Engedélyszám online: ISSN 2063-1693

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam | 8. szám | 2018. augusztus

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA | XVIII. évfolyam | 8. szám | 2018. augusztus

Kapui Ágota

Királyok királya
Szent István királyhoz
Királyok királya, létünknek támasza,
ostromlott egeknek késik még válasza…
Válladon, hátadon országod gondja ül,
néped a ma elől múltjába menekül.
Teremtés gőgje és irtásnak undora,
új hited mákonya, ó hited óbora,
lelkedből kiirtott halványló Holdanya,
szívedbe ültetett oltalmas Szűzanya,
fejedből kiűzött Napfivér kegyelme,
gyengének hatalma, szenteknek szerelme…
Arcodnak másával fénylányok játszanak,
váradnak faláról lármafák látszanak,
idegen indokok alantas szándéka
nyomasztja álmunkat… koronád árnyéka…
vértócsák nyugalmát felverő dübörgés,
vöröslő csendjükre rátörő üvöltés,
lelkedre gördülő mázsányi kételyek,
önváddá növesztett emésztő mételyek…
Kő-lelkek hullanak váradnak faláról,
szövik már palástod rabnéped jajából,
országot építő álmaid birokra
kelnek a holnappal, szószegő szitokra…
vesztesek véréből, lázadók jajából,
megtiport lányoknak könnyező bajából,
térdeplő népednek felszálló zokszava,
ránk omló egeknek hömpölygő dallama…
Királyok királya, hitünknek támasza,
ostromlott egeknek késik még válasza:
szívedben dübörgő táltosdob-ritmusok…
lelkedet betöltő irgalmas Krisztusok…

Fotó | Karlik Dóra
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20 éves
a Dabasi Napok
Dabas Város Önkormányzata 2018. szeptember 14–23.
között rendezi meg a 20. Dabasi Napok
rendezvénysorozatot.
A színes programsorozatban kiállításmegnyitókkal, színházi
előadással, irodalmi estekkel, gyermek- és ifjúsági
programokkal, komoly- és könnyűzenei eseményekkel
várjuk az érdeklődőket.
A részletes programkínálatot keressék a Dabasi Újság
szeptemberi számában, a városi honlapon és
a város Facebook oldalán.
szerk.

Dabas Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt, családját, barátait
az
augusztus 18-án (szombaton) tartandó

13. Rétes-utca
rendezvényünkre
Helyszín: a Sári Rétesház és környezete
(cím: 2371 Dabas, Mánteleki út 3.)

A Rétes-utca Programjai:
13.30	vendég hagyományőrző csoportok
zenés felvonulása
14.00

ünnepélyes megnyitó

14.15	színpadi műsorok – Sári óvodásokkal,
helyi és meghívott hagyományőrző
csoportokkal
17.30

a GrooveHouse fellépése

18.15

közönségdíjas rétesek – eredményhirdetés

18.30

Buncsák Zoltán énekel

20.00 utcabál, zenél a Hawer Band
22.00 tűzijáték
Alternatív programok:
népi gyermekjátékok, körhinta, kézművesek
kirakodóvására, henna és csillámtetoválás
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Tisztelettel meghívok minden dabasi polgárt
augusztus 20-án, Szent István királyunk
napján tartandó városi ünnepségünkre és
az azt megelőző ünnepi szent misére az
alsódabasi katolikus templomba.
Kőszegi Zoltán, polgármester

Helyszín:
a Szent István-szobor melletti utcarész
(Szent István út)
Időpont:
10.00 óra: Szentmise az alsódabasi Magyarok
Nagyasszonya katolikus templomban
(a szentmisét Szalka Mihály plébános celebrálja)

11.00 óra: ünnepi megemlékezés
a Szent István-szobornál
Az ünnepség programja:
– polgármesteri köszöntő
– a Szent János Katolikus Általános Iskola ünnepi
összeállítása (felkészítő: Kollár Kinga)
– koszorúzás a Szent István-szobornál
– ünnepi fogadás a Bóbita Óvoda aulájában
Kérjük, koszorúzási szándékukat jelezzék e-mailben
a feldman.laszlo@gmail.com címre, vagy
a Polgármesteri Kabinetirodán a 29/561-212-es
telefonszámon.

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.
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A
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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.

SS
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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

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Augusztus 13. – (hétfő) – Szlovák Udvar és Sári Rétesház
(rétesvásárlási lehetőség)
Augusztus 22. – (szerda) – Halász Boldizsár Városi Könyvtár
és ujjlenyomat-szobor
Augusztus 29. – (szerda) – Levendulaház, városi nappali
Szeptember 5. (szerda) – Szent Jakab sétány
Szeptember 12. (szerda) – Gyóni Tájház
A fenti napokon 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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150 éves a felsődabasi vásár
Kosztolányi képviselő úr emlékeiből
Elképzelhetetlen, hogy legyen olyan felsődabasi lakos, akinek nincs a vásárhoz és a vásártérhez fűződő személyes élménye, emléke. Kosztolányi Gyula képviselő úr ráadásul még helytörténeti kutatásai révén is számos történettel találkozott, így egy egész csokorra valót
ismerhetünk meg tőle.
– A vásárteret körbe kerítették, szekciókat
alakítottak ki olyan betonoszlopokkal,
amikbe 2 db lyuk volt hagyva és ezekbe
betonvas-huzalt fűztek köbe-körbe két
soron. A vásártér közepén a cédulaház állt,
ahol az állatokkal és más a vásárral kapcsolatos iratokat intézték. Az állatvásárnak
kialakított rész közelében, de még a kirakodó vásári részen volt a leventék –
felsődabasiasan szólva – „lüvő” (lövő)
dombja, azaz egy golyófogó domb. Ez kb.
4–5 méter magas mesterséges domb volt.
A dombra merőlegesen volt két árok,
amikből a földet kitermelték. A két árok
között volt a leventék lőállása.
– A háború vége felé itt állomásoztak a
németek Tigris tankjai. Az iskolát is lefoglalták szálláshelyül a német helyőrség
részére. A tankosok között volt Thomas
Oszkár osztrák–német katona, aki szerelmes lett egy Besnyői utcában lakó
felsődabasi lányba. A katona orosz fogsága alatt megtanult magyarul, de mire
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Dabasra ért, már a leány torokgyíkban
meghalt. A katona többször meglátogatta
a leány sírját. Később a felségét és még a
lányát is elhozta. A felsődabasi Szaller családdal ápolt baráti kapcsolatot.

Falu Tamás

Vásár
Jó lenne a vásáron
Mézeskalácsot venni.
Egy mézeskalács-szívet
Szívem helyére tenni.
A mézeskalács-szívvel
Menni, mindig csak menni,
Egy mézeskalács-szívet
Örökre társul venni.
S két kis szerelmes verssel,
Mely boldog, büszke, bátor,
Más szívekbe nevetni,
Míg összedől a sátor.

– Az „Újjáépítő magyarok. Az országépítés három esztendeje” című könyv 641.
oldalán találtam egy mellékletet, ez a háború utáni helyzetet jellemzi. A kiadási időpontját nem találtam meg, de lehet következtetni rá, hogy a 3 éves terv alatt vagy
után adták ki. Tildy Zoltán írta a bevezetőt
és a pártok képviselői is írtak bele. Eszerint
a község bírója Gágány Ferenc, vezető
jegyzője pedig dr. Rápolthy Károly volt. A
háborúban megrongálódott a községháza
épülete, a jegyzői lakás, az iskola és a vásártéri berendezés. Az összes kár kb. 200 000
Ft. Ideiglenes helyreállítások történtek,
hogy a működés megindulhasson. Új községházát, kultúrházat, napközi otthont,
szeszfőzdét, sőt még gyümölcsaszalót is
terveztek. A vásári dolgokkal 1947-ben a
képviselő-testület többször is részletesen
foglalkozott. A testületi jegyzőkönyv rögzíti, hogy a „vásártér kerítése háborús események következtében teljesen elpusztult,
és annak helyreállítását a község megkezdte, miután figyelmeztetést kapott, hogy
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amennyiben nem hozza rendbe záros
határidőn belül vásárterét, úgy a hatóság
megtiltja a vásárok tartását.” Szükség volt
200 darab betonoszlopra, amelynek ára
4000 forint, továbbá 1200 folyóméter 5
mm-es huzalra 350 forintért, 600 folyóméter drótkerítésre 1250 forint árban, a szerelési munkák 500 forintba kerültek, továbbá
más költségelőzmény is volt már, így összesen 7300 forint hitel felvételéről hoztak
döntést. Később a bevételek értékelésekor
rögzítették, hogy a vásári helypénzekből az
előirányzott 6000 forinttal szemben 10843
forint folyt be. Ez a többletbevétel lehetőséget teremtett a vásártéri cédulaház újraépítésére, melyet három éves folyamatként
tervezett meg a testület. Az első évben a
felmerülő építési anyagok egy részének
beszerzését tűzték ki célul. A teljes megvalósítás már biztosan 1950, azaz a két Dabas
összevonása után történt, de a Szabad Föld
még 1950-ben is Felsődabast hirdette az
országos vásár helyszíneként.
– A vásártéri kerítés oszlopaihoz, pontosabban az azoknak ásott gödrökhöz is fűződik történet, amit Újvári József naplófüzetéből ismertem meg. Akkoriban ugyanis futballpályaként is használta a község a vásárteret. Meccs közben – írja Újvári – a „Sérült
játékost az egyik gödör közelébe fektették a
fűre, és magára hagyták. Valószínű erős fájdalmában, félig öntudatlanul, fekvő helyzetében jajgatva a gödör felé kúszott, amelybe fejjel lefelé beleesett – kb. 1,5 m mély-
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ségbe. Az esetet csak én láttam, és akiknek
szóltam, hogy mi történt, a szurkolással voltak elfoglalva. Sajgó a helyzetében mozdulni
sem tudott, hanem mint dugó az üvegben,
várta a segítséget. Percek teltek el, mire a
segítség megérkezett, lábainál fogva kihúzták. És mert a gödör alján kisebb mértékben
sár is képződött, ezért az arcát a ráragadt
sártól nem lehetett látni.” Az oszlopok
részére ásott gödörbe eshetett bele fejjel
lefelé a sérült futballista, akinek a családneve
volt Sajgó. A Sajgó családnál a szülők pékséget üzemeltettek. Később ezt a tevékenységüket Sáriban folytatták. Két fiúgyermekük
halt hősi halált a 2. világháborúban. Bár a
mérkőzés a mai József Attila utca–Vásártér
út vásártérrel átellenes oldalán zajlott, valahogy átvihették a vásártér oldalára. A mec�cseket általában Éberth Zoltán (Culi bácsi)
vezette reverendában. Ma Takács Pál és
Baloghék házai találhatóak a hajdani focipálya helyén. A focipálya később teljesen a
vásártérre került át a József Attila utcával
párhuzamosan. A mai Kossuth Zsuzsanna
Szakképző és a Sallaiék háza is ráépült a hajdani vásártéri focipályára.
– Az 1950-es években egyéb szórakozási
célokat is szolgált a vásártér. Újvári József
feljegyzése szerint: „Nyári időszak alatt a
vásártéren történtek különféle rendezvények. Általában a tanítónő kezdeményezésére, egyszerűbb darabokat tanított be, és
azt adták, ill. adtuk elő. Az előadásra természetesen hivatalosak voltak a szereplő gyer-
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mekek összes rokonai, akik kötelező jelleggel meg is jelentek. Télen a Szaller-kocsma
„nagytermében” volt előadás, ahol én is felléptem. Bogárnak öltöztettek, szárnyaim
voltak és bordóból készített hegedűvel
muzsikáltunk.”
– Az 1956-ban, a vásártéren megrendezett mezőgazdasági kiállításról ismét Újvári
József ír: „1956. augusztus 20-án, a vásártéren egész napos program volt rendezve.
Mezőgazdasági gépek, termények voltak
kiállítva, zene szólt. Én is ott voltam és arra
emlékszem, hogy ott volt Papp László ökölvívó, aki bemutatót tartott.” Saját emlékem
szerint Papp László és Kajdi János bokszolók
bemutató mérkőzéséhez a ringet a Vásártér
és a József Attila utca sarkához közel, a
nyárfák alatt állították fel. Nem tudom, hogy
mennyire volt megrendezett a dolog, de
Kajdi egyet behúzott Papp Lászlónak. Amit
ezután Kajdi kapott, azt már nem vitte volna
haza senki a nézők közül…
– Annak idején a felsődabasi konda is itt
legelészett. A cédulaház mellett volt a
dagonyázójuk. Itatásukra kút szolgált. Az
utolsó kondás Botlik Annus néni volt a családjával. A kondások gondozták a községi
kant és oda vihették a helyiek a búgó disznóikat. A felsődabasi közgyűlésnek gyakran
szerepeltek a napirendjén tenyészállatokkal
kapcsolatos témák. Ez is megérne egy
külön írást.
Valentyik Ferenc
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Baróti élményeink

