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Dabasi Újság
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGYENES LAPJA

„

Miért keresitek az élőt
a halottak között?

”

Nincs itt, feltámadt.

Lukács 24, 5-6

Áldott, szeretetteljes húsvéti ünnepet kíván:

Kőszegi Zoltán polgármester és a Dabasi Újság szerkesztősége

rendezvények, események			

Kedves Dabasiak!
Különös időket élünk meg ezen a földön ezekben a hetekben. Félünk és féltünk. Félünk egy
olyan láthatatlan ellenségtől, ami mára áthatotta mindennapjainkat, ami szorongással tölti
el lelkünket. Féltünk, mert mindannyiunknak
vannak szerettei, családtagjai, barátai, akiknek
az elvesztése mélységes szomorúsággal töltené el szívünket.
Dr. Csókay András főorvos már felhívta rá a figyelmünket, hogy
az egészséges félelem mozgósítja az ellenállóképességünket, javítja
a keringést, de ugyanakkor a „szív legmélyén lévő félelem” hatalmas
károkat okoz, roncsolja az immunrendszert, akadályozza az elmét a
jó döntésekben.
Kedves Dabasiak! Féljünk, de ne rettegjünk! Legyünk ravaszabbak, okosabbak, mint ez a számunkra láthatatlan vírus.

Gondolatainkat imával, meditációval tereljük a jó dolgok irányába, csendesüljünk el néha egy kicsit.
Közeledik a tavasz, aki teheti gondozza kertjét, udvarát, mozogjon a szabad levegőn minél többet. Engedjük, hogy a tavaszi nap
átmelegítse testünket, lelkünket.
Köszönetünket és nagyrabecsülésünket szeretnénk kifejezni az
orvosoknak, az ápolóknak, a nővéreknek, a gyógyszerészeknek, az
asszisztenseknek, a takarítóknak, a mentősöknek, a tűzoltóknak,
a rendőröknek, a boltosoknak, a termelőknek, a konyhai dolgozóknak, a pékeknek, a pedagógusoknak, az óvodapedagógusoknak, a
postásoknak, a katonáknak, a buszsofőröknek, az irodai dolgozóknak, a benzinkutasoknak, a futároknak, a varrónőknek, az önkénteseknek és mindenkinek, aki azért tesz, hogy együtt, közösen
vészeljük át ezeket az időket.
Vigyázzunk egymásra!
„Még a legsötétebb éjszaka után is felkel újra a nap.”
Victor Hugo

Kőszegi Zoltán

Egy programfüzet margójára
Régóta dédelgettük, agyaltunk rajta, hogy Dabason is jelentessünk
meg egy programfüzetet legalább negyedévente. Hosszú heteken
át faragtuk, alakítottuk, egyeztettük a művelődési színterek munkatársaival az eseményeket. Napról napra alakult, szépült, végül
megszületett az első programfüzet. Büszkén vártuk a nyomdából
az első példányokat, de mire kézhez kaptuk, már tudtuk, ez a kis
füzet soha nem kerül ki a lakossághoz.
Azóta a sarokban várják, hogy majd valamikor újrahasznosított
papírként új és hasznos életük legyen.
Annyi mindent terveztünk heteken, hónapokon át, amit ez a láthatatlan vírus most egy szempillantás alatt felülír.
Mára biztossá vált, hogy nem tudjuk megtartani áprilisban sem
az újszülöttek köszöntését, hiszen nem tehetjük ki a kisgyermekes
családokat ilyen veszélynek, sem pedig a Gyóni beton rendezvényt,
hiszen arra, mint minden évben, most is több száz motorbarátot
vártunk az ország minden szegletéből. Elmarad a Kyselica, vagyis a
hagyományos téltemetés, nem lesz húsvéti tojáskeresés sem.
Nem lesz idén majális sem, pedig már elkezdtük szervezni a retro
autók találkozóját, a fellépőket, az utcabált, jött volna Sas Dani a
főzőversenyre és Fekete Laci is, hogy megkeressük Dabas legerősebb emberét.
A futball Európa Bajnokság is elmarad, pedig egy nagyon vagány
szurkolói zónát terveztünk a főtérre, LED-falas kivetítéssel, játékokkal, élményekkel.
A naptárunkon lévő kis post-it-ek – amiket azért használunk,
hogy ha módosul egy rendezvény dátuma, egy mozdulattal át tudjuk tenni – lassan maguktól esnek le a következő két hónapnál.
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Nagyon sok mindent terveztünk, most mégis az a legfontosabb,
hogy minden erőnket a védekezés, a megelőzés felé fordítsuk.
Segítsünk egymásnak, ahol és ahogy csak lehet!
Dabas, most maradj otthon, hogy minél előbb újra együtt
ünnepeljünk, szórakozzunk, lazítsunk!
Kabinetiroda

www.dabas.hu

						

Március 15.

„»Mindent nyerni, vagy mindent veszítni!«
Ezt írjuk föl ezer lobogóra.”

Petőfi Sándor

Az elképzelhetetlen bekövetkezett. Néhány hete ki
gondolta volna, hogy minden március 15-hez kapcsolódó rendezvényünket le kell mondani? Valószínűleg nagyon kevesen. Minden haladt a maga
útján; néptáncosiank próbáltak és izgatottan készültek Zentára is produkciójukkal, óvodásaink
csodaszép rajzokkal mutatták meg, mit is jelent nekik az ünnep, a tavasz; meghívók, színpad, fáklya,
egymás után kerültek a pipák a feladatok mellé.
Közben aggódó tekintetünk egyre jobban Olaszországra szegeződött. Majd jött az ellenfél, ami mindent felülírt. Egy olyan láthatatlan ellenség, ami nem ismer határokat, nemzeteket, korosztályokat,
csak egyet akar: fertőzni.
172 évvel ezelőtt egy látható ellenséggel szemben szálltak síkra a
márciusi ifjak. Tudták, hol találják, sejtették, hogy győzhetik le. Nem
maradtak otthon, életüket adták a hazáért, a családjaikért, a szabadságért. Bár a szabadságharcot elbuktuk, de a tenni akarás, az
elszántság, az összefogás megmutatta a világnak, hogy mindig van
remény. Ezt a reményt a vérzivataros 20. században is oly’ sokszor
élesztették fel déd- és nagyszüleink, akik egy szebb és jobb jövőt
akartak adni a ma generációjának.
Nekünk is, akik „örökségbe kaptuk a szabadságot” nincs más dolgunk, mint vigyázni szépkorú embertársainkra, szüleinkre, nagyszüleinkre, és megvívni egy csatát egy láthatatlan, mindenhol jelenlévő
ellenséggel szemben.
Ha valamit megtanultunk a történelemkönyvekből az az, hogy
erre csak összefogással, közösen lehetünk képesek.
Március 15. fénye pedig ott ég mindannyiunk szívében. Idén nem
lehettünk együtt, nem ünnepelhettük hőseinket, de halljuk és értjük
üzenetüket.			
Karlik Dóra

Pánczél Károly országgyűlési
képviselő és Kőszegi Zoltán polgármester koszorúzással és
főhajtással emlékezett meg az
1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseiről

rendezvények, események

Szoboravatás
Közadakozásból állítottak mellszobrot Zlinszky
János professzor úrnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karán, a
Gesztenyés udvarban. Az egyetemi kar alapító
dékánjának mellszobrát március 6-án szentelte
fel Erdő Péter bíboros, prímás.

A szoborállításnak kettős apropója volt, egyrészt 25 évvel ezelőtt
alapította professzor úr a Jog és Államtudományi Kart, másrészt
ezen a hétvégén lett volna születésének 92. évfordulója. A méltán
tisztelt, közmegbecsülésnek örvendő alkotmánybíra szellemisége
és emlékezete máig hatással van az egyetemi karra, ahol több éve
oktatóterem is viseli Zlinszky professzor úr nevét. A kezdeményezéshez, amelyet a Lósy Imre Alapítvány indított el, Dabas Város
Önkormányzata is csatlakozott, így önkormányzatunk is jelentősen
hozzájárult a szobor megvalósításához.
Az avatóünnepségen az egyetem dékánja, Szabó István és az
első évfolyam egykori hallagtója, Komáromi László idézte fel professzor úr személyiségét. Megható pillanat volt, amikor János bácsi
unokája, Zlinszky Péter elszavalta nagypapája Uram hiszem című
költeményét.
Lantos Györgyi és Máté István szobrászművészek alkotását Erdő
Péter bíboros, Magyarország prímása szentelte meg, amely az esemény egyik legemelkedettebb pillanata volt.
Professzor úr emlékezete és tisztelete összeköt bennünket,
ennek a köteléknek
ékes bizonyítéka a felavatott szobor, amely
üzen a jövő értelmiségének és a ma emberének is.
Feldman
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köszönet és hálaadás éve			
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Városunk legifjabb lakói
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H ázassági év fordulók
2020 februárjában és márciusában kötöttek házasságot:
Február 22.
Latyák Gábor–Svébis Anett
Február 28.
Szentpáli Norbert–Dori Viktória
Hegóczki Árpád–Veréczi Éva Judit
Szabó Péter–Kovács Julianna
Március 6.
Tarjányi Gábor–Csák Petra
Március 7.
Bognár Roland–Durai Alexandra
50 éve (1970-ben) kötöttek házasságot:
Március 12.
Boglár János–Fojta Margit
30 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
Március 31.
Krász Gábor–Kovács Magdolna
10 éve (2010-ben) kötöttek házasságot:
Március 27.
Bábel Attila–Rajkai Melinda
Benárd István–Fáber Katalin

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!

