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Róka-étlap
Rókalyukban nagy a gond,
Se kakas, se jérce:
sehol semmi, bár egy comb,
ha volna ebédre
ha nem is comb, legalább
a combnak a csontja,
bár egy vékony jérceláb,
az is de jó volna.
Ámde semmi, semmi sincs
benn a rókalyukban,
odakint meg kutya egy,
szörnyű egy idő van:
Ólmos eső szúr, sziszeg,
és a szél se jámbor,
még a bőrt is le tudná
húzni a rókáról.
Ezért aztán nem csoda,
hogyha rókáéknak
legszomorúbb olvasmánya
mindennap az étlap:
reggelire füllentés,
ebédre a párja,
ami ebédtől marad,
az lesz vacsorára.
Kányádi Sándor

Fotó: Csoó Annamária

rendezvényeink

Sári Napok

képekben

Augusztus 14–22. között lezajlott a Sári Napok
rendezvénysorozat, amelynek egyes részleteirôl
képekben számolunk be Önöknek. A programsorozat kezdete hagyományosan Nagyboldogasszony
ünnepéhez kötôdik, így a sári közösség szentmisével és körmenettel nyitja a városrészi rendezvényt.
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1. Gyermektáncház a Folk-udvarban
2.	A természet apró csodái címmel nyílt meg Prauda Miklós fotókiállítása a Sári Közösségi Házban
3. A kiállítást jazz-koncert és borkóstoló követte
4.	A Rétes-utca az esős idő miatt Rétes-udvarrá változott,
így a Sári Közösségi Ház terasza és kertje adott otthont
a rendezvénynek
5. Az közönségdíjat idén Juli néni és unokáinak csapata nyerte
6. A Borovenka táncbemutatója
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2Köszönjük
Dabasa Pressman
2015. Nyomdaipari
szeptemberBt.-nek a rendezvény meghívójának felajánlását		

a szervezők

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Köztársaság utca rétessütő közösségének a X. Rétes-utcán befolyt összeg felajánlásáért. Az összeget évről évre csoportunk kapja, amelyből idén
népviseleti ruhák varratását tervezzük.
Köszönjük továbbá a Sári Szlovák Önkormányzat támogatását.
Az összeget néptáncórák finanszírozására fordítottuk, amelynek
eredményeként megszületett a Rétes-utcán bemutatott palóc
táncok koreográfia. 		
Borovenka Néptánccsoport

Fotók: Karlik Dóra
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Augusztus 20.

Idősek Világnapja
MEGHÍVÓ
Ezúton szeretnék meghívni minden
szépkorú dabasi polgárt Idősek világnapi
rendezvényünkre, amelyre október 2-án,
pénteken 15.00 órakor kerül sor
az OBO Arénában (dabasi sportcsarnok)
A műsorban fellép Mága Ernő és zenekara
Repertoár: népzene, operett, mulatószene,
cigányzene
Az Önöket szállító autóbuszok és a kisvonat indulási
időpontja a következők szerint módosul.

Fotók: Karlik Dóra

Augusztus 20-án hideg, borús időre ébredt a város, így fennállt a lehetősége annak, hogy Szent István-napi ünnepségünk
bármelyik pillanatában elered az eső, és meghiúsítja a megemlékezést.
Az alsódabasi katolikus templomban sokan gyülekeztek az
ünnepi misére, amelyet Szalka Mihály atya celebrált. A szentmise keretében került sor a kenyéráldásra is. Az atya megáldotta és megszentelte azt a 300 cipót, amelyet az ünnepség
végén a jelenlévők hazavihettek asztalukra, az ünnepi ebéd
mellé.
A mise után a rendezvény a templommal szemben lévő
Szent István-szobornál folytatódott, ahol a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákjai emlékeztek meg államalapító szent
királyunkról egy ünnepi műsor keretében. Az egyre erősödő
esőben a diákok rendületlenül állták a sarat, és a közönség is
ernyők alatt, fegyelmezetten hallgatta a verseket, énekeket.
Kőszegi Zoltán polgármester ünnepi beszédét azonban már
a templomban mondta el, ahová a megemlékezők az eső elől
behúzódtak. Mondanivalójában fontos szerepet kapott az
oltalmat adó templom, amely a történelem során oly sokszor
védelmezte meg a közösséget. Ezen a délelőttön ez a védelmező szerep újra aktuálissá vált.
A rendezvény végén az Új Bóbita Óvodában minden jelenlévő megkóstolhatta az ország tortáját és a felszeletelt, megáldott új kenyeret, amelyet ezúton is köszönünk a Bor
Cukrászatnak és a Kőszegi Pékségnek.
– szerk –

