőtestülete

2021. június

KÖZÖS S ÉG I SZ Í N T E R E K
C Í M E I É S E L É R H E TŐS ÉG E I
DABASI-SZŐLŐSI KÖZÖSSÉGI HÁZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabasi-szőlők, Kinizsi Pál utca 68. • Telefon: 06-70/396-2861
• E-mail: szolosikozossegihaz@gmail.com • Feldman Lászlóné,
Opóczki Lászlóné
HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 •
06-70/396-2863, 06-70/490-4508 • E-mail: tajolo@dabas.hu;
halaszmoriczkuria@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek
8.00–16.00 óráig, délutáni és hétvégi programok idején rendezvény
szerint • Munkatársak: Barsi Réka, Gomola Imréné, Gubicza
Jánosné, Kajliné Ludányi Margit, Karlik László, Kovács Ferencné,
Viola Éva
MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26. • Információ: Halász Móricz-kúria
KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2370 Dabas, Szent István út 58. • Telefon: 06-29/360-237,
06-30/383-2738 • E-mail: Bálint Jánosné k apcsolat@kmkdabas.hu
• Garamszegi Mária szervezes@kmkdabas.hu • www.kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 9.00–20.00 óráig
• szombat: 12.00–20.00 óráig
Figyeljék weboldalunkat és facebook-oldalunkat az aktuális
intézkedések miatt!
KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
2370 Dabas, Kossuth László u. 19. • Telefon: 06-29/362-545,
06-30/534-1138 • E-mail: Dágány Józsefné galeria@kmkdabas.hu
• Nyitvatartás: hétfő–péntek: 13.00–17.00 óráig • hétvégén előre
egyeztetett időpontban.
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
2370 Dabas, Ravasz László u. 2. (régi Zalka óvoda) • Szakmai
csoportvezető: Illy Noémi • telefon: 06-29/360-529,
06-30/438-2352 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com •
www.dabasikonyvtar.hu • Nyitvatartás a nyári rend szerint:
hétfő, kedd: 10.00–18.00 óráig, szerda: 14.00–18.00 óráig,
csütörtök–péntek: 10.00–18.00 óráig, szombaton: 9.00–12.00 óráig.
LEVENDULA-HÁZ – KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS ÉRTÉKTÁR
2370 Dabas, Lakos doktor utca 27. • Telefon: 06-70/337-0830
• E-mail: Jurácsik A
 ndrea juracsik.andrea@dabas.hu
• Facebook: Levendulaház Városi Nappali
NEMES-KÚRIA KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2370 Dabas, Bercsényi u. 1. • Telefon: 06-20/474-2443,
Takács Lászlóné • E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com
• Facebook: www.facebook.com/nemeskuria
SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
2371 Dabas, Mánteleki u. 8. • Telefon: 06-70/455-9550
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek:
08.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Gogolák Mariann, Mráz Józsefné,
Szabó Mónika
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA

JÚNIUS–JÚLIUS HAVI PROGRAMOK
HÉTFŐ

SZERDA

17.30–19.00 óráig
SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
15.00–18.00 óráig
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
a MILOSZERNI VENDÉGHÁZBAN
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
– Málnaszörpkészítés – június 28.
A málnaszörp kicsik és nagyok körében is
az egyik legnépszerűbb üdítő. Nem kell a
nagy melegben hosszú ideig a tűz mellett
ácsorognod, hogy elkészítsd a kedvenc
italodat. A nagyon egyszerű módszerrel is
biztosan tökéletes lesz.
– Társasjáték-készítés – július 26.
A társasjáték, mint ahogy neve is mutatja,
kisebb-nagyobb társaságoknak készült
annak érdekében, hogy szórakoztassa az
embereket. A társasjátékoknak ma már
rengeteg fajtáját ismerjük. Történetük
pedig nagyon messzire nyúlik vissza. Az
első társasjáték az ókorban jelent meg
.

KEDD
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

SZOMBAT

16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
a Miloszerni Vendégházban
16.00–18.00 órái
– KÉZIMUNKA PROGRAMOK
- a szem és a kéz koordinációs tréningje
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
HORGOLÓ KLUB – június 16., július 14.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – június 28., júl.
21.

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI – papírvarázslat
nagymamáknak!
– június 17., július 29.
a foglalkozásokat vezeti
Pálinkásné Balázs Tünde
8.00–16.00 óráig
ArtistKid FESTŐtábor
a Miloszerni Vendégházban
foglalkozásvezető. Viola Éva

15.00–21.00
Dinnyés Lajos Nyugdíjas Klub
összejövetele
június 12., július 10.
klubvezető. Szabó Jánosné

VASÁRNAP
16.00–19.00 óráig
Gyóni Géza Nyugdíjas Klub
összejövetele
– június 6., július 4.
klubvezető. Petróczy Attiláné

Forgács Dóra
12 éves dabasi diák.
A rajzolásban, festésben
harmóniára, szabadságra
talált. Kedvenc technikája az
akrilfestés és a grafit.
Az Artiskids
élményfestőtáborban
szerzett ismeretekkel
készítette alkotásait.

PÉNTEK
8.00–16.00 óráig
ArtistKid FESTŐtábor
a Miloszerni Vendégházban
foglalkozásvezető. Viola Éva

(BE)SZABADULÓSZOBA:
a név nem elírás, itt nem kijutni kell!
60 percetek van arra, hogy bejussatok és megtaláljátok
a titkosügynök nagymama DVD-jét, mielőtt elfogói
megérkeznek. A feladatok jóval túlmutatnak a számkódos

(BE)SZABADULÓSZOBA
és JÁTÉKTÉR
Cím: Kossuth Lajos út 38.
Telefonszám: 06-70/477-4737

Bejelentkezés, időpontfoglalás a hét bármely napjára!
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és kulcsos lakatok kinyitásán! Szükség lesz a logikátokra!
A játékot 16 éven felül, 3-6 ember számára ajánljuk.

A JÁTÉKTÉRBEN biliárdasztal, darts, csocsó, kártya,
társasjáték vár.
WWW.DABAS.HU
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MOZOGNI SOHASEM KÉSÓ´!

