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„A kapcsolatok célja
nem az, hogy általuk
rálelj a teljességre,
hanem hogy általuk megoszd
a teljességedet másokkal.
Nem az, hogy felleld az
örömöt, hanem hogy
megoszd az örömödet.
Nem az, hogy megtaláld
a boldogságot, hanem hogy
megoszd a boldogságodat.”
Neale Donald Walsch

Dabasért Közalapítvány

XV. SÁRI RÉTESUTCA FESZTIVÁL
„Tudd meg, ó gazdasszony, hogy a rétes tésztája is csak úgy jó,
ha egy zsemlyényi czipóból egy huszárt lovastól tésztába
sodorhatsz vele.”
Emma asszony szakácskönyve, 1902

Lázas készülődés, technikai fennakadások a
hajrában, szakadó rétestészta, sütőben felejtett
rétesek – ilyen és hasonló nehezítő tényezők
igyekeztek az augusztus 7-én rendezett
Rétesutca útjába állni.
Szerencsére a kollektíva azonban gyorsan
alkalmazkodott a körülményekhez, kezdésre
minden összejött. Új helyszínen, kellemes
környezetben a délutáni órákban megnyílt a
program. A színpadon nemzetiségi találkozó
keretében szlovák vendégcsoportok és a helyi
hagyományőrzők adták elő népzenei, népdal és néptánc
produkciójukat, a kézműves vásáron számos készítő
árulta termékeit, a körhinták és a népi játszótér a
gyerkőcöknek kedvezett. A zenés-táncos hangulatot
Rakonczai Imre alapozta meg, majd a TNT adott
fergeteges koncertet, a két Szuri zenéjével pedig retro
disco zárta az estét.
Az esemény lelke és motorja kétségkívül
a 9 csapatból álló réteskészítő közösség
volt. Hálával tartozunk azért, hogy
néhányan évek óta, néhányan pedig
alkalomszerűen, a programhoz kapcso
lódva segítik gasztronómiai kincsünk tovább
örökítését.
A közönség szavazata alapján az idei évben
a vándortepsi díjat a Borovenka
Néptánccsoport vehette át Pánczél Károly
országgyűlési képviselő úrtól, a Virág utca
csapata nevében pedig Ági néni elismerő oklevelet
kapott a 15 éve töretlen közreműködésért.
A rétesek között ez alkalommal is volt édes, sós,
hagyományos, újszerű, mentes. Számtalan variáció.
H a m é gis s z ám s zerű ek s zeretn énk l enni,
elmondhatjuk, hogy megdöntöttük az elmúlt évek
rekordját, ugyanis több mint 7000 szelet fogyott el
néhány óra leforgása alatt. Egy biztos, az elkészített
rétestészta nem csak egy lovas huszárt, de egy
egész lovasezredet besodort volna.
Gogolák Mariann
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DABASI NAPOK
Szeretettel várjuk Önt, családját és barátait a

XXII. DABASI NAPOK
RENDEZVÉNYSOROZATÁRA

SZEPTEMBER 17.

SZEPTEMBER 12., VASÁRNAP
11.00 – SzabadON
– a gyermek és felnőtt képzőművészeti
nyári táborokban készült alkotásokat bemutató
kiállítás megnyitója
Helyszín: Kossuth Ház Galéria
20.00 – Dolgok, amikért érdemes élni
Bereczki Zoltán, a Játékszínben bemutatott
egyszemélyes színháza
Belépőjegy ára: elővételben 3000 Ft,
helyszínen az előadás napján: 3500 Ft
Helyszín: Kossuth Művelődési Központ

SZEPTEMBER 16., CSÜTÖRTÖK
18.00 – Szemelvények a Dabasi családés családfakutatásokból
Helyszín: Nemes kúria

Retro -tér
20.00 –

KORDAbas

– Korda György és Balázs Klári koncertje
21.00–23.00 –

Retro Disco

– DJ Joey Vinyl
Helyszín: Szent István tér

SZEPTEMBER 18., SZOMBAT
9.00 – Szüret a Dabas-Szőlősi szőlőskertben
Helyszín: Dabas-Szőlő Tájház

II. DABASI SPORTÁGVÁLASZTÓ
14.00–16.30 – Dabasi sportegyesületek
bemutatói
16.30–17.30 – JazzKod zenekar
et!
I
ÁLD K ékenységek
v
, PRÓB
17.30–18.00 – The Missters
D MEG ető sportte
R
E
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19.00–22.30 – Csillagok között
– Csillagászati bemutató alternatív programokkal
(Dr. Gordon Hopkins Csillagvizsgáló, mese est
a csillagos égbolt alatt)
– Kossuth Zsuzsanna életútjáról szóló
saját filmünk bemutatása
Helyszín: Kossuth Zsuzsanna SZKI

SZEPTEMBER 17., PÉNTEK
20.00 – Kaszinó Terasz – Cimabliband
Helyszín: Kossuth Művelődési
Központ

Retro -tér
17.00 órától időutazó
– retro ételek,
italok a

2021. szeptember

Retro terasz

gasztronómiai
kínálatából

a Daba

19.00
20.30–23.00

-koncert

R&B-HIPHOP BULI

– DJ Tribe
Helyszín: Szent István tér
EGÉSZ NAP ALTERNATÍV PROGRAMOK:
ugrálóvárak, körhinták, ládavasút, bicikLó,
kutya és cica örökbefogadás,
KTM Centrum tesztmotorozás, brigabemutató
Óriási kedvezmények motorokra, kerékpárokra!

SZEPTEMBER 19., VASÁRNAP
19.00 – Koncert a fák alatt – Rendhagyó verszenei
kalandozás Pilinszky János költészetében
Előadók: KOSBOR TRIÓ (Tamás Benedek, Nemes
Janó, Gyulai Csaba) és TUREK MIKLÓS
Vendégvárás 17 órától bor-, tea- és süteménykóstolóval
Helyszín: Halász Boldizsár Városi Könyvtár parkja
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LIGETFESZTIVÁL
A LigetFesztivál ötlete egészen 2018-ig kanyarodik vissza, akkor
nyert el az önkormányzat anyagi támogatást egy LEADER pályá
zaton keresztül, amihez jelentős önerőt is hozzá tudott tenni. Három
évvel ezelőtt a fesztivál megálmodóinak elsődleges célja az volt,
hogy a Sáriban található, akkor már 18 éves Újszülöttek Ligete
közösségi térként funkcionáljon és megteljen élettel.
A világjárvány miatt idén volt lehetőségünk megszervezni egy
családi napot, egy laza kikapcsolódást nyújtani kicsiknek és
nagyoknak, visszavárva a ligetbe azokat a dabasi ifjakat, akiknek
még csecsemőkorukban ültettek fát ezen a területen.
Augusztus 8-án, vasárnap délután családi vetélkedőkkel, főző
versennyel, sportolási lehetőségekkel, kajakkal, buborékfocival, terep
segway-jel, terepautózással, virtuális valóság sátorral és színes
programokkal indult az I. LigetFesztivál. A színpadon Lengyel Piroska
Noémi meseíró olvasott meséket a legkisebbeknek, majd a Portéka
Színpad szórakoztatta az apróságokat. A Maminbaba lelkes anyukái
pedig bemutatták, hogy bizony a néhány hónapos csecsemőkkel
közösen is lehet sportolni.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket
és kiemelte, hogy országosan is példaértékűek a dabasi törekvések,
hiszen évről évre egyre több gyermek születik a városban, és az
elmúlt 20 esztendőben közel 4000 dabasi gyermeknek ültethettek
fát a családok.
Kora este már a zenéé volt a főszerep: a helyi és környékbeli
muzsikusokból álló Holdfénykert zenekar neve már ismerősen
csenghet minden dabasi fülnek és ismét egy remek produkciót
mutattak be a közönségnek. Az est sztárvendége Horváth Tamás
volt, aki minden generációt meg tudott szólítani és egy fergeteges
koncerttel, igazi jó bulival szórakoztatta a közönséget.
A színpadot ezután az Uncompromising Dj csapat tagjai vették
át, akik az elmúlt évtizedekben a környékbeli elektronikus zene
meghatározó figurái voltak, néhány éve pedig közösen, egyesületté
szerveződve ápolják kistérségünkben a műfaj hagyományait. Sajnos
egy hatalmas vihar ezt a bulit lerövidítette, így a srácoknak és a
közönségüknek nem volt idejük kiteljesedni, de ígérjük, bepótoljuk
majd.
Az I. Dabasi LigetFesztivál beváltotta a hozzáfűzött reményeket,
hiszen élettel telt meg a terület és minden korosztály jól érezte
magát az eseményen. Az Újszülöttek Ligete pedig bebizonyította,
hogy nagyszerű környezeti adottságai mellett egy remek
rendezvényhelyszín is, ezért jövőre terveink szerint egy
találkozópontot szeretnénk kialakítani a fiatalok számára. Addig is
mindenkit, minden évszakban vár a Sári Csati és az
Újszülöttek Ligete, ahol a megkopott, meg
fakult táblák helyett, új, időtálló fém
emlékművek várják a kilátogatókat.

Európai Mezőgazdasági
WWW.DABAS.HU
Vidékfejlesztési Alap
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SÁRI BÚCSÚ
A templombúcsúk, vagy torkosbúcsúk kutatásával keveset
foglalkozott a magyar néprajz. Csupán szórványosan találhatunk
adatokat közleményekben, jóllehet ezek az alkalmak nemcsak a
népszokások szempontjából fontosak egy település életében, de
társadalomnéprajzi szempontból is jelentősek, hiszen a búcsú az
esztendő legtöbb vendéget megmozgató ünnepe. Ilyenkor
látogatnak haza a távolabb élő rokonok, rendszeresen ismétlődő
alkalma ez a családi találkozásoknak.
A templombúcsút általában a templom védőszentjének
emléknapján, vagy ahogy a hivatalos egyházi nyelvhasználat
mondja, a templom címének ünnepén tartják. Ez a nap olykor
egybeesik a templom felszentelésének évfordulójával. Sáriban a
búcsú a Mária Mennybevétele Templom ünnepéhez kapcsolódóan
augusztus 15., Nagyboldogasszony napja. A délelőtti nagymise és
körmenet nemcsak a helyieknek, de a távolabbról érkező
vendégeknek is meghatározó. Minden évben van, aki a „látvány”

miatt látogat el hozzánk. Ahogy mondják, a közelben ilyen búcsút
már nem igazán látni. A több száz főből álló menetben számos
népviseletbe öltözött máriás lány és hagyományőrző vesz részt,
továbbéltetve ezzel tárgyi örökségünket és ékesítve a körmenetet.
A délelőtti templomi esemény, majd a tágabb családi körben
elfogyasztott ebéd után a jókedvé és a vidámságé a főszerep.
Hangos zene hirdeti, merre induljunk körhintázni és a kirakodók
felé.
A késő estig tartó program közösségformáló erővel bír,
találkozóhelye ugyanis minden korosztálynak. Összejönnek
gyerekek, fiatalok és az idősebb generáció tagjai is szép számmal
indulnak beszerezni a búcsúfiát.
Gogolák Mariann

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt, családját, barátait
és hagyományőrző ismerőseit
a

Sári Szüreti Felvonulásra

IDŐPONT: 2021. szeptember 25. (szombat)
PROGRAM:

10.30 – Gyülekező
11.00 – Ebéd

Az étkezés előzetes regisztrációhoz
kötött, melyet kérünk legkésőbb
szeptember 20-ig jelezni!
Elérhetőség: 06-20/238-9238,
06-20/475-5562

12.00 – Szüreti menet indulása
a vendégfogadó megállókhoz
18.00 – Menet visszaérkezése

– Szüreti bál

20.30

a kerthelyiségben
Zene: Presso Band
Gyülekezési és visszaérkezési helyszín:
Sári Zarándokház és Közösségi
Színtér (2371 Dabas, Mánteleki út 8.).
Kérjük, hogy a felvonulók
az alkalomhoz illően, népviseletben
jelenjenek meg!

Szervezők: Sári Szlovák Önkormányzat, Sári Zarándokház és Közösségi Színtér

2021. szeptember
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AUGUSZTUS 20.

