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Kapui Ágota:

Odaát

Párkáink most új sorsokat szabnak,
átsző mindent lassú tér-idő –
gránitlapba vésett fogadalmak,
véletlenbe botló kockakő.
Szavaim a földről fölemelnek,
emlékekből adnak rád ruhát,
ártatlan vagy újra mint a gyermek,
testetlen, s a lelked odaát.
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TRIANON

J

Fotók | Karlik Dóra

únius 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, a Trianoni döntés
98. évfordulójáról emlékeztünk meg Sáriban, az országzászlónál.
Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy közeledve a trianoni békediktátum 100. évfordulójához, egyre nagyobb
szükség van Trianon politikai és erkölcsi újraértékelésére. Kitért arra
is, hogy a magyar nemzet tagjai sok dologban különböznek egymástól, akár a meggyszemek a fán, mégis mindannyiunkat összeköt
a szülőföldünk, nyelvünk, kultúránk, nemzeti hovatartozásunk.
Az ünnepi műsorban első világháborús katonadalokat hallgathattunk a Pilinke Énekegyüttes előadásában, Solymosi Borbála vezetésével, közreműködtek továbbá a Múzsák Alapfokú Művészeti
Iskola rézfúvósai, valamint Pásztor Sára versmondó. A megemlékezésen hagyományosan részt vettek a Határtalanul program keretében Erdélybe utazó hetedik osztályos dabasi diákok is.
Az ünnepélyes koszorúzást követően Hermann László ljubljanai
képzőművésznek nyílt kiállítása a Kossuth Ház Galériában, Séta a
versailles-i parkban címmel. A kiállítást dr. Bence László lendvai író,
költő, műfordító nyitotta meg.
Feldman

Gyóni Gézára emlékeztünk
„Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját”

H

osszú évtizedek óta tisztelettel és
méltósággal emlékezünk meg
június végén Gyóni Gézáról, a város költőjéről, aki haláláig ragaszkodott szülőföldjéhez, a béke katonájáról, aki mindvégig hű
maradt hitéhez és hazájához.
Idén sem volt ez másként, hiszen szülőháza mellett, a számára olyan kedves evangélikus templomban Dr. Varga Gyöngyi,
tanszékvezető Malakiás próféta példáján
keresztül mutatta be, hogy életünkben az
egyik legfontosabb érték a hűség. A hűség
képlete nem más, mint a szeretet szorozva
az idővel. A lelkészasszony a jelenlévőknek

2

Jelenések könyve 2, 8

egy kis „házi feladatot” adott, amit most
tovább adnék az olvasóknak: „mindenki
szedje össze gondolatában azt a tíz
embert, akik kitartottak, kitartanak mellettünk és akiktől nagyon sokat kaptunk.”
Becsüljük meg, szeressük és legyünk hálásak értük.
Gerendás Péter előadóművészt is megihlették Gyóni Géza sorai, gondolatai, és a
megemlékezésen gitárkísérettel énekelte el
a Vendég a szobámban, valamint a Csend
című költeményt. Hornyák András, a kis
mesemondóból érett ifjúvá lett diák elszavalta a Csodák című verset.

Kőszegi Zoltán folytatta az istentiszteleten elhangzott gondolatmenetet, és azt
kérte, legyünk hűségesek Gyóni Gézához,
maradjunk hűségesek Kapui Ágotához,
legyünk lojálisak egymáshoz és Istenhez
egyaránt.
Mostantól június végén mindig meg
fogunk emlékezni Kapui Ágotáról, a költőről, aki mindenkor hűséges volt szülőföldjéhez, Erdélyhez, a tanárról, aki éveken át
kitartóan adta tovább az anyanyelv szeretetét, az emberről, aki hűen szolgálta otthonát, Dabast.
K. D.
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Pizzaparti

D

alpolgármestere érdemelte ki az elismerést. A Pizzapartit Benji,
a 2014-es X-Faktor sztárjának koncertje zárta.
		
F. L.

Fotók | Karlik Dóra

abas Város Önkormányzata a június 16-án, a Dabasi
Strandon megszervezett Pizzapartin köszöntötte a település kitűnő tanulóit. Ez az esemény volt egyben a Dabasi Strand
2018-as szezonnyitója is. A kiváló tanulmányi eredmények elismeréseként a díszoklevél mellé egy, az idei nyári szünetre szóló, tízalkalmas strandbelépőt is kaptak a gyerekek. Kőszegi Zoltán polgármester köszöntőjében arra kérte a díjazottakat, hogy a vakációt
töltsék meg tartalommal, és figyeljenek arra, hogy a „kütyük”
helyett a személyes kapcsolatokat ápolják.
Idén is ezen az eseményen adták át az Év dabasi diákja kitüntetést, amelyet általános iskolás kategóriában Bozsik Henrietta,
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola végzős diákja vehetett
át. Középiskolás kategóriában Tarr Petra, a dabasi Táncsics
Mihály Gimnázium idén érettségiző tanulója, a GYIÖK

Babmanó és Borsótündér

A

z idei ünnepi könyvhétre készült el
Bá b el Antónia Babman ó é s
Borsótündér, Összhangban a természettel
című újabb mesekönyve, amelyet a Katica
Könyv Műhely adott ki a szerző illusztrá
cióival. A budapesti Vörösmarty tér után a

Dabasi olvasóközönség is megismerhette
az értékes ökogazdálkodási tippeket,
receptkártyákat is tartalmazó könyvet a
Halász Móricz-kúriában megrendezett
június 15-i könyvbemutatón.

Szeretettel ajánljuk a kötetet kicsiknek
és nagyoknak egyaránt, Petrőcz Éva,
Kossuth-díjas költő, műfordító, irodalomtörténész recenziójával, melyet a kultúra
rovatban olvashatnak a 22. oldalon.
szerk.
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FIVA
veterán motoros rally
a Gyóni Betonon

Fotók | Karlik Balázs

A nemzetközi veteránjárművek szervezete, a FIVA, városunkban rendezte meg éves
nemzetközi motoros rally-ját. Az eseményre száz veterán jármű érkezett külföldről és
megannyi résztvevő csatlakozott hazánkból.

A

rally időpontjára elkészült a gyóni egyenes Vasút utcai csomópontja, valamint a London vendéglő felé vezető szakasza. Június 24-én délelőtt történelmi jelentőségű futamnak lehettek szemtanúi mindazok, akik ellátogattak az eseményre, hiszen
közel 80 év után ismét motoros versenyt tartottak az egykor méltán nagyhírű versenypályán. A program szervezését a nemzetközi
szervezet mellett a MAVAMSZ, a Magyar Veteránosok Szövetsége,
a Fóti Motorbarátok Köre és önkormányzatunk is segítette.
A délelőtti program a London étterem falán elhelyezett
Fernihough-emlékműnél tartott ünnepséggel kezdődött, ahol
Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Figler Albert a Fóti
Motorbarátok Körének elnöke mondott ünnepi köszöntőt. Ezt
követte a rendhagyó veterán futam, amelynek keretében a lezárt
útszakaszon két Brough Superior mérte össze gyorsaságát. Ezek
egyike egy 1932-es gyártmányú motor volt, ugyanolyan, mint amilyennel Eric Fernihough versenyzett 1938-ban, valamint egy, az

eredeti alapján elkészült 2016-os új
gyártmányú motorkülönlegesség.
Az eseményen jelen volt Péli
Lászlóné, Marika néni, aki mint az
egykori versenyek utolsó élő szemtanúja megoszthatta a jelenlévőkkel
emlékeit, és Kőszegi Zoltán polgármesterrel közösen adta át a babérkoszorúkat a versenyzőknek. A résztvevőket és a
szervezőket a nemzetközi szervezet is díjazta, Palmino
Poli, a FIVA motoros szakosztályának elnöke és Andrew Steers a
szakosztály titkára adott át rangos elismeréseket.
A gyóni rekordpálya jelentőségét a szervezők részéről is többen
méltatták, kihangsúlyozva, hogy történeti jelentőséggel bíró
műszaki emlékünk, amely megvédendő örökségünk.
F. L.

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Július 11. – Miloszerni Vendégház – népi játékok kipróbálása
Július 18. – Sári babák kiállítás megtekintése (Mráz Mátyásné alkotásai)
Július 25. – Gombay–Dinnyés-kúria – Dabasi Érték- és Levéltár
Augusztus 1. – Borzasi Kápolna
Augusztus 8. – Dinnyés-emlékszoba
Szerdánként 18.00 órától a rendőrség mögötti
parkolóból indul a városnéző kisvonat.
Minden héten a város különböző pontjaira látogathatnak el
az érdeklődők!
Információ: 06-29/561-282
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Semmelweis-Nap

S

emmelweis Ignác születésének 200.
évfordulójára emlékezve köszöntötte
a település önkormányzata a város egészs é gü g yi d ol g ozó i t. A z e s em é nyen
Klemencz Györgyné intézményvezető az
intézet történetének mérföldköveit idézte
fel, majd egyperces csenddel adóztak Kapui
Ágota emlékének. Dr. Sándor István főorvos ezt követően megemlékezett Semmel
weis Ignácról, valamint bemutatta az egynapos sebészet működését az elmúlt 10 év
statisztikái alapján. Kőszegi Zoltán polgármester a dolgozók egészéves szolgálatáért
mondott köszönetet, kiemelve, hogy az
egészségügy országosan és városi szinten is

a legfontosabb stratégiai ágazatok közé
tartozik.
Az ünnep alkalmából Kátai Ferencné, a
védőnői szakszolgálat vezetője egy új
nagyértékű hallásvizsgáló készüléket vehetett át, amely a kisgyermekek korai szűrését
segíti.
A Dabas Egészségügyéért Dr. Halász
Géza-díjat dr. Jákli Györgyi, gyermekgyó
gyász vehette át, aki több mint 20 éve dolgozik fáradhatatlanul a gyóni körzet gyermekgyógyászaként a betegek megelégedésére. Csonka Lászlónénak is köszönetet
mondtak a doktornő mellett végzett munkájáért.

Fotó | Karlik Dóra

a szakorvosi rendelőintézetben

Az ünnepi műsort Demeniv Mihály harmonikaművész, a Virtuózok tehetségkutató műsor különdíjasa adta.
szerk.

Szent Iván-éji mulatság
Szent Iván éjjele a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka. A nyári napfordulóhoz társítják, a sötétség az
elmúlást, a fény a megújulást jelentette. Ilyenkor országszerte fellobbannak a fáklyák, tüzek. A tűz nem
véletlenül vált a világosság, a tisztaság, az egészség, a szenvedély, az elevenség, a szerelem és az örök
megújulás jelképévé a magyar hiedelemvilágban. A nyári napfordulóra eső Keresztelő Szent János
ünnepe az ötödik században vált elterjedtté, s a keresztény ünnep magába olvasztotta mindazokat a hiedelmeket és rítusokat, amelyek korábban a különböző népeknél a nyári napfordulóhoz kapcsolódtak.

J

únius 23-án este 8 órától a Levendula
ház Közösségi Színtér és Értéktárban
idén először került megrendezésre a Szent
Iván-éji mulatság. Este 8 órától vártuk a
város apraját-nagyját, hogy együtt ünnepelhessünk velük ezen a varázslatos éjszakán. A hideg éjszaka ellenére nagyon
sokan látogattak el a Levendulaházba,
ahol a dabasi Desszert-szalon munkatársai
különleges italokkal, süteményekkel, a
Vogtland pékség munkatársai pedig az
udvarban található kemencében frissen

sült kenyérlángossal kedveskedtek.
A program Rafael Csaba vajisnava teológus, asztrológus előadásával kezdődött,
majd Rafael Henrietta, Tóth Luca Réka és
zenekara varázsolta el a közönséget.
A színpadon fellépett még Oman Ágnes
népdalénekes, valamint Böjte-Szatmári
Réka és Böjte-Szatmári Zoltán is.
Este 10 órakor fellobbantak Szent Iván-éj
lángjai és fáklyái, majd a tűz körül Kovács
László és Solymosi Borbála népzenész
vezetésével, Böjte-Szatmári Réka és Zoltán

segítségével moldvai táncokat próbálhattak ki a nézők. A táncmulatság után, amikor a tűz hatalmas lángjai alábbhagytak, a
bátrabbak megpróbálkozhattak a tűz átugrásával is.
Ezt követően Buncsák Zoltánt köszönthettük a színpadon, aki fantasztikus hangjával kápráztatott el mindenkit.
Éjfélkor Nyíri Máté csillagászati bemutatójával és a csillagos égbolt kémlelésével
ért véget a mulatság.
Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek
és velünk ünnepeltek, valamint külön
köszönet a Rádió Dabasnak és munkatársainak!
Jurácsik Andrea
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Dabasi Újság

„Két dátum között a létünk kifeszítve…”. Ezt írta. Így kezdődött
az egyik verse. Az egyik dátumot tudta, azonban arra nem
számított, hogy június 19. lesz a másik. Senki nem számított
rá. Amikor jött az első információ, hogy baleset történt a 405ös úton Újlengyel magasságában, még mindenki távolinak,
„csak” egy újabb tragikus hírnek gondolta az eseményt.
Aztán hivatalosan is megerősítették: a baleset helyszínén
elhunyt áldozat Kapui Ágota, a Dabasi Újság főszerkesztője.

