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„Sokszor és sokat nevetni;
elnyerni az intelligens emberek megbecsülését,
a gyermekek ragaszkodását;
kivívni az őszinte kritikusok elismerését és
elviselni a hamis barátok árulásait;
örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót;
jobbítani egy kicsit a világon – egy egészséges
gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal,
hogy biztos lábon állva élsz;
tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben
lélegzik, mert te voltál.
Ez a boldogulás, ez a siker.”
(Ralph Waldo Emerson)
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MEGTELT A TÉR
A KITŰNŐKKEL

A mögöttünk hagyott, minden szempontból nehéz és kihívásokkal
teli tanévben több mint háromszáz diák vizsgázott kitűnőre
városunkban. Végre újra személyesen lehetett köszönteni a kitűnő
tanulóinkat, amire a főtéren kialakított Városházi Terasz remek
helyszínt biztosított. A nyári szünet elhozta a jó kedvet, az önfeledt
kacagást a gyerekeknek, akik zsibongásukkal élettel töltötték meg a
teret. Egyedül akkor akadt el a lélegzetük, amikor Szántó Kira Amira
többszörös rúdtánc bajnok, szintén kitűnő tanuló újra megmutatta
tudását társainak.
A nagy hőség miatt idén kivételesen nem pizzákkal és
palacsintákkal, hanem egy különleges kaláccsal és hűsítő
limonádéval vártuk a tanulókat. Az oklevelek mellé minden diák
kapott egy 5 alkalmas strandbelépőt, valamint egy, a nyár folyamán
beváltható ételkupont, amit akár pizzára, akár palacsintára vagy
bármely számukra kedvenc ételre beválthatnak.
Gratulálunk minden kitűnő tanulónak, akik pedig nem tudtak
személyesen jelen lenni, augusztus végéig átvehetik ajándékaikat a
Városházán!
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TISZTELGÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY HŐSEI ELŐTT
A Semmelweis-nap mindig kiemelten
fontos ünnep volt a város életében, de
amióta tavaly ránk tört a koronavírus, még
több figyelmet szentelünk az egészségügyi
dolgozóknak. Azoknak, akik emberek
életének megmentésére esküdtek fel, akik
betegek ápolásának szentelik életüket, akik
a nehéz pillanatokban emberséggel
fordulnak a páciensek felé. Ők a hétköznapi
hősök: orvosok, ápolók, asszisztensek,
mentősök és az őket segítő csapat.
A Sári Zarándokház és Közösségi
Színtérben megtartott ünnepségen
Kőszegi Zoltán polgármester visszatekintett az elmúlt másfél év extrém
kihívásaira, köztük az egészségügyben
vívott csatára a világjárvánnyal szemben.
„Csapat kell, hogy legyünk, hiszen csak egy

egységes, határozott csapat lehet az, ami
sikerrel veheti fel azt a harcot, ami eredményekkel és végső sikerrel jár majd.”
Polgármester úr megköszönte a szakorvosi
rendelőintézet valamennyi munkatársának
azt a profizmust, amit az oltópont

működtetése során is mutattak, és így jó
hírét vihették városunknak azok, akik
Dabason kapták meg a koronavírus elleni
vakcinát.
A város vezetése köszöntötte Klemencz
Györgynét, Marikát, aki idén már 55 éve
teljesít szolgálatot a dabasi szakrendelőben,
és a régió egészségügyének ikonikus
alakjává vált az elmúlt évtizedekben.
A Dabas Egészségügyéért Dr. Halász
Géza-díjat Dabas Város Önkormányzatának
képviselő-testülete idén Dr. Kiss István
sebész szakorvosnak adományozta.
Az ünnepség végén a Dumaszínházból
jól ismert Szupkay Viktor humorista
nevettette meg a jelenlévőket, egy rövid
időre eloszlatva ezzel a gondterhes idők
KD
emlékezetét.

DR. KISS ISTVÁN
Közel 40 éve 1984. október 1-jétől dolgozik
a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézetben. Az elmúlt közel négy évtized alatt
nem csak munkahelye, hanem otthona is
lett Dabas, hiszen itt telepedtek le feleségével, Ágnessel.
Munkatársai kitartó, megbízható, a kollégákat maximálisan tisztelő orvost ismernek
személyében. A sebészeten eltöltött munkaidejét a szükségletek szerint mindig ahhoz
igazítja és tölti le, hogy hol és mikor van rá
szük ség.
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A z elmúlt egy évben minden
egészségügyi dolgozó nagy, korábban soha
nem látott kihívással került szembe, a világjárvánnyal. Kiss doktor úr ezidő alatt bátran,
korát meghazudtoló módon állt helyt mindvégig. Segítőkészségét és elhivatottságát
bizonyítja, hogy szabadidejében szívesen
teljesít szolgálatot az intézetben kialakított
oltóponton. A járvány leküzdésében, az
oltásban és a különösen a város sebészeti
ellátá sá ban végzett négy évtizedes
szolgálata tiszteletre méltó és példaértékű.
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Egész nyáron vár a

CSAPATMUNKA, ÖSSZEFOGÁS

FOCI EB

Amikor 2019-ben elkezdtünk közösen dolgozni a Kabinetirodán, az
egyik első közös elképzelésünk volt egy szurkolói zóna kialakítása a
város főterén a 2020-as futball Európa-bajnokság idejére. Azóta sok
víz lefolyt a Sári csatin, 2020 is elmúlt foci EB nélkül, de idén végre a
járványhelyzet úgy alakult, hogy nemcsak hogy megtartották a
kontinensviadalt, de újra együtt, közösen szurkolhattunk a
csapatoknak.
Ahogy a magyar válogatott is bebizonyította a világnak, hogy
csak csapatjátékkal lehet szép és emlékezetes eredményt elérni, mi
itt helyben is igazolni tudtuk ezt. Egy ötlet még kevés, a tenni akarás
sem elég, ha nincsenek mellettünk olyan emberek, vállalkozók,
cégek, akik hisznek az elképzelésekben, álmokban. Szerencsére
Dabason sok ilyen cég, csapat, vezető van és nekik köszönhetően
alakulhatott át a Szent István tér egy jó hangulatú Városházi
Terasszá.
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Köszönet mindenkinek, akik a magyar mérkőzések alatt
kilátogattak a térre és fantasztikus hangulatot teremtettek, még
emlékezetessebbé téve ezt a három nehéz, de nagyszerű meccset.
A csoportkörök után is megtelt élettel a szurkolói zóna, lassan
mindenki választott magának egy csapatot, akiknek szurkolt, vagy
épp csak a jó hangulat miatt látogatott ki. Igyekeztünk a
szünnapokat is programokkal megtölteni, hiszen az elmúlt közel
másfél évben nem sokszor volt lehetőségünk együtt szórakozni.
Helyi zenekarok, DJ-k, filmvetítések, autós találkozó, kutyás
találkozó, gasztro estek színesítették a nyár első felét.
Ezúton is köszönjük a környékbeli lakók türelmét és megértését.
Sok tapasztalatot szereztünk ezeken a napokon és igyekszünk – egy
profi hangmérnök csapattal közösen – megtalálni azokat a
hangbeállításokat, amelyek a legkevesebb ember nyugalmát zavarják.
A nyárból szerencsére van még egy pár hét hátra, és erre az
időszakra is szeretnénk programokat szervezni a térre. Az
olimpia közvetítése mellett, helyi együttesek kora esti
hangulatkoncertjeivel, filmvetítésekkel várunk mindenkit a
város szívébe, valamint a Dabas Deli Bistro csapata újabb és
újabb gasztronómiai élményekkel készül mindenkinek.
A szurkolói zónát augusztus közepétől felváltja a Dabas Plázs,
hogy a hideg tél előtt még minél több D-vitamint és élményt
tudjunk elraktározni.
Köszönjük a csapatnak, akik mellénk álltak: a DIEGO-nak a szuper
műfüvet (amit később három dabasi iskola kap majd meg), a diegos
csapatnak, hogy velünk együtt szurkoltak és ajándékokkal,
sporteszközökkel látták el a kilátogatókat, a Munkahely a
Családokért Alapítványnak, akiknek köszönhetően egy hónapig
ingyenesen vezethették le a gyerekek a felesleges energiákat az
ugrálóvárban, valamint hogy támogatták a rajzpályázatot is, a
Vitafort Zrt-nek, akik raklapokkal, technikai eszközökkel láttak el
bennünket, az FC Dabasnak a sporteszközöket és a lelátókat, a
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Városházi Terasz!

Wellis Magyarország Zrt.-nek és a Czeróczki Díszfaiskolának, akik
feldobták a teret, a Hetényi rendezvénytechnikának, akik a hatalmas
LED-falat és hangtechnikát biztosították a tökéletes élményhez, az
önkormányzat dolgozóinak, akik hozták és vitték, szerelték és
javították a tér berendezéseit. Hatalmas köszönettel tartozunk a
Dabas Deli Bistro csapatának, akik minden ötletünkre vevők voltak
és segítettek abban, hogy a Városházi Terasz egy igazi közösségi
színtérré váljon.
Reméljük, hogy akik kilátogattak, jól érezték magukat, és
hamarosan újra találkozhatunk, hiszen megtanultuk már:
#miénkatér.
Karlik & Volenszki

„ÁLLATI JÓ”
DÉLUTÁN
Egy „állati jó” délutánt szervezett közösen a Szurkolók az
Állatkínzás Ellen dabasi csoportja, valamint Dabas Város
Önkormányzata a Szent István téren. Az eseményen az
örökbe fogadható kutyák és cicák mellett, kutya szépség
verseny, kutyaiskola bemutató és filmvetítés is volt.
Az esemény főcélja az volt, hogy minél szélesebb körben
egyetértés legyen abban, hogy az állattartás felelősségteljes
dolog és az állatkínzás minden formáját elítéljük.

RAJZPÁLYÁZAT
A Munkahely a Családokért Alapít vány,
valamint Dabas Város Önkormányzata
által meghirdetett C saládok éve
rajzpályázatra több mint 150 szebbnél
szebb alkotás érkezett.
Gratulálunk a díjazott alkotóknak! Akik
nem tudtak személyesen jelen lenni az
eseményen, a Polgármesteri Hivatalban
átvehetik az alapítvány által biztosított
nyereményeiket.
Óvodás korcsoport
I. helyezett: Mákszem Tamás,
Szivárvány Óvoda
II. helyezett: Fojta Rita
Szivárvány Óvoda
III. helyezett: Tóth Izabella,
Napsugár Óvoda
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Alsó tagozat:
I. helyezett: CsonkaSzőke Villő
Szent János Katolikus Isk.
II. helyezett: Varga Sára
Szent János Katolikus Isk.
III. helyezett: Csinos Léna
Gyóni Géza Ált. Isk.
Felső tagozat:
I. helyezett: Baski Bella
Szent János Katolikus Isk.
II. helyezett: Ördög Boglárka
Szent János Katolikus Isk.
III. helyezett: Lukácsi Levente
Szent János Katolikus Iskola
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GYÓNI GÉZÁRA EMLÉKEZTÜNK
Gyóni Géza születésének 137., halálának 104. évfordulóján ismét
összegyűltünk a gyóni evangélikus templomban és a Luther
Udvarban, hogy kis falunk nevével indult költőnkre emlékezzünk.
A Gyóni Géza Általános Iskola két versmondója, Csernák Róbert
és Kaldenecker Hunor szép szavalata megalapozta az ünnepség
hangulatát.
Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszony köszöntőjében
az elmúlt egy év találkozásait vette sorra, az együtt töltött idő, az
együtt gondolkodás értékéről beszélt, majd Murányi László,
városunk díszpolgára Gyóni két kései, a háború poklában született,
megható versét adta elő.
Az eseményen Szakolczai Katalin, a gyóni Áchim család
leszármazottja mondott ünnepi megemlékező beszédet. Több
részletet idézett azokból a levelekből, amelyeket nagymamájához,
Áchim Máriához írt a költő.
A szívhez szóló ünnepi beszédet követően az intézmények és
civilszervezetek képviselői megkoszorúzták Gyóni Géza Emléktábláját, majd bejárták a felújított, egykori evangélikus iskolát, amely
ősztől újra a gyülekezet legkisebbjeit, a bölcsődéseket fogja
szolgálni.
F. L.