Államalapításunkról, nemzeti ünnepünkről
idén is a Mag yarok Nag yas szonya
templomban emlékeztünk meg. Szalka
Mihály plébános által celebrált szentmise
után Kő s ze gi Zoltán pol gárm e ster
köszöntötte a megjelenteket. Beszédében
kiemelte, hogy „ Augusztus 20-a egy
egyházi ünnep, hiszen Szent István királyunk
az egyháznak egy népet ajándékozott, egy
hitetlen népet terelt Krisztus útjára. És
augusztus 20-a egy állami ünnep is, hiszen
egy különös kultúrájú, nyelvű és történelmű
népcsoportként érkeztünk ide az akkor már
keresztény Európába é s kerestük a
helyünket, a megmaradásunk zálogát és ezt
Szent István királyunk abban a keresztény
államban biztosította be, amit ő alapított.
Krisztus által elénk helyezett követendő
példa az a fundamentum, amely biztonsá
got, szeretet, jövőt teremt mindannyiunk
számára.”
Az ünnepi gondolatok után Bábel Klára
hárfaművész csodálatos előadása tette még
emelkedettebbé megemlékezésünket.
Ezután adhattuk át azokat a díjakat,
amelyeket tavasszal és kora nyáron a
járványhelyzet miatt nem tudtunk méltó
képpen megünnepelni.

Dabas Város Díszpolgára kitüntető címet
2021-ben dr. Radvánszki Ida nyugalmazott
háziorvosnak adományozta a képviselő-
testület, aki Dabas város egészségügyi
alapellátásában, a város polgárainak
g yó g yítá s a é s e g é s z sé gm e g őr zé se
érdekében kifejtet t c salá dor vosi
munkássága és közéleti aktivitása miatt
méltán vehette át a díjat.

A Dabas Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjat
idén Valentyikné Szakál Márta a Táncsics
M i h á l y G i m n á z i u m n y u g a l m a z ot t
intézményvezető-helyettese, mindenki
„Márti nénije” vehette át.

A Dabas Kultúrájáért Karacsné Takács
Éva-díjat ebben az esztendőben Bábel
Antónia óvodapedagógus, meseíró, a Dabasi
újság gyermekrovatának szerkesztője
vehette át.

A z Év Dabasi Diákja kitüntetést pedig Baski
Bella, Szabados Virág, Doricsák Panna és
Fojta Dániel kapták.
40 évvel ezelőtt, augusztus 20-án
ünnepélyesen felavatták a Dabasi járás
hetvenezer lakosa egészségvédelmét
szolgáló Szakorvosi Rendelőintézet épületét,
ebből az alkalomból köszöntöttük Dr. Bodó
Ágnes főorvosasszonyt és Klemencz
Györgyné intézményvezetőt is.
Az ünnepség végén, hagyományaink
szerint idén is egy közös koszorú elhe
lyezésével és főhajtással tisztelegtek Szent
István szobránál az intézmények és a civil
szervezetek képviselői.
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KALOCSÁN JÁRTUNK
Augusztusban az Emberi Erőforrás bizottság támogatásának
köszönhetően Kalocsán járt egy dabasi-szőlősi csoport a Bátki
János Nyugdíjasklub szervezésében.
Az egésznapos program a Paprika Múzeumban kezdődött, ahol a
résztvevők betekintést nyerhettek a Hungarikum címet méltán
viselő kalocsai paprika termesztésébe, feldolgozásába és annak
történeti előzményeibe.
A magyar államiság és egyháztörténet évezredes emlékeit,
értékeit csodálhattuk meg az Asztríceum Érseki Múzeumban és
Könyvtárban, ahol a látogatókat az egyházmegye főpásztora
Dr. Bábel Balázs érsekatya fogadta. A csoport tagjai miután
megtekintették a főszékesegyházat, majd lerótták kegyeletüket
a Szentkoronát hozó Szent Asztrik apát, az első kalocsai érsek
sírjánál.
A gazdag program a kalocsai népiművészeti tájházban zárult,
ahol a híres kalocsai hímzés és festés remekeit tekinthettük meg.
FL

NEMZETISÉGI KONFERENCIA
A ZARÁNDOKHÁZBAN

A határon átnyúló Interreg fejlesztési pályázat keretében Dabas
Város Önkormányzata, Egyházkarcsa plébániája, valamint a Petőfi
Baráti Társulás együttműködésében megvalósuló fejlesztési
projekthez kapcsolódóan Nemzetiségi Kiálítást és konferenciát
tartottak Dabas Sáriban.

jelentőségéről. A konferencián a két térség meghívott előadói
a szakrális örökség, a zarándokútvonalak és a turizmus, a helyi
történelmi értékek megőrzése, valamint a tradícionális viseletek,
népi játékok és azok készítése témájában tartottak előadásokat.
A pályázat célja, hogy a templomfelújítás és a babaház kialakításán

A pályázatban résztvevő településekről érkezett résztvevőket
Pálinkásné Balázs Tünde, Dabas alpolgármestere köszöntötte, aki
felidézte az első találkozását a viseletbe öltöztetett „sári
babákkal”, majd a projekt szlovákiai partnerei, Balogh Károly
plébános és Erdős Péter, a Petőfi Baráti Társulás elnöke beszélt
a pályázat megvalósításának és a Dabassal való együttműködés

túl a két település lakosságának kapcsolatépítése és együttműködése,
ehhez járult hozzá a konferencia is.
Feldman

2021. szeptember
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GONDOLATOK
A CÍMLAPHOZ

VÁROSUNK LEGIFJABB LAKÓI

Szeptemberi címlapunknál az ötletek bőségének zavarában találtuk
magunkat. Az idei évben a Családok éve jegyében telnek a napok,
hónapok és mióta ez a fogalom áll fókuszunk középpontjában egyre
jobban megerősödik bennünk az, amit már korábban is tudtunk:
Dabason minden család egy kincs, minden családnak nagyszerű
történetei vannak, sorsokkal, érdekességekkel, számtalan
eseménnyel. Megannyi címlapra kívánkozó család, fantasztikus
emberek. De egy évben csak 12 hónap van, idén pedig 10 lapszám, ez
pedig nehéz helyzetbe hozza a szerkesztőket, hogy minél több
embert ismertessünk meg a város nagy közösségével. Persze erre is
van már ötletünk, elképzelésünk, és reméljük, hamarosan meg is
tudjuk valósítani.
Szeptemberi címlapunk apropóját a sport, a futás, a közösséghez
való tartozás adta. Szabó Szabolcsot és feleségét Gogolák Anikót jól
ismerik a városban. Szabolcs tagja a futótársadalomnak, Ancsi pedig
testvérével Marcsival szinte minden dabasi család otthonát, életét
beragyogták már virágkölteményeikkel.
Szeptember 4-én, vasárnap ők is hozzájárultak ahhoz, hogy Dabas
nyerte meg a Futókörök Országos versenyét, hiszen a család minden
tagja többször is teljesítette a kört, igaz a legkisebb hol anyukája, hol
pedig apukája karján ülve tapasztalhatta meg, hogy milyen az,
amikor egy közösség összefog és mindent megtesz azért, hogy
megmutassa a világnak, Dabas az ország egyik legsportosabb
városa.
szerk.

Baba
Majer Mira
Farkas Milán
Lakatos Szabolcs

Anya
Garajszki Ágnes
Sári Evelin
Szita Bianka Kira

Született
2021. 06. 23.
2021. 06. 30.
2021. 07. 10.

Barta Lili Viktória

Seibin Viktória Sára

2021. 07. 11.

Batuska Jázmin Kitti
Harmincz Flóra
Mátyás Zsombor
Czari Vadász Szófia
Bennárik Kinga
Bozsik Anna
Zaharia Jázmin
Kiss Henrik
Szilágyi Léna
Miták Márton
Lakatos Zsófia
Lisztes Nátániel
Benjámin
Garajszki Dániel
Vallyon Petra
Talapka Mátyás
Pataki Ádám
Petrányi Olivér
Horváth Patrik
Gáspár Elena Gabriella
Kovács Erik

Kálozi Kitti
Batta Bianka
Kalmár Alexandra
Szakál Bianka Mónika
Gagyi Livia
Bózsik Nóra
Szita Szintia
Novák Brigitta
Garajszki Bianka
Kovács Dóra
Horváth Klaudia

2021. 07. 11.
2021. 07. 13.
2021. 07. 13.
2021. 07. 14.
2021. 07. 15.
2021. 07. 18.
2021. 07. 19.
2021. 07. 20.
2021. 07. 22.
2021. 07. 23.
2021. 07. 25.

Nagy Evelin Anna

2021. 07. 28.

Hende Cintia
Danyis Teréz
Deli Fanni
Kovács Éva
Janicsák Szilvia
Berényi Judit
Jusztin Alexandra
Jónás Eugénia

2021. 08. 01.
2021. 08. 01.
2021. 08. 02.
2021. 08. 03.
2021. 08. 09.
2021. 08. 14.
2021. 08. 18.
2021. 08. 19.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Meghívó

IDŐSEK VILÁGNAPJÁRA
Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel meghívok
minden szépkorú dabasi polgárt Idősek világnapi rendezvényünkre, amelyre október 1-jén,
pénteken 15.00 órakor kerül sor az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok)

SZENES ÉLETMŰSHOW címen

ünnepi zenés műsort mutat be Bognár Rita és Tihanyi Tóth Csaba.
Az élőzenei kíséretről a The Old Show gondoskodik.
Szeretettel várjuk Önöket!

Kedves Szépkorú Polgáraink!

Kőszegi Zoltán
polgármester

Idén szeptember 20. és szeptember 29. között juttatja el önkormányzatunk
minden 65. életévét betöltött polgárunknak az Idősek Világnapja alkalmából
elkészülő almacsomagokat. Kollégáink keresni fogják Önöket.
A rendezvény helyszínére autóbuszokkal és kisvonattal szállítjuk Önöket.
Az ingyenes buszok és kisvonat menetrendjét a 18. oldalon találják!
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H ÁZASSÁGI ÉV FORDULÓK
2021 júliusában és augusztusában kötöttek házasságot:
Június 25.
Farkas Zoltán–Sarkadi Tímea
július 22.
Némethy Gábor György–Hársfalvi Borbála
július 23.
Farkas Attila–Kovács Annamária
Rétfalvi Attila–Hiripi Boglárka
Berki Krisztián–Gábor Andrea Georgina
július 24.
Pálovics István–Szabó Dorottya
Németh Béla Zoltán–Mráz Katalin
Virág Attila–Szablár Ilona Virág
július 27.
Tóth Mátyás–Marosi Alexandra
július 30.
Talapka Péter–Horváth Szabina
Faragó István–Hernik Emese
Csinos Attila–Bálint Mária Lívia
Kocsis Tamás–Kuli Sára Eszter
Mráz Zsolt–Varga Anita
László Levente–Danyis Melinda
Földes László István–Földes Padma Flóra
július 31.
Ujvári József–Kovács Laura
Forgács Attila–Landgraf Fedora Jennyfer
Kováts András–Bozó Renáta
augusztus 6. Vajda László–Boldizsár Andrea
Márczy Ferenc Tamás–Hamar Regina
Klötz Máté–Kovács Bernadett
Kovács Gábor–Kis Judit
50 éve (1971-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 7. Balázs Béla Pál–Hideghéti Mária
40 éve (1981-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 1. Lengyel Péter László–Török Erika
augusztus 7. Laczkó György–Podoba Erzsébet
Garajszki József–Egerszegi Éva
augusztus 15. Sédli József–Zelenák Julianna
augusztus 19. Trikkal István–Pál Gizella
augusztus 22. Ujvári Vince–Sinkó Jolán
augusztus 29. Kreisz József–Mráz Mária

Született

25 éve (1996-ban) kötöttek házasságot:
augusztus 2. Bózsik József–Iványi Gabriella
Farkas Attila–Bózsik Tünde
augusztus 17. Sallai Ferenc–Nagy Krisztina
Hercz György Tamás–Városy Bettina
augusztus 31. Radácsi Zoltán–Pacsirta Éva
20 éve (2001-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 4. Pál Sándor–Farkas Krisztina
augusztus 11. Bozsik József–Herbert KIára
Antali László–Farkas Z suzsanna
augusztus 17. Volenszki István–Tóth Anna
augusztus 18. Talapka Gábor–Galkó Marianna
augusztus 24. Balog László–Juhász Márta
10 éve (2011-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 6. Laja Tibor–Gogolák Zsuzsanna
Balog Zoltán–Antal Szabina
augusztus 12. Berkei Tamás Károly–Márton Gabriella
augusztus 13. Feldman László –Bábel Antónia
Vad Csaba–Szabó Nikolett
augusztus 19. Bácsmegi Attila–Burda Nikolett
augusztus 27. Gugyerás Gábor–Nagy Ágnes
Kucsera György–Bodnár Erika

Hosszú, boldog
házas életet kívánunk!