A

Dabasi Polgármesteri Hivatal munkatársai 25 fővel indultak neki az
élménydús és marathoni útnak. Már Barótra
érve rájöttünk, hogy a hosszú út fogalma új
értelmet nyert, de a jó társaságnak hála
szinte repült az idő.
Egy egész újság terjedelme is kevés lenne
ahhoz, hogy felsoroljuk mindazt, amit láttunk, ezért csak pár maradandó élményt
osztok meg.
A Vargyas-szoros festői tájai és az elemlámpával felfedezett, sok ezer denevér által
benépesített barlang nagy hatást gyakorolt
ránk, de ez sem tudta felülmúlni a másnapi
Szent Anna-tóhoz tett kirándulást. A híradásokból már jól ismert Sanyi medvével
nem sikerült találkozni, de helyette egy
anyamedvét és három kis bocsát is lencsevégre kaptuk. A Büdös-barlangban
és az Apor lányok feredőjénél tett látogatás
után hazafelé tartva megálltunk egy „stoppos”, eg yéves m ed veb oc s m ell et t.
Közeli ismeretségbe kerültünk vele, így
sokak titkos vágya – hogy medvével találkozhassunk – kétszeresen is teljesült.
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Mielőtt visszaértünk volna szállásunkra,
meglátogattuk a szénégetőket is. Munká
jukat látva átértékelődött bennünk a rossz
munkakörülmények fogalma.
Haszmann Pali bácsi (aki lenyűgöző
humorával mutatta be 40 ezer darabos
gyűjteményét) és Etelka néni – aki a
Székelyföldön egyetlen épen fennmaradt
vízimalmot üzemelteti – megmutatták a
régi korok világát, s személyiségükkel elbűvöltek minket. A Bekecs Néptáncegyüttes
felejthetetlen előadása várt még ránk aznap
este.

M á sn a p a B a r ó t i P o l g á r m e s t e r i
Hivatalban tett látogatás kötetlen beszélgetése alatt sok minden kiderült az erdélyi
közigazgatásról és betekintést nyerhettünk
a dolgos hétköznapjaikba. Csütörtökön
Abrudbánya felé vettük az irányt. Ott szintén látogatást tettünk a Polgármesteri
Hivatalban, ahol nagyon szívélyesen fogadtak bennünket.
Aznap Európa második legnagyobb rézbányáját tekintettük meg, majd másnap
izgatottan vártuk az aranybányába való
leereszkedést. Arannyal nem, de élményekkel gazdagon tértünk haza.
Köszönjünk a Bethlen Gábor Alapnak és
a Dabasi Polgármesteri Hivatalnak ezt a
felejthetetlen élményt.
dr. Greskó Judit
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Testvérvárosi találkozó
az „Európa a polgárokért” program keretében

A

z idei év a harmadik, amelyben sikeresen szerepeltünk a Europe for
Citizens Program pályázatán. A pályázat célja
„a polgárok ösztönzése helyi és uniós szinten az uniós politikai menetrend konkrét kérdéseiről folytatott vitára. A program további
célkitűzései között szerepel, hogy a polgárok
körében az uniós döntéshozatali folyamatokban való részvételt előmozdítsa, valamint
lehetőséget teremtsen az uniós szintű társadalmi szerepvállalásra és önkéntességre.”*
A mi pályázatunkban három héten
keresztül (2018. július 16.–augusztus 4.),
három különböző összetételű csoport utazott Dabasról Barótra európai uniós támogatással. A projekt címe: „Helyi találkozók
Európa jövőjéért”. Az alábbiakban az egyes
csoportok programjainak rövid kivonata
található.

Az oktatás–nevelés folyamatában résztvevők felelőssége a kisebbségek melletti szolidaritás kialakításában, különös tekintettel a
nemzetiségi kisebbségek, a menekültek,
valamint a különböző tanulási nehézségekkel küzdő tanulók esetében.
1. és 5. nap: Baráti programok.
2. nap: workshop: Tanulási nehézségekkel
küzdő diákok fejlesztési lehetőségeinek
összehasonlítása a két országban. Helyi
iskolák, árvaház bemutatása.
3. nap: workshop – Kultúrák közötti párbeszéd fontossága. Tolerancia, közös értékek
tisztelete.
4. nap: workshop – Nemzetiségi kisebbségekhez való viszonyulás. Hogyan segíthetjük az állampolgári részvételt az uniós
politikák formálásában? Hogyan vehetünk
részt a nyilvános konzultációkban?

PEDAGÓGUSOK
A különböző országokban eltérő az oktatás-nevelés törvényi háttere, ezért törekedni kell az uniós jogharmonizációból fakadó
közös, és lehetőség szerint az egységes szabályozási környezet kialakítására, a
szubszidiaritási alapelvek megtartása mellett, figyelembe véve a helyi sajátosságokból fakadó eltéréseket.

FIATALOK
A szociális érzékenység és a szolidáris Európa
alapelveinek megvitatása, a legjobb gyakorlatokra vonatkozó tudástranszfer kialakítása.
A program részeként sor kerül a szociálisan
hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítására vonatkozó legjobb
gyakorlatok és javaslatok megvitatására, a
tapasztalatok megosztására, gyakorlatban
való kivitelezésére.

A program részeként a migráció keretén
belül az EU-ba letelepedni kívánók szociális
feltételeinek alapvető kérdései és válaszok is
megvitatásra kerülnek. Szolidaritás a válságos időkben: a fiatalokra váró kihívások.
1. és 5. nap: Baráti programok
2. nap: workshop – A migrációs válság okozta kihívások az egészségügy és a szociális
munka területén. Eszmecsere Európa
jövőjéről. Önkéntes munka (kaláka).
3. nap: Az euroszkepticizmus okainak elemzése, megvitatása. Eurokriticizmus,
eurofóbia kontra Európai Unió elért vívmányai.
4. nap: Önkéntesség, adományok, civil szervezetek. Önkéntes munka (kaláka).
MŰVÉSZETI ÉS KULTÚRA KÖZVETÍTŐK
Az Európai Unió tagállamaiban a nemzeti
karakternek és sajátosságoknak, valamint a
művészi szabadságnak megfelelően más és
más előírások vonatkoznak a művészek és
egyéb kultúraközvetítők számára. E téren is
összehasonlíthatók az érintett két tagország
eltérő és hasonló rendelkezései, majd ezeket
összevetni más uniós országokéval.
A művészek és egyéb kultúra közvetítők
szerepe a nemzeti és általános kultúra közvetítésében, a mássággal rendelkezőkhöz
való viszonyulásban. Csatlakozás a „2018 A
kulturális örökség európai évéhez”.
1. és 5. nap: Baráti programok.
2. nap: workshop – A művészek feladata,
lehetőségei. A kulturális életet szabályozó
jogszabályok összehasonlítása. Kiállítás
megtekintése.
3. nap: workshop – Beszélgetés és vita a
másságról, annak elfogadásáról.
4. nap: workshop – Kapcsolódás a „2018 A
kulturális örökség európai évéhez”.
Erdővidék Múzeum és a helyi Kultúrház
meglátogatása.
*Pályázati kiírás összefoglalója
Szandhofer János
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Még mindig Erdővidékre gondolva...