ÚJRA VÁRJA A ZARÁNDOKOKAT

A MAGYAR ZARÁNDOKÚT
A járványhelyzet mérséklődésével újra
kinyílt a világ előttünk, események,
programok sora várja a szórakozni,
szálláshelyek és bőséges turisztikai kínálat
a kikapcsolódni vágyókat.
A Magyar Zarándokút hagyományossá
vált évnyitó zarándoklatát is a lehető
leghamarabb megszervezték a Magyar
Zarándokút Egyesület tagjai, hogy ezzel
hírül adják, az útvonal ismét nyitva áll a
zarándokok előtt.
Rendhagyó módon idén nem egy
személy volt az év zászlós zarándoka,
hanem az útvonal mentén található
települések vezetői adták egymásnak a
stafétát. Az északi és déli szakaszon
gyalogosan, a kunsági részen kerékpárral
járták be a résztvevők Rumi Imre, az
egyesület elnöke vezetésével hazánk szép
tájait.
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Dabasra a szigetszentmiklósi önkormányzat kulturális ügyekért felelős
bizottsági elnöke, Lupa János hozta el a
stafétát június 20-án Kőszegi Zoltánnak.
A következő napon a Dabasról induló
zarándokcsoport Ráckevére, Szigetbecsére
majd egészen Tassra vitte a stafétát,
ahonnan Németh Gábor polgármester úr
juttatta el azt a következő településre.
A megnyitó zarándoklatba minden
érintett település vezetője bekapcsolódott,
így fejezve ki a zarándokút ügye melletti
összefogást és egységes kiállást.
Az útvonal egész nyáron várja a zarándokokat, a túrázókat Esztergom és Máriagyűd között szálláshelyeivel. Induljanak
bátran el a Magyar Zarándokúton!
Bővebb információ:
www.magyarzarandokut.hu
Feldman
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SZALAGAVATÓ A FŐTÉREN
Egy tanévben megvan az ideje mindennek, tudjuk, mikor
kezdődnek a szünetek, mikor van a félévi zárás, a ballagás és a
szalagavató is. A járvány „természetesen” ezt a jól megszokott
rendet is összekuszálta, egymás után maradtak el a diákok
számára fontos, emlékezetesnek szánt események.
A középiskolákban ilyen rangos alkalom a szalagavató, amit
hetekig tartó táncpróbák előznek meg a téli időszakban, rengeteg
élményt, emléket adva a tanulóknak. A mostani végzős osztályok
nagytöbbségének ez most elmaradt, kimaradt az életükből. A
Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium azonban nem arról híres, hogy
ne találna ki valami alternatív megoldást egy-egy jeles alkalom
megünneplésére. A szalagavatóval kivárt az iskola és rendhagyó
módon a ballagás után, a nyári jó időben megtartották a táncot, így
még nagyobb, még különlegesebb élménnyel a tarsolyukban
indulhattak el a végzős diákok a felnőtté válás rögös útján.

MEGHÍVÓ
Dabas Város Önkormányzata nevében
szeretettel meghívom
SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,
amelyet

augusztus 20-án 9.30 órától

ünnepi szentmisével egybekötve
tartunk meg az Alsódabasi Magyarok
Nagyasszonya Templomban
(Szent István út 38.)

Kőszegi Zoltán
polgármester

Fotók: Dabas T V felvételéből, ami megtekinthető a YouTube
csatonájukon

PROGRAM:

– 9.30 Szentmise – kenyérszentelés
– 10.00 Szent István napi ünnepség és díjátadó
a templomban
– Ünnepi köszöntőt mond Kőszegi Zoltán
– Átadásra kerül az Év Dabasi Diákja kitüntetés,
a Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács Éva-díj,
a Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díj és
a Dabas Város Díszpolgára kitüntetés
• Ünnepi műsort ad Bábel Klára hárfaművész
• A szentmisén közreműködik a Szent János
Katolikus Általános Iskola Szentjánosbogár kórusa
– 11.00 A Szent István-szobor megkoszorúzása
(egy közös koszorú elhelyezése)

Koszorúzási szándékukat e-mailben
a kabinet@dabas.hu címen, telefonon
a 06-29/561-211-es vagy a 06-29/561-230-as
számon jelezzék!

2021. július–augusztus
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REKORTÁN BORÍTÁSÚ

FUTÓKÖR ÉPÜLT

A JUBILEUMI PARKBAN

Július 17-én átadásra került a dabasi 1050 méter hosszú futópálya a
Jubileumi Parkban, ami az ország egyik legszebb és legjobb
vonalvezetésű futóköre lett.
Az átadón részt vett Révész Máriusz az Aktív Magyarország
Programért felelős kormánybiztos, aki kiemelte, kormányzati
támogatással az elmúlt években több mint 1600 kilométer kerékpárút
épült, megújult számos turistaház és túraútvonal, és kiemelten fontos
a programon belül a szabadidős sporttevékenységek támogatása is,
mint például a kerékpározás és futás is. „A cél, hogy a generációk
együtt jöjjenek ki sportolni a szabad levegőre, és mindenki találjon
magának megfelelő elfoglaltságot” – mondta a kormánybiztos.
Köszönjük Lórántfy László futónagykövetnek és a dabasi futóknak,
hogy megszervezték a váltóversenyt.
Révész Máriusz az esemény után kilátogatott az Extrém
Bringapályára is, ahol egésznapos országos BMX verseny zajlott és a
fiatal, helyi sportolók ötletekkel látták el a kormánybiztost, valamint
technikai tudásukat is bemutatták neki.

FIGYELEM!!! A futópályát, kerékpárral, motorral,
rollerrel, gördeszkával és görkorival használni TILOS!

GONDOLATOK A CÍMLAPHOZ
Kőszegi Zoltán polgármester elmondta, hogy a futópálya, az
extrém bringapálya, a kültéri edzőgépek mellett további sport fejlesztések vannak tervben a városközpontban.
Az összesen 64 millió forintos beruházás az Országos Futópályaépítési Program részeként valósult meg a Szabadidősporteseményszervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) szakmai
koordinálásával, 50%-os állami támogatás mellett. Az 1050 méter
hosszúságú és 120 centiméter széles, rekortán borítású futópálya
különleges alakzatot vesz fel, ahogy a fák között halad.

H A JR Á DA BA S!
Városunk is csatlakozni szeretne a SZEOSZ által szeptem
ber 5ére szervezett „Futókörök Országos Versenyéhez”,
ahol a már megépült futókörrel rendelkező 11 város
lakossága küzdhet meg egymással. Az a település győz
majd, amelynek futókörén a helyiek a legtöbb kilométert
futották. EDZÉ SRE FEL!
Részletek hamarosan Dabas Város Hivatalos Facebook és
Instagram oldalán.
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Az idei nyár a sportról szól, hiszen július közepétől egy hónapon
keresztül a labdarúgásé volt a főszerep, a döntő után két héttel pedig a
tokiói olimpián szereplő magyar versenyzőknek szurkolhatunk.
Természetesen adta magát a téma, ezért is kerestük meg Feczesin
Robit és párját, Kelemen Henit, hogy szerepeljenek a Dabasi Újság
címlapján.
Dabas talán legismertebb sportolója Robi, aki mindig büszkén
vallotta magát dabasinak bármerre is járt, és mindig készségesen segít
amikor megkeressük, legyen szó a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatról, Sportgáláról vagy a fiatal sportolók támogatásáról.
Henitől sem áll messze a sport, hiszen kisfiuk születése előtt
sportriporterként is dolgozott és továbbra is aktívan edz. A sport a pár
életében fontos szerepet tölt be, de néhány hónapja figyelmük
központjában Noel áll, akinek városunkban teremtik meg a biztonságos,
szeretetteljes otthont.
Köszönöm Heninek és Robinak, hogy igent mondtak a felkérésre, és
persze Noelnek is, aki még picit gyanakodva, de leginkább álmosan
méregetett engem a fotózás közben, majd a végén tőle is kaptam egy
huncut mosolyt.
Jó egészséget kívánunk nektek!

WWW.DABAS.HU

Ligetfesztivál

Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap

A vidéki térségekbe beruházó Európa

DABAS

2021. augusztus 8., vasárnap, a Sári-csatinál
PROGRAM:

18:30 – Holdfénykert
19:00 – Családi vetélkedők

15:00 – Megnyitó
15:30 – Az emlékmű átadása
20:00 – HORVÁTH
16:00 – Meseolvasás
TAMÁS-koncert
16:30 – Mamin baba Dabas és
környéke előadása
22:00 – Uncompromising Dj-k
17:00 – Portéka Színpad
18:00 – Lángosevő-verseny, túródiri
sütievő-verseny
A SZÍNPADI PROGRAMOK MELLETT:

családi lecsófőző-verseny, virtuális valóság
játékok, buborékfoci, terep segway,
lovas kocsizás, körhinták, ugrálóvárak,
bicigló, lovaglás, fajátékok, henna- és arcfestés,
kézműves sátor, kutya-örökbefogadás,
egészségügyi oktatósátor, kajakozás
a csatin, focitorna, családi vetélkedők,
Polaris RZR túrák, Dakar élményautózás

TOVÁBBI RÉSZLETEK: www.dabas.hu,
Dabas Város Hivatalos Facebook
és Instagram oldala
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény létrejöttét a Magyar Állam támogatta

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI
Baba
Bartuszek Bella
Gogolák Gábor
Gogolák Ádám
Szász Benjamin
Zadunajszki Réka
Szabó Emma
Mendi Lara Petra
Vonnák Péter Benedek
Gémesi Péter
Bató Zselyke
Bodrogközi Bánk
Németh Alex
Majer Mira
Gavló Levente
Pethő Norbert Ferenc
Palakovics Zara Niara
Bálint Gergely
Barta Lili Viktória

Anya
Gombár Judit
Korcz Noémi
Korcz Noémi
Polák Anita
Keszegova Klaudia
Keller Viktória
Fekete Alexandra
Bíró-Pinkovics Gabriella
Tanács Irén
Láposi Anikó
Salamon Adrienn
Hochmajer Renáta
Garajszki Ágnes
Molnár Bianka
Nyágrus Julianna
Dobos Andrea
dr. Kormos Eszter
Seiben Viktória Sára

Született
2021. 05. 01.
2021. 05. 03.
2021. 05. 03.
2021. 05. 19.
2021. 05. 19.
2021. 05. 28.
2021. 05. 29.
2021. 06. 03.
2021. 06. 09.
2021. 06. 10.
2021. 06. 21.
2021. 06. 22.
2021. 06. 23.
2021. 06. 25.
2021. 06. 26.
2021. 06. 26.
2021. 06. 28.
2021. 07. 11.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!
2021. július–augusztus

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

Született

Kor

Balog Vincéné (Gombár Ilona)

1925. 06. 12.

96 éves

Héjj Istvánné (Rózsa Valéria)

1928. 06. 25.

93 éves

Kerekes Lászlóné (Bárdi Anna)

1929. 06. 04.

92 éves

Linczencziás István

1930. 06. 09.

91 éves

Gombár Benedekné (Bálint Erzsébet)

1930. 06. 13.

91 éves

Greman Pálné (Kolompár Zsuzsanna) 1930. 06. 16.

91 éves

Bodrogközi Szilárdné
(Schwarcz Viktória)

1931. 06. 05.

90 éves

Böcsödi Lászlóné (Bodzsár Mária)

1920. 07. 05.

101 éves

Virbling Ferencné (Kovács Mária)

1925. 07. 07.

96 éves

Kovács János

1926. 07. 19.

95 éves

Ordasi Jánosné (Pajor Mária)

1928. 07. 27.

93 éves

Mészáros Lászlóné (Krigez Teréz)

1928. 07. 30.

93 éves

Kulcsár Zoltánné (Gál Ibolya)

1930. 07. 03.

91 éves

Szmrek Miklósné (Strupka Ilona)

1930. 07. 09.

91 éves

Pajor Jánosné (Péli Ilona)

1931. 07. 01.

90 éves

Szládik Sándor

1931. 07. 28.