Dabasi-szőlők: Indulás 13.50-kor, útirány: Művelődési Ház, nyomda, Gyóni
Géza Ált. Isk., Szőlő u. Vacsi út, Gróf Vay Sándor u., gyóni katolikus templom,
Vörösmarty u., sportcsarnok
Dabas-Gyón: Indulás 14.00-kor, útirány: tatárszentgyörgyi útkereszteződés,
Kossuth Lajos út, Zlinszky-iskola, gyóni ABC, Tusák cukrászda, Kossuth Művelődési
Központ, sportcsarnok
Dabas (kisvonat): indulás 14.00-kor, útirány:
felsődabasi templom, Besnyői u., Kossuth Zsuzsanna SZKI, József Attila u., régi
vasbolt, Kaldi Üzletház, sportcsarnok
Dabas-Sári: indulás 14.00-kor, útirány: sári-besnyői buszmegálló, sári híd,
Zápor u., sári templom, Kálvária, Icsikés, felsődabasi népbolt, sportcsarnok
Kőszegi Zoltán
polgármester

Almahordás
Kedves Időskorú Dabasi
Polgárok!
Dabas Város Önkormányzata idén is
megajándékozza Önöket almával.
Munkatársaink szeptember 21. és október 1. között
juttatják el az almacsomagokat az Önök otthonába.

Polgármesteri Hivatal
2015. szeptember

Dabas 3
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XVII.

DabasI Napok
2015. szeptember 19–27.

Dabas Város Önkormányzata nevében szeretettel
meghívom Önt, családját és barátait a

XVII. DABAsI NApOk
reNDezVéNysOrOzAtárA
Kőszegi Zoltán polgármester
A Dabasi Napok előzeteseként minden érdeklődőnek ajánljuk a szeptember
17–18–19-én tartandó Nemzetközi kézilabdatornát az OBO Arénában!

szeptemBer 19. szOmBAt

szeptemBer 24. csütörtök

8.00–13.00 óráig: egészségnap
– szűrővizsgálatok, prevenciós tanácsadás
Helyszín: Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet (Bartók Béla u. 59/A.)

18.00 óra: csillagvizsgáló est 4D-s űrutazással
Helyszín: Dabasi Kossuth Zsuzsanna SZKI
(József Attila u. 107.)

10.00 óra: A dabasi térség műkedvelő alkotói
5. képző- és iparművészeti kiállításának
megnyitója
– köszöntőt mond Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 19-től október 8-ig

szeptemBer 25. péNtek

Bordó sárkány régizene rendkoncert és középkori mulatság
a kultúrban

rOck-tér
17.00 óra: Helyi együttesek koncertjei
– Blues Archive
– InCorrect
– MagyaRock
– RockShock
– Hyde
19.30 óra: Fish!-koncert
Helyszín: Szent István tér

16.00 óra: Vásári forgatag

szeptemBer 26. szOmBAt

18.00 óra: A kéknefelejcs zenekar fellépése

8.00 óra: Horgászverseny a mánteleki-tónál
– nevezés reggel 6 órától a helyszínen,
– a verseny reggel 8.00-tól 12.00 óráig tart.
– eredményhirdetés: 13.00 óra

19.00 óra: Bordó sárkány régizene rend-koncert
Helyszín: a Kossuth Művelődési Központ udvara
(Szent István út 58.)