A

z utazás után néhány héttel, amikor
ezeket a sorokat írom, nagyon igaz
a fenti gondolat. Pálinkásné Balázs Tünde
kedves meghívásának nem tudtam nemet
mondani, így nagy-nagy örömömre június
végén én is csatlakozhattam a Barótra, a
kórustalálkozóra induló dabasi társasághoz.
Két dolog is örömmel töltött el. Az egyik,
hogy újra együtt lehetek a sok kedves
dabasi emberrel, akiket egy évvel ezelőtt
megismerhettem, s újakkal is találkozhatok,
a másik örömforrás számomra az úti cél,
Erdély volt. Gyakran szoktam hangoztatni,
hogy oda bármikor szívesen megyek. De
ekkora ajándékot, hogy a két örömforrás
egyszerre együtt legyen, csodálatos érzés
volt számomra.
Nagyon kedves embereket ismerhettem
meg, és lehettem együtt velük négy napig
az úton és a szálláson is. Dabasra utazásomkor nagy szeretettel fogadott be házába Janicsák Jánosné Marika, a hajnali indulás előtt nála aludhattam, s a késő éjjeli

érkezés után is ott pihenhettem ki az utazás
fáradalmait. Baróton, a Derzs panzióban is
nagyon vidám társaságba csöppentem,
Jolikával és Linkával alkottuk a hármas csapatot.
Számomra felejthetetlen élmény marad
a felém áradó sok szeretet, hogy szinte
minden percben úgy éreztem, mintha mindig is dabasi lettem volna. A jó hangulat, a
sok nevetés, a jóízű dalolás engem is magával ragadott. Ami különösen jó érzéssel töltött el – fővárosi lakosként írom –, hogy
ebben a körben mindenki figyel mindenkire, észreveszi, ha a másiknak gondja van, s
azonnal többen is ugranak segíteni. Nagyon
jó tudni, hogy mai világban létezik ilyen
közösség! És ez a hely Gyóni Géza és az
Apukám szülőföldje!
Ezt a jó érzést még fokozta a kórustalálkozó, a Dabasi Dalkör óriási sikere, a többi
kórus szívet melengető éneklése, no és a
székely emberek határtalan szeretete.
Most is, mint mindig, mikor Erdélyben járok

azt éreztem, hogy tényleg nincs határ, egy
nyelven beszélünk, egyformán gondolkodunk, együtt dobban a szívünk, s ugyanazon értékek fontosak számunkra. Most is
otthon éreztem magam. Otthon – itthon,
ez a két szó fogalmazódik meg bennem
ilyenkor.
A remek szervezésnek köszönhetően
ezen rövid idő alatt rengeteg gyönyörűséget láttunk, érdekességet hallottunk, sok
szép élményben volt részünk.
Nagyon hálás vagyok és köszönöm a jó
Istennek, a kedves dabasi csapatnak, hogy
egy ilyen fantasztikus úton testben-lélekben ismét feltöltekezhettem. Ez most elég
lesz addig, míg újra Erdély földjére lépek.
Ha csak szavakat írhatnék az úttal kapcsolatban ezek a legfontosabbak: szeretet,
összetartozás, Istenhit, önzetlenség, a szívek együtt dobbanása. Nagyon sokszor jártam már Erdélyben, de ezt az utat különleges emlékként őrzöm meg.
Szakolczai Katalin

A Szőlősi Közösségi színtér rendszeres programjai
A szőlősi Tájház látogatása, az intézményben tartandó családi vagy céges rendezvények megszervezésével kapcsolatban az intézményben, vagy telefonon, a 06-70/396-2861-es telefonszámon, vagy a szolosikozossegihaz@gmail.com címen érdeklődhetnek.
Állandó programok:
Kedd:
11.00–13.00 Orvosi rendelés
– dr. Tarr Erika, a 6. számú új háziorvosi
körzet orvosa
Szerda:
11.00–12.00 orvosi rendelés kisgyermekes családoknak (dr. Berze Éva)
Csütörtök:
9.00–11.00 Védőnői tanácsadás –
Farkasné Dallos Edina

10.00–12.00 Baba-mama klub –
Farkasné Dallos Edina körzeti védőnő
(minden hónap első csütörtökén)
12.00–14.00 Orvosi rend. – dr. Tarr Erika,
a 6. számú új háziorvosi körzet orvosa
17.00–19.00 Kézimunkakör
(Kovács Istvánné, Feldman Lászlóné)
páros héten
Péntek:
17.00–19.00 Gyermek- és ifjúsági
kézműves szakkör (Feldman Lászlóné)

Vasárnap:
17.00–20.00 Bátki János Nyugdíjasklub
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
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Borovenka Néptánccsoport
– hétfő, péntek 20.00–22.00 óráig

Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
– kedd, 17.30–19.00 óráig

2018. augusztus 								
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Halász Móricz-kúria
augusztus 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: 8.00 –16.00 óráig | délutáni és hétvégi programok
idején rendezvény szerint | Munkatársak: Kovács Ferencné | Gomola Imréné | Barsi Réka
Az épületben egész évben látogatható a Halász –Szántó Emlékszoba és a 197 éves kúriaépület XIX–XX–XXI. századi
történéseit bemutató tárlat. Felújított helyi, népi bútorokkal berendezett romkonyha és billiárdszoba is bérelhető családi,
munkahelyi rendezvényekre.

Heti programsoroló
HÉTFŐ

Csütörtök

16.00–18.00 óráig
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
augusztus 13.
Kajliné Ludányi Margit foglalkozásvezetővel

18.00–20.00 óráig
TESTFIATALÍTÓ JÓGA
Dr. Botta Ilona jógaoktató
18.00–20.00 óráig
MI MÉG OLVASUNK KÖR
augusztus 30.
Az irodalmi beszélgetés témája:
Kaffka Margit: Színek és évek

Kedd
18.00–20.00 óráig
Dabasi DalKÖR
felnőtt népdalkör próbái
Pavella Krisztina szakmai vezető

Szerda
10.00–12.00 óráig
INGYENES ANGOL NYELVOKTATÁS
Balog Petra tanár
Minden kezdőt és újrakezdőt
szeretettel vár!

Nemes-kúria

információ: Halász Móricz-kúria
Az élő tájházként működő épület
családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző programjaival
és játékaival várja a látogatókat!

Ételízesítő készítése télire

17.00–19.00 óráig
KREÁLOM
– kézműves praktikák felnőtteknek
augusztus 17.
Téma: Az agyagozás alapjai–
kerámiakészítés

augusztus 9. (csütörtök)

15.00 órától
a Dinnyés Lajos Nyugdíjasklub
összejövetele
augusztus 11.
Klubvezető: Szabó Jánosné

18.00–20.00 óráig – SZÍNJÁTSZÓKÖR
Farkas Pál szakmai vezető

2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26.

Péntek

szombat

16.00–18.00 óráig
BABA-MAMA KLUB
Erdélyiné Gáspár Ilona védőnővel

MILOSZERNI
VENDÉGHÁZ

Egész évben jól jön a házi, nagyon intenzív
ételízesítő. Levesekbe, húsokhoz,
sőt kenyérre is remek.
Érdemes nagyobb tételben készíteni,
hogy idén már ne legyen vele gondod.
Elképesztően egyszerű, ráadásul
ízlés szerint variálható az összetétele.
Foglalkozásvezető:
Kajliné Ludányi Margit

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

Programunk:
– augusztus 13., 27. (hétfő) 10.00–12.00 óráig: Baba-mama
klub
vezeti: Kucsera Andrásné védőnő
– augusztus 15. (szerda) 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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KOSSUTH KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
augusztus 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 yi 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!

Egyéb foglalkozások: Szépkorúak Dabasi Egyesülete: szeptember 1., szombat, 16.00 órától
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 32-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 augusztus 20-ig zárva tart!
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Átrium hírek

A

városra vigyázó Krisztus-szobor
különleges helyre emelte Dabast.
Szép kezdeményezés az elgondolóktól,
hogy ebben a – ma sajnos Európát jellemző – szakrális helyeket kávézóknak, szórakozó helyeknek eladó, a vallást maradi hiedelmek sorába taszító, hit nélküli társadalomban vannak még hívő és értékekre
figyelő emberek. A szépkorú ember még
azt a generációt képviseli, akiknek a hit és
a keresztény értékek megtartása – még
ha az elmúlt rendszer ezt akadályozni is
próbálta – természetes velejárója volt és
jelenleg is az életének. Ennek tudtában

fogalmazódott meg lakóinkban egy rövid
zarándoklat ötlete a közelmúltban felállított Krisztus-szoborhoz. Az életkorból
adódó korlátok megszűntek a találkozás
igénye mellett, amely erőt adott zarándokainknak, hogy följussnak a „templomhegyen” emelt Jézushoz és az alapzatnál
megpihenve egy Miatyánk elmondásával
adjanak hálát ennek a hitet erősítő alkotásnak a megálmodójáért, az adakozókért
és a megvalósítókért. Lakóink csillogó
szemmel tértek vissza az Otthonba és töltekeztek napokon át ebből a felejthetetlen
élményből.
Tibay

Házassági évfordulók
Helyreigazítás
A Dabasi Újság júliusi számában nem jelent meg Sarafi József (†) és
Garajszki Anna 50. házassági évfordulója. 1968. június 1-jén kötötték
házasságukat.
2018 júliusában kötöttek házasságot:
Június 29.	Kreisz Norbert–Dajka Julietta
Július 7.
Fenyvesi Ferenc–Tóth Emese
	Silvasanu Sergiu Virgil–Mráz Mónika
Július 13.	Gémesi Róbert–Tanács Irén
Felhő Balázs–Katona Nikolett Éva
Horváth Ádám László–Zacharov Boglárka
Július 14.
Liska Tamás–Asztalos Szidónia
Július 20.
Ormos András–Varró Tímea
	Suhajda Norbert–Komáromi Rita
Július 21.
Horváth Dávid–Kocsir Evelin
Pordányi Dávid Gergő–Pacsirta Krisztina
10 éve (2008-ban) kötöttek házasságot:
Július 12.	Bíró Krisztián Csaba–Korpos Petra
Fütő István–Csiló Veronika
	Dr. Mitták Péter–Dr Horváth Georgina
Július 19.	Netz Viktor József–Lukács Anita
Július 21.
Felhő István–Buzási Izabella
Július 26.	Szabó Sándor–Bábel Márta
	Nagy Gábor–Bennárik Anna Mária