90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDU LÓK
2021 májusában, júniusában és júliusában
kötöttek házasságot:
május 14.
Szvitek Ádám–Dr. Szente Bernadett
május 22.
Budai Bence–Balogh Rebeka
Latyák László–Mihály Zsuzsanna
május 28.
Bodnár Bence–Farkas Viktória Mária
Valentin Attila Ádám–Bodnár Judit
Vókó Péter János–Kocsir Csilla
május 29.
Milánkovich Márk–Szabados Szabina
Gaál Illés–Fejes Adrienn Margit
Gogolák Gábor–Fabók Marianna
június 4.
Lovas Tibor–Virbling Elvira
Hencz Csaba Attila–Berényi Anett
június 5.
Bató Péter–Harazin Zsuzsanna
Szlomoneczki Zoltán–Kohári Barbara
Sikari Dániel–Szász Annamária
Kohn István–Balogh Barbara
június 11.
Kincs László–Lakatos Bianka
Lisztes Mihály–Nagy Evelin Anna
Csernák Bálint–Náchlik Márta
Jovon Dominik–Ehmann Viktória
június 12.
Hlatkulik-Decsi Péter János–Kiss Angelika
Pál István–Labancz Ágnes
június 17.
Czeróczki János–Szmazsák Tünde
Kancsár János–Halengár Zsuzsanna
június 19.
Garajszki Levente–Peraganics Zsuzsanna
Mojzes Dániel–Huber Vanessza
június 25.
Ország Péter–Lónárt Beáta
Farkas Zsoltán–Sarkadi Tímea
Duhaj Ferenc Gábor–Magyari Melissza
június 26.
Kovács Máté–Durai Leona Cintia
Kaszala Attila–Doktor Beatrix
július 9.
Zsiros János–Fekete Viktória
Pelsőczi Gergely Dávid–Zelenák Dóra
július 10.
Bogár Imre–Rábai Mónika
Sass Gábor Tamás–Ritó Annamária
Darvai Roland Attila–Nyerlucz Kitti
Sponga Gábor–Dabasi Bettina
Tagai Gergely–Mihály Melinda
július 17.
Csákányi Gábor László–Horváth Gabriella
Gyöngyösi Rajmund Markó–Onozó Marianna
Janicsák Miklós–Juhász Edina
Szabó Árpád–Kazsuk Nikoletta
Borbély Ferenc–Tajti Andrea
Horváth György–Falusi Nikolett
Volenszki Tamás–Szabó Nikolett Annamária
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40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
június 20.
Opóczki István–Barta Éva
június 26.
Gogolák István–Szénási Ibolya
június 27.
Pongrácz Mihály–Hideghéti Terézia
30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
június 1.
Vízer István–Somogyi Mária
június 7.
Györgyövics István–Babos Margit
június 14.
Kollár Endre–Danyis Erzsébet
június 22.
Rohr Zoltán–Kancsár Györgyi
június 28.
Talapka Jenő–Szabados Zsuzsanna
június 29.
Forczek Attila–Roskó Anikó
Garajszki Gábor–Roskó Ildikó
július 5.
Balogh Miklós–Pacsirta Magdolna
július 19.
Duhaj Róbert–Csernák Erzsébet
Szabó Tamás–Kovács Erzsébet
július 26.
Lovas László–Mráz Éva
Cziróczki Tibor–Bernula Judit Erzsébet
25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
június 1.
Fülöp György–Farkas Ilona
június 22.
Deli Mihály–Harmincz Georgina Beáta
Schafer Péter György–Sidó Erika Ágnes
Holecz Ferenc–Szabó Mónika
Bukovszki Péter–Szikora Erika
július 6.
Vörös Kálmán–Balázs Ágnes
július 20.
Botlik Ferenc–Iszák Éva
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
június 2.
Varga Géza Gábor–Szilágyi Magdolna
Lovassy Ádám–Fekete Erika
június 9.
Kancsár János–Vanta Erika
június 16.
Csorba Ádám–Petrik Ibolya
július 14.
Kovács István–Harminc Zsuzsanna
július 28.
Czakó Balázs Attila–László Lívia Valéria
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
június 11.
Murárik István–Udvari Edina
Csernák Attila–Menlauer Mariann
július 4.
Bózsik József–Nagy Katalin
július 9.
Deák Antal–Tóth Tünde
Bögi László–Kemény Judit
július 16.
Kucsák Ottó–Erős Julianna
július 29.
Holecz Gábor–Peregi Ágnes
július 30.
Söveg Péter–Szőnyi Zsuzsanna

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
WWW.DABAS.HU
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A ZÖLDHULLADÉK ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. augusztus hónapban a zöldhulladék leadására
a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.

Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
augusztus 9–13. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét

Gyűjtőpont gyűjtési napja

jún. 14., júl. 26. hétfő
jún. 15., júl. 27. kedd
jún. 16., júl. 28. szerda
jún. 17., júl. 29. csütörtök

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

Szelektív hulladékgyűjtés
augusztus 23-tól 27-ig történik.

A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági
ügyfelünk (melyet hulladékdíj számlájával, valamint személyes
okmányaival igazolhat) leadhatja havonta maximum 1 m 3 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 A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYRŐL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatóságról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek gyermeke rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és a kedvezménye
2021. augusztus 1-jén fennáll, ismételten pénzbeli támogatásban
részesül.
A támogatás az alábbiak szerint kerül kiosztásra: az a gyermek,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, 6500 Ft differenciált

összegű támogatásban, az a gyermek, aki rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű
támogatásban, az a gyermek, aki méltányos jogcímen rendszeres
gyermekvédelmi ked vezményre jogosult 5800 Ft összegű
támogatásban részesül. A támogatást – a korábbi évekhez
hasonlóan – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
augusztus 23-tól átvehetik személyesen vagy meghatalmazott
útján.
Rigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző

A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSRŐL
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és
gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a
kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos/
földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók
költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett
növényvédelmi bírságot szabnak ki. Amennyiben a parlagfű elleni
védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az
ingatlan legalább virágbimbós parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű
védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Parlagfű-rendelet)
értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott
vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-

2021. július–augusztus

mentesítésre, ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga eleget tesz
kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült
költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.
A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi
hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a
jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult
hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is
egyaránt 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke, és
eredményt csak összefogással, illetve közös felelősségvállalással
érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi köte lezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy
nem elegendő lekaszálni a szennyezett földterületet, azt tiszta,
parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell
őrizni.
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NYÁRI TÁBOROK
Minden gyermek egész évben a nyári szünetet várja a
legjobban, de nagyon sok szülőnek okoz fejfájást csemetéik
elhelyezése. Szerencsére egyre több intézmény, pedagógus,
sportegyesület, egyházak, önkormányzat segít abban, hogy a
gyermekek ne maradjanak felügyelet nélkül, de a nyári
táborok ennél sokkal többet nyújtanak. Vidám kalandot,
színes élményt, új barátságokat kínálnak, melyek nem csak az
adott héten, de egész nyáron, sőt még jóval utána is
kitartanak.
Dabas nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek
hasznosan és aktívan töltsék a nyári szünetet. A hatalmas kínálat
nagy hányadát Dabas Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás
Bizottsága támogatásával szervezett közel 50 tábor adja. A táborok
szervezése az idei évben is egészen májusig a koronavírus miatt
bizonytalan volt, de amint szabad utat kaptak, gőzerővel álltak neki a
munkának a táborszervezők. A szabad férőhelyek nagyon hamar
megteltek többségével 20-25 fővel, de az 50 fős tábor sem ritka.
Dabas Város Önkormányzata közösségi színterein várja és fogadja
a táborszervezőket, táborozókat, sőt még a városi kisvonatot is
turnusonként 1 alkalommal rendelkezésükre bocsájtja. A Kossuth
Művelődési Központ és a Nemes-kúria Közösségi Színtér főként a
kreatív, kézműves programokkal, a Sári
Z arándokh á z Közö s sé gi Színtér az
ismeretterjesztő és hagyo mányőrző
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programokkal, a
Levendulaház Közösségi
Színtér é s Érték tár a
tudásuk gyarapítására
vágyókat várja, a Halász
Móricz-kúria Közösségi
Színtér pedig rengeteg
lehetőséget, vidámságot, barangolást, mókát és mesét tartogat az
idelátogató táboros gyermekeknek.
Dabas szerte június 21-ével kezdődtek a táborok és egészen
augusztus 20-áig nyújtanak izgalmas programokat gyermekeink
számára. Minden gyermeknek csodás szünidőt és élményteli
táborozást kívánunk!
A táborszervezők

WWW.DABAS.HU
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LÁDAFI A TÁBOROK, 06. 28.–07. 02. és 07.05–09.
Mindkét táborban elsődleges feladat volt, hogy a gyerekek
változatos programokon vegyenek részt és nagyon jól érezzék
magukat. Igyekeztem mindezek mellett a finommotorikus
készségek fejlesztését belecsempészni, ami levendulagyurma,
szabás-varrás, festés-rajzolás, dekupázsolás, kollázs-montázs
készítése közben szerintem nagyon jól sikerült. Akadályversenyt
szerveztünk, gyógynövénytúrán vettünk részt, majd kisvonatos
kirándulás keretében kajakoztunk is, miközben tanulmányozhattuk
a Csati ökokultúráját is. Az ebédet Basa Zsuzsiék készítették, ami
nagyon finom és gyermekbarát étel volt. Mindig élmény a Nemeskúria csodálatos épületében, parkjában, a hatalmas fák
árnyékában táborozni.
Morva Ágnes

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Dabas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2021. (III. 02.)
számú önkormányzati rendelete alapján
a Dabasi Polgármesteri Hivatal

2021. augusztus 16-tól augusztus 19-ig
igazgatási szünetet tart.

2021. július–augusztus

Az igazgatási szünet ideje alatt
a Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tart.

ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS!
2021. augusztus 23. (hétfő) munkanap.
Rigóné dr. Roicsik Renáta , jegyző
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MINDENNAPI ÉLETÜNK

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
AUGUSZTUS HAVI PROGRAMOK
A KASZINÓ-JÁTSZÓTÉR AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN LÁTOGATHATÓ.

KASZINÓ-TERASZ 2021.
Vígjáték Eberhard Streul darabja nyomán,
Kern András előadásában
Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos
A Vígszínház és az Orlai Produkciós
Iroda közös előadása

Gregor Bernadett sanzon, kupléestje Karády Katalin varázslatos
személyének tiszteletére
Zongorán kísér: Gonda László

CimbaliBand-koncert: igazi ethnojazz
csemege – authentikus népzene, világzene,
improvizáció és cimbalom
Színpadon: Unger Balázs, Varga Kornél,
Solymosi Máté, Tóth Gergely és Babos
Lőrinc
Az előadások kezdési időpontja: 20.00 óra.
Jegyek és bérletek az intézmény irodájában
válthatóak.
Jegyár elővételben 3000 Ft/fő, az előadás napján
3500 Ft/fő.
Kedvezményes 4 alkalmas bérlet: 10 000 Ft.

Zené s be szélgeté s Koós Réka színmű vé sznővel,
filmbejátszásokkal és énekkel
Beszélgetőtárs: Albert József, zongorán kísér: Erős Csaba

FOGLALKOZÁSOK:
Gyóni Géza Irodalmi Kör augusztus 9., 23. hétfő, 18.00 óra
Senior Örömtánc – augusztus 4., 18., 25., szerda 18.00
Szépkorúak klubja: augusztus 7., szept. 4. szombat, 14.30

„ÉLJ SZÍVBŐL!” – DR. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA
szeptember 30. csütörtök 19 órától
Az előadás korábbi időpontjára megváltott jegyek
automatikusan érvényesek az új időpontban!
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VÉRADÁS
augusztus 13-án, pénteken,
13–18 óra között

A KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN
Dabas, Szent István út 58.

Minden csepp számít!

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
SZÍNMEZŐK – A MARGIT-SZIGETTŐL A NAPSÁRGÁIG
Ronga Eszter képzőművész kiállítása
A kiállítás egtekinthető: július 9-től augusztus 6-ig
ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK DABASON: a klasszicista kúriák múltja
és jelene – Dabas a nyolc torony városa
A kiállítás megtekinthető: 2021. augusztus 16.–szeptember 10.

HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR

Könyvtárunk 2021. július 3-tól védettségi igazolvány nélküli
is látogatható, maszk használata nem kötelező.

ORCI-SOROK

KÖZÖS S ÉGI SZ Í N T E R E K
C Í M E I É S E L É R H E TŐS É G 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 kapcsolat@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 facebookoldalunkat 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 Andrea 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. • Tel.: 06-70/455-9550, 0670/396-28-60
• E-mail: gogolakmariann@gmail.com,
sarizarandokkozpont@gmail.com • Nyitvatartás: hétfő–péntek:
08.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
• Munkatársak: Bálint Julianna, Csernák Józsefné, Gogolák Mariann,
Maris Norbertné, Mráz Józsefné,

2021. július–augusztus
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA

AUGUSZTUS HAVI PROGRAMOK
HÉTFŐ
16.00–18.00 óráig
– SZENIOR LABDATORNA
Horváth Gabriella gyógytornász
vezetésével
18.00–19.30 óráig
SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
15.00–18.00 óráig
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
a MILOSZERNI VENDÉGHÁZBAN
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
– Levendulás batyu készítése
– augusztus 16.
Ha van otthon szárított levendulánk, varrás
nélkül is készíthetünk illatpárnát, pontosabban illatbatyut. A ruhásszekrényekben
kifejezetten jó szolgálatot tesz, az élősködők
nem szeretik a levendula illatát – a molyűző
batyu hatékonyságát fahéj dara bokkal
fokozhatjuk.