VÁROSUNK LEGIDŐSEBB LAKÓI
Név

30 éve (1991-ben) kötöttek házasságot:
augusztus 2. Balog József–Gombár Erzsébet
augusztus 3. Novák János–Juhász Erzsébet
augusztus 9. Fabók János–Opóczki Erika
augusztus 24. Keindl Attila–Molnár Katalin

Kor

DABASI ÚJSÁG

| Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda

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

Erdei Lénárdné (Bozsik Magda)

1924. 08. 25.

97 éves

Sujt Józsefné (Bernula Mária)

1928. 08. 22.

93 éves

Kalecz József

1929. 08. 02.

92 éves

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

Télessy Istvánné (Szegedi Gabriella)

1931. 08. 25.

90 éves

Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc

Isten éltesse sokáig Önöket!
2021. szeptember

A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-211 | dabasiujsag@gmail.com

Nyomdai előkészítés: Szűcs Mária Katalin | Nyomda: Pressman Bt., Dabas,
Rozmaring u. 22. | Tel./fax: 06-29/365-564

9

HIVATALI SZÓCSŐ

A ZÖLDHULLADÉK
ÁTVÉTELE
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2021. szeptember hónapban a zöldhulladék leadására
a zöldhulladék gyűjtőponton lehet sort keríteni az alábbi
időpontokban és helyszíneken.

Lakossági zöldhulladék gyűjtés (gyűjtőpontos)
szeptember 13-17. között 8.00–14 óráig
Naptárban megjelölt hét
gyűjtési napja
szeptember 13. hétfő
szeptember 14. kedd
szeptember 15. szerda
szeptember 16. csütörtök

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

Szelektív hulladékgyűjtés
szeptember 20–24. között 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.

TISZTELT ADÓZÓK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az önkormányzathoz
2021. évre fizetendő:
Gépjárműadó második félévi részletének befizetési határideje:
2021. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980123-00000000
Helyi iparűzési adóelőleg második félévi részletének befizetési
határideje: 2021. szeptember 15.
Számlaszám: 64400099-10980264-00000000
Magánszemélyek kommunális adója második félévi részletének
befizetési határideje: 2021. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200033
Építményadó második félévi részletének befizetési határideje:
2021. szeptember 15.
Számlaszám: 64400082-30006056-71200026
A késedelmes fizetés miatt felszámított pótlékot a
64400099-10980312-00000000 számú Adópótlék szám
lára,
a kiszabott bírságot pedig a 64400099-10980305-00000000
számú Adóbírság számlára kell megfizetni.

Az értesítéshez mellékelt csekket a MAGYAR POSTA Zrt.
kirendeltségein lehet befizetni.
Az adófizetési kötelezettséget a fenti számlaszámokra utalással
továbbra is teljesíthetik. Méltányosságból kapott fizetési könnyítés
esetén értelemszerűen a vonatkozó határozatban foglaltak
érvényesek, a kiküldött csekken továbbra is befizethetőek.
A határidőre történő befizetések elmulasztása esetén végrehajtást
kezdeményezünk (inkasszó, munkabérből való letiltás stb.).
Amennyiben az adófizetéssel kapcsolatban bármilyen problémájuk
merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal Adócsoportját kereshetik
személyesen, vagy telefonon.
Iparűzési adó:
06-29/561-289
Építményadó, talajterhelési díj,
adópótlék:
06-29/561-265
Kommunális adó, gépjárműadó: 06-29/561-243

II. em./213. szoba
II. em/213. szoba
II. em./212. szoba

Az Adócsoport munkatársai emellett e-mailben is elérhetőek:
adocsoport@dabas.hu – gépjárműadó, kommunális adó
epitmeny@dabas.hu – építményadó, talajterhelési díj, adóbírság,
adópótlék
markus.erika@dabas.hu – iparűzési adó
Felhívjuk a figyelmüket a határidők pontos betartására, hogy
elkerülhető legyen a késedelmi pótlék felszámítása!
Adócsoport
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT DABASON, A SZABADSÁG ÚT MELLETT
KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE
Új kerékpárút valósul meg Dabason, a Szabadság úton,

(Árpád u.). A nyomvonal mentén

a lakott terület határától a közigazgatási határig (Dabasi-

közvetlenül

szőlők, Árpád út) VEKOP 5.3.2-15-2020-00063 azonosító

vállalkozás található, ahol 325 főt foglalkoztatnak,

számú pályázat és a Széchenyi 2020 program keretében,

valamint a dabasi köztemető, ezen felül még további

333,71 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeg

két vállalkozás is a közelben található. A lakosság

felhasználásával.

egészségmegőrzése céljából is nagyon fontos a kerékpárút

12

gazdasági

üzem/

Dabas Város Önkormányzata 2020. november 12-én

létesítése. Tekintettel arra, hogy a kerékpárút a közút

pályázatot nyújtott be a „Kerékpárút építése Dabason a

burkolatán kívül halad, teljesen biztonságos közlekedést

Szabadság út mellett” címmel.

tesz lehetővé. Eszközbeszerzés kapcsán egy multifunkciós

A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2021.
augusztus 5-én lépett hatályba. A projektnek része a tervezés

úttakarító-gépet kívánunk beszerezni.
A

kerékpárút

hálózatunk

fejlesztésével

jelentősen

is, így 2021-ben a tervek elkészítése és az engedélyezési

hozzájárulunk majd a fenntartható közlekedési módok

eljárás lefolytatása valósul meg. A kivitelezés 2022-ben

közlekedési feltételeinek javulásához a térségben.

kezdődik és 2023 tavaszán fog elkészülni.

Fontos célunk a település lakosainak figyelemfelkeltése.

A tervezett kerékpárút a Szabadság úton létesül, Dabas

A beruházás mellett több szemléletformálási elemet

központját, mint kistérségi központot kapcsolja össze a

is megvalósítunk a közlekedésbiztonság javítása és a

távolabbi egyéb belterületekkel: Öregországúti és Dabasi-

közlekedési kultúra színvonalának emelése érdekében.

szőlősi lakott területtel. A fejlesztésnek köszönhetően a

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul

kialakított kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 3059 m.

meg.

Dabas lakott terület határától a közigazgatási határig tart

További információk: www. dabas.hu

FELHÍVÁS A PARLAGFŰ-MENTESÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN
Augusztus hónap a parlagfű virágzásának és nagymértékű
elszaporodásának csúcspontja. A parlagfű elleni védekezés
elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának
kiemelten fontos 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 fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor
közérdekű védekezést kell elrendelni.
A kö zér d ekű vé d eke zé st
belterületen a jegyző
rendeli el.

2021. szeptember

Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az
ü g y fél jelzé se alapján id őközb en maga el e g et te s z
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.
Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden
á ll a m p ol g á r kö zös érd eke, é s er e dm én y t c s a k
összefogással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk
el, kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi köte
lezettségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni
arra is, hogy nem elegendő az, hogy valaki lekaszálta a
szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes
állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni.
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KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS
HALÁSZ BOLDIZSÁR VÁROSI KÖNYVTÁR
SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK
A KASZINÓ-JÁTSZÓTÉR AZ INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSI IDEJÉBEN LÁTOGATHATÓ.

KASZINÓ-TERASZ 2021.

dolgok, amikért érdemes élni
2021. szeptember 12. vasárnap 20.00 órától
a Kaszinó-terasz szabadtéri színpadán.
Bereczki Zoltán a Játékszínben bemutatott egyszemélyes
színháza Dabason. Amerikai mintára, a nézővel közvetlen
párbeszédet folytató, rögtönzésekkel tűzdelt előadás,
Duncan MacMillan tollából.
Az előadás hossza: 1 óra 30 perc, szünet nélkül
Jegyár elővételben: 3000 Ft

CimbaliBand-koncert: igazi ethnojazz
csemege – authentikus népzene, világzene,
improvizáció és cimbalom
Színpadon: Unger Balázs, Varga Kornél,
Solymosi Máté, Tóth Gergely és Babos
Lőrinc

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A Magyar Népművelők Egyesülete szeptember 24–26-ára tervezi a
15. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat megrendezését,
melyhez a Kossuth Művelődési Központ is kapcsolódik.
A rendezvénysorozat idején megtartott programjaink:
– szeptember 24. péntek 18 órától: élőzenés TÁNCHÁZ
– szeptember 25. szombat 10–18 óra között: Szenior Tánctalálkozó
Zenés beszélgetés Koós Réka színművésznővel, filmbejátszásokkal
és énekkel
Beszélgetőtárs: Albert József, zongorán kísér: Erős Csaba
Jegyár elővételben 3000 Ft/fő, az előadás napján
3500 Ft/fő, melyek megvásárolhatóak a Művelődési
Központ irodájában.
Az előadások kezdési időpontja: 20.00 óra.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
Szeptember 18-19., szombat-vasárnap
Ingyenes épületlátogató hétvége az épített, régészeti és természeti
örökség ingyenes bemutatására.
A helyszíni vezetéshez előzetes bejelentkezés szükséges!
Kossuth Művelődési Központ: 06-30/383-2738;
Kossuth Ház Galéria: 06-30/534-1138

FOGLALKOZÁSOK:
„ÉL J SZÍ VBŐL! ” – DR . C SERNUS IMRE
ELŐADÁSA
szeptember 30. csütörtök 19 órától
Az előadás korábbi időpontjára megváltott jegyek
automatikusan érvényesek az új időpontban!

12

NÉPTÁNC OKTATÁS:

Óvodás néptánc csoport: péntekenként, 17.00–18.00
(első alkalom: szeptember 10.)
Szakmai vezető: Csébi Orsolya
Tilinkó néptáncegyüttes: hétfő és péntek, 17.30–19.00
szakmai vezetők: Ragula Dalma és Farkas Gábor

WWW.DABAS.HU

MINDENNAPI ÉLETÜNK
NÉPI HANGSZER OKTATÁS:

kezdő citera: péntek 16.00–17.00
Szalmaszálak citeracsoport: péntek 16.30–17.30
furulya: péntek 16.00–16.30
koboz: péntek 18.30–20.00
(első alkalom: szeptember 10.)
Szakmai vezető: Kovács László
Gyóni Géza Irodalmi Kör szeptember 20. hétfő, 17.30–19.30 óra
Szenior Tánc szeptembertől szerdánként, 18 órától
Szépkorúak klubja: október 3. (vasárnap) 14.30

KOSSUTH HÁZ GALÉRIA ÉS
KEREKES LÁSZLÓ ALKOTÓHÁZ

Szabad ON
zabad
ON

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

NE ÜLJ RAJTA,

HOZD VISSZA!!!
A gyermek- és felnőtt képzőművészeti nyári táborokban
készült alkotásokat bemutató kiállítás
KONCERT A FÁ
Megnyitó: szeptember 12., vasárnap 11 órakor
2021. június 1-jétől
A kiállítást megnyitja: Zsírosné Pallaga Mária, a Felső Homokhátság
Bor-, tea-, süteményk
késedelmi
díjat számítunk fel
KONCERT
A
FÁK
ALATT
könyvkülönlegességekkel
egybekö
Vidékfejlesztési Egyesület elnöke, Hernád polgármestere.
a
régóta
kint
lévő
könyvekre!
Bor-,
tea-,
süteménykóstolóval
és
nyárbúcsúztató, őszköszöntő verszenei ka
A táborokról beszélnek: Agárdi Gabriella és Závodszky Ferenc
könyvkülönlegességekkel egybekötött ingyenes szabadtéri
a 100 éve szül
KONCERT
A FÁK ALATT
képzőművészek.
nyárbúcsúztató, őszköszöntő verszenei kalandozás -a gesztenyefák alattBor-, tea-, süteménykóstolóval
és
Pilinszky
János kö
díj összege:
Közreműködik: Rafael Henrietta (ének) és Kovács Nándor (gitár, ének). a 100Aévekésedelmi
született
könyvkülönlegességekkel
egybekötött
ingyenes
szabadtéri
A kiállítás megtekinthető: szeptember 12.–október 6.
a Kosbor együt
Pilinszky János költészetében

nyárbúcsúztató, őszköszöntő verszenei kalandozás -a gesztenyefák a
Turek Miklós színművé
300 Ft/könyv/hó
a 100 éve született

a Kosbor együttes és

valamint

NYUGDÍJAS KÖZTISZTVISELŐK KLUBJA
Turek Miklós színművész előadásában
valamint
szeptember 30. (csütörtök) 14.00 órától, klubvezető: Mráz Ferencné

Nágel
Kornél
grafikusművész Pilinszky J
Pilinszky
János
költészetében

Nágel Kornél grafikusművész Pilinszky János verseihez készített vers-kép a Kosbor együttes és
kiállítása
Turek Miklós színművész előadásában