20 éve (1998-ban) kötöttek házasságot:
Július 4.	Szilágyi Zoltán Attila–Veress Katalin
Podoba János–Kecskés Éva
Július 17.	Miták Zsolt–Suhajda Erika
Július 25.	Gogolák Lénárd–Zsiros Márta
Halengár István–Józsa Andrea
25 éve (1993-ban) kötöttek házasságot:
Július 9.	Szikora Imre–Kuzma Mária
Július 17.	Sponga Miklós–Kajdácsi Piroska
Július 24.
Parancs Attila–Molnár Magdolna
Július 30.	Jávor György Károly–Volentér Mária
Július 31.	Varga Péter–Kocsis Krisztina
	Miták Sándor–Palkó Erzsébet
30 éve (1988-ban) kötöttek házasságot:
Július 1.	Mártha Sándor–Rábai Mariann
Július 9.	Durai Sándor–Strupka Lilla
Július 15.	Szabó Zoltán–Vida Anna Mária
Július 22.	Zsiros János–Petrányi Zsuzsanna
Július 29.	Garajszki Péter–Jurászik Éva
	Majoros János–Kancsár Erzsébet
40 éve (1978-ban) kötöttek házasságot:
Július 15.	Nagy Ferenc–Tóth Borbála Irén
Július 22.	Kiss József–Liska Zsuzsanna
Póra Béla–Batuska Éva Mária
Július 29.	Zelenák Mihály József–Horváth Lívia Margit
50 éve (1968-ban) kötöttek házasságot:
Május 18.
Farkas Pál–Gogolák Ilona

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
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városunk legifjabb lakói

városunk legidősebb lakói

Baba
Született		
Édesanya
Suhajda Ákos		2018. 05. 01.	Klötzl Anikó
Suhajda Lukács		2018. 05. 01.	Klötzl Anikó
Kálcza Csenge
2018. 06. 09. Czető Nikoletta
Guti Anna
2018. 06. 11.
Oláh Ágnes
Erdélyi Katalin Éva
2018. 06. 15.	Dr Csernus Réka
Szabó Anna
2018. 06. 19.	Gogolák Anikó
Krajcs Nadin
2018. 06. 23.	Nagy Nikolett
Szabó Benett
2018. 06. 24.	Sipos Phuong Linh
Borbély Ferenc
2018. 06. 28. Tajti Andrea
Szász Norina Vanilla
2018. 06. 29.	Maros Viktória
Garajszki Fanni
2018. 06. 29.	Sikari Zsanett
Balázs Bianka
2018. 07. 01.	Kecskeméti Mária
Szabados András
2018. 07. 04.	Gogolák Kitti
Farkas Bendegúz
2018. 07. 05.	Benkó Alíz
Kis Alina
2018. 07. 05. Tóth Andrea
Preiner Ármin
2018. 07. 05.	Szlama Dóra
Kopasz Péter
2018. 07. 08.	Zolnai Bettina
Kulik Lili
2018. 07. 08.	Gyimóthy Judit
Fáber Lajos Erik
2018. 07. 11.
Török Erika
Balázs Lilla
2018. 07. 20.	Szabó Júlia
Berényi Luca
2018. 07. 20.	Smida Zsuzsanna
Strupka Adorján László
2018. 07. 21.	Gulyás Petra

Böcsödi Lászlóné (Bodzsár Mária)
Sikari Jánosné (Talapka Terézia)
Ordasi Jánosné (Pajor Mária)
Oláh Istvánné (Zöld Margit)

1920. 07. 05.
1923. 07. 08.
1928. 07. 27.
1928. 07. 29.

98 éves
95 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Felhívás
A vásárüzemeltető NHSZ Dabas Kft. és Dabas Város
Önkormányzata kiadvány megjelentetését tervezi, az idén 150
éves dabasi vásár történetéről. A kötet képanyagát, illusztrációit a dabasi polgárok segítségével szeretnénk összegyűjteni.
Kérjük, hogy amennyiben a vásártéren készült archív fényképpel, dokumentummal (pl: Marhalevél, helyjegy…stb.) rendelkeznek, segítsék annak átadásával a kiadvány megjelentetését.
Kérjük, hogy a képeket juttassák el a Polgármesteri
Kabinetirodára Faldina Dóra kollégánknak (elérhetőségei:
29/561-212, vagy faldinadori@gmail.com)
szerk.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

MVGYOSZ kölyöknevelő program
A Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége (MVGYOSZ)
Vakvezetőkutya-kiképző központjában látássérültek számára képezünk
segítőkutyákat.
Mi is pontosan a kölyöknevelő program?
Kiskutyáink 2 hónapos koruktól 1 éves korukig önkéntes nevelő családok otthonában
szerzik meg életük első évének legfontosabb tapasztalatait. Ez a korai nevelés teszi
lehetővé, hogy a kiskutyák jól szocalizált,
kiegyensúlyozott felnőtt kutyákká nőhessenek.
Olyan önkéntes nevelőket, családokat keresünk, akik ebben a fontos
életkorban segítik munkánkat, hogy
minél több látássérült életét könnyíthessük meg egy vakvezető kutyával.
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Milyen feltételekkel lehetek kölyöknevelő?
Kiskutyáinknak biz tonságos, de
ingergazdag környezetre van szükségük, a
gazda lakóterében kell megtanulniuk a
helyes együttélést az emberrel. Fontos a
szobatisztaságra nevelés és a tömegközlekedéshez szoktatás. Életkorának megfelelő
ingerek érjék, találkozzon jól szocializált
kutyákkal. Kéthavonta tesztekkel mérjük a
kutyus fejlődését.

Kapok segítséget?
Teljeskörű szakmai segítséget, ingyenes
állatorvosi ellátást, jó minőségű kutyaeledelt, azonosító kártyát, tanuló hámot, szükség esetén pedig panziót biztosítunk a
neveléshez.
Mit nyerhetek mindezzel?
• Bepillantást a vakvezető kutyák munkájába
• Egészségesebb életmódot
• Kutyás tapasztalatokat
• Másokon való segítés örömét
• Egy befogadó társaságot
• Társadalmi megbecsülést
• Egészségesebb életmódot
• Önkéntes tapasztalatokat
További információ:
Rózsa Katalin • Tel.: +36-30/505-8007
rozsa.kata.vakvezeto@gmail.com

2018. augusztus
május 									
									

IGAZGATÁSI SZÜNET
A Dabasi Polgármesteri Hivatal
augusztus 21. napjától augusztus 24.
napjáig igazgatási szünetet tart.
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
9/2018. (IV. 05.) számú ÖK. rendelete alapján a Dabasi
Polgármesteri Hivatal augusztus 21. napjától augusztus 24. napjáig igazgatási szünetet tart.
Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri
Hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás nincs!
Telefonos ügyelet a zárva tartás ideje alatt kizárólag halaszthatatlan ügyben lesz, a 06-29/561-200 telefonszámon.
Augusztus 27-től a Dabasi Polgármesteri Hivatal a megszokott ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket.
jegyző

Hivatali szócső

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A PROJEK

MEGKEZDŐDIK A DABAS-SÁRI
HÁZIORVOSI RENDELŐK
FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE KEDVE

DABA

A PROJEKT A MAGYAR

PROJE

DABA
KEDVEZMÉNYE
PESTMEGYE

TELE
DABAS VÁR
EGÉS

Dabas-Sári településrészen működő házi orvosi, házi
gyermekorvosi és védőnői szolgálat épületének felújítása, korszerűsítése és akadálymentesítése valósul meg, a
PM_EUALAPELLATAS_2017/12 azonosító számú pályázat
keretében, 38,23 M Ft támogatási összeg
felhasználásával.
A TÁMOGATÁS
FORRÁSA:
A PEST MEGY
A TÁMOGATÁ

PROJEKT:

DABASI-SZ
89 669
TELEPÜLÉS
PM_EUA
EGÉSZSÉG

2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJT

PESTMEGYE

Dabas Város Önkormányzata 2017 augusztusában pályázatot
A PROJEKT A
nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása címen meghirdea rendszeres gyermekvédelmi
tett pályázati felhívásra a Dabas-Sári háziorvosi rendelők felújítása,
kedvezménnyel kapcsolatban
korszerűsítésére. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2018.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyámhatósáról,
Nemzetgazdasági
április 16-án lépett hatályba. A támogató
A TÁMOGATÁS
A TÁMOGATÁS FORRÁSA:
A PEST MEGYEÖSSZEGE:
TERÜLETFEJLES
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
Minisztérium,
Koncepciója
a
Pest
megye
Területfejlesztési
2014–
2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT
CÉLZOTT PÉNZ
PESTMEGYE
149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet értelmében, akinek
2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020
gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési
támoA PROJEKT
AZONOSÍTÓSZÁ
részesül, és a kedvezménye 2018. augusztus 1-jén fennáll,
gatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 38,23 M Ft támoismételten Erzsébet utalványban részesül.
gatási összeget biztosít, amelyhez Dabas város a pályázatban
Az Erzsébet utalvány formájában nyújtott természetbeni támo2,01 M Ft saját forrást vállalt. A kivitelezési munkálatokat a Kosiba
gatás összege a tavalyi évhez hasonlóan alakul. Az a gyermek, aki
és Társa Bt. 2018. július 2-án kezdte meg, melynek tervezett befeA
TÁMOGATÁS
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és hátrányos,
jezése FORRÁSA:
2019. január A8.PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJ
2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT CÉLZOTT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVET
halmozottan hátrányos helyzetű 6500 Ft differenciált összegű
Dabas-Sári, Mánteleki út 1. sz. alatt jelenleg a háziorvosi és gyertámogatásban, az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi
mek háziorvosi egészségügyi alapellátás, valamint védőnői szolgákedvezményre jogosult, 6000 Ft alapösszegű támogatásban
lat működik. Az épület 1988-ban épült, azóta átfogó felújítás nem
részesül.
történt rajta. Az önkormányzat a házi orvosi alapellátást végző
Az utalványokat – a korábbi évekhez hasonlóan –
orvosokkal együtt már évek óta tervezi az orvosi rendelők és a
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján augusztus
védőnői tanácsadó korszerűsítését, felújítását. Az tervezett épület
27-től átvehetik személyesen, vagy meghatalmazott útján.
korszerűsítés 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon
valósul meg, a felújítás költségei az önkormányzatot terhelik. A fejRigóné dr. Roicsik Renáta, jegyző
lesztés komplex, három alapellátási funkciót érint felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó felújítása,
korszerűsítése történik eszközbeszerzéssel a projekt keretében.
Dabasi Újság | Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda |
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
A projekt célja, hogy a lakosság részére minél közelebb elérheNytsz.: 02-0012 | Példányszám: 6500 | Megjelenik: havonta
tővé tegye a minőségi egészségügyi alapellátást, ezzel is hozzájáA szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B |
rulva az ellátottak munkaképességének mielőbbi visszaállításáTel.: 06-29/561-230 | feldman.laszlo@gmail.com |
Hirdetések: Faldina Dóra | Telefon: 06-29/561-212 |
hoz, a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósíE-mail: dabasujsaghirdetes@gmail.com
tásához. A prevenciós és egészségmegőrző tevékenységek eddig
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. | Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
is megvalósultak, ennek infrastrukturális háttere is megújul a proNyomdai munkálatok: Pressman Bt. | Tel./fax: 06-29/365-564
jekt során.

Tájékoztató

89 669 362

PM_EUALAPELLA
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KEDVEZMÉNYEZETT:Újság
Hivatali szócső										Dabasi

SAJTÓKÖZLEMÉNY

DABAS VÁROS ÖNKOR

A Dabasi
Családés Gyermekjóléti
A PROJEKT
A MAGYAR
ÁLLAM
TÁMOGATÁSÁVAL VAL

MEGKEZDŐDIK A DABASI-SZŐLŐSI
EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE

Szolgálat
és Központ
PROJEKT:

DABASI-SZŐLŐK
KEDVEZMÉNYEZETT:
állást
hirdet

TELEPÜLÉSRÉSZEN
DABAS
VÁROS
ÖNKORMÁNY
A jogviszony
időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti
A PROJEKT A MAGYAR ÁLLAM
TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL
MEG
EGÉSZSÉGHÁZ
LÉTR
jogviszony
közösségi gondozó munkakör betöltésére

PROJEKT:
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

DABASI-SZŐLŐK
89 669 362
KEDVEZMÉNYEZETT:
TELEPÜLÉSRÉSZEN
PM_EUALAPELLATAS_2017/14
DABAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
EGÉSZSÉGHÁZ LÉTREHOZ

A munkavégzés helye: 2373 Dabas, Áchim András utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
PROJEKT
AZONOSÍTÓSZÁMA:
lényeges Afeladatok:
Közösségi
pszichiátriai ellátás területén biztosítja a gondozott mentális állapotának és készségeinek szinten
A Dabasi-szőlők településrészen működő háziorvosi,
tartását, segíti a meglévő készségek fejlesztését. Kapcsolatot tart a
házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat új épületének
gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (kezelőmegépítése valósul meg, a PM_EUALAPELLATAS_2017/14
pszichiátriai
gondozó stb.).KONCEPCIÓJA
Vezeti az ezzel kapcsolatos
dokuazonosító számú pályázat keretében,
89,67 M FORRÁSA:
Ft támogatáA TÁMOGATÁS
A PESTorvos,
MEGYE
TERÜLETFEJLESZTÉSI
2014-2020 ÉS
PEST MEGYE TE
A TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NYÚJTOTT
mentációt. CÉLZOTT PÉNZÜGYI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS A PEST MEGYE
si összeg felhasználásával.PESTMEGYE
Illetmény és juttatások:
Dabas Város Önkormányzata 2017 augusztusában pályázatot
megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
Az illetmény
nyújtott be az Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapelláA PROJEKT
AZONOSÍTÓSZÁMA:
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az iránytást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása címen megadók.
hirdetett pályázati felhívásra a Dabasi-Szőlősi Egészségház építéPályázati feltételek:
sére. A sikeres pályázat támogatási szerződése 2018. április
• Középfokú képesítés: közösségi gondozó; szociális ápoló, gondo16 -án lépet t hatályba. A támogató Nemzetgazdasági
A TÁMOGATÁS
A TÁMOGATÁS FORRÁSA:
A PEST MEGYEÖSSZEGE:
TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020 ÉS PEST MEGYE TERÜLETFEJLES
zó; általánosKÖLTSÉGVETÉSI
ápoló, gondozó; pszichiátriai
gondozó;
Minisztérium2014-2020
a Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
NYÚJTOTT2014–
CÉLZOTT PÉNZÜGYI
TÁMOGATÁS
A PESTmentálhigiéMEGYEI FEJLESZTÉSE
PESTMEGYE
nikus; ápoló, gondozó
2030 és a Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020
• B kategóriás jogosítvány
megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési
támoA PROJEKT
AZONOSÍTÓSZÁMA:
A munkakör betölthetőségének időpontja:
gatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból 89,67 M Ft támoA munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
gatási összeget biztosít, amelyhez Dabas város a pályázatban
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 3.
4,71 M Ft saját forrást vállalt. A kivitelezési munkálatokat a Kosiba
és Társa Bt. 2018. július 2-án kezdte meg, amelynek tervezett
kiírássalÉS
kapcsolatosan
a 06-29/367-236,
06-70/967- PROGRAM
A pályázati
befejezése
2019. A
augusztus.
A TÁMOGATÁS
FORRÁSA:
PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2014-2020
PEST MEGYE
TERÜLETFEJLESZTÉSI
2014-2020 MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ
NYÚJTOTT
CÉLZOTT
PÉNZÜGYI
KÖLTSÉGVETÉSI
TÁMOGATÁS
A
PEST
MEGYEI
FEJLESZTÉSEK
6678, 06-20/286-7295-os telefonszámokon lehet érdeklődni. ELŐIRÁNYZA
A Dabasi-szőlők, Tinódi utca 1. sz. alatt jelenleg háziorvosi és
A pályázatok benyújtásának módja:
gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás, valamint védőnői
• E lektronikusan a segitoszolgalat@gmail.com e-mail címen
szolgálat működik az óvoda épületében található vizsgálóban.
keresztül.
A településrész folyamatos lakossággyarapodása indokolttá tette
Juhászné Janicsák Éva
az egészségügyi alapellátások önálló intézménybe való helyezéintézményvezető
sét, amelyben korszerű, az előírásoknak megfelelő körülményeket
biztosíthat a fenntartó a gyógyító tevékenység végzéséhez.
A tervezett építés 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlaKedves kisgyermekes
non valósul meg, a beruházás költségei az önkormányzatot terhelik. A fejlesztés komplex, három alapellátási funkciót érint felnőtt
családok!
és gyermek háziorvosi rendelő, valamint védőnői tanácsadó korszerűsítése történik meg eszközbeszerzéssel a projekt keretében.
Gyermekszállító kerékpár-utánfutó
igényelhető a Polgármesteri Hivatalban.
A projekt célja, hogy a lakosság részére minél közelebb elérhetővé tegye a minőségi egészségügyi alapellátást, ezzel is hozzájáÉrdeklődni lehet a 06-29/561-260-as
rulva az ellátottak munkaképességének mielőbbi visszaállításátelefonszámon.
hoz, a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósíA kérelmet augusztus 27-ig
tásához. A prevenciós és egészségmegőrző tevékenységek eddig
lehet benyújtani.
is megvalósultak, ennek infrastrukturális háttere is megújul a projekt során.
PESTMEGYE

PROJEKT:

DABASI-SZŐLŐK
89 669 362
TELEPÜLÉSRÉSZEN
PM_EUALAPELLATAS_2017/14
EGÉSZSÉGHÁZ LÉTREHOZÁSA
89 669 362

PM_EUALAPELLATAS_2017/14
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2018. augusztus 										

hit–vallás

Egyházaink hírei
Katolikus egyházközségeink

F

Gyóni Katolikus Egyházközség
Miserendünk:
– hétfő, kedd, péntek szombat 18.00 óra (Gyón)
– vasárnap 8.30 (Dabasi-szőlők), 10.30 (Gyón)
Augusztus 21–24-ig a hétköznapi szentmisék szabadság
miatt elmaradnak!
Hivatali idő: hétfőn és pénteken 9.00–17.00 óráig
Ország Tibor plébános elérhetőségei:
Telefon: 06-29/367-513

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

református egyházközségeink
Gyóni Református Egyházközség
– augusztus 10., péntek este ½ 9-től RETRO KERTMOZI
a parókia udvar kertjében.
IMÁVAL NYERT CSATÁK című film megtekintése
Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!

– augusztus 12. (vasárnap), 10 óra: gondnok és presbiterválasztó
istentisztelet a templomban VÁLASZTÁSI KÖZGYŰLÉS
– augusztus 19., vasárnap, 10 óra: istentisztelet a templomban,
15 óra: új kenyérért hálaadó istentisztelet Tatárszentgyörgy, rkat.
templom, úrvacsoraosztás
– augusztus 26., vasárnap, új kenyérért hálaadás (úrvacsoraosztás) a
templomban. Gondok és presbiterek ünnepélyes beiktatása
Állandó alkalmak:
– vasárnap, 10 óra: 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
Mindenkit szeretettel hív és vár Szilágyi János
református lelkipásztor és a gyülekezet!