SZENIOR MOZGÁSPROGRAMOK TÁJÉKOZTATÓJA ÉS IGÉNYFELMÉRÉSE
A Dabasi Szenior Akadémia célja az aktív, egészséges, alkotó élet
időskorban is. A pandémia egészségre gyakorolt utóhatásai,
az időskorúak egészségi állapota, az egészségmegőrző
javaslatok, a szenior lakosság jelzései alapján szenior
mozgásprogramok szervezését és elindítását tervezzük
DABASON. Fontosnak tartjuk az idősek mindennapi életébe
a napi mozgásprogramok hatékony beillesztését, a fizikai
és lelki egészség egyensúlyának megtartását, ezért a 60+
generációnak öt különböző mozgásforma lehetőségét kínáljuk:
1. Labdatorna, gyógytorna, tévétorna (gerinctorna, egyen
súlytréning, keringésjavító, légzőgyakorlatok, állóképesség
javító, izomlazító, feszültségoldó tornagyakorlatok gyógy
tornászok vezetésével, labdával és egyéb segédeszközökkel)
– június 21.
2. Vízitorna (úszás nélküli, vízben végezhető torna
gyakorlatok vízi segédeszközökkel) – június 22.
3. Örömtánc (szakoktató vezetésével, bel- és kültéri hely
színen, csoportos foglalkozás, kör és ülőtánc formá
ciókkal) – június 23.
4. Kerékpározás (túravezetővel, település kerékpár
útjain, maximum 10 km, változatos útvonalakon, rövid
ismeretterjesztő programokkal, saját vagy ingyen
kölcsönözhető kerékpárral) – június 24.

5. Gyaloglás (túravezetővel, a település kiépített
gyalogos-útvonalain, belterületi zöldfelületek érin
tésével, maximum 10 km, túrabot ingyen kölcsönözhető)
– június 25.
A mozgásprogramok megismertetéséhez egyhetes NYÁRI
TÁBORT szervezünk június 21–25-ig, délutánra tervezett
eseményekkel. Az igényfelméréseket követően indítjuk a
mozgásformációk különböző csoportjainak rendszeres fog
lalkozásait, július hónaptól, heti egy alkalommal, párhuzamosan
futó és átjárható keretekben. A vízitorna kivételével a felsorolt
mozgási lehetőségeknek az akadémia állandó helyszíne a
Halász Móricz-kúria közösségi színtér és a település kerékpár
és gyalogútjai adnak helyet. Helyi szakemberek, vállalkozók,
nyugalmazott pedagógusok, diákmunkások biztonságos,
szakszerű szakmai vezetésével és segítségével működő
foglalkozások szervezésére gondoltunk.
Az ingyenesen igénybe vehető szenior mozgásprogramok
indítása, az idősek egészségére való odafigyelés az önkor
mányzat célkitűzése, ezáltal a helyszínben, a szükséges
eszközökben, az uszodai belépőkben, a szakmai vezetők
tiszteletdíjában támogatásokat vállal, illetve a költségekhez
pályázati forrásokat céloz meg.

Ha a meghirdetett mozgásprogramokon részt kíván venni, kérjük jelentkezését június 18-ig a Halász Móricz-kúria
munkatársainak eljuttatni!
2373 Dabas, Kossuth Lajos út 7., telefonszámok: 06-29/367-160, 06-70/490-4508

Szeretettel várjuk a meghirdetett mozgásprogramokon!
MOZOGNI SOHASEM KÉSÓ´!
A Dabasi Szenior Akadémia szervezői

2021. június
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

ORCI-SOROK
A MÚZSÁK ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA

GRAFIKA–FESTÉSZET

szakára várjuk szeretettel
a rajzolni, festeni szerető gyerekeket
a 2021–22-es tanévre

Jelentkezési lap letölthető:
www.muzsak-dabas.hu
Beküldhető e-mailen:
muzsamuveszet@gmail.com
vagy leadható személyesen
Lázár Zsuzsanna tanárnőnél:
06 20/959 8404
Kovács Éva intézményvezető:
06 70/387 8525
Szabó Zoltán intézményvezető–helyettes:
06 70/432 6870

EBGONDOLAT
Az ebsétáltatásra vonatkozó
jogszabályok belterületen:
– A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései
alapján ebet csak pórázon lehet vezetni (kivéve az ebek
futtatására kijelölt területen).
– K özterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb
irányítására, kezelésére és féken tartására
képes. Közterületen az eb
tulajdonosának biztosítania
kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert
harapásával ne veszélyez
tethessen.
– Ha törvény, kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet a
szájkosár használatát nem írja
elő, akkor kizárólag az egyed
jellemzően agresszív maga
tartásának ismerete esetén
kell használni!
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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:

ifjerdelyi.zs@gmail.com

WWW.DABAS.HU
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HIT, VALLÁS

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
TÁJÉKOZTATÓ
GYÓNI, SÁRI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A nyári miserend a következőképpen alakul:
Sári:
kedd és péntek 18.00 óra
szombat 19.00 óra
vasárnap 10.00 óra
Gyón:
hétfő, csütörtök,szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra
Gyóni templomunk búcsúját július 4-én tartjuk.
Dabasi-Szőlők:
vasárnap 9.00 óra
Természetesen a templomokban is szigorúan be kell tartani a
járványügyi szabályokat. Aki lázas, vagy beteg, az ne jöjjön, hanem a
médián keresztül kapcsolódjon be a szentmisébe. A maszk használata
és a kéz fertőtlenítés kötelező! Egy padba pedig csak hárman ülhetnek!
www.facebook.com/gyoniplebania
Ország Tibor plébános

Gyülekezeti istentiszteleteinket május 9-től a gyülekezeti házunkban
tartjuk meg, jó idő esetén pedig a templomkertünkben.
A járványügyi rendelkezéseket továbbra is tartsuk be!
Alkalmainkon kötelező továbbra is a szájmaszk viselése, valamint az
érkezéskor és távozáskor a fertőtlenítő használata.
ÁLLOANDÓ ALKALMAK
– vasárnap 10 órától felnőtt istentisztelet
– hétfő 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona, 11.00 órától Átrium
Idősek Otthona (minden hónap 4. hete) úrvacsoraosztás
– A keddi felnőtt konfirmáció előkészítők és a szerdai gyülekezeti
bibliaórák nyáron szünetelnek.
– péntek 18.00 órától bűnbánati istentisztelet (minden hónap utolsó
péntek) - úrvacsora-előkészítő

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban

ALSÓ- ÉS FELSŐDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise, 11.00-kor diákmise;
– csütörtök 18.00 órakor igeliturgia,
– péntek 19.00 órakor szentmise,
– szombat 19.00 órakor előesti szentmise.
Figyeljünk a járványügyi előírásokra, és imádkozzunk a járvány
mielőbbi megszűnéséért! A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– június 21. hétfő, 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona: istentisztelet,
11.00 órától Átrium Idősek Otthona: istentisztelet (mindkét helyen
úrvacsoraosztással)
– június 25. péntek, 18.00 órától úrvacsora előkészítő bűnbánati
istentisztelet
Helyszín: gyülekezetei ház
– június 27. vasárnap, 10.00 órától úrvacsorai istentisztelet
Helyszín: templomkert
– június 28.–július 2-ig HOL ITT HOL OTT: nyári napközis hittanos tábor
5–16 év korosztály részére (színes programokkal: áhítat, énektanulás,
kézműves foglalkozások, kirándulás Tihanyba, lovaskocsikázás,
kajakozás a csatin, buborék-focizás stb.)
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Nyári gyermek és ifjúsági hittantábort szervezünk Abádszalókra
(Tisza-tó) június 21-24. (hétfő–csütörtök) között. Ár: 17 000 Ft.
Tartalmazza: utazás, szállás, napi 3x-i 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.
Hivatali idő: kedd. 15-18 óra között; tel.: 06-29/362-280; 06-30/11904-80; e-mail: refdabas@gmail.com
Szilágyi János, református lelkész