Koncert a fák alatt

kiállítása

KONCERT A FÁK ALATT

valamint
Bor-, tea-, süteménykóstolóval
és
Nágel könyvkülönlegességekkel
Kornél grafikusművész Pilinszky
Jánosingyenes
verseihezszabadtéri
készített ver
egybekötött
kiállítása

nyárbúcsúztató, őszköszöntő verszenei kalandozás -a gesztenyefák
Bor-, tea- és süteménykóstolóval egybekötött
ingyenes nyárbúcsúztató, őszköszöntő verszenei kalandozása 100 éve született
a 100 éve született Pilinszky János költészetében
Pilinszky János költészetében
a gesztenyefák alatt,
a Kosbor együttes és

a KOSBOR TRIÓ (Tamás Benedek, Nemes Janó, Gyulai Csaba)www.versszinhaz.eu
Turek Miklós színművész előadásában
Helyszín: Halász Boldizsár V
valamint
és TUREK MIKLÓSHelyszín:
előadásában,
valamintVárosi
megtekinthető
Halász Boldizsár
Könyvtár kertje
(Dabas, Ravasz Lás
(Dabas, Ravasz
Lászlókiállítása
utca 2.)Kornél
Nágel
NÁGEL KORNÉL grafikusművész
vers-kép
is, grafikusművész Pilinszky János verseihez készített ve
kiállítása

Időpont: 2021. www.versszi
szeptembe
Nézőinket
17
órától
várj
Nézőinket
17 órától várjuk
a helyszínen.
Időpont: szeptember
19. (vasárnap)
19.00
óra Helyszín: Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertje
Verszenei
koncert
kezd
Verszenei koncert kezdete: 19:00 óra
(Dabas, Ravasz László utca 2.)
Vendégvárás: 17.00 órától a Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertjében

Pilinszky JánosIdőpont:
versei ihlette
grafikáiból.
2021. szeptember
19. (vasárnap)

Az Erdélyi Szalon
Könyvkiadó
kiadványai
a helyszínen
megvásárolhatók.
Az Erdélyi
Szalon Könyvkiadó
kiadványai
a helyszínen
megvásárolhatók. Az Erdélyi Szalon Könyvkiadó kiadványa
Időpont: 2021. szeptember 19. (vasárnap)
Nézőinket 17 órától várjuk a helyszínen.
Verszenei koncert kezdete: 19:00 óra

Az Erdélyi Szalon Könyvkiadó kiadványai a helyszínen megvásárolh

2021. szeptember

www.verssz
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Helyszín: Halász Boldizsár Városi Könyvtár kertje
(Dabas, Ravasz László utca 2.)
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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.

EGY ÁLOM MEGVALÓS
A BÓBITA TAGÓVODA NEMZETKÖZI PÁLYÁZATA
A Dabasi Egyesített Óvodák Bóbita Tagóvodája 2019-ben nagy
elhatározást követően, több továbbképzés után ERASMUS+
pályázatot nyújtott be. Pályázatunk címe: Együtt a Kék Bolygónkért
– nemzetközi tapasztalatcsere, együttműködés, az egymástól való
tanulás a természetvédelem területén nevelési-, oktatási eszközökkel.
Jó gyakorlatok cseréje.
Nehéz volt az út, amin eljutottunk idáig, de megérte. Miért? Mert
nyertes pályázatunkban a partnerválasztás tudatos volt, hiszen olyan
intézmények keresték egymással a kapcsolatot, amelyeknek a
nevelési, oktatási feladatában kardinálisan van jelen a természeti és
környezeti nevelés.
A Hortobágyi Nemzeti Park világörökségünk része, így az itt
működő zöld óvoda pedagógiai programjának, tevékenys ég
rendszerének meghatározó eleme a nemzeti park természetvédelmi
és kultúrkincseinek ápolása.
Ludas Község Óvodája az Erdei Óvoda programját, a Bükki Nemzeti
Park természeti értékeit mutatta be pedagógiai eszközeivel.
Dabasi intézményünk tájvédelmi területének lápvidéke, illetve
óvodakertje egyedi.
Románia nemzeti kincseit, természet- és környezetvédelmi
irányelveit a csatószegi intézmény mutatta be egyedülálló természeti
kincsein keresztül: a Szent Anna-tó, a Büdös Fürdő és Székelyföld
természeti értékei mellett betekintést nyertünk természet- és
környezetvédelmi feladatainak megvalósításába is. Kiemelt
területként a víz és az ehhez kapcsolódó kísérletek, megfigyelések,
tapasztalatok széles tárházát közvetítették a résztvevőknek.
A projekt fő célja az európai szintű partnerség erősítése, az
országok oktatási, nevelési intézményein keresztül az oktatási
rendszer megismerése, a természeti értékek felfedezése, és az ehhez
kapcsolódó természet- és környezetvédelem jó gyakorlatainak
bemutatása, megismerése. A partnerek házigazdaként vállalták három

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. • 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,
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SULÁSA
nap programtervének összeállítását. Elvárás volt, hogy elsősorban
saját jó gyakorlatunkat mutassuk be, illetve az öt program
módszertanilag különböző módon mutassa meg természet- és
környezetvédelmi tevekénységét. Rövid távú hatása a résztvevők
rövid távú képzése, közösségi élmények és az európaiság átélése.
Hosszú távú hatása a megismert eljárások, módszerek, ötletek
beépítése a pedagógiai kultúrában.
Közös célunk az új tartalmak bevezetésével, tapasztalatok
gyakorlati alkalmazásával, a naponta megvalósuló oktatásunk
minőségének fejlesztésével az oktatás fejlesztése európai szintre.
Nagy örömmel indultunk útnak a projekttalálkozókra.
Első találkozónkon 2019 októberében a Hortobágyi Nemzeti Park
területére látogathattunk el a pályázat keretén belül, ahol sok színes
programon át a „daruvonulást”, behajtási ünnepet tekinthettük meg
szakvezetéssel, valamint múzeumpedagógiával ismerkedhettek meg
a munkatársak. Az óvoda környezetvédő, környezettudatos
programját, a Madárkórház fontos feladatait figyelhették meg a
pedagógusok. A vírus helyzet miatt sok idő telt el a következő
találkozóig.
Második projekttalálkozón a Bükki Nemzeti Park értékeire épülő
természet- és környezetvédelmi nevelést a ludasi óvodában 2021
májusában ismerhettük meg. Öt óvodapedagógussal utazhattunk
tapasztalatot gyűjteni a Mátra természetvédelmi területére, ahol
megismerhettük Ludas Erdei óvoda programját, Mátrafüreden épült
H arkál yh á z c sodálatos , interak tív környe zetét, ill et ve
madárgyűrűzésen vehetünk részt.
A sokoldalú tapasztalatszerzés harmadik találkozója június 18-án,
Dabason folytatódott a nemzetközi csapattal, ahol a Dabasi
Turjánvidék és a Budapesti Erdőgazdasági ZRt. segítségével a
természetvédelmi terület sokoldalú megismerését kínáltuk az ide
érkező pedagógusoknak. A projekttalálkozó keretein belül

2021. szeptember

megismerhették Dabas város nevezetességeit, az óvoda szakmai
munkáján belül a „Madarak világa témahét” feldolgozását
korcsoportonként. A Sári Zarándokházban megrendezésre kerülő
fotókiállítás, Baranyi Mariann képeivel teljesen elvarázsolta a
vendégeket. Következő megállónk a Levendulás házban
megrendezésre kerülő „Csodálatos madárvilágunk” alkotópályázat
megtekintése volt, ahol a résztvevő dabasi intézmények egy
gyönyörű fa odút kaptak ajándékba. Zárónapunkon az ócsai
Túrjánvidéket jártuk körbe a nemzetközi csapattal, szakvezető
segítségével, illetve madárgyűrűzésen is részt vettünk a tájvédelmi
körzet területén.
Negyedik projekttalálkozónk alkalmával Erdély csodálatos vidékére
utaztunk ez év júniusában. A hosszú út fáradsága ellen a gyönyörű
„Székelyföld természeti és kulturális értékei” kárpótoltak bennünket.
Csíkszentsimon és Csatószeg borvízforrásaihoz látogattunk el,
Tusnádfürdő csodálatos környezete és a lázárfalvi szekerezés
leírhatatlan élményben részesítette a csapatot, hiszen szem nem
maradt szárazon.
Ötödik alkalommal szintén Dabason fogadhattuk az ERASMUS
pályázat tagjait. Ezúttal óvodánk kertjét, annak jó gyakorlatát
mutathattuk meg, hiszen 2020-ban Magyarország Legszebb
Konyhakertje országos elismerésben részesültünk. Gyógypedagógus
előadását hallgathattuk a látássérültek fejlesztéséről, integrációjáról
Kovácsné Kancsár Andreától.
Zárógondolat: a pandémia közbeszólt, türelemre tanított! De jó
érzéssel tölt el, hogy a találkozók alkalmával egyre szorosabb lett a
kapocs közöttünk, közösséget, csapatot építettünk, hiszen a
szellemi töltekezésen túl a közös élményeken át, lelkileg is
feltöltődtünk. Reméljük, lesz folytatás, hogy hírül vigyük óvodánk jó
gyakorlatát a nagyvilágban.
Presenszki Beáta
projektvezető
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SZŐTTÜK, FONTUK A TÖRTÉNELMET
A Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban a Covid ellenére is új projekt indult el,
amelynek a megvalósítását egy nemzeti tehetségprogramban meghirdetett
lehetőség segített megálmodni, majd megvalósítani.
NTP-TFJ-20-0015-ős számon, Sző, fon, nem takács néven megnyert pályázat
mögött nagyon sok munka, feszültséggel teli időszak, de sok élmény és öröm
rejtezik. A pályázat pénzügyi lehetősége összesen kétmillió forint volt, és
megtörtént, ami még soha, sikerült a maximális támogatást elnyerni ehhez az
érdekes, nem mindennapi ötlethez.

A gimnázium mindig is sokat és jól teljesített
megyei vagy országos versenyeken a
történelem tantárgyból, tehetséges diákok
sokaságát sikerült kinevelni és fejleszteni.
Az utóbbi időben azonban volt két olyan
projekt, ami ezt a lehetőséget támogatta.
A Dabas Újság olvasói már megismerked
hettek az ugyancsak NTP-s pályázatból
indított Lego-projekttel, most hasonló
célokat tűztünk ki: a történelem tanítását,
fejlesztését támogatni, az érdeklődést
felkelteni a tantárgy iránt, de nem tanórai
alapokkal, hanem szakköri keretben, a
kézműves hagyományokra támaszkodva.
A pályázati pénzből ezért korongozókat,
szövőkereteket, varróképeket, különféle
tűkészleteket vásároltunk, és mivel fogyó
eszközt nem tudtunk vásárolni, iskolánk
alapítványa, a Táncsics Alapítvány meg
vásárolta számunkra a szükséges agyagot,
fonalakat, gyapjút. Mindehhez szintén a
pályázati támogatásból két szekrényt is
biztosítottunk, hogy az értékes tárgyak
biztonságos tárolását megoldhassuk.
És elkezdődött a munka. A gyerekek
számát a biztonsági előírások, a tanítható
ság és megvalósíthatóság miatt limitáltuk,
de az érdeklődés nagy volt a szakkörre,
amit biztonságosan, a Covid-előírásokat
betartva, a csoportokat szigorúan elkülö
nítve valósítottunk meg.
Most már bevallhatjuk, nagyon nehéz
volt. A gyerekek közben – nem törődve a
maszkkal – megtanultak horgolni, kötni,
hímezni, varrni, szőni, nemezt és agyag
tárgyat készíteni kézzel és korongon, mind
ezt úgy, hogy a kötés és a hímzés egy
részének tanulása online módon történt.
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Mivel a projekt a történelem tanítását
szolgálta, már az első sikereknél vissza
vezettük a szakkörön tanultakat a tanórákra,
ahol például az ókorral és a középkorral
ismerkedve az osztályok kézbe vehették
társaik alkotásait, meghallgathatták tőlük a
ruházattal, festéssel, mindennapokkal,
kézművességgel kapcsolatos ismereteket,
és ezzel kézzel foghatóvá tettük a törté
nelem mindenn apjait manuális, és nem
digitális készségeiket használva.
A szakkört és az ismereteket egy táborral
zártuk mindjárt a tanév vége után, ahol
szintén csoportokra bontva, harminc fős
gyereksereggel dolgoztunk. A munkában
részt vett „alkotótársként” szaktudásával
Lang Ottilia ének szakos, valamint Háda
Csaba rajz és vizuális kultúra szakos kolléga,