SZERDA
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
a Miloszerni Vendégházban
16.00–18.00 óráig
– KÉZIMUNKA PROGRAMOK
- a szem és a kéz koordinációs tréningje
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
HORGOLÓ KLUB – augusztus 11.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – augusztus 18.
17.00 – 19.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓ JÁTÉK gyermekeknek
Faragó Ádám színésztanulóval

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI – papírvarázslat
nagymamáknak!
– augusztus 26.
a foglalkozásokat vezeti
Pálinkásné Balázs Tünde

PÉNTEK
8.00–16.00 óráig
ArtistKid FESTŐtábor
a Miloszerni Vendégházban
foglalkozásvezető. Viola Éva
16.00 órától
– SZENIOR GYALOGLÁS
augusztus 6., augusztus 27.
túraszervező: Viola Éva
16.00–19.00 óráig
GYÓNI GÉZA NYUGDÍJASKLUB
összejövetele
– augusztus 20.
klubvezető: Petróczy Attiláné

SZOMBAT
15.00–21.00 óráig
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
összejövetele
– augusztus 14.
klubvezető: Szabó Jánosné

VASÁRNAP
KEDD
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR – augusztus 3.
– felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

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

16.00–19.00 óráig
GYÓNI GÉZA NYUGDÍJASKLUB
összejövetele
– augusztus 1.
klubvezető: Petróczy Attiláné

16.00–18.00 óráig
15.30–16.30 óráig és 16.30–17.30 óráig
– SZENIOR VIZITORNA
Horváth Gabriella oktatóval
a Dabasi Tanuszodában
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– SZENIOR KERÉKPÁROZÁS
augusztus 12.
túraszervező: Rizmajer Éva
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MOZOGNI SOHASEM KÉSÓ´!
Júniusban ELSŐ alkalommal nyári táboroztak a dabasi szeniorok.
Végre nem csak a gyerekeknek szerveznek tábort, hallottuk a
programokon résztvevő egyik nagymamától. Az egyhetes délutáni
mozgásprogramokon találkozhattunk 60–80 éves nagymamákkal
és néhány nagypapával is. Labdáztunk, tornáztunk a zöld gyepen

BEIRATKOZÁS A MÚZSÁK ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN DABASON!
A KÖVETKEZŐ TANSZAKOKRA
LEHET MÉG BÁTRAN JELENTKEZNI:
Grafika – festészet
Hegedű
zongora
Furulya
Fuvola
Klarinét
Szaxofon
Zenei előkészítő

A jelentkezési lap letölthető:
www.muzsamuveszet.hu
és beküldhető e-mailen:
muzsamuveszet@gmail.com
Telefon: 06 29/361 771
Ügyeleti időben: Dabas, Kossuth László u. 1.

és a hűvös vízben. Táncoltunk, gyalogoltunk, kerékpároztunk
napos és árnyékos terepeken. Megszerettük és az órarend szerint
augusztus 31-ig folytatjuk! A Mozogni sohasem késő! nyári
mozgásprogramokat Dabas Város Önkormányzata támogatja, így
a dabasi idősek ingyen vehetnek részt az alkalmakon.

MINDENNAPI ÉLETÜNK

   

Már 35 dabasi háziasszony ételkészítését dokumentálta a 100 TÁLSTÁB. Ági fotózott, Emese kérdezett és jegyzetelt, Máté filmezett.
A finom ételek fotói és receptjei a 100 DABASI HÁZIASSZONY
RECEPTES KÖNYVÉBE kerülnek, amely, tükör a jelenben, és szép
emlék a jövő nemzedéke számára. Az új kenyér
ünnepéhez közeledve ízelítőt adunk a receptes
könyvből, Bálintné Reiszki Zsuzsanna receptje
alapján a kovászony kenyér elkészítésének
leírásával és néhány fotóval.

KOVÁSZOS KENYÉR
elkészítési idő 3 óra + egy éjszaka a pihentetés
H OZ Z ÁVA L Ó K: 45 dkg li s z t (bi o
kenyérlisztből a legjobb, de keverhetjük is a
különböző liszteket), 3 dl víz, 10 dkg kovász,
1 dkg só, magvak ízlés szerint (tökmag,
napraforgó-, szezám- és lenmag), olívaolaj
ELKÉSZÍTÉS: A kovászos kenyér sütéséhez
szükség van érett kovászra, amit előző este
„megetetünk”. Ha szép buborékos és
magasra emelkedett, akkor lehet vele finom
kenyeret sütni.

Kovász etetése: A kovászunkat 8-10
órával a dagasztás előtt frissítjük, vagyis
50 g anyakovászhoz hozzáadunk 100 g
kenyérlisztet és 80 g vizet, majd ebből
vesszük ki a szükséges mennyiséget.
A hagyomány szerint csak fa eszközzel
nyúlunk a kovászhoz, a fémet nem szereti.
Akkor jó a kovász, ha gyümölcsös illata van;
ha ecetes illatú, azonnal etetni kell! Az öreg
kovászt hűtőben tároljuk felhasználásig.
A lisztet és a vizet dagasztógép táljába
mérjük, és 3 perc alatt, közepes fokozaton
sima tésztává dolgozzuk. A letakart tésztát
15 percig pihentetjük, majd hozzáadjuk a
kovászt, és ismét 4-5 percig dagasztjuk
alacsony fokozaton. Végül hozzáadjuk a
sót, és további 5 percig dagasztjuk. (A sót
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mindig külön kell hozzáadni, különben
„megöli” a kovászt!) A dagasztás végén
nagyobb fokozatra kapcsolhatjuk a gépet.
E g y á tl á t s zó e d én y t k i ol a j oz u n k ,
beletesszük a tésztát és fóliával légmentesen letakarva 1 órát pihentetjük. Ezután
nyújtódeszkára borítjuk, meghúzogatjuk,
m e g s zórjuk a pirítot t m a g vak k al ,
összehajtogatjuk, és lefedve visszatesszük
a tálba, meleg helyen pihentetjük. Ha
megint elsimul, újra hajtogatjuk, tekerjük,

pihentetjük, mindezt háromszor ismételjük.
Hajtogatás: felemeljük a tészta tőlünk
távolabb eső szélét, óvatosan meghúzzuk,
majd a tészta tetejére hajtjuk. Ugyanezt
elvégezzük a tészta alsó szélével, majd
megismételjük a két oldaláról is.
A pihentetett tésztát meghintjük liszttel,
megfordítjuk és veknit formázunk belőle,
ügyelve arra, hogy ne nyomkodjuk ki belőle
a levegőt. Egy szakajtót kibélelünk
konyharuhával, meghintjük rizsliszttel, és a
megformázott veknit fejjel lefelé belefektetjük, betakargatjuk. Szobahőmérsékleten
(22–24 fok) két óra alatt duplájára
kelesztjük. Ha a tészta felülete kissé
szakadozni kezd, puha, de még rugalmas,
süthetjük a kenyeret. Egy nagy vaslábast a
sü tőb en felm el e gítünk 22 0 fokra .
A megkelt tésztát óvatosan egy sütő-

papírra fordítjuk, és a tetején pengével kb.
4 mm mélyen, határozott mozdulattal
b e m e t s zé s e ke t ej tü n k , m a j d ú j r a
megszórjuk magvakkal. Behelyezzük a
forró edénybe, rátesszük a fedőt, és
előmelegített sütőben kb. 40 percig sütjük
fedő alatt, majd levesszük az edény tetejét,
és még 5-10 percig fedetlenül sütjük
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SPECIÁLIS AJÁNLAT:
Készítsünk hozzá sajt–tojás–kolbász
krém tortát!
Egy darab trappista sajtot forró vízbe
téve megpuhítunk, majd két fólia között
ujjnyi vastagságúra, kerekre nyújtjuk,
tortaformába illesztjük. 6 db főtt tojást
villával összetörünk, hogy darabkás
maradjon, apróra vágott hagymát, vajat
és petrezselyemzöldet keverünk hozzá,
sóval ízesítjük, ez a középső réteg. Végül
20 dkg házi kolbászt mustárral együtt
gépben pépesítünk, ez lesz a felső rétege,

a tortának. Hűtőben pihentetjük, hogy
szeletelhető legyen. Tálaláskor friss
zöldségekkel díszítjük, kínáljuk.

Köszönjük a közel 70 sütésre vagy főzésre regisztrált Háziasszony segítségét!
tovább. Végül a kisült kenyeret rácsra
tesszük, és kihűtjük.

Még néhány oldalra várunk receptet!
PBT.

SZELETEK A SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS
A SÁRI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT ÉLETÉBŐL
„ERDŐK, MEZŐK ÉKE”
A Sári Zarándokház kiváló helyszínül szolgál
természeti értékeink bemutatására, hiszen
a dabasi turjános, a csatipart nem csak,
hogy a Magyarországi Z arándokút
nyomvonalán fekszik, de közkedvelt
kirándulóhelye a dabasi és környékbeli
családoknak, valamint kedvelt fotózási
helyszín természetfotósaink számára is.
Számtalan különleges növényfaj található a
vidéken, de madarak százai választják költő
és táplálékszerző helyszínül is. Ezt a miliőt
mutatja be az Erdők, mezők éke c. kiállítás,
amely a Dabasi Egyesített Óvdák Bóbita
Ta g óvod ájának Era smu s pál yá z ata
keretében került kialakításra, a Zarándokház
belső tereiben és kerthelyiségében. A képek
Baranyi Marianna természetfotós elhivatott és kitartó munkáját dicsérik.
A tárlatot számos csoport, zarándok és
család látta már. Kiválóan beilleszthető
programpont a Sári Rétesházból a Szent
Jakab sétányra érkezőknek. Szeptember
közepéig szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
G. M.

2021. július–augusztus
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ARATTUNK

Ahogyan arról már korábban hírt adtunk,
tematikus programsorozaton dolgozik a
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör.
Évszakoknak és ünnepköröknek megfelelően
kerül felelevenítésre egy-egy szokás,
munkafolyamat, ünnep, amelyről fotó-,
videó- és hangdokumentáció készül. Ilyen
alkalmak voltak már a szüret, a kukoricatörés, káposztasavanyítás, zarándoklat a
kápolnához, stb. Zajlik továbbá a népdalok
csokorba rendezése és rögzítése is.
A dokumentált anyaggal célunk, hogy a
l a ko s s á g h oz , a z ok t at á si -n e vel é si
intézményekhez eljusson, minden érdeklődő
számára elérhető legyen, biztosítva ezzel is
nemzetiségi értékeink fennmaradását és
továbbörökítését.

Június közepén az egyik nagy kedvenc, az
aratás volt terítéken. Ezúton is köszönjük
Malecz Lászlónak és családjának a kézi
aratásra felajánlott területet és a szívélyes
vendéglátást!
G. M

LAKITELKEN JÁRTUNK
A Nemzeti Művelődési Intézet
„Közösségépítő kultúránk” rendez vénysorozata keretében július 7-én egy kisebb
dabasi csoporttal Lakitelekre látogattunk. A
program során lehetőségünk nyílt a
Hungarikum Liget és a Nemzeti Művelődési
Intézet székházának vezetett bejárására,
valamint a Gózon Gyula Kamaraszínház
előadásában megtekintettük a Szerelem, óh!
című vígjátékot. A programok között ízletes
ebéddel kínáltak bennünket és alternatív
foglalkozásokra is volt lehetőségünk. Nagyon
jól éreztük magunkat, s ha meghívást kapunk,
jövőre is élünk a lehetőséggel!
Gogolák Mariann

SÁRI ZARÁNDOKHÁZ ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
RENDSZERES FOGLALKOZÁSOK:
Hétfő: 18.30–19.30 – Szenior Örömtánc
Kedd: 16.00–17.00 – Gyermek karate
Szerda: 18.00–19.30
– Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör próbái
Csütörtök: 16.00–17.00 – Gyermek karate
Péntek: 18.00–19.30 – Bazsalicska Citerazenekar próbái
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PROGRAMOK:
Augusztus 7. – XV. Rétes-utca Fesztivál
Augusztus 13. – Bringatúra
Augusztus 15. – Sári Búcsú
Előretekintő:
Szeptember 25. – Sári szüreti felvonulás és kerti bál
Október 2. – Sári Tájház átadásának 15. évfordulós programja
További információk hamarosan a Zarándokház Facebook oldalán.
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II. HAGYOMÁNYŐRZŐ GYERMEKTÁBOR
Tavaly óta vártuk és reméltük a folytatást, szervezők, gyerkőcök
egyaránt és nagy örömünkre június végén megrendeztük második
hagyományőrző táborunkat. Az egyhetes programsorozattal idén
is elsődleges célunk volt, hogy élvezhető, játékos formában
mutassuk meg a táborozóknak népi, nemzetiségi kultúránkat,
örökségeinket. Foglalkoztunk többek között nemezeléssel, levendula
szappan készítéssel, tánccal és népi játékokkal, szlovák
foglalkozásokat és mese órákat tartottunk. Idén is nagy siker volt a
citerasimogató és a katonai vetélkedők. Két napos kirándulásunk

PROGRAM

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

során városunk élménypontjaiba és finomságaiba kóstoltunk bele.
Nagyszerű napot töltöttünk a szigethalmi vadasparkban, amit
dunaparti séta és pizzázás követett. A tábor végére elkészült a
táborozók lábnyoma. Egy óriási tappancson a kis lurkók és a
szervezők is ott hagyták a saját lenyomatukat. Ez alkalommal is
Gogolák M.
nagyon jól éreztük magunkat. Folytatjuk!