Baba

Anya

Született

Szász Hanga Röné
Laczkó Loretta
Varga Hanna
Bobák Réka Hajnal
Varga Norbert Csaba
Mráz Martin
Mangru Gréta
Biró Lara
Weisz Nimród
Rupa Márk
Szabó Zsolt
Kecskés Sára
Jurácsik Levente
Gacsal Márkó
Gaál Liza
Hudoba Bella
Kancsár Lia Irina
Somogyi Milán

Maros Viktória
Üveges Loretta Edit
Vadász Linda
Kardos Georgina
Molnár Tímea
Madarász Renáta
Pucsinszki Rita
Komár Alexandra
Szendefi Beatrix
Csorba Nikolett
Józsa Bianka
Mezei Alexandra
Mráz Andrienn
Csákó Zsanett
Dr. Nagy Vanda
Feth Lilla
Mráz Nikolett
Batta Anita

2020. 02. 20.
2020. 02. 21.
2020. 02. 29.
2020. 03. 02.
2020. 03. 02.
2020. 03. 03.
2020. 03. 04.
2020. 03. 06.
2020. 03. 07.
2020. 02. 07.
2020. 03. 13.
2020. 03. 13.
2020. 03. 14.
2020. 03. 14.
2020. 03. 17.
2020. 03. 17.
2020. 03. 19.
2020. 03. 21.

Üdvözöljük városunk legifjabb lakóit!

Előző lapszámunkban tévesen jelentettük meg Major Gábor és Markó Enikő házasság kötésének évfordulóját. Elnézést kérünk a hibáért!

Városunk legidősebb lakói

Név
Pál Istvánné (Gattyán Katalin)
Balázs Pálné (Garajszki Erzsébet)
Sziklai Zoltánné (Lapos Ilona Irma)
Farkas Ferencé (Weisz Mária)

Született
1923. 04. 06.
1923. 04. 16.
1925. 04. 08.
1927. 04. 03.

Kor
97 éves
97 éves
95 éves
93 éves

Kosztolányi Istvánné (Barsi Zsuzsanna)
Kovács Pálné (Kalicza Erzsébet)
Opóczki Sándorné (Kovács Erzsébet)
Zsila Gyuláné (Keserü Aranka Lujza)

1928. 04. 01.
1929. 04. 02.
1930. 04. 17.
1930. 04. 25.

92 éves
91 éves
90 éves
90 éves

Isten éltesse sokáig Önöket!

Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete – DATLE
Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 58.
Iroda: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
(Polgármesteri Hivatal, földszint)
Telefon: 06-29/561-208; 06-70/773-4072
E-mail: infodatle@gmail.com
Adószám: 18711365-1-13
Számlaszám: 64400082-30091364-51100014

Kérjük támogassa adója 1%-ának felajánlásával
a Dabas és térségében élő vak és gyengénlátó emberek
életminőségének javítását, érdekeik védelmét, és
a részükre nyújtott szolgáltatásaink működését
és fejlesztését!
Főbb tevékenységeink:
– mindennapi tevékenységek tanítása rehabilitációs intézmény
segítségével (önellátás, tájékozódás, közlekedés),
– tanácsadás (rehabilitációs, jogi, életvezetési, mentálhigiénés,
pszichikai),

4

– ügyintézési, adminisztrációs segítségnyújtás (a kliens otthonában és otthonán kívül),
– információszolgáltatás a látássérültek számára igénybe vehető
juttatásokról, szolgáltatásokról (pályázat, munkalehetőség, átés továbbképzés),
– segédeszközök beszerzése, betanítása,
– az integráció megvalósításának elősegítése az oktatási intézményekben, a másság elfogadásának jegyében,
– helyi szintű sorstársi közösségi élet megszervezése,
– a látássérült emberek jogainak és érdekeinek képviselete, érvényesülésüknek elősegítése, a helyzetükből adódó nehézségek
leküzdése, illetve enyhítése.

Köszönjük támogatását!

www.dabas.hu

Hivatali szócső

AZ ÉGETÉS ÉS TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL
Dabas város területén 2019. szeptember 1-jétől
2020. május 1-jéig hétfőn és pénteken, 8.00 és
18.00 óra között, kizárólag szélmentes időben
megengedett a kerti zöldhulladék égetése. A
kivételes szárasság figyelembe vételével országos tűzgyújtási TILALOM van/lehetséges,
tájékozódni a katasztrófavédelem honlapján
lehet.
Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, és kerülni kell a
tartós füstölést. Sportpályák, zöldfelületek, parkok 150
méteres körzetén belül, valamint a közutak mentén, a
közúttól számított 20 méteren belül mindig tilos a tűzgyújtás. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a
vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető
módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely
oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni. Az
égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek
maradékait).
Kérjük, hogy tüzet csak a megengedett helyen és időben, egymás és az anyagi javak védelmét szem előtt tartva, fokozott odafigyeléssel, gondossággal rakjunk.

Kátyúzási munkák
kezdődtek március 11-től
A munkák Dabas-Gyón településrészen kezdődnek és folyamatosan haladnak Dabas-Sári irányába.
Kérjük a lakosságot, a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek.
A munkák várható befejezési határideje: április 30.

Kutak legalizálása
Tisztelt Lakosság!
Fúrt kutak utólagos engedélyeztetésének áprilisra tervezett
bevezetését a járvány helyzetre való tekintettel a veszélyhelyzet
idejére elhalasztjuk, ezzel is kerülve az emberi érintkezést.
A Dabasi Újság májusi számában fogjuk közzétenni a kutak legalizálásához szükséges tudnivalókat és adatlapot.
Tudomásunk van róla hogy különféle cégek szórólapon kínálják
szolgáltatásukat e témában. Kérjük, várják meg májusi tájékoztatónkat, lehetőség szerint addig ne kötelezzék el magukat.

2020. április

Soha ne feledjük, az égetést követően a tűzrakó helyet mindig
el kell oltani, le kell locsolni!
Szabadban csak a kijelölt tűzgyújtó helyen szabad tüzet rakni,
őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. Égő gyufát, dohánynemű
egyéb gyújtóforrást tilos ott eldobni, ahol tüzet vagy robbanást
okozhat.
Tilos tüzet gyújtani erdőben, annak 200 méteres körzetében
lévő külterületi ingatlanon a fokozott tűzveszély időszakában.
Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel, és azt eloltani, illetve
elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot és az erdészeti hatóságot haladéktalanul tájékoztatni.
A tűz elleni védelem, a tűzesetek megelőzésére, a tűzoltás feltételeinek biztosítása elsősorban a tulajdonos, a kezelő, illetve a
felhasználó feladata.
Aki a tűzeset megelőzéséről nem gondoskodik, illetve tüzet
idéz elő, vagy közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt okoz, részére
100 000 Ft-tól 3 millió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatóság.
Szándékos tűzokozás esetén a bírság mellett a tűzoltóság kiszállását is meg kell téríteni.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, a saját érdekükben figyeljenek
oda a tűzgyújtásra, tartsák be annak szabályait!

Májusban minden információval, adatlappal szakember elérhetőségével fogunk jelentkezni.
Megértésüket köszönjük.
Rigóné dr. Roicsik Renáta
jegyző

Hulladékgazdálkodás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
április hónapban a zöldhulladék leadása szünetel.
A szelektív hulladékgyűjtés: 2020. április 20-tól 24-ig történik.
Bővebb info: NHSZ Nonprofit KFT.

RAKTÁROSOKAT, KOMISSIÓZÓKAT
keresünk 2 műszakos munkarendbe, Alsónémedi raktárba. Ingyenes céges busszal a bejárás
Táborfalva, Dabas, Ócsa irányából megoldott. Felvételre keresünk továbbá

CSOMAGSZORTÍROZÓT
1 műszakos, állandó délutános munkarendbe Alsónémedibe.
Ingyenes céges busz: Dabas, Örkény, Táborfalva, Hernád, Kakucs, Inárcs, Ócsa irányából.
Felvételi interjú: 2020. április 8. szerda, 13.00 óra, Dabas Művelődési Ház, Szent István u. 58.