akik népi énekre, hangszeres zenére, valamint
kosárfonásra, papírmassé készítésre és
egyéb művészeti készségekre tanították a
gyerekeket. A tábori ismeretek még kiegé
szültek agyagozással, szövéssel és nemeze
léss el is. Ez utóbbi érdekessége, hogy
laborv ezetőnk, Oláhné Várady Katalin
segítségével elfoglaltuk a gimnázium laborját
és a diákok által készített házi szappanokat,
és ott alkottuk meg a nemezs apkákat,
pohármelegítőket, táskákat, mobiltokokat.
És hogy a történelemnél maradhassunk, a
tábort egy középkori vásárral zártuk le, ahol
megjelentek szülők és a kollégák is, és ahol
kisdobos hívta vásárba a látogatókat, ahol
énekesek adták elő hangszerekkel a
tanultakat, és ahol különböző cégtáblák alatt
a céhek árusítói mutatták be saját készítésű
portékáikat, és amiért a látogatók aranyos
papírba vont csokipénzekkel fizettek.
A hangulatos, jól sikerült szakkör és
tábor után biztosak lehetünk abban, hogy a
projekt nem áll meg, hosszú távon működni
fog, mert a gyerekek élményeket gyűjtöttek
közben, hasznosítható tudást szereztek, és
ami a legfontosabb, é s a cél volt,
szerethetővé, kézzel foghatóvá vált az
elméleti tudás, miközben „csak” szőtték és
fonták… a történelmet.
Péntekné Hegedűs Rita
történelem szakos tanár, projekt-koordinátor
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HALÁSZ MÓRICZ-KÚRIA
SZEPTEMBER HAVI PROGRAMOK
HÉTFŐ
8.00–9.00 óráig
– SZENIOR LABDATORNA
Horváth Gabriella oktatóval
10.00 óra
a SZENIOR AKADÉMIA előadásai
szeptember 6. – Dr Tóth Eszter Zsófia –
Családfakutatás 50 év felett – miért
fontos ez?
szeptember 27. – Dr. Jászberényi József –
A demencia-kutatás legújabb eredményei
– a tanulás szerepe
18.00–19.30 óráig
„SZENIOR ÖRÖMTÁNC”
Rajsné Jeszenszky Mária oktatóval
16.00–18.00 óráig
– kézimunka programok
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
HORGOLÓ KLUB – szeptember 20.
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE – szeptember 27.

SZERDA
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
– Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel
a Miloszerni Vendégházban
17.00 – 19.00 óráig
SZÍNJÁTSZÓ JÁTÉK
Faragó Ádám színésztanulóval

CSÜTÖRTÖK
9.00–16.00 óráig
ORIMAMI – papírvarázslat
nagymamáknak! – szeptember 16.
a foglalkozásokat vezeti
Pálinkásné Balázs Tünde
16.00–18.00 óráig
– SZENIOR KERÉKPÁROZÁS
szeptember 9.

PÉNTEK
16.00 órától
– SZENIOR GYALOGLÁS
szeptember 24.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
a MILOSZERNI VENDÉGHÁZBAN
Kajliné Ludányi Margit
foglalkozásvezetővel
Kelt leveles krumplis pogácsa
készítése – szeptember 24.

SZOMBAT
15.00–21.00 óráig
DINNYÉS LAJOS NYUGDÍJASKLUB
összejövetele
szeptember 11.
klubvezető: Szabó Jánosné
14.00-18.00 óráig
ÉLMÉNYFESTÉS – szeptember 4.
foglalkozásvezető Viola Éva

KEDD
18.00–20.00 óráig
DABASI DALKÖR
– felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető
15.30–16.30 óráig és 16.30–17.30 óráig
– SZENIOR VIZITORNA
Horváth Gabriella oktatóval
a Dabasi Tanuszodában
Az idei nyáron városunk önkormányzatának
támogatásával első alkalommal indult útjára a Mozogni
sohasem késő programunk. A dabasi szenior lakosság
8 héten át aktívan és nagy örömmel vett részt a mozgás
programokon, amelyet az alábbi levél is alátámaszt.
A programokat az őszi hónapokra is továbbszervezzük.
Jó egészséget kívánunk szenior látogatóinknak!

2021. szeptember
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ORCI-SOROK

BEIRATKOZÁS
A MÚZSÁK ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN DABASON!
A KÖVETKEZŐ TANSZAKOKRA
LEHET MÉG JELENTKEZNI:
Grafika – festészet
Hegedű
zongora, jazz-zongora
Furulya
Fuvola
Klarinét
Szaxofon
Zenei előképző
Társastánc

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.

Az Idősek Világnapjára közlekedő ingyenes buszok és kisvonat menetrendje:
Dabasi-szőlők, indulás 13.50-kor

útirány: Szőlősi Művelődési Ház, nyomda, Gyóni Géza Általános Iskola, Szőlő u., Vacsi út, Gróf Vay Sándor utca, gyóni katolikus templom,
Vörösmarty utca, OBO Aréna

Dabasi-Gyón, indulás 14.00-kor
útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés, Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák Cukrászda, Kossuth Művelődési Központ,

OBO Aréna

Dabas (kisvonat), indulás 14.00-kor
útirány: felsődabasi templom, Besnyői u., Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi vasbolt, Kaldi Üzletház, OBO Aréna

Dabas-Sári, indulás 14.00-kor
útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári híd, Zápor utca, sári templom, Kálvária, Icsikés, felsődabasi népbolt, OBO Aréna
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A HALLGATOTTSÁGI LISTÁK ÉLÉN A RÁDIÓ DABAS
Nyáron ünnepelte fennállásának 14. évfordulóját a
Rádió Dabas . A legnag yobb születé snapi
aj á n d ékun k n a k a z t tek inte t tü k , h o g y a
hallgatottsági adataink nagyon szépen alakultak az
elmúlt időszakban – sőt, a karantén ideje alatt
elsődleges hírforrás volt a helyiek számára a 93.4.
Az NMHH hivatalos felmérése szerint naponta
százezren hallgatják a helyi frekvenciákat, ráadásul
a Rádió Dabas a 10 leghallgatottabb adó között szerepel.
Szeretnénk ezt megköszönni Önöknek, Nektek, a
Hallgatóinknak, hogy az elmúlt években sikerült olyan
médiummá válnunk, amely utat épít az emberek között,
erősíti a lokálpatriotizmust, fejleszti a többszínűségre és
közösségi részvételre épülő kommunikációt, ami nyitott
minden ember számára, és ami hangot adhat azoknak is,
„akiknek nincs hangja”.

Továbbra is az a célunk, hogy ne csupán
szemlélőként, és egyfajta közvetítőként legyünk
jelen a közösségben, hanem annak aktív, cselekvő
tagjaiként.
Az innováció ugyanakkor elengedhetetlen része
az életnek, ezért a jövőben új csatornákat, új
elemeket szeretnénk bevezetni a műsor
struktúrába.
Szeretnénk, ha ennek a folyamatnak a Hallgatóink is – Ön is/Te is
kedves Olvasó – részesei lennének, ezért várjuk az ötleteket,
javaslatokat, kritikákat a szerkesztes@radiodabas.hu-ra.
A Rádió Dabas igazi közösségi adó, legyél Te is a tagja ennek a
közösségnek, legyél részese Te is a fejlődésnek, legyen közös ez az
élmény, mert az otthon hangja Rólad, Neked szól.
RD-stáb

DABASI CSILLAGÁSZATI SIKER
Városunk lakója, Balázs Gábor a Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont támoga
tásával végzett „Láthatatlan kísérő nyomá
ban egy egzotikus csillagrendszerben” című
kutatásával a 30. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyen I.
helyezét ért el, melynek díját a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében
vehette át.
Vizsgálatának tárgya egy különleges
kettőscsillag, melyet magyar csillagászok
fedeztek fel 2015-ben. Gábor a Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly
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Thege Miklós Csillagászati Intézetének, a
rendszerről készült 5 évnyi (2015–2020)
archív adatait elemezte. A projektmunka
keretén belül a CSFK Piszkéstetői Obszer
vatóriumában 2021. január és március
között, az itt található 80 cm-es távcsővel
további méréseket is készítettek számára.
Összesen 16 éjszakányi mérés, apertúra
fotometria módszerrel való adatkinyerésével
11 általa kimért és 13, a felfedező cikkből
átvett főminimum segítségével, Gábor
sikeresen elkészítette a végeredmény
megállapításához szükséges O-C (O mínusz
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„A ZENE EGY ÖSSZEKÖTŐ KAPOCS
EMBER ÉS EMBER KÖZÖTT”
Az elmúlt egy év a Dabasi Dalkör, a Bazsalicska Citeracsoport és
a Borovenka Néptánccsoport életében is változást hozott.
A vírus miatt szüneteltetni kellett az összejöveteleket.
Megpróbáltuk az online muzsikálást, de sajnos nem vált be.
Májusban találkoztunk újra, amikor megnyitottak a művelődési
házak.
A „Bazsalicskások” már június 5-én citerázhattak közönség előtt,
majd felköszöntöttük Bózsik Balázst születésnapja alkalmából. Június
13-án a felső-dabasi templomban Péntek Zsolt atyától egy 20 perces
műsorral búcsúztunk el. Június 18-án az „Erdők, mezők éke” című
kiállításon az arató dallamokból álló dalcsokrunkat adtuk elő.

Július 2-án egy fantasztikus délutánt töltöttünk Cegléden, a
Ceglédi Utcazenei Fesztiválon. Délután 4 órától estig szinte szünet
nélkül szólt a népzene a ceglédi Kossuth téren. Hat csoport lépett
fel, köztük a Dabasi Dalkör, a Bazsalicska Citeracsoport és a
Borovenka Néptánccsoport. Mindenki 4 összeállítást játszott,
voltak dalcsokrok, amiket más csapattal együtt zenéltünk. A Dalkör

C) diagrammot. Ennek alapján azt a követ
keztetést vonta le, hogy az eddigi adatokból
társcsillag vagy exobolygó jelenléte nem
állapítható meg, viszont a periódust
pontosítani lehet. Pontosan meg tudta adni,
hogy a kezdőidőpont 1510-4 nappal (8,64
másodperc), a periódus 3510-8 nappal (<1
másodperc) tért el a 2015-ben publikált
felfedező cikkben lévő adatoktól. Ez jól
mutatja, hogy a hosszabb időintervallumot
átfogó mérések segítségével nagyobb
pontosság érhető el.

a Pergő Citeracsoporttal – akik Bugyiról érkeztek – és a
Bazsalicskával együtt is bemutatott egy összeállítást. Nagyon jó
hangulatban telt ez a nap, nagy sikerünk volt. A műsor végén
mindenki együtt táncolt a Borovenka rábaközi muzsikájára.
Július 18-án a Dabasi Dalkör Mezőtúrra utazott, ahol a KÓTA
országos minősítőjén vettünk részt. A versenyen két összeállítást
kellett bemutatni. Nagy örömömre sikeresen szerepeltünk, hiszen a
három tagú szakmai zsűri országos arany minősítéssel jutalmazta
műsorunkat. Nagyon büszke vagyok a Csapatra. Köszönöm az
önkormányzatunk segítségét, hogy elmehettünk a versenyre.
Pavella Krisztina

időpontjait pontosan meg tudják határozni.
Ehhez programozási, fotometriai, CCD kép
készítés és képfeldolgozási módszereket
alkalmazott. Hasonló csillagászati rendszerek
vizsgálata az idő mérésében lehetnek segítsé
günkre, leginkább a Föld lassuló forgása miatti
szökőmásodpercek beiktatásánál, továbbá
űrtávcsövek fedélzeti óráinak pontoságát is
lehet ellenőrizni földi távcsövek támogatásával.
Pályázatával a 2021. szeptember 17–19.
között, a Salamancai Egyetem által online
megrendezésre kerülő „32. EU Contest for

Június 10-én részleges napfogyatkozás volt,

Young Scientists” európai döntőben képvi

ami Dabasról is látható volt a megfelelő

különleges, szubtörpe-vöröstörpe kettőscsillag

selheti Magyarországot.

eszközökkel. Balázs Gábornak sikerült egy

periódusát, így a következő ciklusok minimum

Gratulálunk a díjhoz!

Végeredményként sikeresen pontosított egy

2021. szeptember

nagyon szép fotót készítenie a jelenségről.