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Kedves Testvérek!
Szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:
– Istentiszteletek: minden vasárnap, 10.00 órakor
– Kisharang bölcsődei évzáró istentisztelet: június 20. vasárnap,
16.00 óra. Tervezett program: hálaadás, bölcsődések műsora, ballagás,
majd tombola szerencsekerékkel, zsákbamacskával. A tombola
bevétele a bölcsőde működését támogatja. Kérjük Testvéreinket,
támogassák bölcsődénk adománygyűjtését! Sok szeretettel hívjuk
Testvéreinket erre a családi, hálaadó alkalomra!
– Gyóni Géza emlékünnepség: június 27., vasárnap, 10.00 órakor
istentisztelet, utána megemlékezés a templomkertben.
– Ifjúsági kör: péntekenként, 17.00 óra

WWW.DABAS.HU
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VÉGSŐ BÚCSÚ
– Kórus: péntekenként, 18.00 óra
– Nyugdíjas kör: június 20. vasárnap, 15.00 óra
– Alsós tábor: június 21-25. A táborra gyümölcs és sütemény
adományt szeretettel kérünk attól, aki szívesen tudna ebben a
segítségünkre lenni.
– Gyülekezetünk támogatása: Kedves Testvérek, a már lezajlott
koronavírus jár vány 3. hulláma is veszteséget okozott
gyülekezetünknek. Kérjük Testvéreink anyagi támogatását a
keletkezett hiány kompenzálására: akinek van rá lehetősége
egyházfenntartás ill. adomány befizetésére, szerdánként
16.00–18.00 óráig az irodába szeretettel várjuk. Aki nem tud eljönni
vagy külföldön tartózkodik, átutalással is tud adományt eljuttatni a
Gyóni Evangélikus Gyülekezet 11742032-20004989 gyülekezeti
számlaszámára. Szeretettel kérjük a segítséget!
– Irodai órák: szerda 16.00–18.00 óra.
Erős vár a mi Istenünk! Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Rizmajer Jánosné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
osztozva a család fájdalmában.
A gyászoló család
Szeretnénk megköszönni mindazoknak akik a szeretett szü
leink Lantos István és Lantos Istvánné temetésén részt vettek
a sírjukra vírágot helyezték. Akik velünk együtt aggódtak a
nehéz napokban és a fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett
lán yomat, Tengeri Anitát utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek, osztozva a család fájdalmában.
Forgács Péterné
Szeretném megköszönni, hogy szeretett fiam, Horváth Miklós
Ferenc temetésén május 5-én a Dabasi köztemetőben részt
vettek, utolsó útjára elkísérték és a család gyászában osz
toztak. 		
Horváth Miklósné
Köszönjük rokonainknak, szomszédainknak, ismerőseinknek,
hogy Édesanyám búcsúztatásán való részvételükkel, a kegye
let virágaival emlékének adóztak, fájdalmunkban és gyá
szunkban osztoztak.
Kubikné Kis Judit és családja

Sírtisztítást az alábbi árakon vállalunk:
Szimpla sírkő		
betűfestéssel, impregnálással		
Dupla sírkő		
betűfestéssel, impregnálással		

Hívjon bizalommal!
Erősné Teri: +36-30/25 39 923

2021. június

30 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft
65 000 Ft

Név
Kaldenecker Antal
Balázs Jánosné (Lehóczki Anna)
Gombár Irma (Gyöngyösi Irma)
Mráz József
Nagy István
Lakos Zsigmond
Kabók Jánosné (Mag Ilona)
Jurácsik Sándor
Schehl Péterné
(Palkó Ilona Mária)
Nagy Béla
Mihály Károlyné (Sipos Ilona)
Sárkány Jenő Mihályné
(Bácsi Zsuzsanna)
Oláh Istvánné (Zöld Margit)
Vincze Józsefné (Batári Borbála)
Garajszki Gáborné
(Merész Berta)
Kissné Ágfay Anna Magdolna
Sós Józsefné (Bennárik Ilona)

Született
1949. 11. 04.
1944. 08. 01.
1972. 02. 09.
1942. 01. 14.
1954. 02. 18.
1935. 01. 21.
1928. 03. 29.
1932. 01. 30.

Meghalt
2021. 03. 03.
2021. 03. 21.
2021. 04. 15.
2021. 04. 21.
2021. 04. 22.
2021. 04. 24.
2021. 04. 24.
2021. 04. 26.

1939. 08. 10.
1965. 04. 23.
1939. 05. 11.

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

1943. 12. 13.
1928. 07. 29.
1930. 08. 08.

2021. 05. 04.
2021. 05. 07.
2021. 05. 08.

1931. 08. 24.
1951. 09. 30.
1945. 02. 15.

2021. 05. 08.
2021. 05. 08.
2021. 05. 12.

Osztozunk a családok gyászában!

KULTÚRA

TRIANON 101

REKLÁMBÓL FÁJDALMAS EMLÉK
Vay Sándor/Sarolta 1918.
május 23-i halála Luganóban
teljesen váratlanul érte az
itthoniakat. Megdöbbent
barátai báró Wlassics Tibor
(1883–1931) kezdem én ye
zésére emlékművet szeret
tek volna tiszteletére állítani,
melynek költségeit a hátra
h a g yot t minte g y ké t
kötetnyi kézirat kiadásából
terveztek fedezni. A nehéz
idők azonban keresztül
húzták ezt a nagy ívű elkép
zelést: sem a könyv, sem az emlékmű nem valósult meg, ráadásul a
kéziratok elkallódtak. Mindössze egyetlen kivétel van: 1933-ban,
amikor a Budai Napló szerkeszt ősége új helyre költözött, a
szerkesztő Viraág Béla (1863–1936) örömmel talált rá egy több
évtizedes gróf Vay Sándor írásra, melyet anno a századelőn azért
nem adott ki, mert kifejezetten reklámnak ítélte. Igen ám, de 1920ban jött Trianon és a történet „főszereplői”, a népszerű magyar
fürdőhelyek (Abbázia, Lovrana, Fenyőháza, Pöstyén, Csorbató,
Herkulesfürdő, Palics) azzal a bizonyos, sokat kárhozott egyetlen
tollvonással a határon túlra kerültek. Viraág Béla jól számított: gróf
Vay Sándor tárcája – a szerző halála után 15 évvel – reklámból
fájdalmas, patetikus emlékké vált a Budai Napló hasábjain, melyet
fátyolos tekintettel olvastak az előfizetők.
V. F.