16.00 – a rendezvény megnyitása

16.10–18.00 – néptánc és népzenei
műsorok

18.00 – díjátadó – legjobb rétest készítő
csapatok díjazása

19.00–20.00 – Rakonczai Imre koncertje

2021. július–augusztus

20.30–22.00 – TNT-koncert

22.00 – tűzijáték

22.30–02.00 – utcai vigasság
ALTERNATÍV PROGRAMOK:

– népi játszótér
– kézműves termékek vására
– körhinták
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EGÉSZSÉG

COVID-19 ÚJRA TÖLTVE,
AVAGY IDŐSZERŰSÉGEK A JÁRVÁNY KAPCSÁN
Milyen vírusváltozatok ismertek és melyek a jelenleg
lefertőzőbb formák?
A WHO szerint az aggasztóbb mutációt továbbra is négy variáns
jelenti: az alfa (brit), a béta (dél-afrikai), a gamma (brazil) és a delta
(indiai). A korábban C.37-es nevet viselő lambda variánst tavaly év
végén fedezték fel Peruban, azóta 27 országban mutatták ki, köztük
az Egyesült Királyságban. A tudósok azonban bizonytalanok abban,
hogy a lambda variáns mutációja valóban fertőzőképesebb-e, több
vizsgálatot kell készíteni, hogy ez kijelenthető legyen. A WHO
júniusban nevezte meg a lambdát, mint a hetedik, figyelemmel
kísért variánst.
Mit jelent és kikre veszélyes a delta variáns?
A koronavírus ellen teljesen beoltottak körében is terjed a delta
variáns (korábban indiai variáns) a világon, azonban ezeknek az
eseteknek a többsége tünetmentes vagy enyhe. Az új esetek száma
a világ egyes részein gyorsan emelkedik, főleg, ahol alacsony az
oltottak száma és a delta variáns jelen van, kétsebességessé válik a
járvány – tájékoztat a WHO.
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közleményében kiemelte,
hogy a koronavírus rendkívül fertőző delta variánsa elleni
legteljesebb védekezéshez elengedhetetlen az unió által elfogadott
vakcinák mindkét adagjának a felvétele. A delta változat 40–60%kal fertőzőképesebb, és magasabb kockázatú kórházi kezeléseket
vonhat maga után. Szakértők szerint nyár végére a fertőzések 90%át a delta variáns fogja okozni. A Covid-19 ellen teljesen beoltottak is
megfertőződhetnek a vírussal, ám az oltások megvédik őket attól,
hogy súlyosan megbetegedjenek vagy meghaljanak.
A WHO szerint emiatt továbbra is érdemes maszkot hordani és a
társadalmi távolságtartás szabályait követni. Az oltottak
szervezetében ugyanakkor jóval alacsonyabb a vírus mennyisége,
ez csökkenti a vírus átadásának kockázatát.
Mire számíthatunk a negyedik hullámban, mit tehetünk
ellene?
Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa már
júniusban is arra figyelmeztetett, hogy minden valószínűség szerint
Magyarországon is lesz negyedik hulláma a koronavírusnak.
Az egyik legfontosabb szerinte, hogy a negyedik hullám érkezése
nem okozhat meglepetést, mivel „az új kórokozók felbukkanása és az
ebből adódó járványok az esetek döntő többségében hullámtermészetűek”, illetve „a legtöbb járvány így működik”. A kutató
szerint valószínű, hogy a negyedik hullám miatt ismét emelkedni
fognak az esetszámok, amit idővel a halálozások emelkedése
követhet. Szerinte az sem zárható ki, hogy az újabb járványhullám
már nyáron ideér. Ezért nagyon fontos, hogy azok is oltást kapjanak,
akik eddig még nem, de ugyanígy hangsúlyos „a védelem nélkül
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maradtak újraoltása és a megfelelő időben történő, fegyelmezett
járványvédelmi intézkedések meghozatala és betartása”, „a maszk–
távolságtartás–higiénia hármasának gyakorlása”.
Mit tudunk jelenleg a 3. oltásról?
Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy
semmiképpen nem jó, ha félünk a megfertőződéstől, ez ellen pedig
csak az jelenthet megoldást, ha felvesszük a harmadik oltást, és ha
eddig nem éltünk a lehetőséggel, akkor oltassuk be magunkat.
Elsőként azok menjenek oltakozni, akik még nem vették fel egyik
oltást sem, ugyanis tudjuk, hogy az első oltás a legfontosabb –
mondta a szakember, aki szerint az első két oltás már jelentős
védettséget nyújt a vírussal szemben. A harmadik oltás biztonságos,
arra kell figyelni, hogy bizonyos oltáskombinációkat kell preferálni.
Mikor indokolt SARS-CoV-2 IgG antitest (ellenanyag)
vizsgálatot végeztetni?
A COVID-19 megbetegedés utólagos igazolására. A pozitív eredmény
igazolja, hogy a szervezetben az új koronavírus elleni ellenanyag jelen
van, így a lelet felhasználható a védettségi igazolvány igénylésénél a
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján. Ha arra vagyunk kíváncsiak,
hogy az oltás után megjelentek-e a specifikus antitestek. Ebben az
esetben javasolt az oltási dokumentációban írtak alapján a teljes
védettség kialakulásának várható ideje után mintát venni (pl. a
PFIZER/BIONTECH Comirnaty esetén a 2. oltás után minimum
7 nappal). Az antitest kimutatása a védettség vizsgálatára szolgál,
akut fertőzé s kimutatására önmagában nem alkalmas!
A fertőzőképesség megítélése specifikus PCR-vizsgálat nélkül nem
lehetséges. Legyengült immunrendszerű beteg esetén az
antitestválasz nem minden esetben mutatható ki. Az ellenanyagszint
a fertőzés lezajlása után idővel a kimutathatósági szint alá csökkenhet,
ami nem feltétlenül jelenti a védettség eltűnését is. A negatív
eredmény fogékonyságot jelenthet az új koronavírussal szemben,
nem zárja ki a korábbi és a friss fertőzés lehetőségét sem, mert
egyénenként különböző lehet az antitestek megjelenése, és az
antitestek csak 7-15 nap elteltével lesznek kimutathatók.
Pozitív eredmény lehet korábbi fertőzés vagy vakcináció
eredménye is. Megbetegedés esetén a fertőzés a mintavételt
megelőzően valószínűleg több mint 2 héttel történhetett.
Szeropozitivitás esetén fennállhat akut fertőzés is, ezért ilyen
esetben szükséges légúti mintából PCR-vizsgálatot végezni. Az IgGpozitivitás és a PCR negativitása csak együttesen igazolja a korábban
lezajlott fertőzést. Oltóanyagok esetén a szeropozitivitás jelezheti a
védőoltás következtében kialakuló mesterséges védettséget.
Ki jogosult védettségi igazolványra?
Aki Magyarország területén megkapta a védőoltást, aki magyar
állampolgárként külföldön kapta meg a védőoltást, aki igazoltan
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átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív
eredményű PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva,
és aki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem
készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja,
hogy átesett a fertőzésen.
Amennyiben érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik, akkor
további védettségi igazolvány kiállítására nem kerül sor. Abban az
esetben, ha igazoltan átesett a fertőzésen, majd ezt követően
megkapta a védőoltást, akkor a védőoltás miatt megkapott
védettségi igazolvány érvényességi idő nélkül kerül kiállításra.
– Az oltás útján megszerzett védettségi igazolványnak nincsen
érvényességi ideje.
– A fertőzésből való felgyógyulással megszerzett védettségi
igazolvány érvényessége 6 hónap.
– Az ellenanyag-vizsgálat alapján megszerzett védettségi igazolvány
érvényessége 4 hónap.
Uniós oltási igazolás hol és hogyan igényelhető?
Magyarország, miután elsőként vezette be a védettségi igazolványt
és az oltást igazoló alkalmazást, július elsején bevezette az uniós
védettségi igazolást is. Az angol-magyar kétnyelvű uniós Covidigazolás digitálisan és papíralapon is elérhető. Azoknak, akik az
Európai Unión belül utazást terveznek, javasolt, hogy digitálisan
töltsék le vagy az EESZT Lakossági portáljára belépve nyomtassák ki
az uniós Covid-igazolást. Ez a legegyszerűbb módja az igazolás
b e s zer zé s én ek . E m ell e t t a z i g a zol á st p a pír al a p on a
kormányablakokban, valamint a háziorvosoknál lehet díjmentesen
igényelni. Papíron kiállított igazolványok pecsét és aláírás nélkül is
érvényesek, mivel hitelességüket a rajtuk lévő QR-kód biztosítja. Az
Európai Unió által megszabott szabályok alapján, az uniós Covidigazolás három különféle módon igazolja a védettséget. Az igazolás
annak állítható ki, aki megkapta az oltást: oltási igazolás, aki
igazoltan átesett a fertőzésen: felgyógyulási igazolás, aki
negatív koronavírus teszttel rendelkezik: teszt igazolás.
A Magyarországon belüli szolgáltatások igénybevételéhez továbbra
is el e g en d ő a mag yar vé d et t sé gi iga zol vány vag y a
mobilalkalmazásról bemutatott oltásigazolás. Az uniós COVID
igazolás bevezetésével egyidejűleg a magyar védettségi igazolvány
(plasztikkártya) QR leolvasója is mutatja a második oltás időpontját
július 1-jétől.
(források: drportal.hu., synlab.hu, kormanyhivatal.hu,
koronavirus.gov.hu, index.hu)

FELHÍVÁS!
Továbbra is az oltás az első a vírus elleni küzdelemben,
ezért kérünk mindenkit, aki még nem tette, jelentkezzen
oltásra! Online: vakcinainfo.gov.hu,
vagy kérje háziorvosa segítségét.
Dr. Rápolthy Hajnalka
és Dr. Rápolthy Réka
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HAGYOMÁNYŐRZÉS

AZ ÉRDI SZC KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUMBAN
Iskolánkban szeretettel ápoljuk Kossuth
Zsuzsanna emlékét. A 2017. évet névadónk
s zü l e té s én ek 2 0 0. é v ford ul ój á n ak
a l k a l m á b ó l o r s z á g o s e m l é ké v n e k
n yil vá nítot t á k . E h h e z c s atl akoz va
bemutattuk „A mi Kossuth Zsuzsannánk”
című s zín d ar abunk at é s e g yh ete s
rendezvénysorozatunkkal elnyertük „Az év
egyik legkiemelkedőbb kulturális eseménye
Dabason” című városi kitüntetést. Az
évforduló alkalmából terveztük meg
névadónk portré képével és eredeti
m on o gr amj á val k ih ím e ze t t i skol ai
nyakkendőnket, melyet ettől kezdve
büszkén viselünk.
2017. november 7-én diák színjátszóinkkal
nagy sikerrel vendégszerepeltünk a MEVE
(Magyar Emlékekért a Világban Egyesület)
meghívására Budapesten, a Mátyás
templom plébániájának dísztermében, ahol
a színdarab kamaraváltozatát adtuk elő.
2020. március 13-án felavattuk iskolánk
aulájában a Kossuth Zsuzsanna Emlékhelyet,
amelyhez a tablókat a MEVE-től szereztük
be. A rendezvényen jelen volt Berényi Anna
írónő is, aki egyúttal bemutatta Kossuth
Zsuzsanna regényes élete című kötetét.
2021. június 14-én ismét rangos kulturális
esemény zajlott iskolánkban. Gróf Nyáry
Éva, a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett festőművész
asszony egy olajfestményt adományozott

iskolánknak, melyen a fiatal, derűs,
reményekkel teli Kossuth Zsuzsannát
ábrázolja. Hálás köszönetünket szeretnénk
neki kifejezni ezúttal is.
Meghívott vendégeink között
üdvözölhettük Deák Nórát, az ELTE AngolAmerikai Intézetének vezetőjét, Kossuth
Z suz sanna kutatóját, aki méltat ta
névadónk életútját. Jelen volt Dr. Messik
Miklós, a MEVE elnöke, Dr. Lovag Lea
hungarológus, a MEVE tagja, Dr. Mezei
L á szló, a Kos suth L ajos Koszorúja
Alapítvány elnöke, Sigmond Albert építész,
Nyáry Éva férje, Pálinkásné Balázs Tünde,
Dabas alpolgármester asszonya, valamint
Kosztolányi Gyula, iskolánk alapítója és volt
igazgatója.