„Annyi mindent
nem beszéltünk még meg…”
J
únius 19-e pont úgy indult, mint az
összes többi. Az adásnap elindult, váltottuk egymást a műsorvezetői székben.
Tettük a dolgunkat. A Dabasi Újság lapzártája pedig vészesen közeledett… Ez egy
kicsit nyomasztott minket. Mit tegyünk
bele? Mi kerüljön papírra egy éterben úszó
témából? A rádió azonnali műfaj, ha a gép
jelez, meg kell szólalnunk, de azért egy cikk
megírását lehet halogatni. Egészen a végsőkig, főleg, ha a főszerkesztőtől mindig ki
lehet csikarni egy-két plusz napot. Arra is
gondoltunk, hogy szólunk Ágotának, hogy
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nyári szünetre megyünk, majd írunk szeptemberben.
Nem. Most még nem megyünk nyári
szünetre. Ezt megcsináljuk, mert tartozunk a
cikkel. Lapzárta van.
Ágotát sokan közülünk a Táncsicsból
ismerték. 1988-ban kezdett itt tanítani.
„Tizennégy évig tanított iskolánkban francia
nyelvet és magyart. Színész tanítványaival
mindkét nyelven játszott, és egykori diákjai
között van, akinek a színpad a »világot jelentő deszkákat« jelenti ma is. 2002-ben váltott
munkahelyet, de a kapcsolat nem szakadt

meg Vele. Szomszédok voltunk, kollégák,
barátok maradtunk” – így búcsúzik tőle
Pásztor Gergely igazgató.
Igen, a világot jelentő deszkák. Erika nem
talált szavakat: „Leírom… kitörlöm… nincs
jó mondat… nagyon sokat köszönök
neked… csodálatos, hogy voltál és elképzelhetetlen, hogy nem vagy…”.
Anna csak remélte, „hogy mindenkinek
volt, van legalább egy olyan pedagógus az
életében, aki valódi érdeklődéssel, kíváncsisággal fordult felé. Aki, ha felfedezte azt,
hogy mihez van igazán képességed, azt

2018. július
elmondta, és abba az irányba mindig és
minden áron terelgetett. Még akkor is,
amikor számodra már veszni látszik az
álom, és te már lemondtál róla. Látszólag
megbékéltél azzal, hogy van, ami nem jön
össze, és akkor inkább bölcsen választod a
biztosabb, de kevésbe hivatás jellegű utat.
Összefutsz vele, kedvesen végighallgatja a
megbékélt énedet, bólogat, mosolyog, és
nem bírja ki, hogy ne mondja el azt, amit ő
biztosan érez, hogy »hidd el, aki ilyen hatással van az emberekre a hangjával, a beszédével, a mozgásával, a lényével,
abból

akkor is színész, előadóművész kell, hogy
legyen!«
Mindenkinek kívánok egy ilyen pedagógust, egy ilyen embertársat, egy Kapui
Ágotát! Nélküle semmi sem így lenne...”
Dóra, egykori kollégánk talán a legszorosabb kapcsolatot ápolta vele. A tanár-diák
kapcsolat mára
barátsággá

ség. Vigyázok arra, hogy ne szálljak el attól,
ami velem történt. Ha eddig éltem volna, ez
megkoronázta volna az életemet. De szándékomban áll még legalább ennyit élni…
Ezeket a pillanatokat meg kell becsülnöm.
Feltámadtak a költői ambícióim. Jönnek a
szavak, verssé formálódnak, remélem, lesz
folytatás. A verseim érett emberekhez szólnak. Annyi fájdalom van bennük, hogy éretlen fejjel ezt nem lehet megérteni. Meg is
kapom sokszor, hogy szomorúak a
költeményeim. Számomra egy vers az
szomorú. Nem tudok vidámat felidézni. Számomra az a vers, amiben kijön-

Ágot áva l
kapcsolatban

sű-

rűn eszünkbe jut Wass

mélyült. „A pedagógusból
később főnököm, kollégám,
juk elválasztani a kettőt. Ricsivel
barátom, olykor a pótanyánk lettél.
Mennyi átbeszélgetett, olykor átvibeszélgettek erről:
tázott óra, mennyi sok közös
– Ki is lehetne Wass Albertnek jobb
kaland, utazás, nevetés, emlék…
ismerője, mint Ön, hiszen irodalomtaNem ezt beszéltük meg! Azt
nár és mindketten Erdélyből érkeztek.
beszéltük, hogy hétfőn lapzár– Tanárként Wass Albertet nem tudnám
ta. Meg azt is, hogy el kellene
méltatni, hiszen nem tanultuk. Néha-néha
menni megnézni azt a darajutottunk hozzá egy-egy könyvhöz. Lopva a
bot. Meg, hogy majd véleszüleink adták a kezünkbe, hogy olvassuk
ményezed az irományom.
el. A rendszerváltás után kezdték őt bizoMeg az új kötet, meg kép is
nyos körökben rehabilitálni. A műveit nem
kellene…
Nem ezt beszéltük meg.
lehet nem szeretni, hiszen ezekből egyfajta
Annyi
mindent nem beszélszeretet, elkötelezettség és életöröm sugártünk még meg.”
zik a szomorúság mellett. Ha elolvassuk
Albert is. Valahogy nem tud-

a műveit, rájövünk, hogy minden történelmi Magyarországon élő nemzetiségről nagyon nagy szeretettel
ír. Minden regényében arról
van szó, hogy mennyire
kötődik a hazájához,
Erdélyhez.

2015 végén megjelent Ágota
A másik oldal című verseskötete.
A kötet sokat késett. Ebben egyesítette élete két oldalát. A DabasTV MásKÉP
című műsorában így vallott erről: „A kötet
bemutatója nagy pillanat volt… Nagyon
munkálkodott bennem ugyanakkor a két-

nek az érzelmek, feloldja a blokkokat bennem. Vidám ember vagyok, de ezeket a
problémákat fel kell oldani, elengedni és
kész. Egyfajta terápia ez. Azt a sok dolgot,
amit átéltem, fel kell dolgozni.”
Nem igazán tudjuk, hogyan zárjuk ezt az
írást. Annyi mindent lehetne még mondani.
Wass Albert szavaival búcsúzunk mi, a Rádió
Dabas jelenlegi és egykori munkatársai:
„…aki meghal, azt ott ássák el az otthoni
temetőkben, ahol holdtöltekor a holtak
lelke kiülhet a sírok tetejére, s onnan nézheti
az ismerős falut, meg a hegyet, meg mindent s láthassa, hogy minden ott van a
maga helyén. Meg tavasszal, mint most sok
kicsi gyökér leér oda ahhoz, aki halott, s aki
odalenn van, az megérzi ebből, hogy az élet
halad a maga rendes útján tovább. Ez az,
amit úgy nevezünk, hogy az Isten nyugosztalja.”
Összeállította:
Ordasi Brigitta, Moldován Ágnes
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városunk legidősebb lakói
Balog Vincéné (Gombár Ilona)
1925. 06. 12.
Juhász Ferencné (Noszvagyi Julianna) 1927. 06. 24.
Héjj Istvánné (Rózsa Valéria)
1928. 06. 25.

93 éves
91 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

városunk legifjabb lakói
Baba
Pásztor Botond
Lőrinczy Vivien
Nagy Csenge
Zadunajszki Nóra
Czető Natasa
Kancsár Léna
Szabó Áron
Strupka Dóra
Farkas Tibor Ferenc
Durai Dominik
Varga Vince
Kovács Natasa Nikolett
Batuska Milán
Hóra Gábor

Született		
Édesanya
2018. 04. 05. Csébi Orsolya
2018. 05. 12. Lőrinczy Nikoletta
2018. 05. 30.	Banya Beáta
2018. 05. 23.	Keszegova Klaudia
2018. 05. 15.	Kecskés Mónika
2018. 06. 05.	Rapcsák Anett
2018. 06. 07. Tóth Anita
2018. 06. 09.	Karlik Piroska
2018. 06. 11.	Szkicsák-Hébel Regina
2018. 06. 17.
Petra Éva
2018. 06. 13.	Knitlhoffer Kata
2018. 06. 16. Pálinkás Nikolett
2018. 06. 08.	Bognár Erzsébet
2018. 06. 23.	Kmetyó Anikó

Jézus-szobor Avatása

A

z év leghosszabb napján, június 21-én, délben felavatták az Áldos Hagyományőrző Egyesület és Ronga
József által megálmodott és pénzadományokból kivitelezett
Jézus Urunk szobrot, amit ifj. Szabó István szobrász alkotott.
A korábbi ásatások bizonyították, hogy korábban egy pusztatemplom állt a dombon. A magánterületen megvalósult
kegyhely felavatásában résztvevők kiemelték, hogy a Jézusba
vetett hitünk képes átsegíteni a gondokon és megtalálni az
élet értelmét.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Átrium Idősek Otthona
– egy CSODA Dabas szívében

A

mi családunk már megtapasztalta, hogy a betegekért – legyen az
fekvő, járóképes vagy elesett – erejükön
felül mindent megtesznek, hogy állapotukhoz mérten jól érezzék magukat.
Anyósom 2 évig volt ebben az otthonban, mikor odakerült, nem tudott az ágyból kikelni. Türelemmel voltak felé, etették,
ellátták, félóránként mentek be hozzá,
hogy igyon, vagy csak megbizonyosodni,
jól van-e. Naponta többször mentünk,
hiszen az otthon a szomszédunkban van.
Mindig tisztaság volt, készségesek voltak
az ápolók és a vezetők is.
Most egy újabb igazolása volt, hogy a
színvonal nem változott, az odaadás, a
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figyelem és a tisztaság megmaradt. A 87
éves édesapámnak csípőprotézist építettek be. Három héttel később megbotlott,
csípőtől térdig V-alakban eltört a combcsontja. A kórházban, ahol műtötték, úgy
legyengült, hogy a fejét sem tudta megemelni, és azt sem tudta, hol van.
Édesanyámat ekkor operálták érszűkülettel. Megkértük a kórházat, hogy apukámat legalább 2 hétre – míg anyukám hazajöhet – tegyék át a rehabilitációra, ahol van
gyógytorna, és felerősödik. Sajnos a rehab
helyett az elfekvőbe került, ahol 1 hét alatt
még jobban legyengült. Ekkor jött az otthontól a segítség. Behozhattuk annak ellenére, hogy lehet, csak 1 hónapig lesz itt.