ÉRDEKLŐDNI LEHET: 06 70 342 1653
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koronavírus

koronavírus-napló
Március

– A kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki, ennek megfelelően
Dabas Város Önkormányzata törölte a március 15-i ünnepszerda
séget, valamint felfüggesztettük a Senior Akadémiát, a
Senior Örömtáncot és valamennyi időseket érintő programot.
– A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró okmányok a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15. napig érvényesek, nem szükséges őket
ez alatt az idő alatt meghosszabbítani.
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Március

– Egyeztetést folytattam a szakorvosi rendelőintézet, a Mentőszolgálat, a Kormányhivatal, valamint a dabasi gyógycsütörtök
szertár vezetőjével.
– Döntöttünk 3 db nagyteljesítményű ózongenerátor berendezés vásárlásáról, amely gázzal történő totális fertőtlenítésre
alkalmas, elindítottuk védőmaszkok beszerzését.
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Március

– Az óvodák és családi bölcsődék vezetőivel egyeztetve március 16-ra nevelés nélküli munkanapot rendelszombat
tem el Dabas város óvodáiban, családi bölcsődéiben,
ügyeleti felügyeletet biztosítva azoknak, akik gyermekük elhelyezését nem tudták megoldani.
– Egyeztetés és átszervezés kezdődött a közétkeztetéssel kapcsolatos feladatokról.
– E zen a napon elindult a #maradjotthonDabas facebook csoport, ahol már közel kétszáz ember jelentkezett önkéntes segítőnek, és rengeteg tárgyi felajánlás (laptop, tablet) is érkezett az
otthonról tanuló diákok részére.
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Március
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– Telefonos egyeztetést folytattam a sportegyesülevasárnap tek vezetőivel, majd a 2/2020 (III. 15.) számú utasítással
elrendeltem a kulturális intézmények, közösségi színterek és sportlétesítmények zárvatartását március
16-tól határozatlan időre.
– Személyesen egyeztettünk Pánczél Károly országgyűlési képviselővel a várható helyzetről.
Március

– A nagyforgalmú élelmiszerüzletek vezetőivel egyeztettünk a szükséges óvintézkedésekről. A 3/2020 (III.16)
hétfő
számú polgármesteri utasításban korlátoztuk az üzletek forgalmát, a helyben fogyasztást és az üzlethelyiségekben
tartózkodók maximális számát.
– A 4/2020 (III. 16) rendelkezésben a köztemetőkben zárt helyen
történő ravatalozást korlátoztuk.
– A z 5/2020 (III. 16 ) rendelkezésben elrendeltem valamennyi bölcsőde és óvoda határozatlan időre történő bezárását, az étkeztetés az igénylők esetében zavartalanul működik.
– Egyeztetés történt a családsegítő szolgálat, az ÁNTSZ, a járási
kormányhivatal és a rendőrség vezetőjével, valamint az iskolák
igazgatóival, amelyen kértem, hogy mérjék fel a diákok eszközés internetszükségletét.
– A Kabinetiroda megkezdte a koronavírus elleni védekezésről
szóló kiadvány összeállítását.
– A szakorvosi rendelőintézetben a sürgősségi ellátás zavartalan
működése mellett korlátozásra kerültek az egyéb kezelések, az
erről szóló tájékoztató az intézmény honlapján, a városi honlapon és facebook oldalon is kihirdetésre került.
– K orl á toz tu k a h i vat a l b a n d ol g ozó m u n k a vá ll a l ó k
benttartózkodását, ügyeleti rendszert alakítottunk ki a dolgozók védelmében.

16

– Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester tájékoztatta a nyugdíjas
klubok vezetőit a várható helyzetről és kiemelten kérte segítségüket, hogy minél több szépkorúhoz eljussanak a megelőzéssel, a
védekezéssel kapcsolatos információk.
Március
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– A legnagyobb foglalkoztató cégek vezetőivel folytattam
péntek egyeztetést. A résztvevő vállalkozások vezetőivel a cégeknél
dolgozó 1500 munkavállaló biztonsága érdekében – közös
célokat fogalmaztunk meg, valamint felmértük a cégek készleteit, tartalékait, kapcsolati rendszerüket.
– Ettől a naptól az EMMI rendelet alapján nem szükséges a háziorvosokat vényért (receptért) felkeresni, a gyógyszereket bárki ki
tudja váltani, így az idős lakosságnak nem szükséges patikába
mennie. Ha nincs segítsége, hívja a 06 80 981 900-as ingyenes számot és segítünk a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban.
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– Elrendeltem valamennyi közösségi
ját szótér be z árá sát
határozatlan időre, a
játszóterek és a BMX
pálya használata tilos. A
polgárőrök ellenőrzik
ennek betartását.
– E zen a napon érkezett
meg a jód alapú fertőtlenítőszer szállítmány,
amelyet átadtunk a nagy foglalkoztatóknak, a forgalmas kereskedéseknek, cukrászatoknak, élelmiszerboltoknak, pékségeknek,
idős otthonoknak.
– Gondoskodtunk a családsegítő szolgálat által étkeztetett időskorúak, gondozottak tartós ételhordóval való ellátásáról a Száll-KerPlast felajánlásának köszönhetően.
– A szakorvosi rendelőintézetbe való reggeli belépés szabályozá
sára a mezőőröket kértem
fel, segítve az intézmény
zavartalan működését.
– Ezen a napon átadtuk az
ózongenerátorokat a mentőszolgálatnak, a szakorvosi rendelőintézetnek,
valamint egy eszközt a
városüzemeltetési irodában helyeztünk el, amelyet
szükség esetén mobilizálhatunk.
– E gyeztetve az intézményvezetőkkel felmérésre kerültek az
önkéntesként bevonható óvodai dolgozók.
– Alpolgármester asszony szervezésében dabasi varrónők bevonásával textil maszkok gyártása kezdődött el.
– Ettől a naptól a NAV-irodában csak rendkívül indokolt esetben,
időpontfoglalás után van személyes ügyfélfogadás.

kedd

Március
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– S egítségkérő levelet írtam a kínai testvérvárosunkba
Longquanba.
– Köszönőlevelet írtam az egészségügyi dolgozók, a szociális
szférában tevékenykedők, valamint a rendészeti feladatokat ellátók részére.
– Pánczél Károly országgyűlési képviselővel telefonon egyeztettem
a dabasi helyzetről.
– További maszkok, fertőtlenítő folyadékok beszerzéséről gondoskodtunk.
– A kormányablakban csak előzetes időpontfoglalással történik az
ügyfélfogadás.

Március
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– Elindult az ingyenesen hívható 06 80 981 900 zöldszám, amelyet a dabasi óvónők, dajkák kezelnek és
tájékoztatják a lakosságot a felmerülő kérdésekről.
– Felröppent a városban néhány álhír, ezeket egy videó üzenetben
cáfoltam és kértem a külföldről hazaérkezőket, hogy vállaljanak
minimum kéthetes önkéntes karantént.
– E zen a napon hatósági karanténban két személy volt, ez nem
azt jelenti, hogy fertőzöttek lennének, csupán értintkezhettek
fertőzött személlyel.

csütörtök

Március
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– A Munkahely a Családokért Alapítvány
10 darab laptopot vásárolt hátrányos
helyzetű gyerekeknek, az eszközök kijuttatását kollégáim folyamatosan végzik.
– A Dabasfone több internetes SIM kártyát ajánlott fel azon diákoknak, akiknek nincs internete.
– A legnagyobb mobilszolgáltatók pedig megnövelt ingyenes
adatmennyiséget adtak ajándékba valamennyi magyar előfizetőnek, illetve nem számolnak fel adatfogyasztást az oktatási
oldalak használatakor.
– 1800 db szájmaszk érkezett, amelyet az egészségügyi létesítmények, közfeladatot ellátó intézmények dolgozói között osztottunk szét.

péntek

Március
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– Több boltot felkerestünk kollégáimmal és a rendelkezésünkre álló maszkokból igyekeztünk minél több embernek juttatni.
– Elindult és a hétvégén járja a várost a hangosbemondó, amelynek
segítségével felhívjuk a lakosság figyelmét az otthon maradásra!

szombat

Március
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– A mai naptól kezdve a Dabas TV munkatársai minden

vasárnap héten más templomban rögzítenek miséket, istentisz-

teleteket, amelyek megtekinthetők a Dabas TV adásán
és youtube csatornáján is.
– Egyre több cég próbál segíteni a lakosságon és vezetik be a házhoz szállítást.

szerda

2020. április

Március
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– A Magyarországon Élő Qing Tianiak Egyesülete 1000
darab egyszer használatos maszkot
adományozott Dabas Város Önkormányzatának. A maszkokat első körben az
egészségügyben dolgozók részére juttatuk el.
– E lkészült a koronavírus elleni védekezésről
szóló kiadványunk, amelyet minden háztartásba eljuttatunk.

hétfő
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kedd

– Dr. Eke Sándor városunk díszpolgára több ezer szál liliomot ajánlott
fel, amiket az orvosi rendelőkbe, a postára, az idősek otthonaiba, az

ÁNTSZ-be, a kormányablakhoz, a
családsegítő szolgálathoz, a nyomdába és varrónőkhöz juttatunk ki,
hogy ezzel is kifejezzük hálánkat és
nagyrabecsülésünket a dolgozóknak.
Március
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szerda

– A mai napon a szakrovosi rendelőintézet vezetőjével, főorvosával,
orvosaival, a járási Kormányhivatal vezetőjével, gyógyszerészekkel, a mentőszolgálat vezetőjével, az egészségügyi referensünkkel

és Dabas város jegyzőjével egyeztettünk arról, hogy gyorstesztek
beszerzését kezdeményezzük.
– A Dabasi Mentőszolgálat vezetője tájékoztatott arról, hogy a mentők
infektológussal egyeztetnek, hogy mikor célszerű mintát venni, a mintavétel után a tesztelt személy otthon maradhat, a mentő juttatja el a
tesztet vizsgálatra.
Március