szeptemBer 20. VAsárNAp
15.00 óra: Dabasi nyugdíjasok találkozója
Helyszín: Halász Móricz-kúria (park)
(Kossuth Lajos u.7.)
17.00 óra: Fénnyel festve
– Csoó Annamária fotókiállítása
Helyszín: Halász Móricz-kúria (kiállítóterem)
(Kossuth Lajos u.7.)

szeptemBer 23. szerDA
17.00 óra: katonáink
– kiállítás a felsődabasi családok
katonafényképeiből
– vetítéssel egybekötött előadás Felsődabas
történetéből, előadó: Kosztolányi Gyula,
a körzet képviselője
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14.00 óra: Veres zoltán műrepülő show-ja
14.00 óra: Ovi-foci és Vándormaci-vetélkedő
Helyszín: a sári Szivárvány Óvoda udvara
(Mánteleki út 6.)
17.00 óra: A trAFIk kör építészeti kiállítása
– az új „okos buszmegálló” átadása a TRAFIK
KÖR tervei alapján
Helyszín: Piaccsarnok

szeptemBer 27. VAsárNAp
19.00 óra: mégszÍVFAcsArÓbb
– a Dabasi Táncszínház búcsúelőadása
Helyszín: OBO Aréna

önkormányzati hírek

LOMTALANÍTÁS
Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 44.§ (1) bekezdése alapján az NHSZ OKÖT Nonprofit
Kft. október 17-én szombaton lomtalanítást végez.
Lomhulladékként a következő hulladékokat szállítjuk el:
A háztartásokban keletkezett azon hulladék (háztartási berendezési, felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok), amelyek
a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem
helyezhetők el, és a rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják. Egy ingatlantól annyi lomhulladékot szállítunk el, ami normál életvitel mellett, 1 év alatt keletkezhet az ingatlannál.
A lomtalanítás reggel 7.00 órától kezdődik. A lomhulladékot,
a közterület-foglalás szabályait betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja köze
líteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük
kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok
kézi erővel mozgathatóak legyenek!
A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 számú projekt
keretein belül az Ország Közepe Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére kerül sor, melyben
összesen 10 település érintett. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek
figyelembevételével. A megvalósítás a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítésével, valamint a kommunális hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök beszerzésével
valósul meg.
Azokon a településeken, ahol már működik a lakossági „házhoz
menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer, az átlátszó zsákokat
sárga fedelű, 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edény váltja fel.
A lakossági „házhoz menő” gyűjtés során külön a sárga fedelű
edényben gyűjthetők a tiszta, szennyeződésmentes csomagolási
hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése továbbra
is a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.
Az érintett területeken szeptember és október hónap hétvégéin
kerül sor az ingatlanonként 1 darab sárga fedelű 120 literes edény
kiosztására, melyet a társaságunk által létrehozott gyűjtőpontokon
az alábbi ütemezés szerint 9.00 órától 13.00 óráig tudnak átvenni:

NEM VESSZÜK ÁT: a zöldhulladékot, építési törmeléket,
vashulladékot, autóbontásból származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradt olajat, növényvédő
szert és ezek göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes
hulladékok listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres
szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.

Dabas-Sári városrész

A ki nem helyezhető veszélyes hulladékok részletes listáját és jellemzőit a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. melléklete tartalmazza.