Ma, kicsit több mint 3 hét után, megerősödve vihettük haza.
Kaptunk egy ápolási ágyat és kerekes
széket is kölcsön, amíg újra járóképes lesz.
Mindennap többször ott voltam, de
senki sem tette szóvá, készségesek voltak
velem is, és láthattam reggeltől estig,
milyen megfeszített munkát végeznek
egész nap, panasz nélkül.
Mondhatom, nagyon nehéz a munkájuk fizikailag és lelkileg is.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult, hogy apukám újra otthon lehessen.
Horváth Jánosné
egy hálás hozzátartozó

2018. július									

Gondoskodás éve

Kik dolgoznak a mentőautón és
hogyan hívjunk segítséget?
Bevezetés
A mentő, mint ahogy a neve is sugallja, segít a bajba jutott embereken. Ugyanakkor laikusoknak, de még szakdolgozóknak sem
mindig világos, hogy mentőhívás esetén kik az ellátók és milyen
típusú mentőegység érkezik a helyszínre.
Melyek a legfontosabb szabályok?
Elsődleges, általános jogszabály a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, a 5/2006 (II. 7.) Eüm. rendelet a mentésről.
A sürgősségi ellátásban megkülönböztetünk: szakképesítéssel
nem rendelkező mentőápolót, szakképesítéssel (OKJ) rendelkező
mentőápolót, szakképesítéssel rendelkező más ápolót,
mentőtechnikust, mentőtisztet, hatodéves orvostanhallgatót (jogi
státuszt tisztázásra vár), orvost és oxyológus szakorvost.
Mi számít mentésnek?
Mentésnek minősül: személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén, ha életveszély vagy annak gyanúja áll
fenn, szülészeti esemény során, ha az erős fájdalom vagy egyéb
súlyos heveny tünet csillapítása sürgős orvosi beavatkozást igényel, az orvos által rendelt sürgős (azonnali vagy 2 órán belüli),
illetve sürgősségtől függetlenül a mentési készenlétet igénylő
őrzött szállítás, vér- és donorszállítás.
Ki hívhat mentőt?
Mentőt bárki hívhat, nem kell hozzá szakképesítés. Amennyiben
az egyén a sürgős szükséget úgy ítéli meg, hogy mentő segítségre szorul, a mentőhívást kezdeményezheti. A szolgálatvezető
(nem diszpécser!) kikérdezi a telefonálót, és megpróbálja a legmagasabb szintű elérhető mentőegységet a helyszínre küldeni.
Amikor segítséget hívunk ebben a sorrendben tegyük: mi történt,
hol történt, kell-e műszaki mentés, ha balesetről van szó, egy vagy
esetleg több sérült van? Ezután válaszoljunk a szolgálatvezető kérdéseire. Hívószámok: 104, 112.
Kik dolgoznak a mentőautón?
A sürgősségi ellátásban megkülönböztetünk: mentőszakápolót,
mentőtechnikust, mentőtisztet, orvost és szakorvost.
Mentőgépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki a megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és jártas bizonyos ellátásokban (az OMSZ belső képzését elsajátította).
Mentőápolóként foglalkoztatható, aki a jogszabályban meghatározott mentőápolói szakképesítéssel, illetve ennek megszerzéséig „minimumvizsgával” rendelkezik. A szakképesített mentőápoló megfigyelést, betegvizsgálatot végez, team tagjaként, illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és ellátásában.
Felhatalmazás birtokában önállóan gyógyszerel, intravénás folyadékpótlást végez, beteget szállít, segítséget nyújt a beteg élettani

szükségleteinek kielégítésében, elősegíti, biztosítja a sürgősségi
betegellátás feltételeit.
A mentőtechnikus tulajdonképpen egy emelt szintű képzésben
részt vett mentőszakápoló, aki azontúl, hogy beavatkozik, még
PÁV-1 képesítéssel is rendelkezik, így megkülönböztető jelzéssel
rendelkező gépjárművet is vezethet.
Mentőtisztként az foglalkoztatható, aki felsőoktatási intézmény
mentőtiszt szakán alapdiplomát (Bsc) vagy ezzel egyenértékű diplomát szerzett Magyarországon vagy külföldön.
A mentőtiszt gyakorlatilag orvosi státuszban van a mentőautón,
sürgősségi orvosi beavatkozásokat végez, nemcsak a mentőautón, hanem sürgősségi osztályokon és orvosi ügyeletekben is dolgozhat.
Mentőorvosként esetkocsin az foglalkoztatható, aki az általános
orvosi diploma megszerzése után teljesítette a kötelező gyakorlatot. Rohamkocsin szakorvos dolgozhat.
Mentőegység típusok:
1. mentőgépkocsi (személyzet: mentőszakápoló, mentő
gépkocsivezető)
2. esetkocsi (személyzet: mentőtiszt, mentőszakápoló, mentő
gépkocsivezető)
3. mentőtiszti kocsi (személyzet: mentőtiszt, mentőtechnikus)
4. rohamkocsi (mentőorvos, mentőszakápoló, mentő
gépkocsivezető).
A mentőorvosi kocsi és a rohamkocsi csak nagyon minimálisan
tér el felszerelésében a mentőtiszti kocsitól, vagy az
esetkocsitól.
5. különleges egységek: mentőhelikopter, mentőhajó,
újszülöttmentő, motoros mentő.
A Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi
Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. június 1. óta mentőorvosi
(mentőtiszti) kocsit üzemeltet Dabason és környékén adományokból, hiszen állami támogatást nem vehetünk igénybe.
Ünnepnapokon mentőgépkocsival is segítettük a sürgősségi
betegellátást. 2018. augusztus 1-jétől heti három nap egy
nagyon jól felszerelt mentőgépkocsival fogunk besegíteni a
sürgősségi ellátásba, amin szakképesített szakszemélyzet fog
szolgálatot teljesíteni.
Honlapunkon bővebb információt is talál minderről,
a www.dabasmok.hu oldalon.
Várjuk továbbra is a nagylelkű felajánlásokat!
A MOK csapata
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Házassági évfordulók
2018 júniusában kötöttek házasságot:
Június 1.	Molnár Enikő–Pantocsik János
	Gombár Krisztina–Cserna János
	Kis Brigitta–Szívos Sándor
Június 2.
Forgács Alexandra–Cserfalvi Bence Ákos
Június 8.	Stégner Alexandra–Hrabovszky Tamás
Június 15.	Maris Ilona–Balogh Csaba
Hriazik Anita–Szabó Zoltán
Harascsák Ildikó–Bakonyi Lajos Imre
Június 16.	Sztakó Márta–Volentér Norbert
Lukasik Tünde–Kosiba Ferenc
	Jusztin Georgina–Kovács Zsolt Mhály
Június 22.
Fabók Júlia–Zsitva Dávid
Tóth Vivien–Latyák Norbert
	Mesterházy Nóra Orsolya–Zlinszky Gergely
	Glonczi Zsanett–Surányi Ferenc
	Balogh Renáta–Bagócsi Balázs
Június 23.
Leiter Anett–Kovács Balázs
	Maczkó Ágnes–Botlik Gábor
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Június 1.
Pelikán Erzsébet–Városy Kálmán
Június 15.	Burián Terézia–Hornyák András
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Június 2.	Bennárik Ilona–Szabados Gábor
Június 16.	Medve Jolán–Végh József
Június 17.	Rácz Zsuzsanna–Somogyi Miklós
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Június 4.	Buzás Irén–Jenei Imre
Június 17.	Sponga Mária–Molnár József
Június 24.	Surman Éva–Dabasi László

25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Június 5.	Kancsár Teréz–Majer Csaba
Június 12.	Szász Jolán–Naszvadi Attila
	Mráz Gabriella Kamilla–Takács Zoltán
Június 19.	Mráz Magdolna–Fónagy István
Június 26.	Balog Julianna–Kászonyi Zoltán János
20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
Június 6.	Ecker Tünde–Zsíros Zoltán
Június 12.	Mráz Erika–Bozsik József
Június 13.
Csap Ibolya–Fekete Gyula
	Szabó Henriett–Babos József
Június 20.	Vörös Anikó–Szabó Gábor
Június 26.
Lantos Zsuzsa–Szilágyi Zsolt
Június 27.	Gattyán Katalin–Petrányi László
	Balogh Zsuzsanna–Juhász Tamás
	Vitányi Tünde–Balogh István
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Június 7.	Seregély Tímea–Tóthegyi László István
Farkas Julianna–Erős Gábor
Június 13.
Ordasi Viktória–Harminc Péter
Június 20.	Guttyán Viktória–Karlecz Zoltán László
Június 21.	Vilimek Marietta–Bukovszki Mihály
	Zsóri Erika–Krigel Miklós
	Mráz Mária–Molnár Zsolt
Pálfy Katalin–Szántó István
Június 28.
Lantos Katalin Ildikó–Kozma Miklós

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Levendula-Ház – Közösségi Színtér és Értéktár
2370 Dabas Lakos doktor utca 27. | Telefon: 06-70-337-08-30 | Jurácsik Andrea
E-mail: juracsik.andrea@dabas.hu
|
Facebook: Levendulaház
Gyógy-masszázs
minden héten hétfőn, kedden egész nap
Bejelentkezés: 06-70/604-0710-es telefon-

Városi

Nappali

gyászfeldolgozást segítő szakember
vezetésével. Előzetes bejelentkezés szükséges: 06-30/664-4986

számon Markó Tündénél

A Bábszínház, a baba-mama klub és
a ringató nyári szünet miatt átmenetileg nem kerül megrendezésre.
Gyászfeldolgozási, család és párkapcsolati terápia péntekenként
Sonkoly Zsuzsa család- és párterapeuta,
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A kúriában lehetőség van családi,
baráti összejövetelekre, üzleti megbeszélések, céges rendezvények
lebonyolítására, fotózásra.
Érdeklődni a 06-70/337-0830-as
telefonszámon lehet.

2018. július 								

Mindennapi életünk

KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
július havi programok

Kossuth Művelődési Központ | 2370 Dabas, Szent István u. 58. | Telefon: 29/360 237, +36 30/383 2738
E-mail – Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu | Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu | www.kmkdabas.hu
N y i t va t a r t á s: h ét fő: 8 –1 6 óráig | kedd: 8 –1 6 óráig | szerda: 8 –20 óráig | c sü tör tök: 8 –1 6 óráig |
péntek: 8–16 óráig | szombat, vasárnap: rendezvény szerint

Az intézmény augusztus 13–24. között zárva!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Örökmozgó napközis tábor II.
Időpont: július 16–20. (naponta 8–16 óráig)
Korosztály: 6–14 éveseknek
Részvételi díj: 8000 Ft/fő (tízórai, ebéd, uzsonna)
Program: Kreatív interaktív foglalkozások, kézműves foglalkozások, városi kirándulás, könyvtárlátogatás, csapatépítő játékok.

Délutáni szabadfoglalkozás: filmvetítés, hagyományos szabadtéri
játékok, foci, pingpong, tollaslabda.
Jelentkezési határidő: június 18., hétfő
A programokban a változtatás jogát fenntartjuk!

Egyéb foglalkozások:
Szépkorúak Dabasi Egyesülete: augusztus 4. szombat 16.00

Kossuth Ház Galéria és Kerekes László Alkotóház | 2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Te l e f o n : 0 6 -2 9 / 3 6 2 5 4 5 , 0 6 -3 0 / 5 3 4 1 1 3 8 | E - m a i l : D á g á n y J ó z s e f n é : g a l e r i a @ k m k d a b a s . h u
Nyitvatartás: hétfő, péntek: 13–17 óráig | kedd–csütörtök: 9–17 óráig | Hétvégén előre egyeztetett időpontban

Augusztus 6–17. között zárva az intézmény!

RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK:
Építészeti Értékek Dabason
– a klasszicista kúriák múltja és jelene
Dabas, a nyolc torony városa kiállítás

A gazdag dokumentációs kiállítás Dabas város kúriáit mutatja be,
archív és mai fotók felhasználásával. Emellett a dabasi templomok
építészeti és belsőépítészeti értékei láthatók fotókon.
Megtekinthető: augusztus 3-ig.

Halász Boldizsár Városi Könyvtár | 2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. (régi Zalka óvoda) | Tel.: 29/360-529
E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com | w w w.dabasikony v tar.hu | Megbízott szakmai vezető: Illy Noémi |
Nyitvatartás: hétfő–kedd, csütörtök–péntek: 10.00–18.00 | szerda: 14.00–18.00 | szombat: 9.00–12.00 |
vasárnap: zárva

A könyvtár 2018. július 30.–augusztus 20. között zárva tart!

Nemes-kúria

2370 Dabas, Bercsényi u. 1. | Telefon: 06-20/474-2443, Takács Lászlóné
E-mail: nemeskuriadabas@gmail.com | www.facebook.com/nemeskuria

Programunk:
– július 16–20.: Felsődabasi Karitász-tábor Fojta Péterné
vezetésével
– július 30.–augusztus 3.: Kis Cukrásztábor
Takács Lászlóné vezetésével
– július 26. (csütörtök)
16.30 – 18.30 óráig: kézműves foglalkozás

A kúriában lehetőség van családi, baráti összejövetelek,
esküvők, illetve céges rendezvények lebonyolítására
a díszteremben és a pincében egyaránt.
Ezzel kapcsolatban telefonon vagy e-mailben
lehet érdeklődni.
Lehetőség van továbbá esküvői fotózásra
a kúria parkjában, előre egyeztetett időpontban.
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Halász Móricz-kúria
július havi programok

2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. | Telefon: 06 -29/367-160 | 06 -70/396 -2863 | E-mail: tajolo@dabas.hu |
halaszmoriczkuria@gamil.com | Nyitvatartás: hétfő-péntek: 08.00–16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
A műemléképület külső-belső terei és kertje gyakran látogatott helyszín a KREATÍV ESKÜVŐI fotózásokhoz,
amelyhez célszerű a telefonos bejelentkezés.