26

– Több ezer darab maszkot varrtak eddig dabasi varrónők. Ezek a
csütörtök maszkok folyamatosan jutnak el az idősekhez, kismamákhoz, boltokba stb.
– A Dabas TV műsorán minden hétköznap 11.00 órától Senior délelőtt.
Senior Akadémia előadásai, Örömtánc, hasznos információk, korábbi
műsorok ismétlései látjatók.
– Minden lehetőséget megragadunk a figyelemfelhívásra, ezért tájékoztató molinókat helyeztünk ki.
– Levelet küldtem testvérvárosainkba, többek között az olasz Albenga
városába, kifejezve magam és a város polgárainak barátságát, imatámogatását és szolidaritását.
Március
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– A Kormány kijárási korlátozást vezetett be. Fontos: 9.00 és 12.00
péntek között a piacokat, drogériákat, élelmiszerüzleteket és patikákat,
csak 65 feletti személyek látogathatják, a fiatalabb korosztály
csak 9.00 előtt és 12.00 óra után tartózkodhat üzlethelyiségekben.
Kivételt képeznek a tulajdosonok, alkalmazottak és azok a 65 évnél fiatalabb személyek, akik a magukról gondoskodni nem tudó vagy segítségre szoruló személyek (például kiskorú, idős és beteg személy) részére
történő segítségnyújtás keretében vásárolnak.
Továbbra is kérjük a 65 év felettieket, hogy bevásárlásukhoz
kérjenek segítséget és MARADJANAK OTTHON!
– A 3-as és 4-es védőnői körzet irodája kikerült az SZTK épületéből, és
új helyszínen, az önkormányzat épületében, a gimnáziummal szemben kapott helyet.
Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki felajánlotta segítségét a
védekezésben, hiszen ezt a járványt csak közösen, együtt tudjuk
megállítani.		
Kőszegi Zoltán
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Bírósági végrehajtás
A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtói kézbesítésre nem kerülhet sor, a
kézbesítésre vonatkozó határidő pedig a veszélyhelyzet megszűnését
követő 15. napon újrakezdődik.
Kilakoltatás
A veszélyhelyzet megszűnéséig tiltja a rendelet a helyszíni eljárást és a
hagyományos árverést, valamint a helyszíni eljárási cselekmények
foganatosítását.
Tekintettel arra, hogy a járvány miatt sokan kerülhetnek nehéz helyzetbe, a Rendelet rögzíti, hogy ingatlan kiürítése iránt, azzal összefüggésben intézkedni, valamint ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni
eljárási cselekményt foganatosítani csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napon lehet. Amennyiben a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. nap november 15. és április 30. közötti időszakra esik,
akkor a határidő április 30. napját követő 15. napon kezdődik újra.
Adóvégrehajtás
Március 24-től szünetelnek az e napon az adóhatóság előtt folyamatban lévő az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárások a
veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig.
GYES, GYED, GYET
A rendelet a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja a gyermek gondozására, nevelésére nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságot.
A gyermekgondozási díjra és a gyermekgondozást segítő ellátásra
fennálló nagyszülői jogosultság megszűnik, ha a nyilatkozatot – melyben a szülő írásban nyilatkozik arról, hogy egyetért a gyermekgondozási díj /gyermekgondozást segítő ellátás nagyszülő általi igénylésével
és annak nagyszülő részére történő megállapításával –, visszavonják.
Közterhek
Az ilyen (taxis személyszállítás, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
stb.) tevékenységet folytató kifizetőnek március–június hónapra
vonatkozóan a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy
foglalkoztatása tekintetében, egyéni vállalkozónak és társas vállalkozónak a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie. Ezen felül ugyancsak március–június hónapra vonatkozóan
a járulékfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónál munkaviszonyban
foglalkoztatott természetes személy, egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 %-os mértékű természetbeni egészségbiztosítási
járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni. Mindez nem
érinti a biztosított társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra
való jogosultságát és az ellátások összegét.
Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük március–június hónapra
vonatkozóan a rendeletben meghatározott tevékenységet végzőknek,
és amennyiben rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezettek. Március–június hónapra mentesül a KATA tételes megfizetése alól az, aki
rendeletben meghatározott TEÁOR tevékenységet végez.
A rendelet haladékot ad a KATA adótartozások rendezésére. Az
adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.
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Egyházaink hírei
– A Dabas Rádióban leadott hitébresztő gondolatokat is feltesszük
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F
majd az egyházközségünk oldalára, hogy az élő Isten igéje minél
GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Kedves Katolikus Hívek!
Szomorúan tudatjuk, hogy a világjárvány miatt a gyóni katolikus templomban bizonytalan ideig nem lesz szentmise.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése visszavonásig érvényes.
Szentmisét a televízióban és a rádióban hallgathatnak, és ott
kapcsolódjanak be a szentmise menetébe. Otthonukban még
többet imádkozzanak, hogy ez a járvány minél előbb megszűnjék, és újra normális életet élhessünk.
Ezen idő alatt a különböző csoportjaink sem találkozhatnak.
Vigyázzunk egymásra, különösen idős testvéreinkre!

Áldott Húsvétot!
Ország Tibor plébános

ALSÓDABASI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
2020. Március 21-e szombat estétől bizonytalan ideig elmaradnak a nyilvános szentmisék, igeliturgiák, templomi és plébániai
közösségi programok.
– A templom előcsarnoka napközben a szokott módon továbbra is
nyitva lesz, egyéni imádság céljából.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar természetesen minden magyar
hívőnek megadja a FELMENTÉSt a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén való részvétel alól. Az Úr napját töltsük több imádsággal, bibliaolvasással. Vasárnapokon a DABAS TV-n az aktuális vasárnapi mise
lesz látható, dabasi atyával.
Imádkozzunk a járvány mielőbbi megszűnéséért!

Református egyházközségeink
Gyóni Református Egyházközség
Kedves Testvérek!
A koronavírus járvány miatt a gyóni református gyülekezet
tagjai sem maradhatnak az élő Isten beszéde nélkül.
Hordozzuk imádságban, hogy Isten könyörüljön meg rajtunk és vegye
le rólunk ezt a súlyos terhet, próbát. Adja meg, hogy a koronavírus lefolyása után egy teljesen új korszak kezdődhessen az életünkben.

– Minden hétközi és vasárnapi istentiszteleti alkalmunk a koronavírus
járvány miatt bizonytalan ideig nem lesz megtartva.
– A gyülekezet lelkipásztorának igehirdetései, áhítatai folyamatosan
megtekinthetők online. Különösen gondolva most a közelgő ünnepekre, virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, amit majd az egyházközségünk Facebook-oldalán tekinthetnek és hallgathatnak meg.

2020. április

több embert meg tudjon szólítani. Éljünk minél többen ennek az
áldott lehetőségeivel! Isten áldjon Bennünket és adjon nekünk
nyugodt, békés, „koronavírus-mentes” feltámadás ünnepet!

Dabasi Református Egyházközség
Minden egyházi alkalom szünetel a járványügyi helyzet miatt!
Az istentiszteletek sem kerülnek megtartásra! Vasárnaponként
a Dabas-Inárcs Református Társegyházközség facebook oldalán a gyülekezet lelkipásztora igehirdetéseit hallgathatjuk!
A lelkészi hivatal telefonon, e-mail-en elérhető: 06304005957;
refdabas@gmail.com

Gyóni evangélikus gyülekezet
Kedves Testvérek!
Március 16-tól minden gyülekezeti alkalom szünetel, és az
istentiszteletek megtartására sem kerül sor a járvány miatt. A
Gyóni Evangélikus Gyülekezet Facebook-oldalán elérhető lesz
számos lelki tartalom, hogy mégis tudjunk az igéből erőt meríteni ebben a nehéz élethelyzetben.

Imalánc
a gyógyulásért
F e r e n c p á p a ke z d e m é n ye z é s é h e z
kapcsolódva március 27. péntektől, esténként imaláncot indítunk városunkban,
amelyhez bárki kapcsolódhat. Minden este
nagypéntekig a Rádió Dabas 18.00 órai
híreit követően megszólalnak a Kapisztrán–
Hunyadi Emléktorony harangjai, majd
elhangzik egy-egy keresztúti elmélkedés és
egy fohász a koronavírus megfékezéséért
dolgozókért, a betegekért a szenvedőkért
felajánlva.
Az imaláncolat célja, hogy lelki megerősítést kapjunk és adjunk egymásnak, ne
hagyjuk, hogy a csüggedés erőt vegyen rajtunk a nehéz időkben.
Bővebb információ a www.dabas.hu oldalon és a város Facebooik-oldalán.
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„Sok viszontagságon át jutunk el
Isten országába”
ApCsel 14,22