Dabas-Gyón városrész

Dabas-Sári városrész
Dabas városrész
Dabas városrész

Dabasi-szőlők városrész
További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken: 2370 Dabas, Szent István út 133.
(H; P: 8–12; Sz: 7–19),
Telefon: (+36-29) 560-290,
Email: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu

Szelektív hulladékgyûjtés
Dabas város területén is biztosított a lakosság számára ingyenes,
„házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés.
Ebből az okból a hulladékgyűjtő sziget papír-, műanyag- és fémgyűjtő edényeit szeptember 30-ával elszállítják, ugyanis a hulladéktípusokat a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés keretében
ingyenesen az NHSZ Nonprofit Kft. begyűjti. Az üveggyűjtő szelektív edények változatlan formában a helyükön maradnak, ahová
ezentúl csak az üveghulladék helyezhető el.
Egyéb kommunális hulladék elhelyezése TILOS, tehát szabálysértésnek minősül, ami minden esetben bírságot van maga után.
Kérjük a lakosság szíves együttműködését.
Városüzemeltetési Iroda

szeptember 26. (szombat):
Sári temető előtti buszforduló
szeptember 27. (vasárnap):
Madách utcai játszótér
október 3. (szombat)
Vásártér
október 4. (vasárnap)
Dabasi Sportcsarnok parkoló
október 10. (szombat)
Búcsútér
október 11. (vasárnap)
Kultúrház melletti buszforduló

Az edény átvételére egy, a társaságunk által kiállított számlával az ingatlantulajdonos vagy megbízólevéllel rendelkező megbízottja az érvényes személyes irataival együtt (személyi igazolvány
és lakcímet igazoló kártya) lehet jogosult.
Amennyiben a fenti időpontban az edény átvétele meghiúsul, az
ingatlan használója társaságunk telephelyén ügyfélfogadási időben
(Dabas, Szent István út 133.) személyesen igényelheti azt.
A sárga fedelű edények ürítése a korábban, az eddig használatos
átlátszó zsákok mellé osztott tájékoztatóban szereplő időpontokban történik továbbra is. Tájékoztató anyagunk letölthető formában megtalálható a www.nhszokot.hu weboldalon.
További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:
2370 Dabas, Szent István út 133.
Telefon: (+36-29) 560-290
Email: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu
2015. szeptember
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Anyakönyvi hírek
Újszülöttek
Gyermek neve
Tóth Anna Zsuzsanna
Mészáros Zorka
Antal Szilvia
Kovács Erik Zsolt
Liszenciás Lili
Máté Mirabell
Balázs Kristóf
Miták István
Mráz Nóra
Garda Virág Freja
Kopasz Luca
Szabó Roland Angelusz

Anyuka neve
Revák Bernadett
Kulcsár Petra
Fórika Emese Tímea
Jusztin Georgina
Farkas Veronika
Suhajda Andrea
Medve Valéria
Miklós Dóra
Ordasi Anita
Garda Ágnes
Zolnai Bettina
Kancsár Tímea

szeptember 9.

Születési idô
2015. 08. 05.
2015. 08. 06.
2015. 08. 07.
2015. 08. 08.
2015. 08. 09.
2015. 08. 11.
2015. 08. 11.
2015. 08. 13.
2015. 08. 13.
2015. 08. 24.
2015. 08. 26.
2015. 08. 26.