Nyári programok
HÉTFŐ
16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
július 30.
HORGOLÓKLUB
július 23.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

18.00–20.00 óráig – SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ

Csütörtök

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.
információ: Halász Móricz-kúria

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató

Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző programjaival
és játékaival várja a látogatókat!

Kedd

Péntek

A felnőtt és a gyermek népdalkörök
próbái július hónapban szünetelnek

17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
július 20.
A hónap témája: Cserepek

Szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra tanár
Minden kezdőt és újrakezdőt
szeretettel vár!
16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

szombat
15.00 órától
a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
július 14. – Szabó Jánosné klubvezető

RUHASZOBOR-kiállításunk a nyári szünidőben
nyitvatartási időben és telefonos bejelentkezés szerint látogatható.

Levendulapárna-készítés
július 27. (péntek), 15 órától
Virágzik a levendula, itt az ideje nekilátni a
levendula párna, levendula zsákok, párnácskák készítésének. A néphit szerint a
levendula távol tartja tőlünk az ártó szellemeket, rontó erőket. Ezt azért gondolták,
mert a levendulának erős az illata. De ha
az ártó szellemeket nem is, a molyokat
biztosan távol tartja a szekrényünktől.
Foglalkozásvezető: Kajliné Ludányi Margit

A nyári szünetben a BABA-MAMA
KLUB helyszíne szerdánként 16.0018.00 óráig a Miloszerni Vendégház
– klubvezető: Erdélyiné Gáspár Ilona
védőnő

jelentkezését várjuk 8-14 éves korig,

2018. július - augusztus végéig
a szünidő alatt

MINDEN PÉNTEKEN
9-18 óráig

a

artistkid
Képzőművészeti műhely
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MILOSZERNI VENDÉGHÁZBAN
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.

Jelentkezni: Halász Móricz-kúriában
E-mail: halaszmoriczkuria@gmail.com
Telefon: +36 29 367 160 / +36 70 396 2863
Műhelyfoglalkozásokat vezeti: Viola Éva
Foglalkozások költsége: 500 Ft (anyag)

ALKOSS BÁTRAN!

Alkotni vágyó gyerekek (fiúk-lányok)

2018. július 								

Mindennapi életünk

Szőlősi Közösségi színtér rendszeres programok
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban
az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés – dr. Tarr
Erika, a 6. számú új háziorvosi körzet
orvosa

12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr Erika,

Július 23–27-ig nyári napközis

a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa

gyermektábort tart

17.00–19.00 Kézimunkakör

a Közösségi Házban

(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)

Széllné Feldman Gabriella

páros héten

Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)

óvodapedagógus

Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági

Csütörtök:

kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –

Vasárnap:

Farkasné Dallos Edina

17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub

10.00–12.00 Baba-mama klub –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)

egészségmegőrző torna
(Kovács Istvánné)

SÁRI Zarándok- és Kulturális Központ

D a b a s , M á n t e l e k i u . 8 . | t e l . : 0 6 -7 0 / 3 9 6 - 2 8 6 0 | E - m a i l : s a r i z a r a n d o k k o z p o n t @ g m a i l . c o m |
N yit vatar tás: h ét fő –péntek | h ét végén: rendez vény szerint | Munkatárs: V irág Ist vánné
Bazsalicska Citeracsoport
– péntek, 16.00–18.00 óráig

Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

Július 19. (csütörtök): 13.30–16.00 Véradás

50 éves érettségi találkozó
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban

J

únius 1-jén különleges alkalomra került
sor a Dabasi Táncsics Mihály Gim
náziumban, hiszen az elsőként érettségizett osztályok egyike tartotta osztálytalálkozóját.
Az egykori diákokat Pásztor Gergely
igazgató és Kőszegi Zoltán polgármester is
köszöntötte. A résztvevők a gimnázium
aulájában megemlékeztek az előző évben
elhunyt osztályfőnökükről, Sztavinovszky
Győzőről és eltávozott egykori osztálytársaikról, felidézték a gimnáziumi évek emlékeit.
Az évfordulós osztály tagjait szeretettel
köszöntjük a Dabasi Újság szerkesztősége
nevében.
F. L.
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ájus 28-án, éjjel fél egykor indultunk az Újlengyeli Általános
Iskola 7. osztályos tanulóival a Határtalanul Program keretein belül Barótra.

tük Benedek Elek szülőházát, majd megnéztük Etelka néni vízimalmát. Szerdán a reggeli után Vargyason a bútorfestő és fafaragó
Sütő-család munkáiban gyönyörködtünk, majd egész napos kirándulást tettünk a Vargyas-patak völgyébe. Vargyas településről a szorosig lovas szekereken jutottunk el. Helyi kísérő vezetésével bejártuk
a négy kilométer hosszú, sziklába vájt patakvölgyet, és megtekintettük az Orbán Balázs-barlangot.
A 4. napon reggeli után elutaztunk a Mohos-láphoz, a Szent
Anna-tóhoz, délután a Büdös-barlanghoz és az Apor lányok fere
dőjéhez túráztunk. Este közös sportprogramokon vettünk részt a
baróti diákokkal, ahol kéziztünk és fociztunk.

Az út során megálltunk a Királyhágónál, majd megtekintettük a
tordai sóbányát. A késő esti órákban érkeztünk meg a baróti Derzs
Panzióba.
A következő napon a helyi iskola 7. osztályának vendégei voltunk, ahol előadást hallgattunk Erdővidékről és a Gaál Mózes
Általános Iskoláról, valamint bemutattuk iskoláinkat is, majd a nagyajtai unitárius templomot néztük meg, ahol Fekete Levente lelkész
fogadott minket és tartott számunkra érdekes előadást. Később
Köpecre utaztunk, ahol nemzetiszínű szalagot kötöttünk az emlékműre. A helyszínen megemlékeztünk a „Baj van Köpecen” mondás
eredetéről is. Délután ellátogattunk Kisbaconba, ahol megtekintet-

Az utolsó kirándulásos napon ellátogatunk a kézdivásárhelyi
Gábor Áron-emlékműhöz és megtekintettük a Vigadót, amely színházként működik, majd tovább utaztunk Kovászna megye székhelyére, Sepsiszentgyörgyre, városnézést követően visszatérünk
Barótra és rövid pihenő után még ellátogattunk a szénégetőkhöz is.
Vacsora után közös programon vehettünk részt a baróti diákokkal.
Idegenvezetőnk Pájer György volt, aki színes beszámolókkal tette
még vonzóbbá ezt az egyébként is élményekben gazdag hetet számunkra.
Meitert Zsófia
Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

A Sári iskola diákjai Baróton

M

Miniszteri oklevélben részesült az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájának
és Kollégiumának egyik pedagógusa

I


skolánk fennállása óta a legmagasabb rangú kitüntetést az
idei évben Miksáné Záhonyi Mária ének-zene és történelem
szakos pedagógus kolléganőnk kapta a gyermek-és ifjúságvédelem területén végzett munkájáért. Az a megtiszteltetés érte, hogy
a tanév végén átvehette az Emberi Erőforrások Minisztériumának
elismerő oklevelét kiemelkedő szakmai tevékenységéért. A díjhoz
gratulálunk, munkájához további sok sikert kívánunk!
Stégner Péter
igazgató
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Határtalanul program keretein belül, nekünk is lehetőségünk nyílt ellátogatni Erdélybe, azon belül Barótra, és
emellett sok érdekes programon részt venni.
Korán elindultunk az iskola elől, és sok utazás után elértük
Barótot. Útközben megálltunk Segesváron, megnéztük a várat és az

tóhoz, majd megnéztük a Mohos-tőzegláp élővilágát. Egy kevés
túrázás után elérkeztünk a torjai Büdös-barlanghoz, majd az éppen
útba eső Apor lyányok feredőjénél pihentünk meg, a nap lezárásaképp pedig a barótiakkal felfedeztük Barótot. Másnap reggel
Vargyasra mentünk, ahol lovasszekerekkel vártak minket. Több, mint
egy óra szekerezés után elértünk a Vargyas-szorosba, ahol két barlangot látogattunk meg, név szerint a Lócsűr- és Orbán Balázsbarlangokat. A sok túra és barlangászás után Barótra érve az erdélyi
osztállyal sportdélutánt tartottunk. Az ötödik napon, korán reggel
elindultunk és megkoszorúztuk a kézdivásárhelyi Gábor Áron szobrot, majd a Haszmann Pál Múzeumban néztük meg a régiségeket,
ezt követően Sepsiszentgyörgyön meglátogattuk a Székely Nemzeti

óvárost. Ezt követően koszorúztunk Fehéregyházán, majd a következő megállónál a kőhalmi várat tekintettük meg. Megérkeztünk a
szállásra és elfoglaltuk a szobákat. Másnap reggel Vargyasra utaztunk, ahol egy bútorfestő műhelyt néztünk meg, majd ezután meglátogattuk a település unitárius templomát. Délután elmentünk
Kisbaconba, ahol a Benedek Elek-emlékházat tekintettük meg. Az
emlékház után az itteni vízimalmot néztük meg, majd egy közeli
feredőnél borvizet kóstoltunk. Ezután visszamentünk a szállásra,
ahol egymással ismertettünk meg erdélyi írókat és költőket. Szerdán
reggel meglátogattuk a baróti Gaál Mózes Általános Iskolát és megismerkedtünk a 7/d osztállyal. Délután elmentünk a Szent Anna-

Múzeumot. Ezután szabadidőt kaptunk, majd visszaindultunk
Barótra a búcsúbulinkra. Szombat reggel korán indultunk, útközben
megálltunk Farkaslakán és a tordai sóbányánál, majd hosszas utazás
után késő este hazaértünk.
Az utazás nagyon tartalmas és érdekes volt. Sok barátság született és néhány biztosan hosszútávú marad. Az erdélyi diákok nagyon
kedvesek és barátságosak, könnyen barátkoztunk velük, mert nyitottak voltak mindenre. Köszönjük az élményt mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájárult ahhoz, hogy eljuthassunk ide.
Kovács Kata és Kleineizl Nikolett
Újhartyáni Német Nemzetiségi Ált. Isk. 7. a osztályos tanulói

Újhartyáni diákok Baróton

A

Menő múmia

avagy ifjúsági regény Hegedűs Rita tollából

M

ájus utolsó hetében jelent meg Péntekné Hegedűs Rita ifjúsági kalandregénye a
Menő Múmia. A kötet az Irodalmi Rádió gondozásában került kiadásra. Emma titkos
naplója, ahogyan az alcím tanúskodik róla, egy tizenéves gimnazista kalandos történetét tárja
az olvasók elé, amelyben senki sem az, akinek elsőként látszik. Minden hétköznapi figurát
nagy történelmi titkok kötnek össze, amelyek egészen Egyiptomig vezetnek. A kötetben a tér
és az idő képlékennyé válik, és egy egyszerű toll segítségével időutazást kezdenek hőseink.
A gimnáziumban május 29-én bemutatott kötet – mely kiváló nyári olvasmányélmén�nyel szolgálhat – a szerzőnél kapható (Péntekné Hegedűs Rita: 0630/578-1466).
				