Ezt a szentírási idézetet sokszor idéztem, mostanában
pedig mindinkább
időszerűvé válik.
Katonakoromban
nem olvashattam a
laktanyában Szentírást, templomba
nem mehettem, és
az akkori időknek a
légköre – különösen egy papnövendék számára – elég nagy megpróbáltatást jelentett.
Első szabadságom alkalmával hazatérve
kinyitottam a Bibliát és erre a mondatra bukkantam, amelyet azonmód piros ceruzával
aláhúztam. Az a Szentírás már régen elhasználódott, de mindig őrzöm, mert vigasztal az
apostolok szava, amit missziós útjuk alkalmával mondtak az őskeresztényeknek, erőt
öntve beléjük ezzel a mondattal. A mostani
világméretű járvány megrendítette az egész
földkerekséget, mind a tudomány, mind a
gazdasági élet magabiztossága alábbhagyott, az egyes embert és a népeket félelem
tölti el. Senki nem tudja előre, milyen kimenete lesz hazánkban is ennek a járványos
betegségnek, hány áldozata, és mikorra
cseng le a betegség, hogy visszatérhetünk
ahhoz az életformához, amit megszoktunk,
de bátran mondhatjuk, hogy soha nem lesz
többé olyan, mint ami eddig volt. Hiszünk a
gondviselésben, ami nem fatalizmus, és nem
is azt jelenti, hogy Isten megkímélt bennünket a megpróbáltatásoktól, hanem azt jelenti,
hogy megadja a lelki erőt, hogy elviseljük a
nehézségeket. Nagy tisztelettel gondolunk
az egészségügyben és a közellátásban dolgozó embertársainkra, akik életük kockáztatásával végzik munkájukat, és reménykedünk
abban, hogy előbb-utóbb tudósaink megtalálják mostani betegségünk ellenszerét. De
nem hunyhatjuk be szemünket a valóság
előtt, hogy nagyon törékeny az emberi
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létünk. Tapasztaljuk mostanában, hogy sokan
ráébredtek halandóságukra, még azok is, akik
nem hívők, vagy névleges keresztények, akik
úgy éltek, mintha örökké tartana földi életük.
Igyekeztek nem gondolni a halálra, és a közbeszédből teljesen száműzni, most azonban
az élet senkit sem hagy közömbösen. Nemrégiben egy orvos állítólagos megtéréséről
olvashattunk a világhálón, aki magát korábbi
ateistának vallotta, de a kórházban istenhitre
tért. E cikk nyomán megindult a nem hívőknek a hada, és a szokásos kifogással támadásba lendült, Isten jóságát és létét
megkérdőjelezve. Itt igazolódik be a dúsgazdagnak mondott jézusi példázat: „ha a holtak
közül jön vissza valaki, némelyek még akkor
sem hisznek.” (Lk 19,30) Van egy másik
ószövetségi idézet is, amely körbejárt, Izajás
próféta 26. fejezetében, annak 20. versében
olvasható: „Menj be kamrádba, én népem, s
zárd magadra az ajtót! Rejtőzz el egy rövid
időre, míg el nem múlik a harag.” (Iz 26,20)
Sokan telitalálatnak érzik, és a jövendölés
beteljesülésének, mégis újszövetségi hittel
magyarázatot kíván: Isten haragja nem szenvedély, és főként nem bosszú. A Szentírás
Isten szentségét, igazságosságát, amely büntetésként is megvalósulhat, mondja haragnak. Jézus gyakran bíztatta övéit, hogy
kérjenek és kapnak, hiszen gondviselő
Atyánknak gondja van gyermekeire, még az
ég madaraira, vagy a rét virágaira is. Ezt is
helyes összefüggésbe kell tennünk, mert
Isten gondviselése azt jelenti a teremtett
világban, hogy minden létező elérheti a célját.
A madarak, a virágok, hogy fent maradnak;
az ember pedig úgy, hogy eljut az üdvösségre. Ezért a Miatyánkban megfogalmazott
kérés: „Legyen meg a Te akaratod!” – azt foglalja magában, hogy azt az isteni kegyelmet
kérjük, hogy mi minden körülmények között
eljussunk az üdvösségre. Kinyilatkoztatott
igazság, hogy Isten azt akarja: „minden
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság

ismeretére”. (1Tim 2,4) Ezért a kérő ima szólhat a mindennapi kenyérért, az egészség
megtartásáért, minden rossz elkerüléséért,
elsődlegesen ahogy Lukács evangélista írja:
„ha tehát ti bár rosszak vagytok, tudtok jót
adni fiaitoknak, mennyivel inkább adja Men�nyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik
tőle.” (Lk 11,13) A Szentlélek adománya
főként nem karizmatikus megnyilvánulásokban mutatkozik meg, hanem abban, ahogy
Jézus elküldte, mint „Paraklétoszt” (Vigasztalót) és hogy az ő műve folytatódjék, mi pedig
Szentlélektől fölkentek, azaz krisztusiak
legyünk. A szenvedésre gondolva pedig,
hogy Krisztus lelkületével tudjuk elfogadni.
Az ősegyház egyik legcsodálatosabb himnusza a Filippi levélben olvasható: „Ugyanazt a
lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt. Ő Isten formájában
volt, és az Istennel való egyenlőséget nem
tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette
magát, szolgai alakot öltött, és hasonló lett
az emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett,
mint egy ember. Megalázta magát és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig.” (Fil 2,5-7) A nagyböjti időszak minden évben lelkünkbe vési ennek fontosságát: keresztútjárások, Krisztus
szenvedéséről való elmélkedések, Passió, fájdalmas rózsafüzérek, de most a külső körülmények különösen is ráhangolnak bennünket,
keresztényeket, a szenvedések, nehézségek
elfogadására.
Mégsem maradunk meg a fájdalmas Krisztus
szemlélésénél, mert Isten gondviselésében a
kereszthalált követte a feltámadás. Ezért is a
mostani húsvéti jókívánságaim erre utalnak:
A Feltámadt Krisztus nyissa meg a mi értelmünket, hogy megértsük az Írásokat: „Meg
van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell
és harmadnap fel kell támadnia a halálból.”
(Lk 24,45-47)
† Balázs érsek
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Végső búcsú
Név
Született 	Meghalt
Szigeti Aranka
1956. 05. 13.
2020. 01. 08.
Kránicz Flórián
1925. 05. 15.
2020. 01. 21.
Bartkó Sándorné (Hamar Margit) 1946. 12. 06.
2020. 01. 27.
Szabó Istvánné (Juhász Rozália) 1938. 10. 21.
2020. 01. 29.
Gebura Mihály
1939. 11. 29.
2020. 01. 31.
Ujvári Miklósné (Lang Margit)
1948. 05. 27.
2020. 02. 04.
Ujj József Árpád
1945. 03. 14.
2020. 02. 05.
Gombár Mihályné (Szabó Ilona)
1937. 08. 16.
2020. 02. 07.
Döméné Farkas Ágnes
1954. 10. 27.
2020. 02. 08.
Králl Béla
1949. 06. 10. 2020. 02. 08.
Jelenek Lénárdné (Prigyeni Kamilla) 1936. 10. 05.
2020. 02. 11.
Batuska Ferenc
1958. 04. 02. 2020. 02.1 3.
Kabai Istvánné (Rencsár Jolán)
1930. 01. 09.
2020. 02. 13.
Kadenszki Józsefné
(Szőnyi Rozália)
1942. 07. 08.
2020. 02. 16.
Füzessy Istvánné (Dubán Etelka) 1932. 07. 03.
2020. 02. 16.
Karaszi Albert
1938. 09. 29. 2020. 02. 17.
Ujvári Józsefné
(Bartha Ildikó Erika)
1942. 03. 16.
2020. 02. 18.
Tóth Ferenc Gábor
1936. 05. 09. 2020. 02. 18.
Homoki Sándorné (Kun Erzsébet) 1938. 08. 07.
2020. 03. 01.
Máté István
1949. 06. 18.
2020. 03. 01.
Antalffy László István
1944. 01. 04.
2020. 03. 04.
Palócz Sándorné (Herczeg Mária) 1923. 09. 06. 2020. 03. 04.
Mezei Józsefné (Mézes Jolán)
1932. 02. 20. 2020. 03. 05.
Faraga Györgyné (Czeitler Piroska) 1934. 01. 10.
2020. 03. 05.
Gáspár Istvánné (Sponga Margit) 1929. 03. 04. 2020. 03. 05.
Vajda Józsefné (Precsinszki Irén) 1942. 11. 01.
2020. 03. 12.
Bosánszki Mihály
1941.09. 07.
2020. 03. 13.
Jurácsik István
1939. 09. 30. 2020. 03. 13.

Osztozunk a családok gyászában!
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Antalffy
László temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Máté István temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A Máté család
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, Vásáreczki István temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak a család fájdalmában.
A Vásáreczki család