A műsor Nyáry Éva bemutatkozásával
kezdődött, majd vendégeink is beszédet
m on dtak . E z t követ te a „ Kos suth
Zsuzsanna születésnapi köszöntője” című
félórás filmünk premier vetítése. A filmben
három diák szereplőnk játszik, Mihalovics
Paloma Michele, Holi Barbara és Kovács
Márk Krisztián. A stúdiómunkát Tőkés
László stúdiós kollégánk és Kovács Márk
Krisztián, iskolánk volt diákja készítették, a
film forgatóköny vét - új kutatá si
eredményeivel gazdagítva – írta és
rendezte Szóládi Erika. Ezután következett
a festmény ünnepélyes leleplezése és
elhelyezése. Vendégeinket igazgatói
díszebéddel és a hagyományosan Kossuth
Z suzsanna portréjával sütött
mézeskalácsokkal kínáltuk meg, majd rövid
dabasi városnézésen vettek részt.
Köszönet illeti a rendezvény szereplőit
és a szervezésben közreműködőket,
Stégner Péter igazgató urat, Kiss Irén
szakirányú oktatásért felelős
igazgatóhelyettes asszonyt, Garajszki
Ágnes cukrász szakoktatót, Széplaki Ferenc
szakács szakoktatót, Bakonyiné Harascsák
Ildikó és C sapóné Gergi Júlia
iskolatitkárokat, Szabó Zoltán sofőrt,
szakács és pincér tanulóinkat, valamint
Szóládi Erikát, a műsor főszervezőjét. A
rendezvényt a Dabas TV is rögzítette.
A jövőben is szeretnénk folytatni
hagyományőrzésünket, már készülnek az
újabb tervek.
Mottóul szolgálhat a film Kossuth
Z suz sannáról szóló záró mondata:
„Szükségünk van ilyen nemes, nagyszerű
példaképekre, amikor küzdelmes, nehéz
időkben meríthetünk életéből hitet, erőt és
tanulhatunk Tőle dolgozni, küzdeni, áldozni,
szenvedni … és szeretni.”
A film elérhető a YouTube csatornán:
Stégner Péter igazgató
és Szóládi Erika szervező
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EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
A nyári miserend a következőképpen alakul:
Sári:
kedd és péntek 18.00 óra
szombat 19.00 óra
vasárnap 10.00 óra
Sári templomunk búcsúját aug. 15-én tartjuk.
Gyón:
hétfő, csütörtök,szombat 18.00 óra
vasárnap 11.00 óra
Dabasi-Szőlők:
vasárnap 9.00 óra
www.facebook.com/gyoniplebania
Ország Tibor plébános

GYÉMÁNTMISE SÁRIBAN
Június 20-án ünnepi szentmisét tartottak Sáriban Pásztor
Győző címzetes prépost, olvasókanonok, érdemes kerületi
esperes, nyugalmazott plébános pappá szentelésének 60.
évfordulóján. A eseményre zsúfolásig megtelt a Sári
templom és annak kertje is. A szentmisén az egyháztanács,
a cserkészek, a Szent János Katolikus Általános Iskola
diákjai, a ministránsok is köszöntötték Győző atyát.
szerk.

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– augusztus 22. vasárnap 10.00 óra: újkenyér hálaadó úrvacsorai
istentisztelet
Helyszín: jó idő esetén a templomkertben
– szeptember 12. vasárnap Tanévnyitó istentisztelet
Az istentisztelet után vehetik át a szülők a hittan tankönyveket és
munkafüzeteket, este 6 órától közös szalonnasütés a
templomkertben (beszélgetés, ének, vidám tanévnyitó együttlét).
Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk az
alkalmainkra!
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap 10.00 órától felnőtt istentisztelet – hétfő 10.00 órától
Zárdakert Idősek Otthona, 11.00 órától Átrium Idősek Otthona
(úrvacsora osztás: szeptember 13.)
A nyári szünetben minden hétközi alkalom szünetel.
A bibliaóra, az idősek otthonában tartandó istentiszteletek,
konfirmáció előkészítők szeptember első hetében indulnak újra.
Hivatali idő: hétfő: 15.00–18.00 óra között
szerda: 9.00–12.00 óra között
Templomunk felújítására továbbra is várjuk a Testvérek jószívű
adományait! Az adomány átvételére lehetőség van a Lelkészi
Hivatalban a hivatali időben, vagy a vasárnapi istentisztelet után
Átutalás esetén bankszámlaszámunk:
64400037-10309599-00000000
„A jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Istent!”
Hálás szívvel köszönünk minden jószívű adományt
Telefon: 06-29/953-404; 06-20/521-5834

DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ALSÓDABASI 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.
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

2021. július–augusztus

ALKALMAINK
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– augusztus 22. Vasárnap, 17.00 órakor új kenyérért való hálaadó
ünnepi úrvacsorás istentisztelet a templomban
Augusztus 28-án szombaton gyülekezeti buszos kirándulást
szervezünk Pápára. Díja: 10 000 Ft. Tartalmazza: az utazást és
a szállást. A jelentkezőktől augusztus 21-ig 5000 Ft előleget
kérünk. Program: református nagytemplom, kollégium,
könyvtár megtekintése, római katolikus nagytemplom,
valamint az Esterházy-kastély és a Kékfestő Múzeum
meglátogatása. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Hivatali idő: kedd. 15.00–18.00 óra között;
tel.: 06-29/362-280; 06-30/119-04-80;
e-mail: refdabas@gmail.com
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HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név

GYÓNI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Sok szeretettel hívjuk Testvéreinket az alábbi alkalmainkra:
– Istentisztelet: minden vasárnap, 10.00 órakor
– Évnyitó családi istentisztelet: szept. 12. vasárnap, 10.00 óra. Isten
áldásával szeretnénk megkezdeni az újabb tanévet. Sok szeretettel
hívjuk az iskolát kezdőket, valamint a gyülekezetünk összes tanulóját és
pedagógusát is. Szeretettel hívjuk a bölcsődénkbe járó kicsiket – és
a gyülekezetünkhöz tartozó óvodásokat is, családjukkal együtt.
– Baba-Mama kör: szept. 7. kedd, 9.30 óra
– Évnyitó gyülekezeti szalonnasütés: szept. 10. péntek, 17.00 óra,
templomkert
– Konfirmációs oktatás: szept. 17-én, pénteken indul, 16.00 órakor.
Szeretettel hívjuk és várjuk az új konfirmandusokat!
– Ifjúsági óra: szept. 17-én, pénteken indul, 17.00 órakor.
– Kórus: szept. 17-én, pénteken indul, 18.00 órakor.
– Asszonykör: szept. 13. hétfő, 16.30 óra
– Férfikör: szept. 6. hétfő, 18.00 óra, vezeti: Varsányi Ferenc
– Nyugdíjaskör: szept. 19., vasárnap, 15.00 óra
– Kirándulás: szept. 25., szombat. Egynapos, buszos gyülekezeti
kirándulást tervezünk. (A program jelenleg még szervezés alatt.)
– Istentisztelet az idősotthonokban: szept. 14. kedd, Zárdakert
10.00 óra, Átrium 11.00 óra
– Irodai órák, lelkészi ügyintézés, egyházfenntartói járulék,
adományok befizetése: szerda 16.00–18.00 óra között. A befizetés
átutalással is lehetséges ezen a gyülekezeti számlaszámon:
Evangélikus Egyházközség, 11742032-20004989 Köszönjük az
adományokat, gyülekezetünk támogatását!
Balog Eszter lelkész, tel.: 06-20/824-2019
Facebook-oldalunk: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Lakos Jánosné
(Pakodi Mária Magdolna)
Pajor János
Bennárik Jánosné
(Farkas Erzsébet)
Tóth Etelka
Horváth Miklós Ferenc
Tóth Miklós
Dupsi Ferenc
Illés István
Liczencziás István
Jurácsik Sándor
Lovas Jánosné (Kocsis Etelka)
Bajusz Ferenc
Bálint Miklós
Kis Istvánné (Horváth Ilona)
Kálvin Ferenc
Szarvas Sándor
Vígh Zsolt János
Schmidt Péterné (Farkas Mária)
Dori Zoltán
Machek Viktor
Garajszki Péterné
(Sponga Juliánna)
Racsmány Béla Ferencné
(Kiszely Kiss Ilona)
Takács Lucián
Nagyné Pataki Magdolna
Lakos Ferencné (Lantos Rozália)
Zelenák Györgyné
(Mészáros Margit)
Kancsár Zoltán
Váradi Béláné
(Horváth Rózsa Anna)
Bene Antalné (Szabó Mária)
Soós István
Balog Benő

Született

Meghalt

1946. 03. 30.
1949. 06. 18.

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

1942. 03. 02.
1983. 07. 17.
1967. 02. 10.
1953. 08. 25.
1945. 11. 08.
1959. 12. 25.
1930. 06. 09.
1932. 01. 30.
1932. 08. 17.
1979. 03. 21.
1939. 01. 28.
1942. 02. 18.
1938. 07. 14.
1938. 03. 09.
1944. 03. 24.
1942. 03. 06.
1967. 06. 15.
1955. 05. 22.

2021. 03. 20.
2021. 04. 05.
2021. 04. 16.
2021. 04. 16.
2021. 04. 21.
2021. 04. 24.
2021. 04. 25.
2021. 04. 26.
2021. 04. 30.
2021. 05. 06.
2021. 05. 09.
2021. 05. 15.
2021. 05. 18.
2021. 05. 22.
2021. 05. 22.
2021. 05. 25.
2021. 05. 26.
2021. 05. 26.

1936. 11. 17.

2021. 05. 27.

1931. 04. 21.
1930. 09. 07.
1947. 06. 20.
1941. 01. 27.

2021. 05. 27.
2021. 05. 30.
2021. 05. 30.
2021. 05. 30.

1935. 12. 10.
1976. 09. 15.

2021. 06. 01.
2021. 06. 02.

1937. 01. 08.
1942. 09. 13.
1956. 04. 26.
1951. 08. 03.

2021. 06. 03.
2021. 06. 04.
2021. 06. 07.
2021. 06. 09.

AFRÉK A Dabason

Városunkban járt Dr. Fodor Réka, az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány alapítója, vezetője. Június 20-án a felsődabasi és az
alsódabasi szentmisén résztvevők tanúságtételét hallgatva
betekintést nyerhettek nigériai missziójának mindennapjaiba.
Dabas önkormányzata a helyi katolikus egyházközségekkel
együttműködve idéntől támogatja Afréka humanitárius szolgálatát.
A kezdeményezést Horváth Jenő, az alsódabasi egyháztanács
egykori világi elnöke javaslatára indítottuk el.
Fodor doktornő és a nigériai Onitsha érseke Okeke
érsek szeptember 4-én városunk vendége lesz.
Okeke érsek szeptember 4-én 18.00 órától
szentmisét celebrál az alsódabasi katolikus
FL
templomban.
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HIT, VALLÁS
Született

Meghalt

Szabó Sándorné (Csubák Mária)
Murinai Zoltánné (Szabó Gizella)
Nagy István
Kancsár Júlia
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Guttyán Jánosné
(Trikkal Erzsébet)
Jarábik István
Durai Sándor
Varga Károlyné (Török Margit)
Gallai István
Jelenek Ferencné
(Kocsis Zsuzsanna)
Homoki Ferenc
Valentin Mihályné (Ecser Edith)
Forgács Mihály
Fink Andreas
Szuhányi Péterné
(Szurgent Judit Terézia)
Nagy Vilmos Imréné (Ollári Anna)
Bábel Zsuzsanna Anna
Maczkó János
Balogh Bálintné (Zsolnai Erzsébet)
Dr. Pavlovits Miklósné
(Szabó Magdolna)
Szabó László

Név

1940. 08. 26.
1935. 01. 12.
1957. 10. 11.
1945. 04. 29.
1925. 03. 20.

2021. 06. 11.
2021. 06. 11.
2021. 06. 13.
2021. 06. 18.
2021. 06. 18.