GYÓNI EVANGÉLIKUS Gyülekezet
– Augusztus 12-én vasárnap helyettesítő szolgálat, igét hirdet
P. Nagy Krisztina, teológus hallgató
– Gyülekezeti kirándulás Németországba augusztus 20-24-ig.
Rothenburg, Hohenschwangau (Neuschwansteini kastély), Ulm,
Günzburg
– Szeptember 2-án, vasárnap, 10 órától évnyitó istentisztelet lesz
Dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgálatával. Sok szeretettel hívjuk
a hittanos gyerekeket a családjukkal együtt, valamint gyülekezetünk pedagógusait.
Facebook: Gyóni Evangélikus Gyülekezet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztoztak fájdalmunkban és együttérzésüket fejezték ki
Kapui Ágota elhunyta alkalmával.
Külön hálánkat fejezzük ki Dabas Város Önkormányzatának, hogy ebben a nehéz
helyzetben mellénk állt és segítséget nyújtott.
A gyászoló család

Drága dabasi barátaim, ismerőseim!
Mai napig nem tudok felébredni abból a
rossz álomból, hogy Ágota már nincs köztünk. Sok éven keresztül, mint jó szomszédok éltünk, és együtt kerestünk megoldást
életünk problémaira. Nagyon összebarátkoztunk. Barátságunk során számtalan
felejthetetlen élmény kötött bennünket

össze. Mindig örömmel vártam Beszterce
bányára, ahova nagyon szeretett járni.
Olyan aranyos, mosolygós, kedves volt.
Sokat nevettünk, mindig volt miről beszélnünk Dabasról való távozásom után is.
Nem mehettem el a temetésre, hogy
személyesen is elbúcsúzzam Tőle, mert

eltörtem a vállamat és emiatt nem tudok
utazni. De ha Dabasra megyek, első utam
Ágotához fog vezetni.
Nálam még ég a gyertya és vérzik a szívem.
Anita Mendelova
Besztercebánya
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Végső Búcsú
Név
Születési idô Halálozás idôp.
Kovács Sándorné
(Horváth Julianna)
1932. 10. 16.
2018. 05. 31.
Farkas Józsefné
(Volentér Erzsébet)
1933. 12. 07.
2018. 06. 02.
Bácskai János
1964. 02. 25.
2018. 06. 10.
Kapui Ágota
1955. 05. 15.
2018. 06. 19.
Czárák Lajos Andrásné
(Bednárik Julianna)
1955. 11. 15.
2018. 06. 19.
Kulcsár Józsefné (Törzsök Mária) 1928. 02. 20.
2018. 06. 20.
Petrányi Józsefné (Bálint Terézia) 1922. 09. 12.
2018. 06. 23.

Név
Ladányi Éva
Balog József
Kosztolányi Andrásné
(Balázs Anna)
Juhász Béla
Opánszky Gusztávné
(Rónai Mária)
Farkas István

Születési idô Halálozás idôp.
1963. 03. 12.
2018. 06. 28.
1948. 08. 28.
2018. 06. 29.
1942. 09. 13.
1949. 05. 25.

2018. 07. 07.
2018. 07. 08.

1922. 09. 08.
1938. 08. 10.

2018. 07. 21.
2018. 07. 24.

Osztozunk a családok gyászában.

65 éve született Fojta Istvánné Bálint Piroska
Dabas Város (posztumusz) Díszpolgára
Idézzük fel a díszpolgári kitüntetéskor elhangzott, életútját méltató sorokat.

1953

a u g u s z tu s á b a n , a
sáriak nagy napján,
a templomszentelés (búcsú) ünnepén
született. 1994-ben Dabas város 2. számú
választókörzetében indult az önkormányzati választásokon a DAFI színeiben, és 379
szavazattal bejutott a képviselő-testületbe.
1994–98 közötti ciklusban választókörzetének egyéni képviselőjeként és a pénzügyi
bizottság elnökeként végezte munkáját. A
DAFI-s többségű önkormányzat ebben a
négy évben egymilliárd Ft-tal gyarapította a
várost, amelyben Piroskának kiemelkedő
szerepe volt. Az 1998. évi voksoláskor az
emberek óriási fölénnyel újra képviselőnek
választották. A választások után a pénz-

ügyek mellé a gazdasági ügyeket is egy
hatáskörbe vonta a képviselő-testület. A
feladat kétségtelenül megnőtt, ennek az
összevont bizottságnak az élére Piroskát
választották meg. A 2002-es választásokon a szavazói ismét kitüntették bizalmuk-

kal. Hasonlóan a korábbiakhoz, annyi szavazatot kapott, mint összes (7) ellenfele
együttvéve – nyert és újra a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság vezetésével bízta meg
a képviselő-testület.
15 éve, 2003. december 28-án, hosszan
tartó betegség után távozott el közülünk.
2004-től Fojta Istvánné Bálint Piroska is
Dabas díszpolgárainak rangos névsorában
szerepel, ám mindenki nagy bánatára csak
halála után részesülhetett ebben az elismerésben. Képviselőként közel tíz évig szolgálta szűkebb pátriáját, Sárit, a dabasi embereket, és a várost, amelyet annyira szeretett. Emlékezzünk rá tisztelettel!
szerk.

Imádkozzunk egymásért!

A

fenti címen jelent meg a városunk díszpolgára, dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti
érsek beszédeiből szerkesztett válogatáskötet. Az
újabb értékes könyv, szám szerint a nyolcadik
abban a sorozatban, amelyet a kiadó, a Farkas
Galéria Bt. és a Wojtyla Ház Kft. gondozásában az
elmúlt években az olvasóközönség elé tárt. Az igényes megjelenésű kötet sokszínű keresztmetszetét
adja világunknak érsekatya előadásai, interjúi, prédikációi által.
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A sorozat különlegessége, hogy a szerkesztők
minden évben kiválasztanak egy a városunkhoz
kötődő beszédet is. Az idei kötetben így nemcsak a
Magyar Püspöki Konferencia Ferenc pápánál tett
tavaly őszi ad limina látogatásáról szóló érseki interjút olvashatjuk el, hanem az alsódabasi templomban, a januári Balassi-kardszentelő szentmisén
elhangzott prédikációját is felidézhetjük.
F. L.

2018. augusztus										

kultúra

Lehet-e ma Szent István aktuális?
980 éve halt meg, és 935 éve, 1083. augusztus 20-án avatták
szentté I. István királyt. A kettős évforduló alkalmából ajánljuk
a kedves olvasók figyelmébe Bábel Balázs érsek úr Szolgálat
Isten országáért című interjúkötetében megjelent Szent
Istvánról szóló beszélgetésének részletét.
– Lehet-e ma Szent István aktuális?
– Mindenképpen. A szentek mindig
időszerűek, mert nem kötődnek az ideiglenes dolgokhoz annyira, hogy az időtlenségben, az örökkévalóságban ne szólhatnának az emberhez. A hősök általában
időhöz kötik magukat, a szentek sorai
emelkednek. Ezért lehetséges, hogy időtől
függetlenül visszaemlékezünk a szentekre,
mi több, az egész világegyházban megemlékezzünk róluk.
– Mit jelent a Szent István-i örökség a
mai kalocsai-kecskeméti érseknek?

– Én a kilencvenedik utódja vagyok a
Szent Koronát hozó Asztrik apátnak, az
első kalocsai érseknek. A múlt arra kötelez, hogy a Szent Istváni örökséget a mai
időkben próbáljam tanítani, megélni, és az
egyházmegyében megvalósíttatni, megtenni, ami rajtunk áll.
– Kard és kereszt. Mennyire kardos ez
a mai örökségápolás?
– A szelíd eszközöket választjuk, de ez
nem jelenti azt, hogy az igazat nem merjük kimondani. Még úgy is, ha vannak,
akiknek ne fog tetszeni, mert „beszéde-

tekben legyen az igen igen, a nem nem”
– mondja az Úr Jézus. Beletartozik ebbe az
is, hogy az igazságot szenvedélyesen kell
keresni, ki kell mondani, és az igazság által
vezettetve kell a Szent Istváni úton haladni.

Gyóni Géza:

A mi ünnepünk

A

kármennyire is optimisztikusan
nézünk is végig közállapotainkon,
mikroszkóppal sem találunk olyan megnyugtató és bíztató képet, amelynek láttára az öröm zászlóit húzhatnánk föl házainkra, s amelyeknek láttára örömmisére húzathatnánk meg a templomok harangjait.
Ezek a harangok elszoktak már a nemzeti
öröm hirdetésétől, haragosan zúgó árvizek
bömbölésére szoktak megkondulni, s a
házak is elszoktak már az ünnepi lobogók
viselésétől, mert meggörnyedtek a teher
alatt, amit a súlyos esztendő rájuk rakott.
Vigasztalásnak nem sok, elégtételnek
meg éppenséggel kevés, hogy a súlyos
megpróbáltatások nem pusztán a magunk
hibájából szakadtak fejünkre, ámbár van
azok közt olyan is, amit okos politikával és
munkával kikerülhettünk volna.
De ki beszélhet itt okos politikáról, mikor
azt, aki eredményeket tudna elérni, dühös
fogcsattogások kárhoztatják kényszerű

tétlenségre, s azt, aki nemes ambícióval és
cselekvésvággyal lép ki a közélet fórumára,
sáros gyanúsításokkal kergetik vissza az
improduktív kesergésbe.
Szent István kora óta nem szűnt itt meg
a nagy és elkeseredett harc a jobb világ
akarói és munkálói és a régi rossznak fenntartói között. Jaj annak, aki itt reformálni
akar, vagy reformokról álmodni is merészel,
rögtön előrontanak a vén tradíciók sűrűjéből az őskultusz kövér papjai, és agyonveréssel fenyegetik azt, aki másképp szereti a
hazát, mint az ő tízparancsolatuk diktálja.
Jaj annak, aki ki meri mondani, hogy másképp is el tudja képzelni a magyart, mint
fokossal és árvalányhajjal, rögtön ráütik a
Júdás-bélyeget, és rögtön keresik zsebében a harminc pénzt, amelyért a hazát
eladta. Jaj annak, aki nem elégszik meg a
bajok és nyomorúságok megállapításával
és a rajtuk való siránkozással, hanem azok
forrásainak betöméséről is gondolkodni

mer, rögtön rádobják az országháborítók
vörös palástját, és vesszőt futtatnak vele,
amíg vagy megtér, vagy megőrül.
Szent István kora óta csak a nevek változtak itt, a lényeg és a dolgok ugyanazok
maradtak, s az összeütközések a más hitek
vallói és más eszmék hirdetői közt éppen
oly pogányok és vérre menők, mint Kupa
(!) korában.
Az a jobb kéz pedig, amelyet egy boldogabb kor éppúgy szentnek tisztel, mint a
hívők serege István király jobbját, ma még
talán valamelyik nyomortanyán játszik
öntudatlanul a bölcsője rongyaival, vagy
talán már itt is munkál köztünk, de az egymás gyűlöletétől homályos szemeink még
nem vették észre.
Bácskai Hírlap 1913. augusztus 20.
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Dr. Halász Géza az orvostudomány embere