Egy ápolóról,

aki az irgalmas szív útjára
vezetett
Olyan helyzetben írom ezeket a sorokat, amikor napról napra nő a
figyelmeztetés: figyeljünk jobban oda egymásra, segítsünk többet
egymásnak, bár nem nagyon mozdulhatunk ki otthonról és kissé
bezárva érezzük magunkat. Ezek a hetek most mégis azt igénylik
tőlünk, hogy legyünk „szív-emberek”, azaz lássuk egymást – és
magunkat is – a szívünkkel. Egy bibliai történet átgondolása most
ebben a segítségünkre lehet.
A Bibliában az Irgalmas samaritánus története az1, amelyik úgy
kezdődik, hogy valaki, egy névtelen, Samáriából származó férfi, észrevett az út mellett egy földön fekvő, kirabolt, megvert, félholtan
fekvő embert. Különösebben nem kezdett el filozofálgatni arról,
hogy oda mehet-e egyáltalán hozzá. De arról sem kezdett el gondolkodni, hogy vajon milyen betegséget fog majd tőle elkapni, ha
hozzáhajol… Az sem jutott eszébe, hogy megérintheti-e vajon ezt a
félholt embert… Hasonlóképpen arra sem gondolt, hogy mi lesz
vele, ha hozzáér… Egyszerűen csak látott a földön egy teljesen
kiszolgáltatott embert, és odament hozzá, hogy megnézze, mi is
van vele. Miért? Belső indíttatásból: mert ő a szívével látott. Minden
gondolata az volt, hogy most neki itt segítenie kell, hiszen sehol
senki, és egyedül csak ő lehet most a helyzet kulcsa.
Ahogy ránézett a szerencsétlenül járt férfire, azt olvassuk a szövegben: „megszánta”. Ez az az érzés, a szánalom, ami annyira emberi: jóságot és együttérzést sugall. A samaritánust ez a belső érzése
cselekvésre indítja. Azt olvassuk: „…odament, olajat és bort öntött
a sebeire, és bekötötte azokat.” Vagyis ellátta őt, mellé térdelve
vagy ülve, odakuporodva a szerencsétlenhez. Önzetlennek, irgalmasnak és igazi jótevőnek látjuk őt.
Miután fertőtlenítette a sebeket, mondhatta volna, hogy: „Na
akkor, viszlát, barátom, minden rendben lesz, meglátod…” Nem, ő
nem ezt mondta. A szívével tovább gondolta a szerencsétlenül járt
férfi sorsát, és feltette magának ezeket a kérdéseket: Mi lesz vele,
ha most ő továbbmegy és itt hagyja őt a földön fekve? Ki is fog róla
gondoskodni? A kérdések során meghozta a maga szívből jövő
döntését: itt most neki kell lépnie. A történet így folytatódik: „Aztán
feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta.” Mindez
azzal járt, hogy félre kellett tennie a saját elképzelését, hogy mikorra
kell hova érnie. Vagyis, tudta, hogy el fog majd késni onnan, ahova
igyekezett. De mivel szívember volt, biztosan nem bánta. Megható,
ahogyan ezt olvassuk: „… és ápolta”. Miért? Hiszen tényleg semmi,
de semmi érdeke nem fűződött ehhez az emberhez. Nem is ismerte
őt! Lehet, hogy egy szívember azt sem tudja, mi az az érdek…
Ápolta. És nem fél óráig, nem egy óráig, nem is csak órákig,
1
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hanem egy egész estén keresztül. Mert ki tudja, mit hozhat egy
este… Ki tudja, mit hozhat a következő 24 óra, ha olyan súlyosak a
sérülések. Nem tudom, aludt-e valamennyit… Vagy talán végig a
beteg mellett ült, és figyelte a lélegzetét, a lázát? Vajon cserélgette-e borogatásokat a zúzódásokon? Talán így volt…
A fárasztó éjszaka után elérkezett a reggel. Mondhatta volna a
fogadósnak, jó nagyot ásítva közben: „Fogadós, minden rendben!
Most már megyek az utamra…” Nem, a szívember sosem a maga
útjára gondol először, hanem a másikéra. Ettől szívember. Elővett
két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: „Viselj rá
gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom
neked.” A szívember csak ezután indult az útjára…
Amikor magához tért a kirabolt és leütött férfi, megtudta, hogy
volt egy jótevője, aki az irgalmas szeretetével új életet ajándékozott
neki.
Azt kérdezd most, hogy
aztán találkoztak-e a későbbiekben? Nem tudjuk. Talán
találkoztak, és talán volt
alkalma a gyógyultnak arra,
hogy megköszönje ezt az
önzetlen szeretetet a szívembernek, aki talán csak egy
nagy öleléssel felelt erre.
Talán örök barátok lettek.
Talán. De lehet, hogy sohasem találkoztak… És az is
lehet, hogy a felépült barátunk azzal a tudattal élte a
további életét, hogy ő egy
megmentett ember, és örök
hálával élt a szívében az iránt,
akit nem ismerhet, de neki
köszönheti további élete minden napját.
Akár így volt, akár úgy, a szívember segítsége nélkül meghalt
volna. Mind testileg, mind lelkileg. Mert az az életének csak az egyik
része volt, hogy testileg felépült. De új életre kelt a lelke is, mert
megtanulta, mennyit ér az önzetlenség: olykor egy ember fizikai
életét, olykor a lelki életben maradást. Így aztán lett életcélja is,
mert megértette, hogy nincs más útja: neki is szívembernek kell
lennie, és kezdte irgalmas szemmel nézni ezt a világot.
Ezért, amikor fekete felhők borultak rá, vagy amikor magányos
volt - egészen sokáig-, vagy amikor nem mehetett ki az utcára
ínséges időkben, vagy amikor nem volt munkája - és amiatt csak
úgy otthon volt, és csak ült, magára maradtan, sok rossz hírt
kapva-, egyszerűen csak gyűjtötte a gondolatokat magában. Egyik
nap erre a bölcsességre jutott: Nem tudom, mi jön… Nem látom a
jövőm… De bízom a szívemben, hogy meg fogom látni az utamat:
az irgalmas szeretet és könyörület útját…
Balog Eszter
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A Holokauszt Magy
Dr. Rosenzweig József alsódabasi
szolgálatáról
Városunk zsidónépességének múltját kutatva könnyű arra a
megállapításra jutni, hogy a XIX. század históriájában az elemi
iskoláit 1847-ig Alsódabason végző Ágai (Rosenzweig) Adolf
(*1836 †1916) személye megkerülhetetlen fontossággal bír. A
műfajteremtő író, újságíró, szerkesztő már több mint száz éve
elfoglalta helyét a magyar irodalom Pantheonjában, és árnyéka
erősen rávetül édesapja, dr. Rosenzweig József (*? †1864) pályájára,
mely azonban önmagában is örökítést érdemlő. Szakirodalmi és
sajtótörténeti kutatások azt igazolják, hogy ez a megállapítás különösen az 1840-es évek alsódabasi időszakára helytálló, amikor
Rosenzweig doktor a dabasi Halászok alkalmazásában állt, és
működésével beírta magát a helyi egészségügy történetébe. A
gyermekkorára visszaemlékező Adolf szerint édesapja: „pedig
jeles orvosnak volt elismerve. Hiszen ő volt a tekintetes, nemes,
nemzetes és vitézlő alsó- és felső-dabasi Halász-famíliának
»konvencziós gyógyásza« (mint ahogy akkoron Bloch Móricz és
Bugát Pál nyelvpallérozók nevezték az orvost), amely díszes állással
fixumban velejárt évi húsz bankó forint s olvasatlan számú szekér
szalma, széna, krumpli; ezen kívül télen sódar, oldalas, kolbász; nyáron köles, búza, a megpattanásig tele köblös zsákokban; ősszel
gyümölcs tele kasokkal és híg kerti borocska annyi, hogy bőven
tellett a hasas üvegekbe, amelyekben fehér rózsabimbóból volt
megvetve ágya az illatos eczetnek. Megélhetett mindebből egy
doktor, sőt a fölöslegből a gondos asszonyka pénzt is teremtett, s
így jutott ruhácskára magának is, fiacskájának is, akire maga
varrta zörgős színes vászonból a nadrágot.” A Pécelről érkező
család 1842-ben már Alsódabason élt, melyet ékesszólóan tanúsít az a konfliktus, mely egy gyógyult, de a fizetnivalót sokalló
páciens panasza nyomán még a vármegyei közgyűlés napirendjére is felkerült. Az észrevétel lényege: „hogy az alsó-dabasi zsidó
sebészek, mint zsarlók, holmi gyökerekért és gyógyszerekért, holmi
diachilumért 2-3 pengő forintot vesznek el”. Az eset megjárta az
egyik korabeli lap, a Jelenkor 1842. október 5-i számának hasábjait,
ahol az érintett „Rosenzweig József több alsó-dabasi család orvosa” aláírással reagált a rágalmazásra. Később, 1845 áprilisában a
Nemzeti Társalkodóban már az egyszerű olvasói levelet meghaladó
tárcával jelentkezett, mely a „Köszönet az emberiség nevében”
címet kapta. Az emelkedett hangvételű történet Klauzál Gábor
(1804-1866) reformkori politikus humánus cselekedetét örökíti
meg, mely 1845. február 19-én zajlott le az örkényi vendégfogadóban. A szegedi gyorskocsin érkező Klauzál az éppen ápolás alatt
álló, elfagyott lábú, számára teljesen ismeretlen vándorlegénynek
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arországi Áldozatainak EmléknapjA
azonnal csizmát és belevaló kapca-anyagot vásárolt egy helyi
mestertől, továbbá szobát foglalt számára, élelmezé sét,
gyógyszereit és orvosi ellátását
is biztosította a gyógyulás
időtartamára. Figyelme még
arra is kiterjedt, hogy a beteget ellátó és ezért kellően
megjutalmazott Rosenzweig
doktort megkérje: a közeli
napokban látogassa meg a
l á b a d ozót . S á n d or P á l
(1 925 -20 03) tör téné sz
1995. évi tanulmánya szerint egy évvel később,
1846-ban éppen Klauzál
Gábor támogatásával
jelenhetett meg az a
segédköny v, mely az
or vos-irodalomban örök
időkre megőrzi Rosenzweig
doktor nevét. A Magyar
Királyi Egyetem betűivel,
Budán nyomtatott orvosszakirodalmi kiadványt
„Szerkezté Rosenzweig
Jósef hites orvos és szülész”. A címe kissé hosszad alm a sr a sikere d e t t:
„Segédkönyv a mérgezések és a tetszhalál körül
és azon szerekről, melyek a
mérgek és meghamisított
borok felfedezésére szolgálnak; nem külömben azon
jelekről is, melyek által a
tetszhalált a valódi haláltól
meglehet külömböztetni.
Orfila P. H. után. Ehhez kapcsolva Mentő Gyógyszertár Schuster János után.
És végre a halottkémekről”. Azaz a három munka
egy kötetbe foglaltan
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jelent meg. Az európai hírű
Orfila (1787-1853) professzor
több fejezetes orvosi mérgezé st ann al k ap c s ol ato s
munk á j á t Ro s en z wei g
József az eredeti, francia
nyelvű kiadás alapján
fordította magyarra,
melyhez csatolta
Schuster János
„Mentő Gyógyszertár” című toldalékát
és az Orvosi Tár
1831. évfolyamának első és
második füzetében megjelent
„A szabad
királyi városokban rend elt h al ot t-kém ek
á l t a l telj e síten d ő
rendszabások” című
h e l y t a r tó t a n á c s i
rendeletet. A szerkesztői ajánlás kifejezetten nagy-ívűre
sikeredett: „Pest
Pilis és Solt törvényesen egyesült
vármegyék Karainak és Rendeinek mint a tudomány kedvelőinek, a közhasznot előmozdítóinak és pártolóinak határtalan
tisztelet jelül ajánlja a szerző.” Szerepet kap a vármegye 1844.
szeptember 5-i közgyűlésének határozata is: „Folyamodónak az
emberiség közjavára czélzó foglalatban bemutatott műveit
telyesen méltányolván a Karok és Rendek iránti tiszteletet tanúsító
ajánlatát szívesen elfogadják.” A szerzői előszó a következő gondolatokkal zárul: „Ámbár e munka nem annyira orvosoknak, mint a
nagy közönség számára adatik ki, mind a mellett némely ügytársaimnak is üdvös lehet. Valjon megfeleltem e feladásomnak? ezt a
kegyes olvasóra bízom. – Csekély fáradtságom pedig bőven jutalmazva leend: ha csak valaha valakinek honunkban sikerülend e
könyvben adott szabályok szerint a vagy csak egy ember életét is
megmenteni. Írtam Alsó Dabason Tavaszhó 6kán 1845. Rosenzweig
Valentyik Ferenc
József.”
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TRIANON 100 éve történt
Avagy az Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország a nyugati országok szemével