F. L.
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testületi hírek
Rendeletek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról és a szociális ellátásokról szóló
rendeleteket.
Elfogadta Dabas Város Önkormányzatának 2017. évi pénzügyi
beszámolójáról, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról és a
Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthonában igénybe vehető
nappali ellátásról és azok térítési díjáról szóló rendeleteket.
E jogszabályok a www.dabas.hu honlapon olvashatók.
Közbeszerzés:
Dabas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas, orvosi rendelők felújítása tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és az 1. részajánlat: Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása
és a 2. részajánlat: Dabasi-Szőlőben egészségház létesítése vonatkozásában az eljárás nyertesének a Kosiba és Társa Bt.-t nevezte meg.
Pályázatok:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „»Önkor
mányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén« című (PM_ONKORMUT_2018)
felhívásra a Dabas, József Attila u. felújítása a Vásártér és Kossuth
László utcák között” címmel pályázatot nyújtott be.
A testület „»Élhető terek és innovatív kezdeményezések a helyi
közösségek számára« című (VP6-19.2.1.-33-5-17) felhívásra a Dabasi
Ligetfesztivál” címmel, valamint Dabas, Szélmalom utca felújítására
pályázatot nyújtott be.
Beszámolók:
A testületi üléseken elfogadásra került a Dabasi Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ , a Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet, a 4 Szirom családi bölcsődehálózat a közművelődési, közgyűjteményi intézmények, Dabas Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság, a Rendőrkapitányság, a Pantheon Kft., a Malév
Horgász Egyesület, a Dabas Sportcsarnok Kft. a Dabasi Otthon
teremtő Kft., a DAKÖV Kft., az NHSZ Dabas Kft., a Kognitív
Hungary Kft. 2017. évi beszámolója.
A képviselőtestület jóváhagyta az Állami Számvevőszék jelentését és az azzal kapcsolatos intézkedési tervet, a jelentést a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a Dabas Város
Önkormányzatánál és intézményeinél végzett ellenőrzések elvégzéséről készült 2017. évi ellenőrzési jelentést.
Támogatások:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisebb
ségekért-Pro Minoritate Alapítvány részére a XXVIII. Bálványosi
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Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megszervezéséhez 50 000 Ft
támogatást, a Dabas Sportcsarnok Nonprofit Kft. részére a Városi
Strand működéséhez 3 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.
Egyebek:
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas
5417/8 hrsz.-ú kivett utat Lugas köznek nevezte el.
A képviselő-testület a 33/ 2010. (VII. 29.) – Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet hatálya alá tartozó
helyi védelem alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében a tulajdonosok a végzett munkák költségeinek fedezésére pályázatot nyújthattak be.
A képviselő-testület a 2017-ben támogatást elnyert pályázókkal
való elszámolást 2018. május 31-ről 2018. december 31-re módosítja.
A testület a fenntartásában működő Dabasi Bóbita Óvodát és a
Dabas-Gyóni Óvodát 2018. augusztus 1-jei hatállyal, egyesítéssel
(beolvadással) átalakítja oly módon, hogy a Dabasi Bóbita Óvoda
beolvad a Dabas-Gyóni Óvodába. Az egyesítéssel létrejött óvoda
neve augusztus 1-jétől Dabasi Egyesített Óvodák nevet kapja.
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2017/2018-as nevelési év nyári időszakában 2 hetes zárva tartást
engedélyezett a fenntartásában működő óvodák számára a takarítási, felújítási munkák, illetve a tanévkezdési felkészüléshez szükséges feladatok elvégzésére a következők szerint:
– Dabas-Gyóni Óvoda zárva tart: 07. 30 –08. 10. között.
A bezárás alatt az ügyeletet a Dabasi Bóbita Óvoda biztosítja.
– Dabasi Bóbita Óvoda zárva tart: 08.13–08. 24. között.
A bezárás alatt az ügyeletet a Dabas-Gyóni Óvoda biztosítja.
– A Dabas-Sári Óvoda Mánteleki út 6. szám alatti épülete zárva
tart 07. 30–08. 10. között. A bezárás alatt az ügyeletet a DabasSári Óvoda Napsugár Tagóvodája biztosítja.
– A Dabas-Sári Óvoda Napsugár Tagóvodája zárva tart 08. 13–08.
24. között. A bezárás alatt az ügyeletet a Dabas-Sári Óvoda
Mánteleki út 6. szám alatti épülete biztosítja.
A testület döntött az Év Dabasi Diákja Díj, a Köztisztviselői díj, a
Dabas egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj és a Dabas Ifjúságáért
Kászonyi Dániel-díj adományozása ügyében is.

Iroda kiadó!
Kiadóvá vált a Polgármesteri Hivatal
épületének földszintjén egy külön bejárattal rendelkező
iroda és a hozzá tartozó szociális helyiségek.
A bérlemény összesen 42 m² nagyságú.
Érdeklődni lehet a 06-29/561-250-es
telefonszámon.

2018. július 									

Hivatali szócső

Elhelyezték a szőlősi egészségház
alapkövét

Lakossági Felhívás!
Dabas Város Önkormányzata nevében tisztelettel
felhívjuk Dabas város és a környező települések
lakóinak figyelmét, hogy július 1-jétől a Dabas-Sári,
Mánteleki út 1. szám alatti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épülete felújítás miatt, előre láthatóan
2018. december végéig zárva tart.
Dr. Sásdi Endre felnőtt háziorvos július 2-ától a
2371 Dabas, Szent János út 120–122. (Régi Okmányiroda a Posta mellett, szemben az orvosi rendelővel)
szám alatti ideiglenesen kialakított rendelőben, a
megszokott rendelési időben lesz elérhető. Telefon és
e-mail bejelentkezés változatlan számokon érhető el.
Dr. Katona Edit házi gyermekorvos rendelése jú
lius 2-ától ideiglenesen a Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet 1. emeletén, a 105-ös számú rendelőhelyiségében lesz.

Fotók | Karlik Dóra

J

úliustól kezdetét veszi a Pest megyei kompenzációs alapból
elnyert támogatásból a Dabasi-szőlősi Egészségház építése a
PM_EUALAPELLATAS_2017/14 számú projekt keretében. A háziorvosi, gyermekorvosi rendelőt, védőnői tanácsadót és azok
kiszolgáló helyiségeit magában foglaló épület alapkövét június
27-én helyezték el ünnepélyes keretek között. Az eseményen
Feldman László önkormányzati képviselő köszöntötte a
megjelenteket, hangsúlyozta, hogy 20 éve, amióta elkészült az
településrész óvodája és a temploma, nem volt ekkora mértékű
intézményfejlesztés Szőlőben. Kőszegi Zoltán polgármester
beszédében a városrészek arányos fejlesztéséről beszélt, kiemelve, hogy idén a költségvetés egyik legjelentősebb fejlesztési forrása az egészségház megépítése, közel százmilliós tétel, amelynek
jelentős része pályázati forrás. Pánczél Károly országgyűlési képviselő az egy évvel ezelőtti sportpályaavatón mondott beszédére
utalva elmondta, hogy egy korábbi ígéret válik valóra az új létesítmény megépítésével, amely egyben jelzi, hogy fontos a vidék
Magyarországa, és ezekkel a fejlesztésekkel a vidéken élők életkörülményeit kívánja javítani a kormányzat. Az ünnepi alkalomra a
Szőlőkert Óvoda ovisai készültek kedves zenés-táncos összeállítással.
Az alapkövet Pánczél Károly, országgyűlési képviselő, Szabó
István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Kőszegi Zoltán, polgármester, Feldman László, képviselő, az intézmény
egészségügyi dolgozói, a tervező és a kivitelező, valamint a településrész legidősebb egykori egészségügyi
dolgozója helyezte el. Az alapkő elhelyezését követően
Szilágyi János, református lelkész mondott ünnepélyes

áldást, majd a résztvevők a művelődési házban Ligetvári István tervező tervismertetőjén vehettek
részt.
szerk.
Figyelem! A rendelési idő változik!
Hétfő: 8.30–11.30
Kedd: 8.30–11.30
Szerda: 9.00–11.30
Csütörtök: 12.00–15.00
Péntek: 8.30–11.30
Előjelentkezés: 06-30/389-19-23-as telefonszámon rendelési időben kérhető.
Fontos! A kartonozóban nem kell bejelentkezni!
Farkasné Dallos Edina a Dabas 1. sz. védőnői
körzet védőnője július 2-ától a Dabas 2. sz. védőnőnői körzettel egy épületben, a 2370 Dabas, Bercsényi utca 1. szám alatt, a Nemes-kúria Közösségi
Színtér épületében, a Dr. Deák Ferenc háziorvos
melletti rendelőhelyiségben lesz elérhető, változatlan
rendelési időben és változatlan telefonszámon.
Köszönjük a türelmüket és megértésüket!

17

Hivatali szócső										Dabasi Újság

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 33/2010-es önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó,
helyi védelem alatt álló épületek, illetve tartozékok karbantartására, felújítására, rekonstrukciója érdekében végzett
munkák költségeinek részbeni fedezésére – Dabas Város
Önkormányzata a 2018-as évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet Értékvédelmi Alapjából (ÉVA) értékvédelmi
támogatást nyújt.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Építési engedélyhez kötött munka esetén a jogerős és végrehajtható építési engedélyt valamint az ennek elválaszthatatlan mellékletét képező jóváhagyott tervdokumentációt.
2. Építési engedélyhez nem kötött munka esetén a megértéshez szükséges, a költségbecslés számítás alapjául szolgáló
műszaki terveket és műszaki leírást.
3. Fotó dokumentáció.
4. Minden esetben a tervezett munkák tervezői költségbecslését vagy részletes költségvetését.
5. Minden esetben a megpályázott munka befejezésének tervezett határidejét.
6. Minden esetben a megpályázott pénzösszeg megjelölését,
felhasználásának tervezett módját és határidejét.
7. Minden esetben előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a
támogatás elnyerése esetén a kapott összeg a pályázati feltételek szerint kerül felhasználásra.
8. Az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapszemléjét.
Pályázat támogatási összege
Az Értékvédelmi Alap forrása bruttó 2 000 000 Ft. A pályázati
támogatás maximum bruttó 200 000 Ft lehet. A beérkezett
pályázatok függvényében a támogatás összege változhat.
Pályázatok benyújtása
A pályázat benyújtásának határideje 2018. augusztus 31.
A pályázatokat postai úton 2 nyomtatott példányban szükséges benyújtani az Önkormányzat Képviselő-testületének címzetten a 2370 Dabas, Szent István tér 1/b címre.
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítást Kecskeméti
Norbert – Építészeti és természeti értékekért felelős referense
(E-mail: kecskemeti@dabas.hu, Tel.: 06-70/459-3187) tud adni.
További információ és letölthető dokumentumok a város honlapján (www.dabas.hu) megtalálhatóak.
A pályázatok benyújtásához sok sikert kívánok!
Kőszegi Zoltán
polgármester
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PÁLYÁZATi felhívás
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Dabas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
P e s t m e g ye, 2 370 Da b a s köz i g a zg a t á si te r ü l e te,
Dabas, Szent István tér 1/B.
A munkakör 2018. augusztus 1-jétől tölthető be.
A pályázati kiírás megtalálható a Dabasi Polgár
mesteri Hivatal hivatalos honlapján, a
www.dabas.hu oldalon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Dr. Rutterschmid Gergely Hatósági és Igazgatási Osztályvezető
nyújt, a 06-29/561-258-as telefonszámon.

szakmai
TApasztalatcsere

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával, a „Testvérvárosok
hivatali dolgozóinak tapasztalatcseréje” nevű projekt keretében
június 10–15. között 25 közigazgatási dolgozó utazhatott Barótra
és Abrudbányára.
A hivatal dolgozói turisztikai, kulturális és szakmai programokon egyaránt részt vettek. A pályázaton elnyert összeg 1 950 000
Ft volt.
A megvalósult projektről részletesebben a következő lapszámban olvashatnak.
Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda |
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B |
Tel.: 06-29/561-230 | feldman.laszlo@gmail.com |
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 |
E-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564

2018. július 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

református egyházközségeink

Gyóni Katolikus Egyházközség

Gyóni Református Egyházközség

– Július hónap hétköznapi szentmiséivel kapcsolatban figyeljük a
templomi hirdetéseket!
– 15-én, 08.30-tól a szőlősi szentmisénket a 10 éven belül júliusban
elhunytjainkért ajánljuk fel.
– 29-én, a hónap utolsó vasárnapján mindkét templom szentmiséjén elbúcsúzom a Testvérektől. Augusztus 1-jétől Ecseren folytatom a papi szolgálatomat. Ezúton köszönöm mindazt a sok szeretetet és gondoskodást, amit a 6 év alatt a dabasiaktól kaptam.
Köszönöm, hogy együtt építhettük Isten Országát. Ezentúl is ezt
fogjuk tenni, csak a világegyházunk más-más pontján. Kívánok
minden Kedves Testvérnek további sikeres együttműködést a
Jóistentől ehhez kapott kegyelmekkel.
Hálás szeretettel: Balázs atya

– Vasárnap, 10 óra: istentisztelet a templomban
Nyáron a hétközi alkalmak, bibliaóra és bibliatanulmányozás, felnőtt konfirmáció előkészítő szünetel.
Szeptemberben újra indulnak
– Július 22-én, vasárnap 10 órakor úrvacsorai istentisztelet
a templomban.

dabasi református Gyülekezet
– vasárnaponként 10.00 órakor istentisztelet a templomban
Hivatali idő: kedd: 15–18; csütörtök: 9–12
e-mail: refdabas@gmail.com; tel.: 06-30/400-5957
Szilágyi János lelkész, július 16-tól augusztus 3-ig szabadságát tölti.