1935. 10. 09.
1954. 09. 04.
1941. 02. 09.
1935. 05. 01.
1947. 11. 15.

2021. 06. 21.
2021. 06. 22.
2021. 06. 24.
2021. 06. 24.
2021. 06. 24.

1968. 07. 05.
1936. 12. 04.
1947. 04. 19.
1951. 05. 05.
1971. 12. 29.

2021. 06. 24.
2021. 06. 26.
2021. 06. 27.
2021. 06. 29.
2021. 06. 30.

1957. 06. 18.
1938. 04. 19.
1965. 05. 25.
1956. 02. 06.
1929. 09. 16.

2021. 06. 30.
2021. 07. 01.
2021. 07. 03.
2021. 07. 03.
2021. 07. 06.

1924. 10. 15.
1936. 08. 08.

Vér Józsefné (Eke Katalin)

1933. 05. 08.
1935. 10. 13.
1951. 06. 27.

2021. 07. 06.
2021. 07. 08.
2021. 07. 10.
2021. 07. 13.
2021. 07. 15.

Varga Miklósné (Szabó Julianna)

Buzás Ferenc

Osztozunk a családok gyászában!

HA KÜLÖNLEGES, EGYEDI SÍRKÖVET SZERETNE, KERESSEN!
Formák és anyagok széles választékából,
az Ön elképzelése alapján gyártjuk le megrendelését!

URNASÍROK KÉSZLETRŐL IS!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik, Schmidt Péterné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek.
Osztoztak a család fájdalmában.
A gyászoló család
Köszönetet és hálát mondok mindazoknak, akik drága
férjem, Forgács Mihály búcsúztatásán részt vettek, a
kegyelet virágaival emlékének adóztak. Akik velünk
együtt aggódtak a nehéz napokban és családunk gyászában
osztoztak. Külön köszönetet mondok dr. Erdélyi Zsoltnak a
megható búcsúbeszédért!
Forgácsné Terike

TER-NIK

HÍVJON BIZALOMMAL!
ERŐSNÉ TERI

+36 30 25 39 923

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik Balogh
Péterné temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak!
A gyászoló család

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

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

2021. július–augusztus

30 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft
65 000 Ft
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PETRÁNYI JÁNOS PLÉBÁNOS
(1732–1776), SÁRI KÖZSÉG SZÜLÖTTE
Az egykori Sári község, a mai Dabas-Sári
városrész hitéletének erősségeit
szükségtelen hosszasabban bizonygatni,
hiszen az településünk határain túl is
köztudott. Tulajdonképpen a kezdetek
határoztak meg mindent. A török időkben
elnéptelenedett község területére az új
földbirtokos, Forster Kristóf tábornok
telepített először katolikus szlovák jobbágy
családokat 1696 és 1699 között. A plébániát
gróf Althann Mihály Frigyes (1682–1734)
váci megyéspüspök 1719-ben újraalapította,
de már évekkel korábban is élt, és
tevékenykedett pap a faluban, hiszen 1717től ke zd ve ve ze tik a kere s z tel tek
anyaköny vét. 1718-ban a középkori
templomot is helyreállították, mely még
évtizedekig szolgálta az egyházi közösséget.
Helyére és pótlására Forster tábornok
jogutóda, báró Laffert Antal (1718–1793)
1753-ban új templom építtetésébe kezdett,
mely 1759-ben készült el. Tornya 1771-ben
épült, 1781-ben új haranggal gyarapodott,
majd ünnepélyes felszentelése a szükséges
berende zé sekkel való felszerelé sét
követően, 1782. június 1-jén, Nagy boldogasszony tiszteletére történt. A Historia
Domus 1784-ben rögzíti a 4x10 méteres
kórus elkészültét, mellyel egyidejűleg az első
orgonával is gazdagodott a szentély. 1786ban került ide Vácról, a Piarista templomból
a templombelső kiemelkedő értéke, a
gyönyörű barokk szószék, majd egy
évtizeddel később, 1796-ban, a település
újratelepítésének 100. évfordulójáról
Nepomuki Szent János szobrának állításával
emlékezett meg a gyülekezet.
A helyi köztudatban jól ismert és
számontartott tények mellett ugyanakkor
teljesen elfelejtődött az a szimbolikus
jelentőségű esemény, hogy a község papot
is adott a betelepítést követő első
évszázadban a római katolikus egyháznak
és a hazának. Petrányi János plébános
nevének fennmaradása adományozásainak
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és az azt megörökítő egyházi történetíróknak köszönhető. Pauer János (1814–
1889) székesfehérvári püspök, egyházi író,
akadémikus az 1847-ben kiadott „Az egyházi
rend érdeme Magyarország történetében”
című munkájában egészen az Árpádok
időszakától lajstromozta, hogy mit is tett a
klérus „a nevelés és oktatás, polgárzat és
irodalom, szóval hazánknak minden
tekintetbeni jólléte s fölvirágzására nézve.”
Ebben a kivételes alaposságú és értékű
összegzésben a 347. oldalon olvashatjuk:
„Petrányi János plebános, a’ növendékpapok
intézetének 3.000 ftot, a’ szent-lászlói, és
valkói f i óke g yh á z ak n ak 8 0 0 f tot ”
adományozott. Pauer János könyvének
információja alapján Petrányi János
gesztusa az 1860-ban kiadott Egyetemes
Magyar Encyclopaedia II. kötetébe is
bekerült, az „Alapítvány” címszóban.
A következő nagy tudású szerzőnk,
Karcsú Antal Arzén (1827-1893) Ferenc-rendi
kolostorfőnök, egyháztörténész, aki élete
fontos időszakait töltötte Vácon. 1880 és
1889 között, elsősorban a helyi levéltári
dokumentumokra támaszkodva, kilenc
füzetben megírta a város történetét.
„A váczi egyházmegye általános, s a püspöki
lakok története és a püspökök életrajzai az

első főpásztortól Peitler Antal Józsefig
bezárólag” címmel 1885-ben kiadott 5.
füzetben az ő figyelmét sem kerülte el
Petrányi János mintaadó cselekedete,
melyet „A vácz-egyházmegyei papság
érdemei a jótékonyság terén” fejezetben
örökített meg egy rendkívül tekintélyes,
impozáns névsorban. A váci növendék
papok intézetének működését támogató
adományozás konkrét, pontos körülményeit
viszont már az 1887-ben kiadott 8. füzetből
ismerhetjük meg: „Az 1774. évben szept.
26-kán ntdő Petrányi János sz.lászlói
plébános egy papnövendékre 3000 frtnyi
tőkét tett le. Miről fönn van a sz.széki
irattárban az akkori főmlgú főpásztor
decretuma.”
A z előzmények ismeretében nem
meglepő, hogy Chobot Ferenc (1860-1931)
prépost-plébános, egyházi történetíró is
megemlékezett Petrányi Jánosról, „A Váczi
Egyházmegye történeti névtára” mindkét
kötetében szó esik róla (1915/1917). Új
információként megtudjuk, hogy 1732-ben,
Pest vármegye Sári községében született.
A teológiát Nagyszombat városában, a
„Collegium Rubrorum”-ban végezte, és
huszonnégy évesen, 1756-ban szentelték
pappá. 1759-ben Kosd és a hozzátartozó
kisközség, Rád, majd 1762-ben Vácszentlászló és filiája, Valkó plébánosa lett,
ahol haláláig, 1776. február 6-ig szolgált.
(Chobot Ferenc adatait a vácszentlászlói
Halottak anyakönyve kiválóan igazolja.
A Sári plébánia latinul vezetett anyakönyveiben a Petrányi család az 1720-as évektől
kezdődően még „Petran”-ként írva jelenik
meg. Az érintett időszak egyes bejegyzései
a Kereszteltek anyakönyvében rosszul
olvashatóak, ami megnehezíti az adatok
további pontosítását.) Vácszentlászlói
helytörténeti írásban, 2017 szeptemberében
a következőképpen idézik alakját: „A régi
templom ódon épületét 1772-ben utoljára
javították. Ekkor – Mária Terézia királynő
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uralkodása alatt, Petrányi János plébános
szolgálati (1762-1776) idejében építették
meg az új plébániát is, de már az 1745-ben
felszentelt új, Fő utcai templom mellé.”
Petrányi János plébánost 44 éves
korában szólította magához az Úr. Anyagi
javait neves elődei és kortársai nyomdokán
haladva a közjónak, a jövőnek szentelte. A
váci papneveldében támogatásából
kitanították utódját, de a vácszentlászlói és
valkói gyülekezet hívei is gyakran gondoltak
h álá s szív vel eg ykori pá sz torukra,
különösen 1816-1820 között. Ekkor Valkón a
régi, kicsi, roskadozó templom – hol sokszor
hirdette Isten igéjét – helyébe széleskörű
összefogással megépítették a mai Szent
Mihály templomot.
Szülőfalujára a személyes példáját
hagyta, mely halála után 245 évvel is
hatásos, és tiszteletet érdemlő. A végletesen
e g y s zerű föl dmű ve s körn ye ze tb ől

kiemelkedve olyan pályát futott be,
melyhez hasonló példa a 18. században
nemigen akad a környéken, még a
módosabb településeken sem. A maga
korában a legjobbak, a legjobbjaink közé

tartozott, ma is joggal lehetünk büszkék rá,
hiszen dicsőséget hozott a családjának és a
falujának. Fedezzük fel Őt újra, és jó szívvel
őrizzük meg az emlékét.
Valentyik Ferenc

A TAIHO Corporation of Europe Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

3 műszakos munkarendben, azonnali kezdéssel

2 műszakos munkarendben, azonnali kezdéssel

GÉPKEZELŐ OPERÁTOR

RAKTÁROS

CSAPÁGYGYÁRTÓ SORRA

Feltétel: általános iskolai végzettség

Feltétel: általános iskolai végzettség
Feladatok:
• gépek beállítása,karbantartása
• hibaelhárítás
• minőségi önellenőrzés
• szerszámok cseréje
Előny:
• gépkezelői munkakörben szerzett
tapasztalat
• műszaki beállítottság
• mérőműszerek használata

Amit kínálunk:
• versenyképes havi munkabér
• 40%-os műszakpótlék
• cafetéria
• 100%-os utazási költségtérítés
• havi és féléves motivációs bónusz
• büfé fogyasztási támogatás
• toborzási bónusz
• jelenléti bónusz
• szaktudás bónusz

Feladatok:
• anyagmozgatás
• áru összekészítés
• áruátvétel és -kiadás
Előny:
• targonca vezetői jogosítvány
• gyártásban szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• versenyképes havi munkabér
• 40%-os műszakpótlék
• cafetéria
• 100%-os utazási költségtérítés
• havi és féléves motivációs bónusz
• büfé fogyasztási támogatás
• toborzási bónusz
• jelenléti bónusz

Céges buszjárat az alábbi településekről: Kakucs, Inárcs, Dabas, Örkény, Hernád, Újhartyán, Dánszentmiklós, Albertirsa,Nyáregyháza, Újlengyel

Jelentkezni lehet a
hr@taiho.hu e-mail címen,
személyesen az Újhartyán Japán
fasor 7. (IPARI PARK) címen.
Telefon: 06-29/572-817
2021. július–augusztus

– stabil,megbízható munkahely
– összetartó csapat
– támogató vezetők
– sportolás támogatása
– csapatépítő rendezvények

Toyota gépkocsikhoz
gyártunk főtengely
csapágyakat
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GYEREKSAROK

BÁBEL ANTÓNIA:

KERGETŐ
Egyszer a Nap meghívta a Holdat ebédre.
Tengerkék terítőt terített fel az égre.
Arany tányérokhoz arany villát és kést tett,
Poharain játékos szikrák fénye fénylett.

Aztán a Hold meghívta a Napot estére,
Csillagos terítőt terített fel az égre.
Koromszín gyémánttálat tett a közepére,
S törte a fejét, vajon a Nap odaér-e?

Sürgött-forgott a Nap, illatos gyöngybort bontott,
Izgatottan szemlélte a tág horizontot.
De hiába, a Hold nem jött, lassan alkonyult.
Elpihent a Nap is, szemére álom borult.

Ezüst poharat csendített, éjkoktélt kevert,
Fekete csokoládét tortájára reszelt.
De hajnalig várt, s akkor ő is aludni tért,
Leszedte a terítéket, az éjfeketét.