A trianoni béke kapcsán máig tartó vitákra ad okot,
hogy vajon mennyire volt jelen a „magyargyűlölet”,
és mennyire határozhatta meg ez a brutális béke
pontjait? Szakemberek és botcsinálta történészek is
megosztottak ebben a kérdésben. Sok sztereotípia és
legenda lengi körül ezt az eseményt, ami teljesen érthető, hiszen a béke statútumai példátlanul szigorúak
az európai történelemben. Cikkünkben idézetekkel,
plakátokkal igyekszünk feltárni a korabeli lelkületet,
ami mind a háborút, mind az azt követő békét jellemezte. Lássuk hát, miből is főztek az akkori nagyhatalmak boszorkánykonyháiban!
Propaganda:
Az I. világháború volt az első olyan háború, ahol
a propagandát mindkét fél már tömegesen bevetette, már létezett a minden réteget elérő, hatékony tömegtájékoztatás. Ez annál is inkább szükséges volt,
hiszen az általános hadkötelezettség bevezetésével
milliós hadseregek néztek farkasszemet egymással,
ráadásul a védekező fegyverek (géppuska) fejlettsége, és a támadó fegyverek fejletlensége miatt egy-egy
rohamnál a „várható veszteség” rovatba akár 70%
is került, ami a családokra fájdalmas terhet rótt. A
frontokról visszatérő sebesültek, rokkantak tömegei
sem segítettek a morálon, így a háború elhúzódásával egyre fontosabbá vált a cél: tudatosítani, hogy a
győzelem mennyire fontos, illetve mekkora az ellenséges veszély. Erre kiváló módszer, amit a 20. században később mind a náci, mind a szovjet kommunista
rendszer használt: az ellenség démonizálása. Ezek iskolapéldáit láthatjuk a mellékelt ábrákon: az USA, és
Anglia plakátjain a Központi Hatalmakat egyenesen
a „barbár pusztító hunoknak” ábrázolták, míg a német oldalon az antantot a „primitívséggel” próbálták
azonosítani a gyarmati/afrikai katona portréjával.
Magyarország megítélése
Az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM) a háború
kezdetétől a puszta létéért küzdött. A németek a világ újrafelosztásáért, gyarmatok szerzéséért harcoltak, de a soknemzetiségű OMM számára a tét az
volt, hogy a régóta jelenlévő szláv önállósodási kísérleteket (amit az Orosz Birodalom a pánszlávizmusra
hivatkozva segített) sikerül-e felszámolni. Egy eset-

leges vereség nyilvánvalóan ezeknek a népeknek
(cseh, szlovák, szlovén, horvát, bosnyák, szerb) a
kiválásával, azaz a birodalom széthullásával fenyegetett.

Nem volt ez másként Magyarország kapcsán sem,
amelynek lakossága az utolsó népszámlálás alapján
(1910) csak alig több mint a fele volt magyar anyanyelvű. Számunkra a legnagyobb veszedelem Erdély
elvesztése volt, amire az 1859-ben megalakult Románia a „dákó-román kontinuitás” (teljesen tudománytalan) elméletére hivatkozva igényt formált.
A Monarchiát és Magyarországot is a háború idején nyugatra emigráló cseh politikusok (Tomas Masaryk filozófus és Eduard Benes egyetemi tanár) bírálták a legélesebben. Kiváló kapcsolatokat építettek
ki az angol és a francia kormánnyal, az OMM megíté-
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lését alapjaiban meghatározó volt véleményük, amit
sosem a tárgyilagosság jellemzett…
„Én egyáltalán nem igazságokra törekszem, én politikát csinálok” – mondta Eduard Benes.
Ennek a mondatnak megfelelően írta meg az erősen részrehajló hangvételű brosúráját 1916-ban Párizsban, amely ”Detrouisez l’Autriche-Hongrie” azaz
„Semmisítsétek meg az Osztrák-Magyar Monarchiát”
címet viselte. Nem okozott problémát számára, hogy
korábban a doktori munkájában a Monarchia egységének megőrzését elengedhetetlennek tartotta…
Masaryk és Benes szerencséjére komoly hatású
ideológusok, írók, Közép-Európa „szakértők” karolták fel álláspontjukat. Ilyen volt R.W. Seton-Watson,
egy skót származású publicista, történész, aki Közép-Európa történelmét tanulmányozva mélységes magyargyűlöletre tett szert. Jól példázza ezt az

1915-ös bukaresti interjúja, amit a románoknak bukaresti útja során tett:
„Ami számunkra a porosz militarizmus, az maguknak (románoknak) a magyar hegemónia: ezek az európai fejlődés legfőbb akadályai… Önöknek a szerbek-
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kel együtt véget kell vetniük a magyar faj brutális és
mesterséges uralmának szomszédjai felett”
Seton-Watson a háború végén Párizsban élt, és
mint „szakértőnek”, véleményét mindig kikérte a
döntései előtt a békedelegáció…
Ennek megfelelően nem csodálkozhatunk azon,
hogy az ún. Csehszlovák Bizottság (amely a leendő
Csehszlovákia határát megszabta) egyik vezetője,
Harold Nicolson angol diplomata a következőképp
nyilatkozott rólunk magyarokról a saját naplójában/
visszaemlékezésében:
„Bevallom én akkor is és most is mélységes undorral nézek arra a turáni törzsre. Török rokonaikhoz
hasonlóan mindent leromboltak és nem alkottak
semmit”
A fentebbi mondatok alapján az is csak az őszirózsás forradalom által 1918 őszén Magyarországon
hatalomra került Károlyi Mihálynak volt meglepő,
hogyan viszonozta a francia származású balkáni főparancsnok a magyar miniszterelnök udvarias beszédét:
„Önök elnyomták a nemzeti kisebbségeket, és ellenségeikké tették őket. Most a tenyeremen tartom
őket, a cseheket, a románokat, a jugoszlávokat és a
szlovákokat. Csak egy szavamba kerül, és megsemmisítik önöket!” (Franchet D’Esperrey – Belgrád
1918. november 13.)
Mondta ezt annak ellenére, hogy a kor leghaladóbb
nemzetiségi törvénye volt életben az OMM-ben, ami
megengedőbb volt, mint amit napjainkban alkalmaznak a körülöttünk lévő országokban. Igaz, az akkori
nemzetiségeknek ez nem volt kielégítő, és az is igaz,
nem mindig sikerült betartani a törvényt a magyar
politikusoknak.
Nos, ilyen előzmények, és egy nem kevésbé a nyugat rosszallását kivívó Kun Béla vezette kommunista
rémuralom után próbált 1920 januárjában a magyar
békedelegáció helytállni Apponyi Albert, Teleki Pál
és Bethlen István vezetésével. A fentiek alapján azt
gondolom, bátran kijelenthetjük: a magyarellenesség
igenis jelen volt a békedelegáció tagjai között. De ennek működéséről, a mieink lehetőségeiről majd a következő cikkben értekezünk…
Farkas Gábor
a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium
történelemtanára