FÜRDŐI LEVÉL
Fürdőlevelet ma már nem ír senki. Az ötvenes esztendőben
pedig ez volt nyári clou-ja a néhai való jó Hölgyfutár-nak.
Nagy írói portentumok, Dobsa Lajos, Pompéry János írtak
fürdőleveleket, mégpedig a Császárfürdőből. Aki csak elegáns
embernek tartotta magát, el nem maradt volna a platánok alól.
Az akkori idők két legszebb lánya, Bajza Lenke meg Batthyány
Emma voltak a bálkirálynők. A fürdő bérlője, Szekrényessy
József rendkívüli agilitással, ízléssel gyűjtötte itt össze a
főváros szociétását, amely akkor úgyszólván egy családot
alkotott. Írtak Parádról, meg írtak Balatonfüredről, nagy
körülményességgel mondva el, ki érkezett meg, mit játszottak
a színházban és melyik leánynak minő ruhája volt az Annabálon. A lapok kapva kaptak a fürdői leveleken, ma borzadnak
tőlük a szerkesztők. Legföljebb akkor adnak ki fürdőlevelet, ha
Mikszáth Kálmán írná. Reklámnak bélyegezték már napjainkban
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szegény fürdői literatúrát s bármilyen tárgyilagosan írjon is
valaki valamelyik fürdőről, keresik azt a bizonyos lólábat.
Hajdan csak igen előkelő urak jártak fürdőzni. Még Mária
Terézia királyné sem ment tovább Badennél. Itt használta a
hévizet és megvan írva róla, hogy igen szeretett a török muzsika
hangzatai mellett fürödni. Nagy Péter muszka cár valamikor
járt Karlsbadban, s ott azzal mulatott, hogy patkókat csinált az
ottani kovácsműhelyben, meg föllovagolt a Hirschensponung
sziklára. Az olyan gavallért, aki megjárta Spaa-t, valósággal
megbámulták a XVIII. század vége felé s nemcsak ruháit, de
minden lépését is utánozták az itthon maradtak.
A mai, csupa ideg emberek leginkább a tenger mellé
igyekeznek. Aki teheti, messze tengerre megy, akinek az erszénye
vagy az ideje nem engedi a nagyobb túrákat, az megelégszik az
Adriával. A legérdekesebb tengeri fürdők egyike Dieppe, közel
van Párishoz, meg Angliához is. Különösen júliusban és
augusztusban folyik ott rendkívül színes élet, úgy a kikötőben,
mint a plage-on, mely szürkés fövényével mint óriási sarló
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terjed ki a palaise-k között. E meredek, szédítően magas
sziklafalak határt szabva a tengernek, körülövezik egész
Normandiát s fönn a tetőn bársonyos rétek és almaerdők
vannak.

Mikor júniusban Pöstyénben jártam, ott volt Wallwitz gróf, a
német császár főudvarmestere, Oroszországból egy Radziwill
herceg és van der Hoewen báróné, egy németalföldi
fiatalasszony.

Kedves fürdőhelye az Északi-tengernek Norderney. Heine
írta az örökszép Nordsee cyclust, de még divatosabbak
Helgoland és Schweningen. Miután legközelebb van,
tőlünk legtöbben keresik föl az Adriát. Kezdve
Abbáziától a velencei Lidóig mindenütt
magyarokra bukkanunk. Abbázia tagad
hatatlanul a legputzosabb. Itt még a vízbe is
toilette-be mennek az urak és hölgyek, még
harisnyát is húz némelyik és piros szalaggal
szalmapapucsot köt a lábára. Vannak fényes
éttermei, kávéházai, remek villák – de leg
kevesebb benne a tengeri fürdő jelleg. Nincs
plage-a. De még egy csöpp homokja se. Kövek veszik
körül a fürdőt és a talaj is csupa kavics, aztán meg akár
Budapesten volnánk – az Erzsébet téren.
Lovrana szép, nyugalmas. Talán egy kicsit nagyon is csöndes.
Curmusick nincs, ami valóságos áldás a sok muzsikától
meggyötört fülnek. Előszeretettel ülnek itt bécsi és budapesti
zenekritikusok.
A tengeri fürdőket leszámítva még legdivatosabb a Tátra.
Köztük a sok Füred, Alsó, meg Új, meg Thurzó, meg Igló, meg mit
tudom én még mi mindenféle Füred. Valami nagyon sohase
vonzott sem a hegy, sem a hűvös levegő, azért is nagyon keveset
láttam még – szégyenemre bevallom – a Tátrából.
A Felvidéken jártam sokat, de inkább Trencsén, Nyitra, meg
Liptó megyében, ahol egyszer Fenyőházán töltöttem egy hetet.
De az eső meg a hideg innen is elkergettek. Nyitrában Pöstyént
szeretem, noha hál’ Istennek nem bánt a köszvény. Szíves
barátom ott a tulajdonos, akinél nyaranta rendszerint töltök
néhány napot. Pöstyén meg Herkulesfürdő a két legeurópaibb
jellegű magyar fürdő. A világ minden tájáról van ott vendég.