21

EGÉSZSÉG

TUDNIVALÓK A HARMADIK OLTÁSRÓL
Augusztus 1-jével elérhetővé vált Magyarországon a koronavírus
elleni védőoltás harmadik, emlékeztető adagja. Augusztus 4-én
megnyílt az online időpontfoglaló (koronavirus.gov.hu) a harmadik
oltásra is. A harmadik oltás is önkéntes és ingyenes. Az
időpontfoglalóban az foglalhat időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a
második oltását már több mint 4 hónapja kapta meg
Magyarországon. Az egydózisú Janssen vakcina esetében
természetesen az első oltástól számítjuk a 4 hónapot. A harmadik
oltásokat a fővárosban, a centrumkórházakban, a megyékben a
megyei kórházakban lehet felvenni, ahová online lehet időpontot
foglalni. Ezeken az oltópontokon mindegyik olyan vakcina típus
elérhető lesz, ami a harmadik oltásokhoz felhasználható.
Aki nem tud interneten foglalni, a háziorvosánál is kérheti a
harmadik oltás beadását. A háziorvosok számára az igények alapján
a Megyei Oltási Munkacsoportok biztosítják a szükséges vakcinát.
A harmadik oltásra is szükséges a kinyomtatott és kitöltött
hozzájáruló nyilatkozatot magunkkal vinni.
A 3., emlékeztető oltás különösen ajánlott az időseknek, a
krónikus betegeknek, valamint a legyengült immunrendszerű
betegeknek. Ilyenek a hatvan év felettiek, az immunhiányos,
daganatos, hematológiai betegek, a szervátültetettek, vagy
immunrendszerüket károsító kezelésben részesülők. Azt eddig is
tudtuk, hogy náluk, és az időseknél alacsonyabb az oltások adta
védettség, ám úgy tűnik, hogy ez fokozható egy harmadik oltással.
Ezért nekik mindenképpen javasolt a harmadik oltás. Az elhíresült
két kínai vakcinát kapók közül sokan úgy gondolják, nem védettek,
ezért ők, ha kérik, kaphatnak harmadikként egy más típusú
vakcinát is. Esetükben azért kiemelten fontos az emlékeztető dózis,
hogy megerősítsék a veszélyeztetett szervezetek védettségét a
delta vírusvariánssal szemben is. Azt, hogy ki milyen típusú
oltóanyagot kap harmadik oltásként, az oltóorvos dönti el. A
szakmai ajánlás szerint azoknak, akik első két oltásnak
vektorvakcinát kaptak, elölt vírust tartalmazó vagy mRNSvakcinát lenne érdemes kapniuk emlékeztető oltásként és fordítva.
Szakértők úgy vélik ugyanis, hogy erőteljesebb COVID-19 elleni
immunválaszt válthat ki, ha más hatásmechanizmussal működő
vakcinát adnak ismétlő oltásnak.

EZEK ALAPJÁN TEHÁT AZ OLTÁSI JAVASLAT SZERINT:
AstraZenecára – Pfizer, Moderna és Sinopharm,
Janssenre – Pfizer, Moderna és Sinopharm,
Modernára – Janssen, Sinopharm és AstraZeneca,
Pfizerre – Janssen, Sinopharm és AstraZeneca,
Sinopharmra – Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Janssen,
Szputnyik V-re pedig Pfizer, Moderna és Sinopharm adható.
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Az is lehetséges, hogy kontraindikáció esetén valaki ugyanazt az
oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása
történt.
Izraeli adatok szerint azok az időskorúak (60 év felettiek), akik
megkapták a 3. Pfizer oltásukat, a harmadik mRNS-adagot
követően hasonló vagy kevesebb mellékhatást tapasztaltak, mint a
második Pfizer-védőoltás felvételét követően. A válaszadók
túlnyomó része a harmadik oltás felvételét követő napon ugyanúgy
vagy jobban érezte magát, mint a második oltás felvétele után.
A választ adók kisebb hányada mindössze néhány mellékhatásról
számolt be, amik között a leggyakoribb az injekció beadása helyén
tapasztalt fájdalom volt. Elenyésző hányaduk nyilatkozott úgy,
hogy a harmadik oltás után légzési nehézségei voltak, és 1 %
mondta azt, hogy orvosi kezelést vett igénybe a harmadik adag
felvétele után jelentkező egy vagy több mellékhatás miatt. „Noha
még nem rendelkezünk hosszú távú kutatásokkal a harmadik,
emlékeztető adag hatékonyságáról és biztonságosságáról, a
60 év feletti személyek személyes kockázatkezelése
szempontjából ezek az (izraeli) eredmények az immunizálás
előnyei mellett szólnak”.– mondja az izraeli szakember, Balicer
professzor.
Egészségügyi szakemberek véleménye szerint a valamilyen
okból antitestes védettséggel nem rendelkezők, valamint a 60 év
feletti, Sinopharm-vakcinával oltott idősek, illetve a nagy kockázatú
(például immunhiányos vagy szervátültetett) betegek harmadik
oltása lényeges. A 4-6 hónap kivárás a második Sinopharm-oltást
követően mérlegelendő, hiszen ha valakiben nincsen megfelelő
ellenanyagszint, akkor nem érdemes semmire sem várni. A kor
növekedtével nő azoknak az aránya, akiknél a Sinopharm nem tud
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kiváltani megfelelő immunválaszt. Arra még nincs pontos válasz,
hogy a más, mRNS- vagy vektoralapú vakcinák mennyire hatásosak
a delta-variánssal szemben, ugyanakkor a 2 Pfizer vakcina 88%-os
hatásosságot biztosít az oltottaknak a legújabb variáns ellen.
A szakemberek egybehangzóan elmondták, hogy annak érdemes
a 3 oltást felvenni, akik 60 év felettiek, és Sinopharmmal oltottak,
vagy nem rendelkeznek megfelelő ellenanyaggal, esetleg valamely
kockázati csoportba tartoznak munkájuk vagy betegségük okán.
Erről beszélt dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora is
nemrégiben. Elmondta, nem az életerős harmincévesek harmadik
oltása a legfőbb feladatuk e pillanatban. A rektor hozzátette, a
kismamák az a csoport, amely számára viszont nem javasolja az
újabb emlékeztető oltás felvételét.
Szlávik János elmondta a negyedik hullámról, hogy egyáltalán
nem lehet olyan súlyos járványhullámra számítani, mint ezelőtt.
Most is jellemző, hogy főként az idősebb és oltatlan betegek
kerülnek kórházba, ugyanakkor a fertőzöttek többsége a fiatalok
között van. Kevés olyan ember van, aki a két oltás felvétele után
megbetegszik. Ha mégis elkapja a fertőzést, tünetei nincsenek,
vagy nem olyan súlyos, mint az oltatlanoknak. Ez a delta-mutáns
esetében is igaz − mondta az infektológus, aki hozzátette: a deltavariáns súlyosságát egyelőre nehéz megállapítani, az azonban
megállapítható, hogy jobban és főként a fiatalok körében terjed.
Személyes tapasztalatunk a 3. oltás után (Pfizer vakcina): a
mellékhatások (hőemelkedés, hidegrázás, izomfájdalom a beadás
helyén, hónalji nyirokcsomó duzzanat, fejfájás) lényegesen rövidebb
ideig tartottak (1 nap) és enyhébbek voltak, mint az első 2 dózis
Pfizer vakcina után.
Dr. Rápolthy Réka
és Dr. Rápolthy Hajnalka
HA KÜLÖNLEGES, EGYEDI SÍRKÖVET SZERETNE, KERESSEN!
Formák és anyagok széles választékából,
az Ön elképzelése alapján gyártjuk le megrendelését!

URNASÍROK KÉSZLETRŐL IS!

TER-NIK

HÍVJON BIZALOMMAL!
ERŐSNÉ TERI

+36 30 25 39 923

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

Hívjon bizalommal!
Erősné Teri: +36-30/25 39 923
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30 000 Ft
45 000 Ft
40 000 Ft
65 000 Ft

IN MEMORIAM
JÁMBOR ÉVA
A nyár folyamán váratlanul,
tragikus hirtelenséggel elhunyt
Jámbor Éva, a Dabasi Egyesített
Óvodák gyóni tagóvodájának
munkatársa. Évike a Kecskeméti
Felsőfokú Óvónőképző elvég
zése után az óvodában kezdett
el dolgozni, több mint 37 éve
volt a gyóni gyerekek óvó
nénije. Pedagógiai elhivatott
sága, gyermek szeretete magas
fokú segítőkészsége mindig pozitívan hatott a szülőkre,
gyermekekre és munkatársi kapcsolataira.
Élete középpontjában az óvoda állt. A rábízott gyermekeket
„tyúkanyó módjára” óvta, védte, segítette. Munkája, hivatása
hatalmas energiát adott számára.
Mindig nyitott, érzékeny volt mások problémáira, elsőként vette
észre, ha valakit gondok nyomasztanak. Néhány kedves szóval, egy
bátorító mosollyal és szállóigévé vált biztatásával, miszerint „Sebaj,
szép az Élet!”, elhitette felnőtttársaival is, hogy nincs áthidalhatatlan
probléma. Pozitív attitűdje átsugárzott másokra is.
A szülők is bizalommal fordultak hozzá tanácsait kérve és azokat
megfogadva. Régi óvodásai, már szülői szerepbe lépve is mindig
számíthattak segítségére gyermekeik nevelésében. Húsz-harminc
év után is emlékeznek a sok boldog pillanatra, amit az óvodás évek
alatt élhettek át Évike Néni „szárnyai” alatt.
Szívén viselte a jövő óvodapedagógusainak szakmai felkészítését.
A főiskolai hallgatók gyakran kérték, hogy nála hospitálhassanak.
1988 óta látott el gyermekvédelmi feladatokat, melyet nagy
lelkesedéssel és felelősséggel végzett. A hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett, segítségre szoruló gyermekek problémáját mély
empátiával és szeretettel kezelte. Jól ismerte a gyóni családokat,
problémáikkal együtt.
A Gyóni Művészeti Óvodákat Támogató Alapítvány kuratóriumi
titkáraként éveken keresztül fáradozott azon, hogy a városrész
óvodásait szolgáló fejlesztésekkel gazdagodjon az intézmény.
2008-tól ő „gondozta” óvodájában az „Ölelj át!” programot, aktív
résztvevője volt a városi rendezvényeknek. Elkötelezett volt a
néphagyományok ápolása, a népi kultúra értékeinek közvetítése,
valamint a természetvédelem iránt.
Munkásságát Dabas Város Önkormányzata 2012-ben Dabas
Ifjúságáért Kászonyi Dániel-díjjal ismerte el.
2021. július 18-án váratlanul, tragikus hirtelenséggel távozott
közülünk. Őrizzük szeretettel és tisztelettel emlékét!
szerk.

MINDENNAPI ÉLETÜNK

EGYHÁZAINK HÍREI
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
– Szeptember 25-én szombaton 14.00 órátóltól Hit és Látás címmel
GYÓNI, SÁRI, SZŐLŐSI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Az őszi 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
– Szeptember 24-én pénteken, este fél 7-kor bérmálási előkészítő indul
a Sári plébánián középiskolások részére. A két éves felkészítő
oktatásra minden bérmálkozni szándékozó fiatalt várunk szeretettel.
– Október 23-án és 24-én családok részére lelkinapot tartunk
Királyréten. Költség felnőtteknek18 000 Ft, amely tarmazza
az ott alvást és négyszeri étkezést.
Jelentkezni a Sári plébánián vagy a sekrestyében előleg
befizetéssel, minél előbb.
www.facebook.com/gyoniplebania
Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
– vasárnap 9.30 órakor ünnepi szentmise;
– 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!