sport

TOP FITNESS SE
A Top Fitness Sportegyesület versenyzői nagyszerűen rajtoltak el a
2020-as évben is. A lányok két országos pontszerző megmérettetésen vettek részt: február 23-án a Ritmuscsapatok Akrobatikus Látványtáncok versenyén, március 7-én pedig az MTMSZ Tavaszi
Kupán. A kiváló versenyzésnek köszönhetően sportolóink a tavaszi
fordulókon egyéniben összesen 36 alkalommal, csapatban pedig 13
alkalommal állhattak fel a dobogóra. Ezenkívül a Ritmuscsapatok
versenyén különdíjban részesült Salga Léna és Forgács Adél, a Circus
pedig a zsűri különdíja mellett a Legjobb csapat díjat is megkapta.
Versenyzőink legjobb egyéni eredményei:
„A” kategória
1. helyezés: 	Venicz Hanna, Bárány Blanka, Bretus Lara, Gecser
Enikő, Radnai Zsófia
2. helyezés: 	Forgács Adél, Fehérvári Fanni
3. helyezés: 	Nagy Hédi, Salga Léna, 4. helyezés: Janicsák Fanni
„B” kategória
1. helyezés:	Bálint Blanka, Bábel Csenge, Nagy-Kancsár Emma, Kész
Fruzsina, Kövesdi Hédi
2. helyezés:	Dori Kamilla, Rizmajer Boglárka, Tóth Kata, Pintér Fanni
3. helyezés:	Takács Alexa, Fehérvári Dorka, Sümegi Adél, Szabó
Sára, Szeibert Kincső, Nagy Kata
4. helyezés:	Lantos Nóra, Pacsirta Zoé
5. helyezés:	Atkári Anna, Králik Zsófia
„C” kategória
2. helyezés:	C senteri Dorina
Legjobb csoportos eredmények:
1. helyezés:
Kalóztündérek csapat (Atkári Anna–Bálint Blanka–Dori Kamilla–
Fehérvári Dorka–Lantos Nóra–Takács Alexa)
Lambada duó (Nagy-Kancsár Emma–Szeibert Kincső)
Zebrák duó (Pacsirta Zoé–Rizmajer Boglárka)
Macskajaj duó (Fehérvári Fanni–Janicsák Fanni)
Circus csapat (Bárány Blanka–Bretus Lara–Fehérvári Fanni–
Gecser Enikő–Janicsák Fanni–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–Radnai
Zsófia–Salga Léna–Venicz Hanna)
2. helyezés:
Totem csapat (Bretus Lara–Gecser Enikő–Radnai Zsófia–Salga
Léna)
Mexikói tánc csapat (Bárány Blanka–Kövesdi Hédi–Nagy Hédi–
Rizmajer Boglárka)
3. helyezés:
Swing csapat (Bábel Csenge–Forgács Adél–Kész Fruzsina–Králik Zsófia–Nagy-Kancsár Emma–Pintér Fanni–Szeibert Kincső–
Tóth Kata)				
R. L.
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Gyereksarok

Bábel AntóniA

`
`
JobbkEz, balkEz

Egyszer a balkéz nagyon megorrolt a jobbra. Féltékeny
lett rá, és azt mondta neki:
– Ugyan, mitől vagy te jobb, mint én? Mi jogon vívtad
ki magadnak, hogy az összes ember veled ír, veled mutat,
veled fog kezet? …és mi az a mondás, hogy „Ne tudja a
balkéz, mit csinál a jobb?” Miről nem szabad tudnom?
Mit művelsz te itt a hátam mögött? – háborgott tovább.
– Neked még szented is van! Én meg? Balsors, akit régen
tép…, baleset, balhé! Sosem tettem semmi rosszat, mégis
nagyon hátrányos helyzetben érzem magam!
Szegény jobbkéz hirtelen válaszolni sem tudott a rázúdított vádakra. A balkéz dühében még a ballábat is felbujtotta a jobb ellen.
– Nézd csak, milyen sanyarú a sorsunk! Minden ros�szat velünk jellemeznek, ami az embert csak érheti! Én
még csak nem is számítok, de te! Hiszen veled csúfolják a
jobblábat, ha nem tud táncolni! Ha valaki téved, azt már
ballépésnek is nevezik! Azt javaslom, hogy sztrájkoljunk,
amíg nem áll be változás elnyomott helyzetünkben!
A balláb kis noszogatás után ráállt a dologra. Onnantól kezdve meg sem mozdultak többé. A jobb kar akárhogy viszketett, a bal nem vakarta meg. A jobb láb
akármennyire is menni akart, a bal mozdulatlan maradt.
Akkor aztán orvosok jöttek, hogy megvizsgálják, mi az
oka a bénulásnak, de semmilyen okát nem találták.
Masszírozták, kenegették a bal végtagokat, de semmi.
Végül injekciókat kapott kéz is, láb is, de mind hiábavalónak bizonyult. Egyszer aztán a jobbkéz nem bírta
tovább, s így szólt a balhoz:
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– Nézd! Lehet, hogy nekem van egy szentem, de rólad
olyan sok hely van elnevezve! Ott van rögtön a Balaton!
Tudod, hány ezer ember kíváncsi rá minden évben? Vagy
említhetném Balassagyarmatot, Balmazújvárost, de ott
van még Ballószög, Balástya, Balkány, Balota és még
sorolhatnám, szerte a világon hány hely kötődik hozzád,
szemben az én egyetlen Jobbágyimmal.
A jobbkéz látta, hogy a bal gondolkodóba esett, ezért
nem adta fel, tovább folytatta:
– No meg, a szív is a te oldaladon ver, nem igaz?
Ez a mondat telitalálat volt a balkéz számára. Valóban,
ő mennyire híres, és hát a szív! A szív az valóban nagy
dolog. Sosem hallott még senkit, akinek a jobb oldalán
lett volna. Kezdett is megenyhülni, de még kérette
magát.
– Hagyj, most, kérlek! Minden porcikám fáj ettől a sok
injekciótól, viszket a vállam is.
– Mondd csak, megbékélnél velem, ha átengedném
neked a művészek nagy részét?
A balkéz most már teljesen elfelejtette sértődöttségét,
s az egekben repkedett a gyönyörűségtől! Vele fognak
festeni, rajzolni, vezényelni és még ki tudja, mennyi
nagyszerű kaland vár rá! Azonnal beleegyezett.
Ekkor a jobb kéz gondolkodás nélkül megvakarta a bal
vállat.
Véget is ért a bal végtagok sztrájkja, s azóta vannak
balkezes festők, zeneszerzők, politikusok és matek zsenik.
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Lakossági kérdezőbiztos,
összeírói állás
(munkakezdés a veszélyhelyzet visszavonása után)
Dabas, Bugyi, Tatárszentgyörgy területén

Mert mi is az otthon?
Az otthon nem röghöz kötött hely,
hanem egy mámorító érzés,
Biztonság, szeretet, nyugalom
ott, ahol nincsen kísértés.
Otthon a szív szabadon szárnyal,
a lélek előmerészkedik,
Ott a béke szigete vár rád,
s fáradt tested elnyújtózkodik.
Otthon sírva is fakadhatsz,
vagy dalolhatsz kedvedre,
Nincs szabály, nincs konvenció,
otthon nem hívnak tetemre.
Talán most azt gondolod –
e földön ily hely nincsen –
pedig otthonra bárhol lelhetsz
ahol veled van az Isten.
És: Isten mindenhol veled van. – Próbáld ki:
Maradj otthon!
Hermann Marika

Feladatok:
• kijelölt háztartások és magánszemélyek felkeresése, bevonása az adatszolgáltatásba
• kérdőívek felvétele a felkeresett háztartásokban, a válaszadó válaszainak rögzítése Tableten
Elvárások:
• k iváló empátiás, kapcsolatteremtő és kommunikációs
készség
• önálló munkavégzés vezetői irányítás mellett
• adatszolgáltatók eléréséhez igazodó munkarend vállalása
• jó problémamegoldó és szervezőkészség
• minimum középfokú végzettség
• informatikai alapismeretek
• kellő fizikai erőnlét
• ápolt megjelenés
Előny:
• közép/felsőfokú végzettség
• B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű használat
• adatgyűjtés és/vagy piackutatás során szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:
• 4-6-8 órás munkaviszony keretében történő alkalmazás
• teljesítményhez igazodó bérezés, meghatározott teljesítmény elérése esetén többletjuttatás
• kötetlen munkaidő
• a munkavégzéshez kapcsolódó költségek megtérítése
• változatos, kihívásokkal teli munka
• folyamatos képzés, fejlesztés
Jelentkezés: önéletrajzzal, címmel, elérhetőségek megjelenítésével a tamasne.lajtner@statek.hu e-mail címen vagy a
06-30/626-7251-es telefonszámon.
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Ültess virágot Dabas!
Kedves Barátunk!
Add az adó

1%-át
a dabasi „alapítványi” mentőknek!
Éves szinten közel 1000 betegellátást végzünk
Dabason és környékén, az Országos Mentőszolgálat
irányítása alatt.
Nem vehetünk fel állami támogatást, így támogatók
segítségére szorulunk!

Támogass minket most az adód 1%-ával!
Az adó 1%-át az általunk átvett egyesület tudja
gyűjteni:
„NYÚJTS KEZET KARITATÍV EGYESÜLET”
Adószám: 18627459-1-03
Bővebben: www.dabasmok.hu
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A vírus nem foszthat meg az életkedvünktől, hamarosan túl leszünk rajta és újra együtt tudunk örülni
a tavaszi napsugárnak. Ültessünk minél több virágot Dabason, ezzel is kifejezve, hogy az élet oldalán
állunk! Mire túl vagyunk a nehézségeken, legyen
Dabas városa még virágosabb, hogy a kertekben
utcákon pompázó virágok még vidámabbá tegyenek
bennünket. Dabas Város Önkormányzata mindazoknak, akik igénylik, virágmagokat juttat el. A most
elültetett virágmagoknak szimbolikus erejük is van,
hiszen a járványveszély elmúltával hozzák majd
meg színpompás virágaikat. A kezdeményezéssel az
a célunk, hogy megmozgassunk minden korosztályt. A fiatalabbak és az idősebbek is otthon a kertjükben a friss levegőn tevékenykedve hasznosan,
alkotó munkával töltsék el idejüket. Keressük majd
azokat, akik a legvirágosabbá teszik nagyszüleik
környezetét.

Maradjunk otthon,
ültessünk virágot a jövőért!
Igényeiket a maradjotthondabas@gmail.com e-mail
címre, illetve a 292561-253-as telefonszámra várjuk.
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