Fotó | Karlik Dóra

Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János
református lelkipásztor és a gyülekezet!

Beer Miklós váci megyéspüspök celebrálta július 1-jén a
gyóni búcsúi szentmisét. Az idén nyugdíjba vonuló főpap
megemlékezett arról, hogy tizenöt éves püspöksége alatt
több mint harmincszor volt városunk vendége.

Alsódabasi Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– Vasárnap 9.30-kor nagymise;
– Csütörtök 19.00-kor igeliturgia;
– Pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise,
A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit szeretettel
hívunk és várunk!
Bővebb információ a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon: www.alsodabasplebania.hu

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
Gyerektábor: július 23–27-ig tartjuk.
Helyettesítő nyári szolgálatok:
– Július 8.: dr. Orosz Gábor Viktor, lelkész (Budapest, EHE egyetemi docens)
– Július 15.: László Milán, gyülekezetünk volt lelkésze
Gyülekezeti kirándulás:
aug. 20–24.: Rothenburg, Hohenschwangau (Neuschwansteini
kastély), Ulm, Günzburg
Az iroda július 11-én szabadság miatt zárva tart.
A nyári időszakra jó pihenést, feltöltődést kívánunk
minden kedves Testvérünknek.
A vasárnapi, 10 órakor kezdődő istentiszteletekre sok
szeretettel hívjuk és várjuk.
Elérhetőség: Balog Eszter 06-20/824-2019
Hende Pál felügyelő: 06-20/218-4545
Kecskésné Harminc Jolán másodfelügyelő:
06-70/313-3236
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet
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Végső Búcsú
Név
Botlik Mária
Liszkai Imréné
(Assenbrenner Julianna)
Bukovszki Benőné
(Csernák Ágnes)
Roicsik Ferenc
Horváth Károly Pál
Kovács Magdalena Mária
(Kolodziej Magdalena Mária)

Születési idô Halálozás idôp.
1963. 08. 29.
2018. 05. 17.
1927. 03. 29.

2018. 05. 18.

1941. 02. 12.
1938. 02. 06.
1946. 08. 14.

2018. 05. 22.
2018. 05. 22.
2018. 05. 24.

1932. 07. 01.

2018. 05. 31.

Név
Születési idô Halálozás idôp.
Megyes Jánosné (Imre Mária)
1935. 09. 29.
2018. 06. 01.
Sarafi József
1945. 08. 28.
2018. 06. 05.
Volner Rezsőné
(Botos Mária Rozália)
1939. 11. 01.
2018.06.05.
Gacsal József
1942. 07. 08.
2018. 06. 15.
Kapui Ágota
1955. 05. 15.
2018. 06. 19.
Rapcsák András
1937. 12. 08.
2018. 06. 20.

Osztozunk a családok gyászában.

Elhunyt Kányádi Sándor
a kortárs erdélyi irodalom nagyja

J

únius 20-án, életének 90. évében
elhunyt az erdélyi irodalom nagyja,
Kányádi Sándor. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi
magyar költő, a Magyar Művészeti
Akadémia rendes tagja, Kapui Ágota,
egykori főszerkesztőnk mestere, irodalmi
példaképe alig egy nappal szerkesztőnk
tragikus hirtelenségű halála után követte
őt a Teremtőhöz.
Kányádi Sándor közel hetvenéves irodalmi pályáját megannyi díjjal ismerték el.
Ve r s e i t í z n y e l v e n o l v a s h a t ó a k .

Költészetében jelentős szerepet töltött be
az erdélyi kisebbségi sors témája, amellyel,
akár csak egyetemes társadalmi létkérdésekkel is gyakran találkozhatunk a műveiben. Sok évtizeden keresztül volt az erdélyi Napsugár című gyermeklap szerkesztője, megannyi verset írt a természet
szépségeiről. Hangvétele a népköltészetben gyökerezik, mégis művei modernek,
stílusukat tekintve nagyon változatosak.
Álljon itt emlékére egyik legismertebb
költeménye.
szerk.

Valaki jár a fák hegyén
valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem
1994

Így kezdődött…

Munkaszolgálat 1940-ben
Dr. Szántó Endre naplója alapján

D

abasi vonatkozású időszakos kiállítás ünnepélyes megnyitóját tartották június 10-én a Holokauszt Emlék
központban (Budapest IX. ker., Páva utca 39.). A zsinagóga karzatán összeállított magyar és angol nyelvű tárlat dr. Szántó Endre
munkaszolgálatos naplóbejegyzésein és fotóin alapul, amelyeket
örökösei 2009-ben könyv formájában tettek közzé. A kötet
dabasi vonatkozásairól, a II. világháborús dabasi gyűjtőtáborról
olvasóink a Dabasi Újság 2011 januári számában olvashattak.
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A kiállítás készítői a napló tömör, filozofikus tartalmú bejegyzéseit művészi erővel ötvözték az illusztráló fotográfiákkal, s
a hatást maga a patinás helyszín is tovább fokozza. A vészkorszakhoz vezető út első szakaszát látjuk – a napló feljegyzései
1940. szeptember 7-én kezdődnek, és 1940. december 18-án
fejeződnek be –, melyben már megjelenik a megkülönböztetés,
a jogfosztás és megaláztatás, de annak első stádiumában, nem
a teljes kirekesztettségben.
Az 1940. október 12-én záruló dabasi időszak feljegyzései és
képei arányos részét képezik a tárlatnak, amely 2018. szeptember végéig látogatható.
V. F.

2018. július										

kultúra

A nagy elődök nyomdokában…

Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna

közgazdász, a Miskolci Egyetem docense

A

dabasi Halász család hölgytagjai a
klasszikus női szerepek korlátai
között élhettek és éltek évszázadokon át.
„A múltban a fiút többre tartották a lánynál. A fiú előtt nyitva állt minden pálya, a
lány csak a család szűk körében maradhatott.” – jellemzi a korszakot Kertész
Erzsébet 1983-ban. A társadalmi kereteknek megfelelően a família értékrendje,
tradíciói a férfiak taníttatását, érvényesülését és kibontakozását preferálták, döntően közülük kerültek ki a család jeles alakjai. Dr. dabasi Halász Géza orvos-akadémikus és társai között azonban a genetikai
adottságokat, képességeket tekintve ott
lehettek volna a hölgyek is, mint ahogyan
azt Szabó Magda írónő, az egyik 1975-ös
önéletrajzi írásában megörökítette, hiszen
művészeket, költőket, festőket, közéleti
személyiségeket szültek és neveltek,
tálentumos embereket adtak a világnak.
1945 után az új hatalom a család férfi- és
nőtagjait egyaránt osztályellenségként
kezelte. Kiforgatták őket vagyonukból,
megélhetésüket, társadalmi előmenetelüket ellehetetlenítették, az iskoláztatásra,
képzettségre is kiterjedően. Mindez azonban mára már a múlté, a szemlélet és a
gyakorlat az időközbeni átfogó társadalmi
változások következtében alapjaiban
megváltozott.
A folyamat egészét jól igazolja Dr.
Dabasi-Halász Zsuzsanna közgazdász,
egyetemi docens pályafutása, aki 1967ben, Miskolcon, Dabasi Halász Zsigmond
és Tóth Zsuzsanna gyermekeként szüle-

tett. A Halász Zsigmond nevet sokáig
impozáns kúria viselte Alsódabason,
1950-ben az akkori tulajdonosától, özvegy
dr. Zielinski Szilárdné született dabasi
Halász Irmától (*1874 †1956) kisajátítva
államosították. Épületében működött
néhány évtizedig a Járásbíróság, falai
között nap, mint nap Falu Tamás költővel,
aki közjegyzőként szolgált itt. Az intézmény elköltözése után, az elmulasztott
állagmegóvások, felújítások kényszerű
következményeként lebontották. Egykori
névadó tulajdonosa Dabasi Halász
Zsigmond (*1853 †1921) főszolgabíró, királyi kamarás, országgyűlési képviselő volt,
akinek Balásfalvi Kiss Flórával (*1855
†1930) kötött házasságából két fiúgyermek született: Móricz (*1879 †1938) és
Zsigmond (*1881 †1961). A családi hagyományok alapján a katonai pályát választó
és a lovasságnál huszárhadnagyként szolgálatot teljesítő ifjabb Dabasi Halász
Zsigmond 1905. március 16-án tartotta
esküvőjét Szirmay Eszter (*1882 †1958)
grófnővel a Borsod-megyei Szirma
besenyőn, melyről a Pesti Napló 1905.
március 20-án rövidhírben tudósított.
Frigyükkel indult a Halász család Szirma
besenyői-miskolci ágának históriája.
Másodszülött gyermekük, Zsigmond
(*1911 †1997) a gazdasági világválság után,
a birtok igazgatásán túl, a szakterület iránti

érdeklődés motivációjával jogi tanulmányokat végzett, bár a világháború előtti
időszakban jogászként nem működött. Dr.
Dabasi Halász Zsigmond 1935. október
23-án, Egerben házasságot kötött hedri
Hedry Zsófia (*1912 †1992) úrnővel, Hedry
Lőrinc országgyűlési képviselő, főispán és
Ghillány Zsófia bárónő lányával. Második
g y e r m e k ü k 1 9 41 . j ú n i u s 2 7 - é n ,
Szirmabesenyőn látta meg a napvilágot,
és ismét a Zsigmond nevet kapta.
Az 1945. évi földreform a birtok és a
Szirmay-kastély államosítását hozta, a
vagyonától megfosztott és elűzött család
életének színtere az 1960-as évektől kezdve a közeli nagyváros, Miskolc lett. Az
immár negyedik Dabasi Halász Zsigmond
1966-ban kötött házasságából született
Dabasi-Halász Zsuzsanna gyermekkora,
majd középiskolás korszaka szülővárosában, Miskolcon zajlott, a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban érettségizett 1985-ben.
Ta n u l m á n y a i t a K e r e s ke d e l m i é s
Vendéglátói Főiskola Szolnoki tagozatának kereskedelmi szakán folytatta, ahol
1989-ben okleveles üzemgazdász végzettséget szerzett. A Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Karán újabb négyéves képzés következett, mely okleveles
üzemgazdász (1991), majd okleveles közgazdász (1993) képesítéssel zárult. 1992ben ösztöndíjas nyári egyetemi kurzuson
vett részt a Mannheimi Egyetemen, az
Európai Unió gazdaságtana szakirányban.
1993-ban a Bécsi Közgazdaságtudományi
Egyetem nyári egyetemi kurzusán az
Európai Unió jogrendszere másodszakon,
jeles minősítéssel oklevelet szerzett. 1993
és 1999 között a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kar doktorandusz
hallgatója, a PhD abszolutórium éve: 1999,
P h D d ok tor rá 2 0 0 9 - b en ava t t á k .
Sokoldalú érdeklődését és felkészültségét
igazolja, hogy a köztes évek egyikében,

21

kultúra											Dabasi Újság
2002-ben a Magyar Köny v vizsgáló
Kamara Okleveles Könyvvizsgáló képzésén is részt vett.
Munkahelyei, beosztásai 1993-től kezdődően a Miskolci Egyetemhez kötődnek.
Doktoranduszból 1997-től egyetemi
tanársegédként kezdte oktatói pályafutását a Gazdaságtudományi Kar Alkalmazott
Közgazdaságtani Tanszékén. Három év
multán ugyanitt egyetemi adjunktusnak
nevezték ki, mely beosztását 2011-ig töltötte be. 2000-2001-ben a Gazdaság
t u d om á n y i K a r H u m á n E r ő for rá s
Tanszékének tanszékvezető-helyettesi
tisztségét is ellátta. 2011-ben egyetemi
docenssé lépett elő, s e beosztásában dolgozik jelenlegi munkahelyén is, a Miskolci
Egyetem Világ és Regionális Gazdaságtan
Intézetében. Kutatásainak szakterületét a
munkaerőpiaci folyamatok képezik.
Kutatási témái: a foglalkoztatáspolitika, a
migráció, munkaerő mobilitás és a speciá-

lis munkaerőpiaci rétegek. A migráció szerepét és hatásait 1993-tól, azaz már két és
fél évtizede vizsgálja. Publikációi a tudomány színvonalát képviselik, melynek
köszönh etően tagja a Magyar
Tu d o m á n y o s A k a d é m i a E m b e r i
Erőforrások Gazdaságtana Tudományos
B i zot t s á g n a k , a M i skol c i Te r ü l e t i
Bizottságnak, elnöke a Gazdálkodás az
Emberi Erőforrásokkal Albizottságnak,
továbbá tagja a Humán Erőforrások
Munkabizottságnak és a RegionálisFejlesztési Munkabizottságnak. Visszatérő
előadója szakterülete tudományos konferenciáinak, és gyakori meghívottja külhoni
tanácskozásoknak, ebben német és orosz
nyelvtudása is sokat segít. Energiáiból
még közéleti tevékenységekre is futja,
melyeket a Tudományos Diákkör titkáraként és a F elsőok t at á si Dolgozók
Szakszervezetében betöltött tisztségeiben
gyakorol. „Hivatásomnak tekintem a