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK
DABASI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
ALKALMAINK
– minden vasárnap 10.00 órakor istentisztelet a templomban
– szeptember 12. vasárnap, 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő
– szeptember 18. szombat, 14.00 órakor Hit és Látás a templomban
– szeptember 19. vasárnap, 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő
– szeptember 26. vasárnap, 9.00 órakor konfirmáció-előkészítő
– szeptember 26. vasárnap, 10.00 órakor hittanos tanévnyitó
istentisztelet a templomban
– október 3. vasárnap, 9.00 órakor konfirmációi előkészítő
– október 10. vasárnap, 9.00 órakor konfirmációi előkészítő
– október 10. vasárnap, 10.00 órakor konfirmációi fogadalomtétel
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Romanek Inka Art-díjas festőművész kitapintható festményeinek
kiállításának irodalmi műsorral egybekötött megnyitóját tervezzük.
Ezzel a nem mindennapi kiállítással, melyen a festmények a tapintás
által a nem vagy gyengén látók számára is érzékelhetők, a fókuszt
látássérült testvéreinkre szeretnénk irányítani. Érzékenyítve a
többségi társadalmat a vak és gyengénlátó embertársaink iránt.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Hivatali idő: kedd. 15-18 óra között; tel.: 06-29/362-280; 06-30/11904-80; e-mail: refdabas@gmail.com

GYÓNI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
– szeptember 12. vasárnap, 10.00 óra Tanévnyitó istentisztelet
Helyszín: gyülekezeti ház
Ezen az istentiszteleten kerülnek kiosztásra a Hit és Erkölcstan
tankönyvek és munkafüzetek.
Minden kedves szülőt és hittanos gyermeket szeretettel hívunk és
várunk erre az alkalomra!
– szeptember 14. kedd, 18.00 óra felnőtt konfirmáció-előkészítő
– szeptember 15. szerda, 16.00 óra gyülekezeti bibliaóra
– szeptember 24. péntek, 18.00 óra úrvacsora-előkészítő bűnbánati
istentisztelet
– szeptember 26. vasárnap, 10.00 óra úrvacsorai istentisztelet a
gyülekezeti házban
– szeptember 26. vasárnap, 15.00 óra szeretetvendégség
– szeptember 27. hétfő, 10.00 óra Zárdakert Idősek Otthona (úrvacsorai
istentisztelet), 11.00 óra Átrium Idősek Otthona (úrvacsorai
istentisztelet)
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
– vasárnap	9.00 órától konfirmáció-előkészítő
(október 1. vasárnapjától)
		
– 10.00 órától felnőtt istentisztelet
		
– 10.00 órától gyermek istentisztelet (szeptember 12-től)
– hétfő 10.00 órától Zárdakert Idősek Otthona, 11.00 órától Átrium
Idősek Otthona (a hónap 4. vagy 5. hétfőjén úrvacsoraosztás)
– kedd 18.00 órától felnőtt konfirmációi előkészítő
– szerda 16.00 órától gyülekezeti bibliaóra
– péntek 19.00 órától ifjúsági óra 18–30 éves korosztály

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
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HIT, VALLÁS

VÉGSŐ BÚCSÚ
Név
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
– 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
Kérjük jelölje be gyülekezetünk facebook oldalát:
Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Tóth Mihály
Kollár Lajosné (Böcsödi Etelka)
Guttyán Jánosné (Trikkal Erzsébet)
Forgács Mihály
Homoki Ferenc
Valentin Mihályné (Ecser Edith)
Bábel Zsuzsanna Anikó
Pavlovits Miklósné
(Szabó Magdolna)
Szabó László
Vér Józsefné (Eke Katalin)
Varga Miklósné (Szabó Juliánna)
Buzás Ferenc
Jámbor Éva Erzsébet
Zadunajszkiné Gergelyfi Julianna
Vörös István
Balogh Lénárdné (Stróbl Erzsébet)
Szombati János
Greman Pálné
(Kolompár Zsuzsanna Julianna)
Hayel Ibolya (Péter Ibolya)
Bálint István

Született

Meghalt

1953. 08. 25.
1925. 03. 20.
1935. 10. 09.
1951. 05. 05.
1936. 12. 04.
1947. 04. 19.
1965. 05. 25.

2021. 04. 16.
2021. 06. 18.
2021. 06. 21.
2021. 06. 25.
2021. 06. 26.
2021. 06. 27.
2021. 07. 03.

1924. 10. 15.
1936. 08. 08.
1933. 05. 08.
1935. 10. 13.
1951. 06. 27.
1962. 12. 26.
1954. 09. 02.
1953. 09. 05.
1967. 12. 14.
1932. 06. 30.

2021. 07. 06.
2021. 07. 08.
2021. 07. 10.
2021. 07. 13.
2021. 07. 15.
2021. 07. 18.
2021. 07. 19.
2021. 07. 19.
2021. 07. 24.
2021. 07. 28.

1930. 06. 16.
1943. 05. 05.
1939. 01. 22.

2021. 07. 29.
2021. 08. 03.
2021. 08. 03.

Osztozunk a családok gyászában!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetem szeretném kifejezni mindazoknak, akik
édesanyám, Buzás Ferencné temetésén részt vettek, és
elhozták a kegyelet virágait. Szintén nagyon köszönöm
Dr. Erdélyi Zsoltnak a megható és együttérző búcsúlevelét.
Nem utolsó sorban Má r tonné Ivá ny i Zsuzsá na k és
kollégáinak a temetés lebonyolításáért és együttérzésért.
Sok boldogságot kívánok nekik az életben és legyenek
mindig ilyen tisztességesek. Hosszú életet és boldogságot
kívánok mindenkinek.
Buzás Gizella

2021. szeptember
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BOROSTYÁN KOSZORÚZZA
KOSSUTH HADNAGYÁNAK SÍRJÁT
A DABASI REFORMÁTUS TEMETŐBEN
Lázár Zsigmond (*1825 †1880)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
már régóta letisztult, magasztos történelmi
esemény. A világ 19. századi históriájának
magyar pillanata volt, és minden fontos
kérdésben kialakult a konszenzus, katonáink
vitézségét, hősiességét, hazafiságát még
ell en sé g eink is m e g sü ve g elték . Bő
százhet ven esztendő távlatából azt
gondolhatnánk, hogy már nincsenek titkok,
felfedezésre váró momentumok, rejtélyek.
Szerencsénkre azonban vannak
hadtörténész kutatók, akik ezt másképpen
l á tj á k , é s e g é s z él e tü k b en , telj e s
munkásságukkal a feledés ellen küzdenek.
Ebben a sorban az elsők között áll Bona
Gábor szakíró, hadtörténész, akinek
legfontosabb munkái az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc ügyét
dokumentálják. A jeles szerző „Hadnagyok
é s fő h a d n a g yo k a z 1 8 4 8 /4 9 . é v i
szabadságharcban” című három kötetes
könyve segített bennünket abban, hogy az
idén májusban – Kecskeméti Norbert
korábbi temetőfelmérését is felhasználva –
sikerült azonosítanunk annak a tornóczi
Lázár Zsigmond 1848/49-es honvéd
hadnagynak a sírját a dabasi református
temetőben, aki a szabadságharc után került
Gyónra.
A tornóczi Lázár család 1694-ben kapta
me g címere s neme slevelét. Anya
települé sükről, a N yitra-vármegyei
Tornóczról Pest megyébe is átszármaztak,
Kőszeghi Sándor (*1859 †1919) megyei
főlevéltárnok adatai szerint Lázár Jakabot
és Pál fiát 1756-ban vették fel a vármegyei
nemesek sorába. A családból Lázár Istvánt
táblabírónak nevezték ki 1790-ben, míg
Lázár Imre 1832 és 1835 között a vármegye
főadószedője volt. Bona Gábor szócikke
alapján Zsigmond éppen tekintetes nemes
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Lázár Imre és Hajdu Anna gyermekeként,
1825 . április 22-én, Hévízg yörkön,
református c saládban született.
Gyermekkoráról, iskoláztatásáról sajnos
nem maradt fenn érdemi adat.
Huszonhárom évesen, 1848-ban nagy
fogékonysággal élte meg a haza hívószavát.
1849. január 1-től előbb őrmester, majd
hadnagy volt Oroszhegyi Józsa (*1822
†1870) Pe sten alakítot t 14 0 főnyi
gerillacsapatában, mellyel az É szaki
Középhegységben tevékenykedett Alaku
latával januárban, februárban Zemplén
megyében, márciusban Heves megyében
h a r c o l t a k . M á j u s b a n a c s a p a t ot
felos zlat ták . M áju s 2 9 - én, Pe sten
honvédtiszti állásért folyamodott. A
szabadságharc bukása után, 1851-ben
családot alapított dabasi Halász Juliannával
(*1825 †1901). Házassága révén Gyón
községbe került, ahol gazdálkodott. A
Halász család leszármazási táblái arról
tanúskodnak, hogy a Lázár és Halász
családok történetében nem ez volt az első
frigy, melyre a síremlék azonosítása során
Szabó József János hadtörténész hívta fel
a figyelmet: „A forrásokból az is kitűnik,
hogy a Halász és Lázár család között már
korábban is volt családi kapcsolat, Lázár
lányok mentek férjhez Halász fiúkhoz és
Halász lányok Lázár fiúkhoz. Ez már csak
azért is lehetséges volt, mert mindkét
család Pest-megyei volt, így megyei
rendezvényeken, például megyebálokon
találkozhattak.” Czagányi László kiegé
szítése: „Tornóczi Lázár Zsigmond neje,
dabasi Halász Julianna nem más, mint
dabasi Halász László huszárkapitány és
bátori Sigray Mária leánya, akiknek
elsőszülött gyermeke dabasi Halász
Boldizsár volt, tehát Júlia az ő legkisebb
húga. Mivel László (és neje Sigray Mária)

és Boldizsár is Gyónhoz kötődik, így
Julianna is, de birtokaik, a családi
szokások alapján a dabasi új temetőbe
temetkeztek.” Így történt, hogy amikor 55
évesen, 1880. március 7-én Lázár Zsigmond
váratlanul elhunyt, őt is ott helyezték örök
nyugalomra. A 29 évet boldogságban
együtt élő házaspárnak nem született
gyermeke. Az özvegy márvány síremléket
emelt férjének, melynek felirata:
Itt nyugszik
TORNÓCZI
LÁZÁR ZSIGMOND
Született 1825. Ápril 22-én
Meghalt 1880. Márt. 7-én
EMLÉKÜL EMELTE
KESERGŐ NEJE
DABASI
HALÁSZ JULIANNA
Kőszeghi Sándor feljegyzése szerint
dabasi Halász Julianna a tornóczi Lázár
család címeres nemeslevelét is gondosan
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őrizte: „Lázár de Tornocz Györgynek,
nejének Katalinnak, fiainak György, István és
Ferencznek, továbbá fivérének Jánosnak és
ez utóbbi fiainak, Pálnak és Istvánnak az
1694-ik évben adományozott és Nyitra
vármegyében kihirdetett eredeti armális
özv. tornóczi Lázár Zsigmondné, gyóni lakos
tulajdonában van.”

FACEBOOK-MORZSÁK
Bábel Jani aranyérmes lett
a Horvátországban
megrendezett Pannonia
Challenge BMX versenyen.
Gratulálunk Jani!

ÉLETET MENTETT PAP GRÉTI ÉS KATA

Halász Julianna 76 évesen, 1901 .
december 21-én, Gyónon hunyt el, és két
nappal később az alsódabasi családi
sírboltban helyezték örök nyugalomra,
melyet gyászjelentése tanúsít. A házaspár
síremléke ledőlt, helyreállítást igénylő
állapotban, de ma is megvan, ha nem is
szomszédosan, de látóközelségben Halász
Boldizsár sírjától. A gránitoszlop téglaalapját
szétmállasztotta az idő, melyet még a sírból
kinőtt fa gyökérzete is segített. Az egykori
sírhant környezetében mindent, hegyéig a
fát is, a zölden burjánzó borostyán ural, a
ledőlt síremlék elemeit is többrétegű, gazdag
fonattal borítva. A nagy körforgásban a
természet sajátos és örök tisztelgése ez,
hiszen a borostyánkoszorú valaha a babérral
volt egyenértékű, mint ahogyan azt a
katonaköltő, Orczy Lőrinc (*1718 †1789)
tábornok is megörökítette:
„Ha koszorút kötnek diadalmasoknak,
tsak zöld borostyánnak ágából
fonatnak.”
Valentyik Ferenc

2021. szeptember

Nem akármilyen bátorságról és talpraesettségről tett tanúbizonyságot két fiatal a
Virágfürdőben. A szombati kánikulai meleg és a strandon megrendezett zenés Beach party
több ezer embert vonzott a hűsítő habokba, rengetegen mártóztak meg a vízben,
csúszdáztak, szórakoztak. Így tett Pap Gréta és Papp Katalin is, akik a Zselicben táboroztak.
Táborvezetőjükkel és társaikkal a csúszdák körül játszottak, amikor egy nőre lettek
figyelmesek, aki hason fekve a vízben lebegett. Azonnal elkezdték kihúzni a vízből egy
felnőtt és az úszómester segítségével. Grétának és Katának köszönhetően időben érkezett
a segítség, a hölgyet a mentők a helyszínen ellátták és kórházba szállították.
A Kaposvár Hornets amerikaifoci-csapat
éppen bemutatót tartott a strandon, s mikor
meghallották, hogy a két kislány életet mentett,
rögtön meg is jutalmazták őket: Lugosvölgyi
György klubelnök egy-egy éremmel és kupával
ismerte el a csajok talpraesettségét.
Mint kiderült, a lányok nem véletlenül tudták,
hogy mit kell tenniük, egyikük ugyanis Dabason
járt mentős táborba, ahol jól megtanulta mi a
teendő ilyen helyzetekben.
Gratulálunk Grétinek és Katának ehhez a
bátor tetthez, igazi szuperhősök vagytok!
Forrás: kaposvarmost.hu
Böcsödi Marika nénit 101.,
Virbling Ferencnét 96.,
		