Parád, a Károlyi grófok fürdője, paradicsoma a Cserhát-nak,
ma egészen modern hely, hajdan híres duhaj fészke a Józsa
Gyuri kompániájának.
Híres a Felvidéken Józsi bácsi Csorba-tója.
Gyöngye a Tátrának, aki csak ott járt, a
legnagyobb elragadtatással emlékezik róla.
Józsi bácsi, Szentiványi Józsefről, azt
mondják, ő az utolsó várúr, aki remek
fürdőjében egész társaságokat vendégel meg.
Fényesen traktálta meg egyszer az itt járt
francia írókat, gyakran látta vendégül József
főherceg családját, s egy alkalommal pazar
fénnyel várta magát a királyt is. Ezt a látogatást
egy tragikus eset akadályozta meg, amely gyászba
borította a birodalmat: Erzsébet királyné halála. Akkor a
Fremdenblatt-ban írtam is egy cikket Csorbáról, a
szentiványiakról. Ki is szedték már, mikor jött a genfi távirat.
Nyomban szétszóratták a szedést. Gyászkeret jött a helyére. A
szentiványiakról szóló részt később lefordítottam magyarra és
mikor Sajógömörön meghalt Szentiványi Miklós, valamelyik
magyar lap közölte.
Bácskában híres a palicsi tó – annak a temérdek kenyértermő,
virtusos országnak egyetlen fürdője. Annyi fürdő különben
talán sehol sincs, mint nálunk. Minden vármegyébe jut egykettő. Olyanok is vannak, amelyekről csak a bennszülöttek
tudnak. Én nem fedezem fel őket, nehogy valaki fürdőreklámok
írásával gyanúsítson. Talán ezért is fürödtem jó magam az
idén is a tengerbe, mert Ókeanosz-nak nem kell reklám. Kedves
ő Plinius óta minden poétás embernek – és lesz mind az idők
végéig.
Gróf Vay Sándor
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AMIT A KULLANCSCSÍPÉSRŐL TUDNI
A természetbe járók és kirándulók számára
is e g yre n a g yob b terh et j el ent a
kullancsveszély. A parkokban, erdőkben és
kertekben ezek a nemkívánatos élőlények is
várnak ránk, ezért érdemes a megelőzés és
a kezelé s lehetőségeit időben
átgondolnunk.
Hazánkban az 1-4 mm nagyságú
közönséges kullancs (Ixodes ricinus) a
leggyakoribb. Különösen az április-július
közötti időszak veszélyes, de a fertőzés
lehetősége sajnos folyamatosan fennáll. Az
idei nedves idő számukra különösen
kedvező. Fontos tudni, hogy a kullancs nem
mászik a fára, 1 méternél nem jut feljebb. A
talajon, a magas fűben, a bokrokon vagy a
b ozóto sb a n s zem eli k i á l d oz at á t .
Kullancscsípés esetén nem kell megijedni,
hiszen nem mindegyik kullancs fertőzött,
ezért nem is biztos, hogy lesznek tünetek.
Ha mégis lesznek, akkor attól függően,
hogy vírus vagy baktérium okozza,
különböző tünetek jelentkeznek.
A leggondosabb fizikális védelem sem
garantálja, hogy nem csíp meg minket
kullancs, de ha mégis akkor igyekezni kell
mihamarabb eltávolítani az élősködőt úgy,
hogy ne nyomjuk össze a testét. Minden
olyan manipuláció, ami a kullancsot
öklendezésre készteti, vagy a parazita
összenyomásával jár, növeli a fertőződés
kockázatát. Ezért nem célszerű kenegetni
(ecettel, krémekkel, olajjal), tekergetni a
kullancsot. A patikában kapható, acélból
ké s zült, ru g ó s kull an c sc sipe s z jól
használható. Ezzel úgy tudjuk a kullancsot
eltávolítani, hogy közben nem nyomjuk
össze a testét. Ha nincs nálunk csipesz, egy
cérnaszállal is el tudjuk távolítani.
Amennyiben beszakad a kullancs szájszerve
(nem a feje!), nem szabad kipiszkálni. A
köztudattal ellentétben nem baj, ha a
kullancs ormánya beleszakad a bőrbe, mert
a szálkához hasonlóan kilökődik a bőrből.
Amennyiben a kullancscsípés utáni
órákban gyorsan terjedő, fájdalmas vagy
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erősen viszkető folt keletkezik, amely
3 napon belül elmúlik akkor az rendszerint
allergiás reakció következménye, nincs
mögötte fertőzés.
Az ember számára leginkább veszélyt
jelentő élősködő azért a kullancs, mert –
több más kórokozó mellett – a váladékaiban
két olyat is hordoz, amelyek az ember
számára igen veszélyessé válhatnak. A
kullancs a már fertőzött állatok vérét
szívva válik maga is fertőzővé, és az újabb
vérszívás során adja tovább azt.
Az egyik a kullancs váladékaiban lévő
baktérium, a Borrelia burgdorferi, amely
az ember vérébe kerülve, majd különböző
szervekben megtelepedve, kezelés nélkül
hosszadalmas gyulladásos kórképet, a
Lyme-borreliosist (Lyme-kórt) okozza.
Európában minden ötödik kullanc s
hordozza a borreliosis kórokozóit, vannak
azonban olyan régiók, ahol a kullancsok
harminc százaléka fertőzött. A kullancs
csípést követően néhány napon vagy
néhány héten belül jelentkezik egy piros
kör a szúrás helyén, ami lassan terjed, és a
közepe vagy világosabb marad, ezért
gyűrűformát képez, vagy egységesen
piros színű a teljes kör. A kipirosodott
terület nem fájdalmas, néha enyhén
viszket, és spontán felszívódik. Ha a

borreliosist nem kezelik, a bőrpír újra
kialakulhat ugyanott, ahol korábban, de
más testtájakon is. Az első stádiumot
követő fázisban a páciens idegi- és ízületi
fájdalmat tapasztal, ez azonban csak
hetekkel vagy hónapokkal a csípés után
jelentke zik . A z ag yh ártyag yulladás
(meningitis), vagy az agyvelőgyulladás
(enceph alitis) tünetei, illet ve
bőrelváltozások is megfigyelh
etőek. Hónapokkal vagy évekkel később
(harmadik stádium) ízületi gyulladás és/
vagy ritka esetben neurológiai tünetek is
kialakulhatnak.
A másik a kullancs által terjesztett vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladás (FSME). Itt a
lappangási idő általában 1 hét körül van,
kivételesen ritkán 1 hónap is lehet. Típusos
esetben kétfázisú betegség. Az első 2-3
napban kisebb láz, majd pár napos
tünetmentesség után kiugró magas láz és
h e ve s fej f á j á s , h á n yá s , s zé d ü l é s ,
izomfájdalom kíséri az idegrendszeri tünetek
kialakulását, melyek eszméletz avarhoz,
bénulásokhoz vezethetnek. A legsúlyosabb
esetben gépi lélegeztetésre is szükség lehet.
A betegség 1 százalékban halálos, 10
százalékban maradandó bénulással gyógyul.
Terápiás lehetőségünk nincs.
Fontos tehát, hogy ha a szabadban
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tartózkodás után néhány nappal a levertség
mellett fejfájás, szédülés, hányinger,
hőemelkedés, izomfájdalom, nyirokcsomó
duzzanat jelentkeznek, amelyek a szokásos
kezelés (bő folyadék, pihenés, diéta) ellenére
sem szűnnek, vagy ha a csípés helye körül
kis kerek foltot, majd a közepén feltisztuló,
fokozatosan terjedő halványpiros gyűrűt
észlelünk, mielőbb forduljunk orvoshoz.
Mivel már néhány napja kialakult fertőzésről
van szó, valószínűleg antibiotikum
alkalmazása válik szükségessé.
A megelőzés fő szempontja, hogy a
kullancs bőrhöz jutásának lehetősége minél
kisebb legyen és, hogy a mászó kullancs
minél jobban észrevehető legyen (világos
ruházat). A gyermekre adjunk sapkát, a
hosszú hajat pedig tűrjük a sapka alá. Mivel
a kullancs a napfénytől elzárt, vékonyabb
bőrrel fedett, izzadt, nedves és melegebb
területeket kedveli, testünk – szabadban
tartózkodást követő – átvizsgálása során

az alsó végtagokat és a testhajlatokat
különös gonddal kell áttekintenünk. Az
ennél fentebb eső részek, a hónalj, a nyak, a
fül mögötti rész és a fejtető is átvizs
gálandók.
A helytelenül kullancs elleni
védőoltásként emlegetett készítmény alatt
valójában a kullancs által terjesztett
agyvelőgyulladás (kullancsencephalitis)
elleni vakcinákat értik. A kullancsencephalitis
ellen 1 éves kor felett adható biztonságos
oltóanyag áll rendelkezé sre, amely
h atékon y m ó dj a a m e g el őzé sn ek .
Az alapimmunizálás három részoltásból áll.