Hagymácska „rokonai”
Bábel Antónia:
Babmanó és Borsótündér című kötetéről

B

ábel Antónia a nagy sikerű Galádka után az idei könyvhétre
igazi különlegességgel lepte meg a gyerekeket, s a velük,
vagy nekik olvasó szülőket és nagyszülőket. A Babmanó és
Borsótündér ugyanis egyszerre az „emberarcú” növények és gyümölcsök világában, az ő Tőkefalvának nevezett falucskájukban játszódó, mozgalmas meseregény és gyereknyelven írt nagyon hasznos és bölcs ökogazdálkodási útmutató és ínycsiklandozó receptek
gyűjteménye.
	A könyvet lapozva-„ízlelgetve” mi más juthatott volna eszembe,
mint egy világhírű olasz gyerekregény, Gianni Rodari olaszul 1951ben, magyarul pedig először 1956-ban, legutóbb pedig 2015-ben
megjelent, fordulatos története, a Hagymácska kalandjai. Igaz, az
egykori „ősmodell” voltaképpen egy baloldali író tanmeséje volt, a
szegény, sokgyerekes Hagyma apóról és népes családjáról, továbbá
az olyan, gonosz és gőgös előkelőségekről, mint Citrom herceg,
paradicsom lovag és a nagyképű Eper…Ezt azonban mi, akkori gyerekek, az ötvenes évek szülöttei nem vettük észre, csak azt élveztünk, azért ujjongtunk, hogy a piacokon és kertekben viruló gyümölcsök és zöldségek hirtelen megelevenedtek a szemünk előtt,
mozogni és beszélni kezdtek… sőt, énekelni is, a regény 1962-ben
sugárzott TV változatában – a címszereplő, Hagymácska bemutat-
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tehetséges hallgatók mentorálását. 2007ben konzulensi munkámért Mestertanár
kitüntetést kaptam az Országos
Tudományos Diákköri Tanácstól.” – egészíti a felsorolást, majd a szakszervezeti
feladatokat részletezi: „2015-től a Miskolci
Egyetem Intézményi alapszervezetének
elnöke vagyok, 2016-tól országos feladatokat is kaptam, jelenleg a Felügyelő
Bizottság elnökeként tevékenykedem.”
Röviden családi életére is kitér: „Több,
mint 25 éve élek házasságban Varga
István Zoltánnal, együtt neveljük ma már
egyetemista fiunkat, Varga Márton
Andrást (*1994-).”
Dr. Dabasi-Halász Zsuzsanna munkássága a família fénykorának legjobbjait
idézi, a ma élők között kétségkívül ő a
dabasi Halász család legismertebb tagja.
Ezernyi szállal kötődik Miskolchoz, de
Dabason is számon kell őt tartanunk.
Valentyik Ferenc

kozó nótáját fújtuk éjjel-nappal: „A Hagy-a hagy-a Hagymácska, az
vagyok én, / messze földről jöttem én, a víg, dalos legény…”
Hagymákban itt sincs hiány, elénk szalad Hagyma bácsi és Fehér
Hagyma bácsi, Mindig Hagyma asszonyság, de találkozhatunk
Padlizsánékkal, Erős-Pap Rikával és a gyógynövényekkel gyógyító
Dr. Karfiola nénivel, a növények-gyümölcsök „családorvosával” is…
És persze a két kedves főszereplővel, a copfos, bölcsen kertészkedő
és finom, egészséges csemegéket készítő Borsótündérrel, s a még
gyermekkorban járó Babmanóval, aki ugyan segít neki, de főleg az
elkészített finomságok érdeklik.
	A könyv főszövegében sok, kisiskolások számára is könnyen érthető és követhető ökogazdálkodási tanács olvasható, továbbá a
„nagyokkal” közösen elkészíthető, ínycsiklandozó csemegék.
Kedves és hasznos ráadás a könyvfedélben mellékelt néhány recept
is, részben gyógyító, részben egészséges ínyenckedésre hívogatóak.
	A Babmanó és Borsótündér az otthoni tanítva szórakoztatás
mellett haszonnal és sok örömet hozó módon kapcsolható be a kisiskolások oktatásába is, okos, derűs, szeretetteljes pedagógiai „háttéranyagként.”
De jól jött volna egy ilyen életteli, vidám és szerethető könyv saját
iskoláskorom unalmas, szürke, egyhangú „mezőgazdasági gyakorlat” óráinak túlélhetőbbé tételéhez. Alig várom a hétfőt, amikor hat
kislányunokám egyikével élvezhetem Babmanó és Borsótündér
baráti társaságát!
Petrőczi Éva költő, irodalomtörténész, műfordító, publicista,
de főként HATSZOROS NAGYMAMA
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Bábel Antónia:

Mézvadászat

M

e d v e m a m a e g y i k r e g g e l é s z r e v e t t e, h o g y a
mézescsuprokban jócskán megfogyatkozott a méz.
– Medve Móric, édes férjem, el kellene menni a nagy odvas fához
mézért.
Medve Móric húzódozott meghallani a kérést, de végül nem volt
kibúvó.
– Jaj, ne! Tavaly is összecsipkedtek azok a fullánkos jószágok!
Napokig fájt minden porcikám!
De Medvemama unszolására Medvepapa lassan készülődni kezdett. Eközben néhány odúval arrébb…
– Borz Barnabás, édes férjem! Fogytán a mézünk, nincs elég a
süteményhez, hozzál, kérlek a méhektől! – kérdezte Borzmama a férjét.
– De tavaly előtt úgy összecsipkedtek a méhek, hogy két hétig sajgott még a farkam hegye is!
Borzpapának sem akaródzott menni, de végül ő is elindult. A nagy
odvas fa mélyen bent állt az erdőben, túl Vaddisznó Valterék tanyáján.
Medve Móric és Borz Barnabás meghökkenve nézték egymást, amikor a fánál találkoztak.
– Mézért? – kérdezte Medvepapa.
– Mézért – bólintott Borzpapa.
– Nem egyszerű feladat, inkább otthon ülnék a verandán a hintaszékemben – brummogta Móric.
– Bizony megoldhatatlannak tűnik. Van egy ötletem! – csapott a
térdére Barnabás. – Én azt mondom otthon, hogy te előztél meg
engem, te meg mondd azt, hogy én voltam itt előbb!
Medvepapa nem szeretett lódítani, de a méhcsípésekre még
kevésbé vágyott, így ráállt a dologra. Otthon aztán mindketten a
megbeszéltekhez tartották magukat. Azonban egy hét múlva
Medvéék mézes csuprai teljesen kiürültek.
– S eb aj!
K é r e k
Borznétól kölcsön – gondolta
Medvemama,
azzal egy bögrével elindult a
borzlak felé.

Borzmamának pedig a süteménykészítéshez kellett volna egy
kevés.
– Sebaj! Kérek Medvénétől egy kis csuporral.
Medvemama és Borzmama éppen félúton találkoztak, így hamar
kiderült a turpisság, amikor elmesélték egymásnak, hogy mit
mondtak a férjeik.
– Tanítsuk őket móresre! – kacsintott Borzmama, azzal előadta
tervét.
Gyorsan hazaszaladtak, ágyba bújtak és szörnyű jajgatásba
kezdtek.
– Mézet akartam hozni, hátha maradt még a fában, de összecsíptek a méhek! – nyöszörgött Medvemama.
– Fáj minden tagom! Nincs egy tenyérnyi felület sem rajtam, amit
ne borítana csípés! – panaszkodott a saját ágyában Borzmama.
Bizony Medve Móric és Borz Barnabás foga nem igazán fűlött a
házimunkához, nem beszélve a gyerekek ellátásáról, de a feleségeik
titokban nagyon jól mulattak.
Medvepapa tisztába tette Mandit, ebédet főzött, ablakot sikált
és végül még a kemence tapasztásához is hozzá látott. Borzpapának
a varrás jutott: Büdinek új nadrágra volt szüksége, de a régit is meg
kellett foltozni. Barnabás összevissza szurkálta az ujját. Aztán a
mosogatás következett, végül pedig a söprögetés és a felmosás. A
két családfő a nap végére úgy elfáradt, hogy semmi más vágyuk
nem volt, mint elmondani a másiknak, mennyire bánják, hogy nem
szereztek mézet, mert a házimunkától még az is jobb lett volna. Így
naplemente előtt elindultak a másik otthonához. Éppen ugyanott
találkoztak, ahol Borzmama és Medvemama. Amikor kiderült, hogy
mindkettejük felesége ágynak esett bizonyos csípések miatt, hamar
rájöttek, mi történt.
– Ezek ketten jól átejtettek minket! – nevetett Medvepapa. – De
megérdemeltük a hazugságunkért cserébe.
– Nincs más hátra pajtás, meg kell szereznünk a mézet a méhektől, ha jót akarunk magunknak – mondta Borz Barnabás.
– Hova indultok papa? – tűnt elő az úton Büdi és Öcsi bocs.
Hirtelen a két apa nagy bátran így válaszolt:
– Mézért megyünk a nagy, odvas fához!
– Nem féltek a méhektől? – kérdezte Öcsi bocs.
– Mi? Félni? Ugyan dehogy! – húzta ki magát Borzpapa. – Aki
megjárta a sasokat, nem riadhat meg néhány méhtől! – hencegett.
Így négyesben indultak tovább, s mire megérkez tek,
Medvepapának és Borzpapának olyan nagy kedve támadt a mézvadászathoz, hogy egymással versengve igyekeztek elsőként megszerezni a méhek aranyló kincsét. És hogy mi okozta ezt a hirtelen
változást? Talán mindenki kitalálta már…
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Dabas Kézilabda klub
NB I-es Bérlet- és jegyinformációk

Megkezdjük a 2018/2019-es szezonra szóló bérleteink árusítását.
Jegyárak a 2018/2019-es szezonra
• Normáljegy:
1200 HUF
• Diák-, nyugdíjasjegy:
600 HUF
• Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek):
3000 HUF
• VIP-jegy (korlátozott számban kapható): 6000 HUF
6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
Jegyek kizárólag a helyszínen vásárolhatóak majd meg.
Bérletárak a 2018/2019-es szezonra:
(A bérletek az összes hazai NB I-es, Magyar Kupa és Ligakupa
mérkőzésekre, valamint az összes NB II-es női és férfi csapataink
hazai mérkőzéseire is érvényesek, azaz összesen több mint 30
hazai mérkőzésre.
• Saját nevelésű utánpótlásjátékos-bérlet:	DÍJTALAN
• Utánpótlásjátékos szülői bérlet:
6000 HUF
• Diák-, nyugdíjasbérlet:
6000 HUF
• Normál éves bérlet:
12 000 HUF
• Helybérlet (összes hazai meccsre kizárólagos,
névvel ellátott helyet foglalunk számára):
15 000 HUF
• Családi bérlet (2 felnőtt, 2 gyerek):
30 000 HUF
• VIP-bérlet (korlátozott számban kapható):
36 000 HUF
6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
A 2018/2019-es szezonra szóló
TÁMOGATÓI bérletárak:
Támogatói bérlet bronz fokozat: 30 000 HUF (összes hazai
meccsre kizárólagos, névvel ellátott helyet foglalunk számára, a
bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap)

NÉMET NYELVI NAPKÖZIS TÁBOR

Dabason 5-8. osztályos gyermekek részére
1. turnus: 2018. júli. 9-13., a dabasi Levendula Házban
2. turnus: 2018. aug. 6-10., a dabasi Kossuth Művelődési
Központban

Program:

- szintfelmérés, egyéni fejlesztés
- interaktív szituációs játékok
német nyelven
- országismereti érdekességek
bemutatása
- játékos nyelvi feladatok
- életkornak megfelelő hallott és
olvasott szövegértési gyakorlatok

- projektmunka csapatban
- mozgásos játékok a szabadban
- kisvonatozás
- fagyizás
- séta a dabasi látványosságokhoz
német nyelvű „idegenvezetéssel”
- napi háromszori étkzés
(tízórai, ebéd, uzsonna)

Részvételi díj: 25.000 Ft/fő/turnus (Egy gyermek két turnusra is jelentkezhet!)
JELENTKEZNI LEHET: Rácz Tamás, német nyelvtanár,
Tel.: +36-20/598-3009 E-mail: tamas1984.racz@gmail.com,
facebook: @raczoktatas, www.racznemetnyelvstudio.com

KEZDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
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Támogatói bérlet ezüst fokozat: 60 000 HUF (Összes hazai
meccsre kizárólagos helyet foglalunk számára, a bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap, valamint igény esetén beszámolunk Róla csapatunk Facebook oldalán.)
Támogatói bérlet arany fokozat: 120 000 HUF (összes hazai
meccsre kizárólagos helyet foglalunk számára, a bérlet tulajdonosa Dabasi kézilabdás ajándékot kap, igény esetén beszámolunk
Róla csapatunk Facebook oldalán, a bérlet tulajdonosa igény esetén felkerül klubunk szponzorai közé a honlapunkon)
Bérleteink előzetes egyeztetés után megvásárolhatók az OBO
Arénában.
Bérletinformációk és értékesítés: info@dabashandball.hu,
vagy Banasákné Monoki Anitánál: 06-70/908-1314

Fotó | Negyelszki Fotó
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2018. június 18-22. között, immár harmadik
alkalommal rendeztük meg az FCBEscola,
az FC Barcelona hivatalos labdarúgó iskolájának nyári futballtáborát Dabason.