Azóta kergetőznek, s nem ülnek ebédet,
Nem terítenek asztalt és nem tesznek széket.
Vacsorát sem költenek el együtt az égen,
Ha az egyik jön, a másik tűnik szerényen.
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DABAS VSE KC

AZ IRÁNY JÓ, DE A CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ MÉG
TÖBB MUNKA KELL DABASON!
2020 nyarán új koncepció mellett tette le voksát a Dabas VSE
KC elnöksége, és új csapatát kizárólag magyar játékosokból álló
nagyon fiatal gárdából építette fel, ahol 23 év volt az
átlagéletkor. Már maga a kihívás – hogy szinte egy teljesen új
csapatot kellett építeni a Tomori Győző–Szilágyi István
edzőpárosnak – is nagy feladatnak bizonyult, és akkor még nem
voltak láthatók a 2020–2021es szezon további nehézségei.
Dabason ebben a szezonban a téli felkészüléssel együtt
négyszer tartott alapozó időszakot a csapat, mivel a COVID
helyzet két hullámban is elérte az együttest megszakítva a
szakmai munkát. A gárda szeptember és december között

– Nem egy megszokott szezon van a
hátunk mögött, amiben folyamatosan
újra kellett terveznie a csapatoknak.
Te hogyan élted meg ezt?
– Ez egy teljesen irracionális bajnokság
volt, ami egyáltalán nem hozta azt a
megszokott menetrendet, amihez az
edzők és játékosok hozzászoktak. Egy
csonka év volt, ami egyrészt a COVIDdal való megküzdésről és az idővel való
versenyfutásról szólt, hogy május végéig
be tudjuk fejezni a bajnokságot, hogy
után a m ár a jövő é vre tu djunk
koncentrálni. Nagyon nehéz időszak volt,
de elértük a célunkat egy kis szerencsével.
V i s zont e g é s z é vb en kem én yen
megdolgoztunk azért, hogy szerencsénk
legyen. Folyamatosan dolgoztunk a
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mindössze 5 bajnokit tudott lejátszani, majd a második félév 5
hónapjában a 8 Liga Kupa és 2 Magyar Kupa mérkőzése mellett
21 bajnokit kellett beillesztenie a programjába. Ez a terhelés
egy rutinos gárdának is kihívást jelentett volna, így pedig igazi
lehetetlen küldetésnek tűnt a minimális célkitűzés a bajnoki
bennmaradás elérése is a csapat számára.
A fiúk azonban nem törődtek az esélyekkel és a tavaszi
időszakban 10 pontot szerezve kiharcolták a jogot, hogy a
következő évben is a legjobbak között szerepeljenek. Erről a
nagyon furcsa szezonról kérdeztük a vezetőedzőt Tomori
Győzőt:

gárdával és folyamatosan fejlődtünk is,
így megérdemeltük a bennmaradást az
NBI-ben és tudunk együtt dolgozni
tovább.
– A saját szakmai teljesítményedet
hogyan értékelnéd? Hiszen egy új
koncepció mentén felépített együt
tesből kellett új csapatot építeni,
illetve az elmúlt években megszokott
tandemetek Szilágyi Istvánnal is 3
mérkőzés után megbomlott, mivel a
vírushelyzet okozta elővigyázatosság
ból Pista bácsi nem lehetett jelen az
edzéseken és a mérkőzéseken, így csak
távolról tudott segíteni neked.
– Ebből a szempontból is, hogy kicsit
egyedül maradtam, egy nagyon nehéz
évnek gondolom az elmúlt szezont.
Nyilván a teher eddig is rajtam volt
nagyrészt, de most ez is teljes egészében
rám hárult. Ha a saját teljesítményemet
elemezném, azért nagyon büszke
vagyok erre az évre, hiszen hirtelen
kellett alkalmazkodni a körülménykehez
és az új csapatot jó irányba sikerült
terelni, valamint megfelelő készültségi
fokra hozni az alap taktikai elemekkel
kapcsolatosan és a saját kézilabda
szemléletemet átadni nekik, ami a
szezon közepe felé (február-március

magas ságában) már eredményességgel
is párosult. Ez egy olyan kihívás volt
számomra, aminek örültem, hogy meg
tudtam felelni, így pozitívan éltem meg
az elmúlt idényt.
– Az új koncepció elérte a célját, de
hogyan látod mik voltak ennek a
fiatal csapatnak az erényei, illetve
mik voltak azok a buktatók, amikre
lehet tavaly nyáron nem gondoltatok,
de az következő szezon előtt figyelni
kell?
– Egy teljesen új csapatot és egy új
koncepció alapján kellett összerakni a
gárdát. Talán azt becsültük alul a
vezetőséggel közösen, hogy ez mennyire
időigényes feladat. Sokkal több időre
lett volna szükségünk pláne, hogy a
C O V I D - o s l e á ll á s ok i s tö b b s zör
bezavartak a felkészülésünkbe, mert jó
úton járt a csapat, de a leállások
megnehezítették a dolgunkat.
Közösségileg már az elejétől jó gárdánk
volt és a bajnokság végére taktikailag és
fizikálisan is egy NBI-es csapat képét
mutatja a társaság. Ha tudunk így
együtt tovább dolgozni, akkor én bízom
abban, hogy sok örömet fog okozni ez a
csapat, mert ott van bennük a potenciál
és a motiváció.
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– Mi volt az elmúlt bajnoki szezon
csúcspontja és mélypontja a szá
modra?
– Elég közel volt a kettő egymáshoz.
Nyilván itt mérkőzés eredményekre
gondolok. Már azt nehéz volt megélni,
hogy a szezon nyitón vereséget szen
ved tünk, ami rá nyomta a bélyegét a
következő talál kozónkra is, majd nem
tudtuk ezt kija vítani, mert jött egy leállás
és ezzel egy újabb felkészülési időszak,
ahol legalább tudtunk együtt dolgozni.
De a legmélyebb pont a február eleje
volt, mert bár pont szerzéssel kezdtünk,
de 7 gólos előnyt adtunk el Orosházán és
lett belőle döntetlen. Majd két hazai fájó
vereség következett előbb az Eger ellen,
ahol a félidőben még vezettünk, aztán
egy nagyobb vereség lett a vége, illetve a
Budakalász ellen, ahol pedig végig futot
tunk az eredmény után sikertelenül.
A csúcspont pedig az az időszak volt,
ami a február végi Gyöngyös elleni hazai

győzelemmel kezdődött és utána több
mérkőzésen komoly, kiegyensúlyozott
teljesítménnyel pontot, pontokat
szereztünk. Ami a legemlékezetesebb
marad ebből a szezonból az a Csurgó és
az FTC elleni idegenbeli mérkőzéseink,
amelyeken remek csapatmunkával
tudtunk pontokat szerezni.
– Sok fiatal érkezett a dabasi után
pótlásból a csapat keretébe és ját
szotta első NBIes szezonját. Mi az
amivel elégedett vagy velük kapcso
latban, és mi az amiben még fejlődniük
kell ezeknek a játékosoknak?
– Nyilván egy fiatalnak a teljesítménye és
az önbizalma meccsről meccsre is vál
tozhat. Ha az egész szezont nézem,
akkor nagyjából 50%-san lehetek
elégedett a pályán mutatott teljesít
ményekkel. Rengeteget dolgoztak ezek a
fiúk és látszik rajtuk a fejlődés. Több
remek dolgot láthattunk tőlük, de voltak
rosszabb mérkőzéseik is. Ami biztos,

hogy megérdemlik a bizalmat és hogy
újabb feladatokat kapjanak a következő
éveben is. Sőt biztosan több szerepük
lesz a kö vetkező bajnokságban és nagy
hangsúlyt fogunk fektetni a teljesít
ményük stabilizálására.
– Ez akkor azt jelenti, hogy a koncepció
marad a következő évben is a dabasi
csapatnál? Milyen kerettel indul
hattok neki a következő szezonnak?
– Igen! Megerősítést nyert, hogy így is
lehet építkezni és továbbra is fiatal,
magyar játékosokkal akarunk szerepelni
a bajnokságban. A távozók listáját látjuk
már, így főleg kapus, beálló, jobb átlövő
és jobb szélső posztokon kell erősítenünk
a jövő évi keretünket. Azt gondolom,
hogy az elmúlt időszak tapasztalatait is
beépítve egyre magabiztosabb és
reményeink szerint eredményesebb
csapatunk lesz évről évre.
aláírás!

Termékeink minőségét és megbízhatóságát
munkatársaink szakismerete, képzettségi szintje
és hozzáértése garantálja.

Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos szerelési
anyagok gyártása és forgalmazása az építőipar
számára.

Csapatunk bővítésére két vagy három műszakos munkarendbe

keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Automata hegesztő

Gépbeállító

Horganyzó

Szerszámkészítő

Betanított munkás

Gépkezelő

Marós

Targoncavezető

Burkoló

Géplakatos

Mechatronikus

Villanyszerelő

Munkavégzés helye:
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Munkába járásodat a jogszabályok szerinti
utazási költségtérítéssel, vagy a környező
településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.

Jelentkezés:
karrier@obo.hu

Ha további információkat, érdekességeket szeretnél megtudni vállalatunkról, keresd fel weboldalunkat (www.obo.hu),
illetve az OBO Bettermann Magyarország néven elérhető Facebook és LinkedIn oldalunkat.
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ÉREMESŐ A HARCOSOK KLUBJÁNÁL

Június 26-27-én a grúziai Tbilisziben került megrendezésre a felnőtt
Shinkyokushin Karate Európa-bajnokság.
A magyar csapat 19 fővel érkezett a kontinensviadalra. Közöttük
volt a Harcosok Klubja felnőtt versenyzője Tóth Csenge is, aki +65
kg-s súlycsoportban 3. helyen végzett, ezzel magáénak tudhatja az
5 magyar érem egyikét.
Két héttel később a klub utánpótlás-korosztályú versenyzői
léphettek tatamira Szentesen, hosszú kihagyás után. Az Utánpótlás
Kyokushin Karate Magyar-bajnokságon 38 egyesület versenyzői
mérték össze tudásukat és erejüket. A Harcosok Klubját 12 fő
képviselte, akik igazán szép eredményekkel térhettek haza:
Garamszegi Zente formagyakorlatban a legjobb 8 között végzett.

Küzdelemben Magyar bajnoki címet szerzett Horváth Eszter
és Bene László.
Magyar bajnoki 2. helyezettek: Bábel Jázmin, Bennárik Bella,
Bábel József, Fucskó Boglárka, Horváth Tamás.
Magyar bajnoki 3. helyezettek: Juhász István, Molnár Mária,
Farkas György.
Szokonya Kata pedig 4.helyen végzett.
Gratulálunk az eredményekhez!
Edzések továbbra is az FC Dabas–Wellis Sportparkban (Dabas-Sári,
Pálya u. 1.), hétfőn, szerdán és csütörtökön 18 órától.
Facebook: HarcosokklubjakarateSE
shihan Ábrahám Edit, 5. dan

A HARCOS DOJO DABAS HÍRE ÚJABB LOVAS SIKEREK
Tizedik alkalommal rendezte meg sportklubunk nemzetközi
Kyokushin karate edzőtáborát Tiszakécskén.
A közel hatvan fős táborban nem unatkozott senki, de a napi
három edzés mellett bőven maradt idő a kikapcsolódásra is.
Természetesen vizsga is volt, a közel 3 órás megmérettetésre
21 karatéka jelentkezett a kellemes 36 fokos napsütésben. Nagyon
meg vagyok elégedve a csapat teljesítményével. A vizsga erőnléti,
elméleti, technikai és küzdő feladatokból állt.
Örömmel jelentem, hogy mindenki sikeresen teljesítette a
feladatot és gazdagabb lett egy új övvel.
Peszeki Attila
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Július 18-án és 19-én Kecskeméten az Airvent Lovas klubban
megrendezésre került országos minősítő verseny, ahol közel 800
lovas vett részt. A Dabasi Lovas Kör versenyzője, Józsa Milán
Csöpke SzM nevű lovával, 110 cm-en négy versenyszámban indult,
ahol az egyik összevezetéses pálya volt. Szombaton két I. helyet
hozott el a páros, vasárnap is hibátlan pályákkal egy II. hely és egy
III. helyet szereztek meg.
Gratulálunk!
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DABAS PLÁZS'21
július 23 - augusztus 29.

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.

A város rájuk vár!

Kiváló ajánlatokkal várjuk
kereskedésünkben!

Ismerje meg városi áruszállítóinkat!
A városi áruszállítás napról-napra komplikáltabb, de mi igyekszünk megkönnyíteni a munkát!
A legújabb Volkswagen áruszállítók digitális felszereltsége, számos biztonsági és vezetői
asszisztense és opcionális LED menetfénye segít elérni céljait. Ráadásul már elektromos
meghajtású e-Craftert is választhat a Crafter, a Transporter és a Caddy Cargo mellett!
Kérjen egyedi ajánlatot honlapunkon vagy márkakereskedésünkben!

Porsche M5

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