Ordasi Jánosné
Marika nénit pedig 93.

születésnapján köszöntötte Kőszegi Zoltán polgármester.
Jó egészséget kívánunk az ünnepelteknek!
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BOLDOG GYERMEKEK, ELÉGEDETT SZERVEZŐK
ÍGY TELT A DABAS VSE KC ELSŐ KÉZILABDATÁBORA

Az idei évben először a Dabasi Kézilabda Club szervezésében
megrendezésre került a nyári kézilabdás tábor. A gyermekek
életkor szerint bontva két turnusban vehettek részt az 5-5 napos
programokon. Az élményekről és tapasztalatokról Kovács
Fruzsinát, a Klub utánpótlásedzőjét és a tábor egyik szervezőjét
kérdeztük.
– Hogyan telt az I Dabasi Kézilabdatábor?
– Az edzőkollégákkal – a vezetőség támogatása mellett – már az
elmúlt télen elterveztük, hogy a nyáron saját szervezésben
szeretnénk egy tábort megvalósítani. Szerettük volna, hogy a
különböző korosztályokban sportoló gyerekek jobban
megismerjék egymást, jobban összekovácsolódjanak és a
környező településekről érkezők is megismerhessék a Dabasi
Kézilabda Klubot.
– Milyen programok vártak a gyerekekre a tábor ideje alatt?
– Azt gondolom, hogy egy színvonalas programtervet sikerült
összeraknunk a táborozók számára. A Dabas-Gyóni Strand volt a
tábor bázisa. Reggelente itt volt az átmozgató edzésünk és egy
kereskedelmi csatorna népszerű műsora alapján szerveztünk
játékos versenyeket a gyerekeknek. Ez után tízórai, majd fürdés
volt a délelőtti program. Szerencsére jó időnk volt végig, így a
nagy melegben jó volt kihasználni a medencézés frissítő hatását.
Délben ebéd, majd csendespihenő következett. Heti háromszor
délutánonként a tornacsarnokban edzéseket is tartottunk a
gyerekek számára. Itt az egyéni képzéseken és az egymás elleni
játékon volt a hangsúly. Mivel az elmúlt szezonban a vírushelyzet
miatt elmaradtak az utánpótlás korosztályokban a meccsek, így a
gyerekek nagyon éhesek voltak az egymás elleni játéknak. Amikor
nem a teremben edzettünk, akkor a délutáni program része volt
egy rejtvényfejtéses-kincskereséses játék, amit nagyon szerettek
a gyerekek. Mindkét héten kiemelt program volt, hogy a férfi NB
I-es csapattól érkezett 1-1 játékos, Kende Péter és Holló Balázs
személyében. Velük volt egy kis életút ismertetés és beszélgetés,
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amikor a fiatalok kérdezhették őket és minden kérdésükre választ
is kaptak, aztán pedig egy közös játékos mozgás volt velük a
program. Ez szintén hatalmas élmény volt minden gyermek
számára és Pepe, valamint Balázs is nagyon élvezte.
– Mennyire felelt meg az idei tábor az előzetes várakozásai
toknak, illetve a gyerekektől milyen visszajelzések érkeztek?
– A gyerekektől is, a szülőktől is sok pozitív visszajelzést kaptunk, és
már most várják a folytatást, hogy jövőre mikor lesz kézilabdatábor
Dabason. Ez nagyon örömteli a számunkra. Ahogy én láttam, a
fiatalok nagyon jól érezték magukat mindkét turnusban. Semmiféle
konfliktushelyzet nem alakult ki, ami ekkora létszámnál azért
várható lett volna, de mindig el voltak foglalva és le voltak kötve az
itt töltött idő alatt, aktívan telt nekik ez az 1-1 hét.
– Egy hagyomány is teremtődhet ezzel Dabason a nyári táborral
kapcsolatban?
– Igen, mi mindenképp szeretnénk, ha jövőre meg tudnánk szervezni
a II. Dabasi Kézilabdatábort. Akár több turnussal is, mint idén. Sok
gyerek szeret kézilabdázni Dabason, és az idei tábor jó híre
remélhetőleg még több fiatalban kelti fel az érdeklődést a jövőre
nézve. Ráadásul nem csak Dabasról, hanem Alsónémediről,
Ráckevéről, Tápiószeléről is érkeztek táborozók, ami nagy öröm,
hogy ezzel nem csak helyi, hanem akár régiós szinten is kiemelt
program lehet az egyesületünk nyári tábora.
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FELKÉSZÜLÉS

A NYÁRON ELKEZDŐDÖTT A MUNKA FÉRFI FELNŐTT CSAPATUNKNÁL A SZEZONRA
A bajnoki szezon szeptember 11-én Egerben kezdődik csapatunk
számára. Hazai pályán ősszel az alábbi időpontokban lépnek pályára
a fiúk:
szeptember 18.:
Dabas VSE KC–Budakalász KZRT
október 16.:
Dabas VSE KC–Grundfos Tatabánya KC
október 30.:
Dabas VSE KC–FTC
november 20.:
Dabas VSE KC–Veszprémi KKFT

Július 12-én elkezdődött a munka férfi felnőtt csapatunknál a
2021/2022-es bajnoki szezonra.
Egy igencsak furcsa szezon tapasztalataival is felvértezve
kezdte meg felkészülését a következő NB I-es idényére férfi felnőtt
csapatunk. A cél és a koncepció változatlan, továbbra is meg kell
őrizni az első osztályú tagságot és azon belül felzárkózni a
bajnokság középmezőnyéhez, mindezt kizárólag magyar, fiatal,
tehetséges és motivált játékosokból álló csapattal. A keretben pár
változás történt: hatan távoztak és a két új érkező mellett újabb
saját nevelésű tehetségek kapnak lehetőséget a bemutatkozásra az
első osztályban, a felnőttek között.

A 2021/2022-es bajnoki szezon játékoskerete posztonként,
ABC sorrendben:
– kapusok: Holló Balázs, Pallag Péter, Szikora Gergely
– balszélsők: Katona Alex, Laurinyecz Balázs
– balátlövők: Horváth László Attila, Kende Péter, Koller Tamás
– irányítók: Török Ádám, Váczi Milán
– beállók: Burony Bence, Garajszki Gábor, Szöllősi Szabolcs
– jobbátlövő: Fekete Bálint
– jobbszélsők: Ács Tamás, Zatureczki Kevin
– vezetőedző: Tomori Győző
HAJRÁ DABAS!
#EgyuttVeletek #GyozelemAkaratBiztatas #HajraDabas
#DabasHandball

NYÁRON SEM PIHENTEK A HARCOSOK
Július 24-én a Shink yokushin
Karate Szervezet Kálóczi Branch-e
Siófokon tartotta soron következő
közgyűlését, melynek legfőbb
feladata az új elnökség meg
választása volt. A titkos szavazással
történő választást követően az új,
öttagú vezetésben helyet kapott a
Harcosok Klubjának vezetője,
shihan Ábrahám Edit is.

Augusztus 9-én viszont már a klub növendékeire várt
megmérettetés: a korábban elhalasztani kényszerült övvizsgára
jelentkezhettek karatékáink. 33 tagunk sorakozott fel a tatamin –
összesen 40 övfokozat megszerzésére került sor a technikai tudás
bemutatása és a küzdelmek után. 10 kyutól egészen 4 kyuig
vizsgáztak ez alkalommal növendékeink, a legfiatalabbaktól egészen
a felnőtt korosztályig.
Sok pihenésre nem is maradt idő, mivel augusztus 12-én kezdetét
vette az Arrabona Karate Klub és a Harcosok Klubja közös, négynapos

2021. szeptember

edzőtábora Győrben, ahol sensei Motzer Melinda és shihan Ábrahám
Edit mellett a többszörös Európa-bajnok és bajnoki helyezett litván
Brigita Gustaityte· is tréninget tartott a két egyesület növendékeinek.

Szeptemberben tovább folytatódik a munka az FC Dabas
Sportközpont–Wellis Sportparkban, hétfőn, szerdán és csütörtökön.
Várjuk minden érdeklődő jelentkezését a 06-70/376-3001-es
telefonszámon! Hajrá Harcosok!
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TRIATLON
Idén is tovább gyarapította Országos Bajnoki címeit a Dabasi
Szabadidő Sportegyesület. Az újonc 2. korosztályban versenyző
lányaink folytatták az előző évi sikereiket.
A Duatlon Országos Bajnokságon 2. helyezést értek el, a
Veresegyházon rendezett Aquatlon OB-n Országos Bajnokok
lettek, majd augusztus 7-én, Pécsett a Triatlon OB-n 2. helyen
végeztek.
Következő nap pedig a Triatlon Váltó Országos Bajnokságon
felszabadult, mosolygós versenyzéssel fölényes győzelmet arattak,
megszerezve így az idei második Országos Bajnoki címüket.

Z A L AT R I AT L O N O R S Z ÁG O S R A N G L I S TAV E R S E N Y
ZALAEGERSZEG
serdülő lányok:
9. Fabók Vivien
gyermek fiúk:
7. Bánvölgyi Barnabás
újonc 2. lányok:
6. Horváth Anna, 7. Virág Eszter
11. Magdó Míra
AQUATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VERESEGYHÁZ
újonc 2. lányok:
5. Horváth Anna
6. Virág Eszter
9. Magdó Míra

Triatlon Országos Bajnokság Pécs 2.hely

Triatlon Váltó Országos Bajnokság Pécs 1.hely

Külön öröm volt a lányok számára, hogy az érmeket Bicsák
Bence, a Tokiói olimpián 7. helyezett triatlonos adta át. Biztató, hogy
mind a három lány még jövőre is ebben a korosztályban szerepel.
A csapat tagjai: Horváth Anna, Virág Eszter, Magdó Míra
Kiemelkedően szerepelt és versenyről versenyre egyre jobb
eredményeket ért el Bánvölgyi Barnabás, aki a gyermek
korcsoportban az országos ranglistán 8. helyen végzett.
Fabók Eszter a Duatlon Országos Bajnokságon óriási
küzdelemben 3. helyezést ért el, így a ranglistán is jó pozícióban
várja az őszi utolsó ranglistaversenyt.

SPORTOLNA TRIATLON FESZTIVÁL ORSZÁGOS
RANGLISTAVERSENY FADD–DOMBORI
Gyermek fiúk:
5. Bánvölgyi Barnabás
újonc 2. lányok:
4. Virág Eszter, 6. Horváth Anna
9. Magdó Míra
TRIATLON ORSZÁGOS BAJNOKSÁG PÉCS
gyermek fiúk:
9. Bánvölgyi Barnabás
újonc 2. lányok:
9. Virág Eszter, 11. Horváth Anna

További kiemelkedő eredmények:
TISZA TRIATLON ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY
TISZAÚJVÁROS
serdülő lányok:
4. Fabók Eszter, 5. Fabók Vivien
újonc 2. lányok:
9. Horváth Anna, 11. Virág Eszter
BÚI TRIATLON ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY
LENGYELTÓTI
serdülő lányok:
8. Fabók Vivien, 10. Fabók Eszter
újonc 2. lányok:
9. Virág Eszter
MOGYI TRIATLON ORSZÁGOS RANGLISTAVERSENY BAJA
újonc 2. lányok:
7. Horváth Anna, 12. Virág Eszter
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Ebben az évben még egy versenyünk van szeptember végén,
Ajkán, Duatlon Országos Ranglistaverseny.
Köszönjük a szülők támogatását, segítségükkel ebben a nehéz
időszakban is sikerült jól szerepelni a versenyeken. Külön köszönjük
Virág Zsolt segítségét, hogy új versenymezeket vásárolhattunk.
Versenyzőink a 2021-es évben: Horváth Anna, Virág Eszter,
Magdó Míra, Bánvölgyi Blanka, Bánvölgyi Barnabás, Virág Zalán,
Fabók Eszter, Fabók Vivien, Bánvölgyi Bence, Bánki András,
Domonkos Móna, Farkas Levente, Polosca Viktória, Gavló József,
Szegfi Csongor, Fördős Péter, Hizsnyai Rita, Fabók Ferenc, dr. Izsa
Szabolcs, Gyónfalvi László,
Edzők: Lorántfyné Horváth Ildikó, Fabók Ferenc, Várdai Zoltán
Várdai Zoltán
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Bontási hulladék és építési sitt
konténeres elszállítása.
Homok és sóder kiszállítást,
bontási munkákat vállalunk.
Egyénileg beszállított sitt
és zölhulladék átvétele Dabason.

2021. szeptember
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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.