I

dén összesen 94 városba repülnek el az FC
Barcelona utánpótlás edzői. Magyarországon
egyedüli helyszínként, a 18 európai város között
Dabasra, június 17-én érkezett a hét katalán edző,
akik számára a Dabas Motel biztosította a szállást. A
hivatalos együttműködésnek köszönhetően a tábor
minden egyes napja egy, a Barca által fémjelzett érték köré
fűződött, úgymint a tisztelet, az erőfeszítés, az ambíció, a csapatmunka, és az alázatosság.
Az FC Dabas SE utánpótlásközpontjában 230 gyermek, 18
magyar edző és közel 50 önkéntes vett részt a napi 4x1 órás edzéseken. A 30 fokos, ragyogó napsütésben épp úgy, mint a frissítő
esőben az orvosi felügyeletet a dabasi Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet orvosai és ápolói biztosították. A spanyol-magyar
kommunikációt idén is a Kispesti Károlyi Mihály Spanyol- Magyar
Kéttannyelvű Gimnázium diákjai segítették.
A tábor több mint 300 lakója számára a 3 fogásos ebédet a
Dabasi Intézményfenntartó Központ konyhája biztosította, míg a
délutáni éhséget az Átrium Idősek Otthona által felajánlott szendvicsek csillapították.

A környék megannyi kisebb-nagyobb vállalkozása támogatta
nagylelkű felajánlásával a tábort ez alkalommal is, amelyet a szervezők ezúton is hálásan köszönnek.
A tábort záró délutáni rendezvényen Hegedűs László „HEGE”
Guinness rekord tartó triál biciklis fergeteges műsorát követően
Csernus Dóra és Veres Tünde, a tábor szervezői, illetve Schilingerné
Budai Zsuzsanna, a tábor szakmai koordinátora, hálás köszönetüket fejezték ki a magyar edzők, az önkéntes segítők és a támogatók felé.
Az ismét nagysikerű tábor jó néhány immár 2-3-szoros résztvevője a többszörös túljelentkezésre való tekintettel már jelezte is
jövő évi részvételi szándékát a szervezők felé.
– szerk. –
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Győzelmek a „nagyobbak” felett

J

únius 10-én, a korábbi HFL csapat, a
találkozót megelőzően, a tabellát
veretlenül vezető Eger Heroes látogatott a
Sparks otthonába, az alapszakasz utolsó
mérkőzésére. Bár már mindkét fél biztos
rájátszás résztvevőnek minősült, eredménytől függetlenül, a tét így sem volt
kicsi. Az első hely megszerzésére még reális esélye volt a Szikráknak, ehhez egy legalább tíz pontos győzelem kellett volna.
Többek közt Kis-Prumik Attila szenzációs
teljesítményével sokáig úgy is tűnt, hogy

meg is lesz, ám a Heroes rendre vissza bírt
kapaszkodni, a végjátékban viszont több
hibát ejtettek. Roppant érett játékkal,
mindhárom csapatrészben bravúrokat felmutatva, végül 41:36-ra diadalmaskodni
tudtak a mieink, egy olyan meccsen, ahol
minden volt, amiért szeretni lehet ezt a
sportot. Aki kilátogatott, hiányérzet nélkül
gratulálhatott a fiúknak ezért a sikerért,
mely óriási fegyvertény a jövőre nézve.
Az egri csapat legyőzése ellenére, a
pontkülönbség miatt „csak” második

helyen végzett a Sparks, ami arra viszont
elég, hogy a playoffban hazai pályán
fogadhassák a Rebels Oldboys csapatát,
július elsején, a revans lehetőségétől feltüzelve, ahol már a döntőbe jutásért küzdenek.
A nagyok mellett a kicsikről se feledkezzünk meg, akik a hónap elején U13-as és
U16-os korosztályban, flag foci kupán vettek részt. Mindkét gárda ezüstéremmel
zárta a napot, melyhez büszkeségtől fűtve
gratulálunk!

Lapzártakor érkezett a hír,
hogy Rebels Oldboys ellen
21 :13-ra győzött a csapat.
Döntőben a Dabas Sparks!

Minden könyv Erdélyről!
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INFRA TRAINER
Működési elv:
Az új wellness gép, az INFRA TRAINER, egy olyan fekvőkerékpár, mely PHILIPS által fejlesztett VITAE infra vonalsugárzók és egy mágnesterápiás készülék hatását egyesíti a
maximális hatékonyság érdekében. Edzés közben az infrasugarak behatolnak a bőr alá,
belülről felmelegítik, feloldják a zsírszöveteket és felszabadítják a méreganyagokat.

NER
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INFRA TR

Személyre szabott edzés:
Az INFRA TRAINERREL végzett edzés teljesen személyre szabható. Az ébredési pulzus
alapján állítható be a zsírégető tartomány, mely egy pulzusmérő óra segítségével tartható a megfelelő értéken. A pulzusszámot változtatni a beépített 9 fokozatú mágnesfék
erősségének csökkentésével vagy növelésével lehet. A helyesen megállapított zsírégető
tartomány garantálja a maximális súlycsökkenést és az izomlázmentességet.
A vendég az edzés ideje alatt kényelmes, félig fekvő testhelyzetben, kerékpározás közben zenét hallgathat vagy filmet nézhet a beépített monitoron.

SPEEDFITNESS
Meggyőző érvek a speedﬁtness mellett:
• Javítja a cellulit tüneteit és csökkenti azok okait, a vér- és nyirokkeringés fokozása hatékony izomépítést biztosít: a testre simuló elektródáknak köszönhetően pont a megfelelő helyen éri az izomzatot a stimuláció, és olyan erősségben, ami az egyéni céloknak felel meg
• Ín- és ízület kímélés : az elektrostimuláció csak az izmokra hat, így a konvencionális ellenállásos tréningnél ismert ízületterhelés nem jelentkezik
• Extrém rövid ideig tartó edzés: a teljes testizomzatot egyszerre edzi, így nem kell hoszszú órákat tölteni a konditeremben, míg minden testrészünkön a megfelelő terhelést
és intenzitást elérjük, így az időhiányban szenvedőknek is ideális sport
• Zsírégetés, zsírszövet-csökkenés: az optimális zsír-izom arány kialakulásával testünk jóval több kalóriát éget el még álmunkban is
• Cellulit csökkenése kötoszövetek vérellátottságának
• Izombeli hiányok és diszbalansziák kiegyenlítése
• Deréktáji fájdalmak kezelése: a gerincoszlop tartásához szükséges, mélyen fekvő tartóizmok megerősítése
• Vizelettartásért is felelős gátizomzat megerősödése, szülés utáni rehabilitáció
• Sportolóknak teljesítményfokozás: robbanékonyság, dinamika, gyorsaságnövelés
• Nem tüneti kezelést nyújt, hanem az anyagcsere-serkentés és az optimális zsír -izom arány.
• Biztonságos működés: számos klinikai vizsgálat bizonyítja a Speedfitness szenzációs
eredményeit és biztonságos működését.

NESS

SPEEDFIT

TAKE TEN

TAKE TEN
Ennek az arcfiatalításért felelős kezelés hatékonysága abban rejlik, hogy nem csak a
bőr regenerációt célozza meg, hanem a feszességért felelős arcizomzatot. Ugyanis
minél jobban karban vannak tartva izmaink, annál feszesebb és minél feszesebbek
annál jobban simul rá a bőrünk is, ezáltal fiatalosabb és rugalmasabb hatást keltve.
Egy Take Ten kezelés során az arcfeszességéért felelős izomzatot stimuláljuk és ennek
az edzésnek köszönhetően formában tudjuk tartani. A megereszkedett arcvonások
megemelkednek és újra fiatalos kontúrokat kapnak. Fontos, hogy a kezeléseket kúra
szerűen kell alkalmazni, mivel egy edzés módszerről beszélünk, aminek a hatékonysága a folyamatosságban rejlik.
A kívánt eredmény eléréséhez 10-20 alkalom ajánlott.

Az eljárás előnyei:

INFRASPEED STÚDIÓ

2371 Dabas, Pálya u. 1.
+36 70 709 8196 • www.infraspeedstudio.hu

• arcizomzat feszesebb, teltebb, rugalmasabb arcvonalak megemelkednek
• fiatalosabb arc, a bőr kisimul
• javul a harapás
• fájdalommentes eljárás
• biztonságos és kockázatmentes
• hatékonyabb más arctornáknál
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Most akár 1 500 000 Ft-tal
könnyebb a döntés.

Egyes Tiguan modellek Porsche Bank finanszírozással (THM: 4,99%)
most akár 1 500 000 Ft kedvezménnyel.
A Tiguan motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,7-7,7 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 123-177 g/km. Ezen értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes
előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 31. héttől gyártásba kerülő példányok fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten
harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) alapján lesznek megállapítva, és a reálisabb vizsgálati eljárási körülmények miatt magasabbak lehetnek. A fogyasztási és CO₂-kibocsátási
értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Ezen értékeket a vezetői szokások és
egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. A finanszírozással
igénybe vehető akció 2018. március 9-től 2018. november 16-ig érvényes a TDI motorral szerelt Comfortline és Highline modellekre. A feltüntetett kedvezmény a hirdetés
megjelenésekor érvényes ajánlott kiskereskedelmi árból került kiszámításra. A Porsche Bank Zrt. változó kamatozású, forint alapú zárt és nyílt végű pénzügyi lízing ajánlata
tájékoztató jellegű. A THM értéke nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A THM 3 millió Ft finanszírozott összegre és 5 éves futamidejű forintban fizetendő reprezentatív
minta alapján került meghatározásra. Érvényes CASCO biztosítás a szerződés hatálya alatt kötelező, költsége a Lízingbevevőt terheli. A biztosítási díj mértéke az ajánlat kiadásakor
nem ismert, az ajánlatban szereplő THM számításakor a biztosítási díj nem került figyelembe vételre. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön
a márkakereskedésekben.

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

ILYEN AUTÓKRA
MÁS IS NYUGODTAN
GARANCIÁT VÁLLALNA!
Semsei Erzsébet, használtautó-értékesítő
Porsche M5
Mi az arcunkat is adjuk autóinkhoz: a Das WeltAuto sikere
a bizalomra épül. Alaposan leellenőrzünk és bevizsgálunk
minden autót, amelyet átveszünk, ezért pontosan tudjuk azt
is, hogy mit árulunk. Nem csoda, hogy háromféle garanciát is
vállalunk a kínálatunkban szereplő járművekre. Mint ahogy
ügyfeleink elégedettsége sem véletlen vagy esetleges, hiszen
valóban azt kapják, amit venni akartak. Ha szeretne Ön is
biztosra menni, válasszon minőségi, garanciákkal rendelkező
használt autót a Das WeltAuto kínálatából!

VÁROM A KERESKEDÉSÜNKBEN!
1238 Budapest, Szentlőrinci út

Minőségi használt autók. Garanciával.
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