Az oltási sort célszerű ugyanazzal az
o l tó a n y a g g a l b e f e j e z n i , a m e l l y e l
az oltásokat megkezdték. Fontos, hogy
megbízható védelem csak a teljes oltási sor
esetén biztosított. A 2+1 alapoltást
korábban 3 évente javasolták felfrissíteni,
de újdonság, hogy ma már elegendőnek
tűnik az 5 évente adott emlékeztető oltás is
a védettség tartós megőrzéséhez. Célszerű
az oltásokat a szezontól távoli időszakban
(még télen) megkezdeni, hogy a szezonra
már védettekké váljunk.
Dr. Rápolthy Hajnalka
Dr. Rápolthy Réka

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

BALLAGOK

VISZLÁT

ÓVÓ NÉNI

Készen áll az iskolatáska,
Benne könyvem, ceruzám,
Óvodába nem járok már, csak
Iskolába ezután.

Viszlát csúszda, viszlát hinta!
Holnap már nem jövök.
Kinőttem én az óvodát,
S még egyre csak növök.

Óvó néni, emlékszel még
Arra a kislányra,
Aki sírva öledben ült
Anyukáját várva?

Eltölt engem a kíváncsiság,
Mennyi szép, új élmény vár?
De tétován még meg-megállok
Az óvoda kapunál.

Iskolába fogok járni,
S majd táskát cipelek,
De mit tehetnék, hiszen így
Jár minden kisgyerek.

Mosolyogtál és azt mondtad,
Ne sírj, kicsi tündér!
Az óvoda csuda mókás,
Jó helyre kerültél!

Visszanézek, s látom én, ahogy
A mászóka integet.
„Legyél okos és nőjél nagyra,
Te drága jó kisgyerek!”

Elhagyjuk e békés helyet,
Vár a kréta, tábla.
Szeretettel gondolunk majd
A mi óvodánkra.

Rég volt ez már, s én megnőttem.
Innen el kell mennem,
Elviszem a sok emléket,
A szívembe tettem.

Visszaintek én is: „Ég veled,
Hinta, labda, kislapát!
Sosem fogom elfelejteni
Ezt a kedves óvodát!”

Tudom, sokat fáradoztál,
Ébren ért az éjjel.
Isten szórja áldását rád,
Bőven két kezével!

SPORT

I. DABASI KÉZILABDA TÁBOR
Az idei évben először a Dabasi Kézilabda Club szervezésében
megrendezésre kerül a nyári kézilabdás tábor. Ennek
részleteiről Bakos Dávid utánpótlásigazgatóval beszélgettük:
– Miért éreztétek fontosnak, hogy saját szervezésben legyen
kézilabda tábor idén Dabason?
Az elmúlt években az iskola végeztével a nyári időszakban több
korosztályunknak is tartottunk kézilabda edzéseket, mert a sportág
iránt elhivatott gyerekeink igényelték a szünidő alatti foglal
kozásokat. Nekünk minden játékosunk fontos, ezért úgy döntöttünk,
hogy idén először megszervezzük az I. Dabasi Kézilabda Tábort, ahol
a gyerekek szervezett keretek között nemcsak hódolhatnak szeretett
sportjuknak, hanem különböző szabadidős programokon is részt
vehetnek közösen.
– Mi várható azok számára, akik részt fognak venni a
táborban?
– Két turnusban, korosztályok szerint bontva, hétfőtől péntekig
kerül megrendezésre a tábor napközis jelleggel, azaz 5 napon
keresztül 8 és 17 óra között. A fő bázisunk a Dabas-Gyóni Strand
lesz, kiegészülve az OBO Arénával, ahol a kézilabda-specifikus
edzéseket fogjuk majd megtartani. Minden nap tele lesz szervezett
eseményekkel, amikre nagyon készülünk, de részleteket nem

szeretnék elárulni. Az edzések és étkezések mellett sok színes
program és meglepetésvendég is vár majd a táborban részt vevő
gyerekekre. Unatkozni nem fog senki ezt garantálhatjuk!
– Mikor indulnak a turnusok és kiknek a jelentkezését
várjátok?
– Az első turnus június 28. és július 2. között kerül megtartásra,
ide a 2009 után született lányokat és fiúkat várjuk. A második turnus
pedig július 5-én kezdődik és július 9-ig tart, amelyre a 2009 előtt
született gyerekek jelentkezhetnek.
– Miért lesz érdemes részt venni azoknak is, akik egész évben
a klub kötelékében sportolnak és miért ajánlanád másoknak
ezt a tábort?
– Egy ilyen tábornak rendkívüli közösségépítő hatása van, ahol az
adott korosztályon belül és a különböző korosztályokban nálunk
kézilabdázó gyerekek jobban megismerhetik egymást, amire a bajnoki
szezon közben kevés lehetőség van. Úgy próbáljuk összerakni a
programot, hogy optimálisan ötvözzük a szakmaiságot az önfeledt
jókedvvel. A nem nálunk kézilabdázók a fentieken kívül betekinthetnek
az egyesületünknél folyó munkába, megismerkedhetnek utánpótlásedzőinkkel és akár új barátokat is szerezhetnek.
HAJRÁ DABAS!
#EgyuttVeletek #GyozelemAkaratBiztatas #HajraDabas #DabasHandball

FOLYTATÓDIK A FELKÉSZÜLÉS
A HARCOSOK KLUBJÁNÁL
Gőzerővel folyik a
munka a Harcosok
Klubjánál: az
egyesület felnőtt
ver senyzője, Tóth
Csenge június végén Grúziában lép
tatamira a Shinkyokushin Karate
Európa-bajnokságon.
Felkészítőjét, klubvezetőnket, shihan Ábrahám Edit 5. danos
mestert, aki a Kálóczi Branch válogatott szövetségi kapitánya,
beválasztották abba az edzői teambe is, amely a magyar
válogatott keret felkészülését irányítja.
Ezt a színvonalas és eredményes edzésmunkát folytatja a
dabasi növendékekkel is az egyesület heti három alkalommal
(hétfőn, szerdán és csütörtökön) az FC Dabas Sportközpontban.
Hajrá Harcosok!
További információk az Egyesület facebook-oldalán:
www.facebook.com/HarcosokKlubjaKarateSE
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NYÁRI KÉZILABDA TÁBOR DABASON
A DABASI KÉZILABDA KLUB SZERVEZÉSÉBEN
TÖLTS EL EGY FELEJTHETETLEN HETET A DABASI KÉZILABDATÁBORBAN IDÉN NYÁRON,
AHOL AZ EDZÉSEK MELLETT RENGETEG ÉLMÉNNYEL IS GAZDAGODHATSZ:
EDZÉSEK (TEREM/HOMOK) KLUBUNK EDZŐIVEL
NAPI HÁROM ÉTKEZÉS

AJÁNDÉKOK

MEGLEPETÉS VENDÉGEK

STRANDOLÁS
CSAPATÉPÍTÉS

TÁBOR HELYSZÍNE: DABAS-GYÓNI STRAND, OBO ARÉNA

I. TURNUS: 2021.06.28-07.02. 0800-1700

II. TURNUS: 2021.07.05-07.09. 0800-1700

2009 UTÁN SZÜLETETTEK

2009 ELŐTT SZÜLETETTEK

ÁR : 25.000 FT/FŐ/TURNUS
TESTVÉRKEDVEZMÉNY MIATT ÉRDEKLŐDJETEK TELEFONON!