A

dabasi Halászok kiválóságára, dr.
Halász Géza akadémikusra emlékezünk halálának 130. évfordulóján. Életútja a
nagy múltú família történetének legfényesebb lapjai közé tartozik. Kora közéletének
jól ismert, rokonszenves alakja volt, ezért
halálhírének jelentős terjedelmet szenteltek
a lapok. A körülményeket a Vasárnapi Újság
örökítette meg: „Augusztus 22-ikén este
még künn volt a Városligetben s egészen jól
érezte magát. Éjfél felé azonban erős lázroham lepte meg, mely tevékeny életének
néhány negyedóra alatt véget vetett.”
Pályáját az Orvosi Hetilap 1888. augusztus
26-i száma a következőképpen vázolta:
„Halász Géza fővárosi orvos e hó 22-én
virradó éjjel szívhűdésben hirtelen meghalt.
A boldogult fővárosi közéletünknek városszerte ismert alakja, utolsó időben kizárólag
a városi ügyeknek és a politikának szentelte
idejét. 1816-ban november 26-án AlsóDabason született. Gymnasiumi tanulmá-

*1817. nov. 26. †1888. aug. 22.
nyait Kun-Szent-Miklóson és Kecskeméten,
orvosi tanulmányait Budapesten és Bécsben
végezte. Sok ideig a Pest belvárosi kerület
főorvosa, később a főváros helyettes tiszti
főorvosa volt s közel 30 évi szolgálat után a
fővárosok egyesítésekor, 1873-ban, nyugal om b a von u l t , 1 87 2-7 3 - b a n a ké t
cholerajárvány mint helyettes főorvost

találta. A járványról tüzetes leírást s statisztikai táblázatokat közölt a magyar orvosok és
természetvizsgálók budapesti vándorgyűlésére 1878-ban készült »Budapest és környéke« czímű műben. Politikai szerepet az
1881-84-iki országgyűlésen játszott, midőn
a ráczkevei kerületet képviselte a függetlenségi párton. A m. tud. akadémia 1863-ban
levelező tagjává választotta. Temetése e hó
25-én lesz Alsó-Dabason, hová tetemei
elszállíttattak.” (A temetést követő napon
megjelenő közlemény tévesen tüntette fel a
születés időpontját.)
Halász főorvos emlékét a róla 1992-ben
elnevezett „Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet” gyógyító tevékenysége
őrzi a leghívebben, s a Dabas
Egészségügyéért Dr. Halász Géza-díj is jelzi,
hogy az orvostudomány embere mintaadó
életútjáért megkapja az utókortól a jól
megérdemelt elismerést.
V. F.

A Vándor-kupa horgászverseny HíreI

J

úlius 14-én került megrendezésre a
Malév–Dabas Horgászegyesület horgászversenye a Malév-VÁNDORKUPA.
Huszonnyolc nevező vett részt a szép időben, sikeresen megrendezett versenyen.

FÉRFI szektor egy:
1. helyezett: Halengár Zoltán
2. helyezett: Pozsonyi Csaba
3. helyezett Holecz István
Férfi szektor kettő:
1. helyezett: Deák Zsolt
2. helyezett: Gomola Zoltán
3. helyezett Nyeső Zsolt
Nők:
1. helyezett: Zsoldos Erzsébet
IFI
1. helyezett: Csernák Péter
Gyerek:
1. helyezett: Halengár Bendegúz
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28,52 kg
10,96 kg
2 kg
16,10 kg
14,48 kg
13,64 kg
0,30 kg
10,96 kg
2,83 kg

2. helyezett: Brindza Csaba
1,98 kg
3. helyezett: Tóth Balázs
12 db naphal
A legnagyobb halat Halengár Zoltánnak
sikerült horogra akasztani, amely 10,14 kg
volt.
SZPONZORAINK:
Nagy László, Horgászbolt, Dabas-Sári;
Nyeső Zsolt – Zsolti konyha, Bugyi; KÁRI–
Ker Kft., Inárcs.

Köszönjük mindenkinek a verseny lebonyolításában nyújtott segítséget.
Gratulálunk a helyezetteknek és az
összes résztvevő versenyzőknek!
Az idei évben a következő megmérettetés szeptember 15-én, a DABAS-KUPA
horgászversenyünk lesz. A horgászoknak
a következő hónapokra is sikeres fogásokat kívánunk!
A HE. vezetősége

2018. augusztus											

Bábel Antónia:

A tavi kaland

H

ódapó igen sokat szomorkodott az utóbbi időben. Gyakran
előfordult, hogy Hódmama a kis pallón találta hajnalban a
hintaszékében ücsörögni, miközben a felkelő napot nézte.
– Hiányoznak a gyerekeim, meg az unokák – mormolta. –
Tudom, hogy sok a munka odalent a folyón, de amióta itt lakunk,
olyan keveset találkoztunk.
Hódmama csak helyeselni tudott, hiszen az ő szívét is ugyanez a
gond nyomasztotta.
– Pedig milyen jó lenne látni őket! – mondta, miközben szorosabbra húzta a köntösét. – Itt a nyári szünet. Tudod, mit? Mi lenne,
ha meghívnánk őket? Hódi, Lódi, Oszi és Motyó itt is maradhatna
egész nyáron!
Hódmama még aznap levelet küldött a folyóra Rigónéval, a postással, amelyben meghívta az unokákat egy teljes hónapra! A hódgyerekek két nap múlva meg is érkeztek szüleikkel, akik szeretettel
köszöntötték Hódapót és Hódmamát. A lányok, Hódi és Motyó
kíváncsian vették birtokba nagyszüleik otthonát, míg a fiúk, Lódi és
Oszi a környéket kutatták fel. Egy darabon végig járták a tópartot,
megállapították, hogy két-három bújócskázásra alkalmas hely is van
a környéken, de a hódgyerekek tetszését leginkább a hódlak előtti
tópart nyerte el.
– Itt nagyon jókat fogunk fürödni – mondta Lódi.
– Vannak itt más gyerekek is a környéken, nagypapa? – érdeklődött Hódi.
– Ó, hogyne, nem fogtok unatkozni. Ott vannak a vaddisznó csemeték, aztán Lupi nyuszi és testvérei, Borcsa, Öcsi és Mandi bocsok,
no meg Büdi, a borz. Nem lesz hiány kalandban, ne aggódjatok!
– Hívjuk meg őket egy csobbanásra! – ugrándozott Oszi, de
Motyó rákontrázott.
– Mi az, hogy egyre! Csináljunk egy nagy fürdős napot!
Az egész hód család törni kezdte a fejét. A hódgyerekek szülei
elhatározták, hogy óvatosan lehántják egy fa kérgét, ketté vágják, és
csúszdát csinálnak belőle. Hódapó a karácsonyra kapott új szerszámait hívta segítségül, és napozó ágyakat meg létrákat fabrikált a
csúszdákhoz, Hódmama pedig nádból kicsi úszószigeteket készített,
amin vígan lehetett napozni a víz tetején napozva. Persze Búbos
aggodalmaskodva figyelte az előkészületeket, de egy idő után
inkább gondosan magára csukta nádi kunyhójának ajtaját.
Az erdei gyerekek nagy örömmel vették hírül a meghívást.
Izgatottan sereglettek össze a medvelak előtt. Mindenki úszónadrágot, fürdőruhát és törülközőt szorongatott. Nyúl Imbila is csatlakozott a kis társasághoz, hiszen már csak néhány hét szolgált arra,
hogy elcsevegjen Hódapóval a régi időkről, mielőtt visszarepülne
Afrikába.

Az erdei gyerekek hamar összebarátkoztak Hódival, Lódival,
Oszival és Motyóval. Vaddisznó Valter csemetéi igen büszkék voltak
rá, hogy egyszuszra körbe tudták úszni a tavat.
– Ez azért van, mert minden reggel tornázunk! – büszkélkedett
Cinca. – Apának nagyon fontos a testedzés.
Büdi gyorsan elfordult a vízben, ő jobban élvezte a fejeseket, amiket Öcsi boccsal együtt ugrottak. A hódgyerekek vígan hajtották
magukat a farkukkal, miközben felavatták Hódmama remek nádszigeteit, Lupi nyuszi és Borcsa pedig nem tudott betelni a csúszdázással. Medvemama Mandival úszkált a tó szélén, aztán napoztak.
Mindenki megtalálta a számára kedves elfoglaltságot. Közben
Hódapó békésen elbeszélgetett a gyerekeivel és Nyúl Imbilával.
Sosem volt még ekkora élet a tóparton. Búbos és a többi vízityúk
sutyorogva méltatlankodott, hogy így felverték a tó csendjét.
Hódmama hatalmas adag tavirózsa fagylaltot készített a siserehadnak, ami az utolsó nyalintásig elfogyott. Természetesen megkínálta
a vízityúkokat is, akiknek már semmi kifogásuk sem volt a zsivaj
ellen.
– Holnap mit csinálunk? – kérdezte Motyó a többieket.
– Bújócskázzunk! – vetette fel Hódi, aki már előre tudta, hova fog
bújni.
– Remek ötlet! Mi is eljövünk holnap! – kiáltoztak az erdei gyerekek. – És megmutatjuk nektek az erdőt, a rétet, meg a titkos helyeinket!
– Öcsinek még saját házikója is van egy fa tetején! – ujjongott
Borcsa.
– Apukám pedig körbe-körbe visz majd minket a motorján! –
tapsikolt Lupi, aki nagyon megkedvelte Motyót és Hódit.
– Tartalmas egy hónapnak nézünk elébe – mondta Hódpapa a
feleségének, amikor elült a vendégség zaja és gyermekeik visszautaztak a folyóra.
– Nem fogunk unatkozni, az biztos! – helyeselt mosolyogva
Hódmama. – De hát végül is erre vártunk, nem igaz?
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aZ NB I-es csapat Elkezdte a felkészülést a 2018/2019-es szezonra