Üdvözöljük városunk legfiatalabb lakóit!
Házasságkötések
50 éve (1965-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 4. Böcsödi János–Trikkal Rozália
szeptember 11. Szlávik Jenő–Gyónfalvi Györgyi
40 éve (1975-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 12. Kancsár József–Jelenek Erzsébet
szeptember 13. Tóth László–Lakatos Etelka
szeptember 19. Mráz János–Janicsák Terézia
szeptember 20. Balogh József Gábor–Szaller Mária
szeptember 26. Batuska János–Szágos Julianna
szeptember 27. Szabó János–Balog Julianna
Hideghéti István–Fekete Mária
30 éve (1985-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 6. Nagy István–Lukács Mária
Bukovszki Jenő–Kecskés Anna Ibolya
szeptember 7. Pálinkás Pál–Balogh Gyöngyvér
szeptember 14. Szűcs György László–Balázs Julianna
Kovács Vince–Diósi Rozália
szeptember 20. Pucsinszki István–Rábai Erzsébet
Virbling László–Petrányi Erzsébet
szeptember 21. Kovács Károly–Maris Anikó Erika
szeptember 27. Csernák Balázs–Janicsák Margit
szeptember 28. Szabó Dénes Frigyes–Balázs Erzsébet
25 éve (1990-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 8. Mráz István–Kovács Mária
Zsiros Gábor–Mráz Mária
szeptember 14. Sponga József–Farkas Erzsébet
Malinetescu János–Lendvay Zsuzsanna
Farkas István–Ország Irén
szeptember 21. Majer Lénárd–Ihos Borbála
Szedlacsek Pál–Kancsár Katalin
szeptember 22. Szivák-Tóth Jenő László–Tóth Valéria
Czene Mihály–Fabók Katalin
Keresztes Antal–Károlyi Teréz
20 éve (1995-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 2. Petrányi Zoltán–Sikari Anna
szeptember 8. Papp András–Fojta Éva
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Gál Ferenc–Debreczeni Ágnes
Bánszki Attila–Mráz Zsuzsanna
szeptember 16. Hegóczki László–Bese Katalin
Szabados Péter–Pálfi Mónika
Pajor István Béla–Karácsony Katalin
szeptember 23. Volenszki László–Nagy Erzsébet
Kocsis Zoltán–Balla Katalin
Garajszki Tibor–Laja Zita Éva
10 éve (2005-ben) kötöttek házasságot:
szeptember 3. Farkas Péter–Dallos Edina
szeptember 16. Birizdó Imre–Lakatos Ibolya
Fabók Ferenc–Hizsnyai Rita
Prauda Gábor–Popon Mária
Fricrich László–Kajdácsi Andrea
Suhajda Zoltán–Gogolák Tímea
2015. augusztus hónapban kötöttek házasságot:
augusztus 1.
Balogh István–Kajdácsi Györgyi
Mráz Gergő–Enyedi Mariann
Nagy István–Faragó Máia
Moskovits Péter–Soós Nikolett Tünde
augusztus 7.
Keszthelyi Balázs–Orosz Fanni
Fazekas Gábor–Borbényi Katalin
augusztus 8.
Széphegyi Tamás–Bozsik Boglárka
Csernák Bálint–Pogácsás Nikolett
Kovács József–Zsolnai Petra
Sarkadi István–Pap Rita
Foki Krisztián–Váradi Katalin
augusztus 14. Kovács-Lencsés Aurél Baldvin–Reschnik Anika
augusztus 15. Kecskés Gábor Gergely–Szágos Henrietta
Németh Zoltán–Litavszky Zsófia
Szabó Károly–Kleineisel Bettina
augusztus 19. Novák Zoltán–Kett Krisztina
augusztus 22. Huri Tamás–Pásztor Krisztina
Lakos József Dániel–Zelovits Erika
augusztus 28. Gebura Dénes–Vojnits Aliz
Szabó Péter–Bózsik Teréz
Tüttő Zoltán–Szilvási Ilona
Zsiros Viktor–Tóth Lilla Klaudia
augusztus 29. Katona Gábor–Temesi Beatrix
Turcsán Zsolt–Bózsik Erika

Hosszú, boldog házas életet kívánunk!
Városunk 90 év feletti születésnaposai
Név
Balázs Ferencné Sáfár Julianna
Karvalics Józsefné Bodzsár Erzsébet
Palócz Sándorné Herczeg Mária
Jóri Mihályné Medve Mária
Petrányi Józsefné Bálint Tímea
Buzás Béláné Kovács Erzsébet
Janicsák Vincéné Benárik Anna

Születési idô
1925. 09. 01.
1925. 09. 18.
1923. 09. 06.
1922. 09. 08.
1922. 09. 12.
1922. 09. 14.
1921. 09. 15.

Isten éltesse sokáig Önöket!

Életkor
90 éves
90 éves
92 éves
93 éves
93 éves
93 éves
94 éves

önkormányzati hírek

Elkezdôdött a dabasi-szôlôsi
ravatalozó felújítása

Halottaink
Név

Születési idô Halálozás idôp.