JELENTKEZÉS: A KOROSZTÁLYOS EDZŐKNÉL,
ILLETVE BAKOS DÁVID UTÁNPÓTLÁS IGAZGATÓNÁL +36/30 535 2930
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TOP FITNESS SE
Tavasszal folytatódtak az akrobatikus tánc és fitnesz verseny
sorozatok az online térben. Újabb megmérettetést rendezett a Unity
for Passion Dance Fest és a Ritmuscsapatok Országos Táncversenye
is. Ez utóbbi különösen izgalmas volt, hiszen a meghatározott
pontszámot elért produkciók indulhattak május 7-én az IBFF
European Online Championship zágrábi versenyén, ahol nemzetközi
zsűri értékelte a felvett gyakorlatokat. Május 9-én pedig ugyan még
közönség nélkül, de már élőben versenyeztek sortolóink a három
egyesület részvételével zajló házi versenyen.
Sportolóink legjobb eredményei a megmérettetéseken:
1. helyezés: Csenteri Dorina, Atkári Anna, Nagy-Kancsár Emma, Dori
Kamilla, Bálint Blanka, Tóth Kata, Rizmajer Boglárka, Kövesdi Hédi,
Szántó Kíra, Forgács Adél, Janicsák Fanni, Bretus Lara, Gecser Enikő,
Radnai Zsófia
2. helyezés: Takács Alexa, Szeibert Kincső, Nagy Kata, Sümegi Adél

3. helyezés: Fehérvári Fanni, Szabó Sára, Lantos Nóra, Kész Fruzsina
4. helyezés: Bábel Csenge
5. helyezés: Králik Zsófia, Venicz Hanna, Pintér Fanni
6. helyezés: Fehérvári Dorka, Bárány Blanka, Salga Léna
7. és további helyezések: Pacsirta Zoé, Varga Viktória
A tavaszi versenyeken 1. helyezést elért csapataink:
Manók – Atkári Anna, Bálint Blanka, Dori Kamilla, Fehérvári Dorka,
Lantos Nóra, Takács Alexa
Zebrák – Pacsirta Zoé, Rizmajer Boglárka
Brazil – Bretus Lara, Fehérvári Fanni, Venicz Hanna
Dreamgirls – Gecser Enikő, Janicsák Fanni
Booty – Radnai Zsófia, Salga Léna
Welcome to the Circus – Bárány Blanka, Bretus Lara, Fehérvári
Fanni, Gecser Enikő, Janicsák Fanni, Kövesdi Hédi, Radnai Zsófia,
Salga Léna, Venicz Hanna
R. L.

BRONZÉRMES AZ FC DABAS NB III-BAN SZEREPLŐ
FELNŐTT CSAPATA!

A 2020/21-es bajnoki szezon alatt az FC Dabas erőn felül teljesítve, remek közösséget kovácsolva, az
egyesületnél dolgozó összes ember érdemeként sikerült a dobogó harmadik fokára felállni, így kimagasló
szezont tudhatnak magunk mögött. Gratulálunk!
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ITTHONI GYŐZELEMRE KÉSZÜL A SPARKS
Sajnos a debreceni Gladiators ellen, szoros meccsen, de megtört a
hosszú évek óta tartó veretlenségi sorozatunk hazai pályán.
De június 19-én ideje új szériába kezdeni, mikor a szombathelyi
Crushers csapatát látjuk vendégül. Nem lesz könnyű ellenfél a
Crushers sem, akiknek szintén fontos ütközet lesz ez. A szezont a
Budapest Titans ellen egy meglepő vereséggel kezdték, majd a
következő két találkozójukon hengereltek. Legutóbb, mikor a Sparks
ellen játszottak, akkor is egy brutális erődemonstrációt tartottak.
Persze, azóta sok minden változott. Idén a sérülések szerencsére
elkerülik csapatunkat és fontos posztokon gyarapodtuk még több
rutinnal. A védelmünk a vereségek ellenére úgy néz ki, összeállt, a
támadósor pedig egyre jobban csiszolódik.
Szépen épültek be a fiatalok idén, és még mindig vannak új arcok,
akik a jövőben fontos elemei lehetnek a gárdának.
Strupka András pedig új szerepkörében, mint támadó
koordinátor, szépen teljesített. Így, ha a rájátszás nem is lesz meg
ebben az évben, hosszútávon csupa pozitívummal bírunk. De ne
szaladjunk ennyire előre, június 19-én hazai meccs a Crushers ellen,
mindenkire szükségünk van!
Szeretettel várjuk a szurkolókat, érdeklődőket. Hajrá Sparks!
Tóbi Ádám

DABASI LOVAS SIKEREK NEMZETKÖZI VERSENYEKEN
A Connemara Lovas Egyesület díjugrató
lovasa Sáli Csenge két egymást követő
májusi hétvégén is a legjobbak között
végzett Budapesten. Miután a Nemzeti
Lovardában rendezett országos versenyen
első helyen lovagolhatott a díjkiosztásra, az
ezt követő héten élete első nemzetközi
versenyén is bizonyított. A CSI2*-os
nemzetközi versenyen népes mezőnyben
minden pályán hibátlanul lovagolt. A
második napon elért 7. helyezés után a
finálé izgalmas összevetésében a 6. helyen
zárt a mezőhegyesi tenyésztésű Jácint
nevű lovával. Az eredmény értékét növeli,
hogy C senge ezúttal nem saját
korosztályában, hanem felnőtt nemzetközi
mezőnyben tette le névjegyét. Az idén 13
éves lovashölgy a versenyszezonban
további nemzetközi megmérettetésekre,
valamint a díjugrató championatusra
készül.
További sikeres szereplést kívánunk neki!
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A kecskeméti Airvent Lovas Club – Pataki
Ménes Országos Minősítő és felkészülési
versenyen Szabó Réka hibátlan futam
mal, a legjobb szintidővel első helyezett
lett az induló számában. Dabas számos
sportágban nevel ki fantasztikus
versenyzőket. Gratulálunk Réka!
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HIRDETÉS			