V

árosunk és a régió egyetlen első osztályú klubcsapata
elkezdte a felkészülést az új szezonra. Augusztus folyamán
számos edzőmérkőzést játszanak a dabasi kézisek, ahol Önök is
megismerhetik a csapat új játékosait és természetesen a szurkolásukra is számítunk.
Augusztus 8. Cegléd–Dabas
Augusztus 11.	Mol-Pick Szeged–Dabas
Augusztus 17.	Dabas–Krems (Ausztria)
Augusztus 18.	Dabas–Krems (Ausztria)
Augusztus 24.	Dabas–Vác

17.30 Cegléd
17.00	Szeged
18.00	Dabas, OBO Aréna
10.30	Dabas, OBO Aréna
18.00	Dabas, OBO Aréna

A klubbal kapcsolatos további hírek a csapat weboldalán és
Facebook-oldalán elérhetők.

Bérlet- és jegyinformációk

Megkezdtük 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.
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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)
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

Dabas Kézilabda klub

2018. augusztus										

sport

TOP FITNESS SE

A

nyár igen mozgalmasan telik a Top Fitness SE sportolói számára. Az évad záró versenye - az MTMSZ EurOpen
Modern Dance Championship - június 22-24. között került
megrendezésre a Pestszentimrei Sportkastélyban. Ezen a nemzetközi megmérettetésen azok a gyermekek vehettek részt, akik a
szezon összesített eredményei alapján kvalifikációt szereztek.
Egyesületünket így a free show kategóriában két csoportos és egy
egyéni versenyszám képviselhette, amelyek kiválóan szerepeltek.

Eredmények:
1. Forgács Adél
1. Sing Swing csapat (Bajusz
Sára–Bárány Blanka–Bretus
Lara–Janicsák Fanni–Kövesdi
Hé di–Kucsák Alíz– Nagy
Hédi–Rizmajer Boglárka–
Venicz Hanna)
4. Indiai duó (Bretus Lara–
Venicz Hanna)

Július 5–6-án a Top Fitness SE népes csapata a XVIII. BalatonIfjúság-Művészet Nemzetközi Fesztiválon vett részt
Balatonfüreden. A lányok a város központjában felállított színpadon, nemzetközi zsűri és lelkes nézőközönség előtt mutatták be
gyakorlataikat tánc kategóriában. Óvodásoktól a gimnazistákig
egyesületünk minden indulója nagyon szépen helytállt, így másnap
az eredményhirdetésen rengeteg éremmel és kupával gazdagodott. Nagy büszkeség számunkra, hogy junior kategóriában Salga
Léna megkapta a fesztivál fődíját, a Grand Prix díjat, amihez
külön gratulálunk.
További eredmények:
Arany minősítés:
Bárány Blanka, Gecser Enikő, Radnai Zsófia, Venicz Hanna
Földrengés trió (Gecser Enikő–Radnai Zsófia–Salga Léna)
Ezüst minősítés:
Rizmajer Boglárka
Napraforgó tündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–
Bartal Anna–Dori Kamilla–Fehérvári Dorka–Harascsák Anna–
Lantos Nóra–Takács Alexa)
Csingiling és Zúzmara duó (Bálint Blanka- Fehérvári Dorka)
Bronz minősítés:
Bábel Csenge, Nagy-Kancsár Emma, Szeibert Kincső
A fesztivál zárásaként egy látványos, közös felvonulás után legjobbjaink a gálaműsorban is felléptek.
Radnai Laura
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Ezüstérmes a dabas Sparks

sport												Dabasi Újság

J

úlius 15-én egy történelmi szezon lezárására készült a Dabas
Sparks, első döntőjüket játszva Eger városában, a Heroes vendégeként. Az alapszakasz utolsó fordulójában már találkozott a
két csapat, az akkor veretlen Hősöket végül legyűrték hazai pályán
a Szikrák, de a fináléban ennek semmi jelentősége nem volt. Az
elődöntőben a dabasiak revansot tudtak venni a Rebels Oldboys
csapatán, magabiztos győzelmük jó előjelekkel biztatott.
A Heroes játékosai pedig egy 50 : 0-ás kiütéssel biztosították be
magukat a végső párharcra a Mustangs ellen.
Összességében remek összecsapást hozott a Divízió 2-es
döntő, szakadó esővel és perzselő napsütéssel megspékelve, színvonalas megmozdulások tömkelegével. Az első félidőben a
Strupka András–Kis-Prumik Attila duó megmutatta miért is ők az
osztály legjobb párosa, ám a védelmünk nem tudta végig hiba

nélkül letudni ezt a játékrészt, így 14 : 14-es állással kezdhették a
második felvonást a rutinosabb egriek, és ha döcögősen is rajtoltak, végül jobban éltek a lehetőségeikkel, így kialakítva a 42 : 20-as
végeredményt.
Fordulatos, mindenféle csemegét tartogató mérkőzésen.
Interception, pick-six, kick return touchdown, blokkolt rúgás, minden, ami megtörténhet. Az összes Szikra mindent beletett és az
utolsó sípszóig küzdöttek, tartással, lélekkel, így az ezüst végül
keserédes lehet, de így is a csapat fennállásának legjobb eredményét érték el a fiúk.
Köszönjük a kitartó szurkolást, támogatást mindenkinek egytől-egyig, reméljük, hogy jövőre is mellettünk lesztek, mert tartogat még izgalmakat a következő esztendő is!
Rigó Luca

PÁLINKA BÉRFŐZÉS
DABAS, SZŐLŐHEGYEN
(az

Agrocentrum mögött)

________________________________

Pálinkaműhely Kft.
0620/9999003

Minden könyv Erdélyről!

www.volkswagen.hu

Az Év Autója már volt.
Most övé az év ajánlata?

Passat és Passat Variant Business modellek
kimagasló felszereltséggel, akár 1 400 000 Ft árelőnnyel.
A Passat és Passat Variant motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,2-5,2 l/100 km, CO₂-kibocsátása: 109-137 g/km. Ezen
értékek a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően kerültek meghatározásra. A 30. héttől gyártásba kerülő példányok
fogyasztási és CO₂-kibocsátási értékei a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világ-szinten 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 felszerelt-séget tartalmazhat. Az akció 2018. június 5-től a 2019. január 31-ig gyárból megrendelt gépkocsikra, illetve a 2019. január 31-i
raktárkészlet erejéig érvényes. 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

JÖJJÖN A RÉGIVEL,
TÁVOZZON EGY ÚJJAL

+400 000 Ft kedvezmény új OCTAVIA modell
árából használtautó-beszámítás esetén!

www.skoda.hu

Most érdemes behoznia régi autóját, hiszen nem csak, hogy beszámítjuk a használt autót,
de egyéb kedvezményekkel kombinálva, még jobb áron juthat új ŠKODA OCTAVIA modelljéhez.
A beszámított gépjármű árán felül, akár 1 500 000 forint kedvezményt adunk az új árából.
Önnek már csak azt kell kitalálnia, hogy menti ki az 5 éve beragadt válogatás kazettát.

ŠKODA OCTAVIA kombinált átlagfogyasztás:
3,9–6,6 l/100km, CO 2 kibocsátás: 103–154 g/km*

Porsche M5
1238 Budapest, Szentlőrinci út
Tel.: +36 1 421-8221,
skoda@porschem5.hu
www.porschem5.hu

*Az üzemagyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási értékek az előírt szabvány (715/2007/EK rendelet) jelenleg érvényes változata szerint kerültek meghatározásra. Ezek az értékek összehasonlítási alapként szolgálnak más járműtípusokkal szemben, nem szavatolják a jármű valós üzemagyag-fogyasztását. A kép illusztráció. Az akció kizárólag természetes személyek számára elérhető, illetve közvetlen hozzátartozó számára
is igényelhető. Az akció 2018.05.28-tól 2018.09.30-ig, illetve a 300 darabos importőri készlet erejéig tart. Az akció meghosszabbításának jogát fenntartjuk! A feltüntetett akár 1 500 000 Ft kedvezmény a
400 000 Ft-os használtautó-beszámítási kedvezményen felül a magánszemélyeknek szóló 900 000 Ft, illetve a Porsche Casco vagy finanszírozás igénybevétele esetén érvényes 200 000 Ft kedvezményt tartalmazza. A feltüntetett árkedvezmények az akcióban résztvevő modellek ajánlott kiskereskedői árából kerültek kiszámításra. Az árak márkakereskedőnként eltérhetnek. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek.

T-PIAH-M5-103-18_Octavia_beszamitas_180x130_02.indd 1
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A TELEKOM MAXIMÁLIS
SEBESSÉGŰ HÁLÓZATÁVAL
CSODÁKRA LEHETSZ KÉPES

sport												Dabasi Újság

MÁR DABASON IS

Keresd Telekom üzletünket a Bartók Béla út 56. szám alatt!
További információ: telekom.hu/fejlesztes

242000 Mbit/s letöltési sebesség a Magyar Telekom optikai hálózattal lefedett szolgáltatási területein érhető el, a műszaki felmérés eredményeitől függően, több eszköz egyidejű
használatával. Kínált feltöltési sebesség 500 Mbit/s. Garantált letöltési sebesség 300 Mbit/s. Garantált feltöltési sebesség 50 Mbit/s.