KLÍMAKISOKOS

A forró nyár, a magas hőmérséklet sokak szerveztét megterheli,
ezért egyre több háztartásban található már légkondicionáló
készülék. Ezeket a berendezéseket nyáron folyamatosan
használjuk otthon, boltokban, szórakozóhelyeken és áldásos
hatása mellett sokszor elfelejtkezünk a káros hatásairól, amit
egy évenkénti, szakember által elvégzett tisztítással meg
lehetne előzni.
Zadunajszki Gáborral, a Moon Klíma tulajdonosával
beszélgettünk a legfontosabb készülékválasztási szempontokról
és a betegségek megelőzéséről.
– A nyár idén kicsit lassabban érkezik a szokásosnál, de
semmi kétség, hogy hamarosan teljes erővel berobban.
Mennyire növekedett meg a légkondicionálót használók
száma?
– Ahogy a nyarak egyre melegebbek, úgy növekszik évről évre
Magyarországon is a légkondicionáló készülékeket vásárlók
száma. A magas páratartalom is befolyásolja a hőérzetet,
ezért egyre nehezebben viseljük el a magasabb nappali és
éjszakai hőmérsékletet.
– Mire kell figyelni egy légkondi telepítésénél?
– L égköbméter és valamilyen szinten négyzetméter alapján
tudunk megfelelő készüléket ajánlani. Fontos szempont még
az ablakok száma és mérete is, de az sem elhanyagolható,
hogy mennyi ember tartózkodik a helyiségben.
– K orábban sok elrettentő cikket lehetett olvasni a
légkondicionálók egészségre g yakorolt negatív
hatásáról.
– Sokan nem megfelelő hőmérsékletet választanak ki, a külső
hőmérséklethez képest jelentősen alacsonyra állítják a
készüléket, ami pedig különböző megbetegedésekhez
vezethet. Érdemes maximum 6-7 fokkal lejjebb venni a
légkondicionált helyiség hőmérsékletét, de az ideális az 4-5
fok eltérés. A legújabb készülékek már intelligens éjszakai
funkcióval vannak ellátva, éppen azért, hogy még kellemes
levegő legyen a szobában, de ne fázzon meg közben senki.
– A környezetvédelem is fontos szempont, mekkora az
áramfelvétele az újabb típusú készülékeknek?
– Egyre jobb az energiahatékonyságuk és egyre kevesebb
áramot igényel az üzemeltetésük. A legújabb készülékek már
inverteres klímák, tehát, ha elérte az megadott hőmérsékletet,
akkor leszabályozzák önmagukat, ami így áram- és
költséghatékony is egyben.
– Mi a helyzet a klímák tisztításával?
– Sokan elfelejtik a szakembereket újra kihívni, pedig évente
egyszer mindenféleképpen érdemes a szezon előtt kitisztítani
a berendezéseket. De ha fűtésre is használják a készüléket,
akkor érdemes évente kétszer is kitisztítani. Azért fontos ez a
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lépés, mert rengeteg baktérium, gomba megtelepszik benne.
Egy korábbi felmérés több tucat különböző gombát mutatott
ki egy tisztítatlan klímából. Leggyakrabban az úgynevezett
legionárius betegséget lehet elkapni, amit egy baktérium
okoz, és fertőzött vízpermet beléleg zésével jut a
szervezetünkbe. Épp ezért is veszélyes, ha a klímaberendezést
nem tisztíttatjuk rendszeresen. A klíma ugyanis porlasztott
vizet juttat a levegőbe. De az elhanyagolt klíma okozhat
tüdőgyulladást, asztmát, allergiát és gombás fertőzéseket is.
A koronavírusjárvány is rámutatott arra, hogy az egészségünk
a legnagyobb kincsünk, figyeljünk rá és óvjuk mindenféle
káros hatásoktól!
(x)

WWW.DABAS.HU

A Polifoam Kft. új dabasi gyáregységébe,
3 műszakos munkarendbe

GÉPKEZELŐ
munkatársakat keres.

Feladatok:
– a habgyártó berendezések kezelése és beállítása
– a termék gyártási paramétereinek ellenőrzése
– munkalap vezetése a gyártási adatokról
Elvárások:
– középfokú vagy szakmunkás végzettség
– műszaki beállítottság
– felelősségteljes munkavégzés
Amit kínálunk:
– stabil és megbízható munkáltató vagyunk
– hosszútávú munkalehetőséget kínálunk
– biztonságos és modern munkakörnyezet
– a versenyképes alapbéren felül a törvényi
előírástól magasabb műszakpótlék
– cafeteria és egyéb juttatások

Örülünk érdeklődésének, kérjük,
küldjön szakmai önéletrajzot
a karrier@trocellen.com e-mail címre!
HA KÜLÖNLEGES, EGYEDI SÍRKÖVET SZERETNE, KERESSEN!
Formák és anyagok széles választékából,
az Ön elképzelése alapján gyártjuk le megrendelését!

URNASÍROK KÉSZLETRŐL IS!

HELYISÉG KIADÓ
Dabas, Szent István út 54. szám alatti,
15,1 m² nagyságú üzlethelyiség és
a hozzá tartozó közös használatú mosdó
kiadó.
Érdeklődni

TER-NIK
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HÍVJON BIZALOMMAL!
ERŐSNÉ TERI

+36 30 25 39 923

a 06/29-561-250 számon lehet.

Porsche Bónusz
finanszírozással

Touran már
5 915 000 Ft-tól
nagycsaládos
állami támogatással
A Touran modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 5,3-6,5 l/100 km; CO₂-kibocsátása: 139-148 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. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők is befolyásolják. A kedvezmény
2,5 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatásból és 1,5 millió Ft extra kedvezményből tevődik össze. A Volkswagen által biztosított 1,5 millió Ft
kedvezmény az extra nagycsaládos-felszereltség csomag árából és további egyszeri árkedvezményből áll. Az akció csak a Touran Comfortline, Highline és IQ.DRIVE modellekre érvényes, és nem vonható össze más akcióval, használtautó beszámítással. Porsche Bónusz finanszírozás esetén további egyszeri 300 000 Ft árkedvezményt nyújtunk. Az állami támogatás igénybevételének feltételeiről az allamitamogatas.vwh.hu oldalon tájékozódhat. Az akciós ajánlat 2021. február 04-től 2021. június 30-ig érvényes. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről
érdeklődjön márkakereskedéseinkben. A képen látható gépkocsi illusztráció.

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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AZ ÚJ, ELEKTROMOS
ENYAQ iV.
FELTÖLT ÉLETTEL.

PORSCHE M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
06 1 421 8220
www.porschem5.hu

PRÓBÁLD KI KERESKEDÉSÜNKBEN!
A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői
szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció.
A ŠKODA ENYAQ modellek felszereltségtől függő, kombinált elektromosenergia-fogyasztása:15,9-16,7 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km.