Hirt Norbert
Rapcsák János
Gogolák Lénárdné (Szabados Terézia)
Balog Péter
Mészáros Sándor
Kocsir Jánosné (Kosztolányi Terézia)
Kaltenböck Irén Mária (Halász Irén Mária)
Fábián Józsefné Naszvadi Lídia
Maricza Ervin András
Kozma János
Sári Imre
Polczos István
Ladányi Lajosné (Szabó Ibolya)
Vasadi Istvánné (Kenéz Vilma)

1997. 06. 10.
1948. 09. 22.
1931. 04. 14.
1941. 06. 23.
1950. 08. 10.
1929. 07. 22.
1932. 04. 15.
1923. 09. 03.
1948. 11. 25.
1956. 06. 15.
1955. 03. 22.
1921. 07. 28.
1925. 09. 28.
1928. 09. 13.

2015. 06. 07.
2015. 07. 12.
2015. 07. 18.
2015. 07. 21.
2015. 07. 26.
2015. 08. 06.
2015. 08. 07.
2015. 08. 10.
2015. 08. 14.
2015. 08. 15.
2015. 08. 16.
2015. 08. 20.
2015. 08. 20.
2015. 08. 23.

Augusztus folyamán megvalósult a dabasi-szőlősi ravatalozó tetőszerkezet és -héjazat cseréje, amely az előző évben elkészült
épületfelújítási terv első üteme.

Osztozunk a családok gyászában.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki Maricza
Ervin András temetésére eljött, sírjára virágot, koszorút hozott
és a nehéz perekben mellettünk állt, bánatunkban osztozott.
A Maricza család
***
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Sári Imre temetésére
eljöttek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
A Sári család

***
Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek, aki drága halottunk,
Kocsír Jánosné Kosztolányi Teréz temetésére eljött, sírjára virá
got, koszorút helyezett, fájdalmunkban osztozott.
A Kocsír család
***
94 évesen elhunyt Polczos István, aki életének utolsó hét esztendejét
az Átrium Idősek Otthonában töltötte.
A család nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani az otthon
minden dolgozójának, különösen a beteggondozóknak, ápolóknak,
akik minden tőlük telhetőt megtettek a betegek gondozásában.
Szakmai elhivatottságukon túl humánusan, türelmesen bántak családtagunkkal is. A beteg számára oly sokat jelentő kedves gesztusokkal, szép szavakkal, egy-egy mosollyal vagy egy közösen elmondott
imával segítettek, erősítették őt az utolsó percig.
Áldozatkész munkájukért, emberségükért hálás köszönettel tartozunk.
A gyászoló család

***
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
Fábián Józsefné Lídia nénit utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot hoztak. Köszönjük továbbá az Átrium Idősek Otthona
vezetőjének és dolgozóinak a gondoskodást és az emberséges
bánásmódot.
A gyászoló család

Ligetvári István felújítási és bővítési terve megőrzi az épület eredeti
egyszerűségét és a kialakuló oromfallal megteremti a búcsúztató
tér kialakításának lehetőségét. A faszerkezetű fedett búcsúztató
tér, amely a jelenlegi helyén alakul ki, méltóbb környezetet teremt a
végtisztességadáshoz.
A tervek szerint a munka bővítmény megépítésével és az épület
homlokzati felújításával a következő évben folytatódik.
Feldman László képviselő

Fedezze fel Dabast kisvonattal!
Szeptember 16-án (szerdán), 18.00 órától a rendőrség mögötti parkolóból indul a városnéző
kisvonat!
Célállomása: Sári Rétesház és Tájház
– rétesvásárlási lehetőség
A kisvonat magán- és céges rendezvényekre
továbbra is igénybe vehető, kibérelhető!

Információ: 06-29/561-212
2015. szeptember
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KOSSUTH MÛVELÔDÉSI KÖZPONT
szeptember havi programok
Kossuth Művelődési Központ
2370 Dabas, Szent István u. 58.
Telefon: 29/360-237, 06-30/383-2738
E-mail: Kucsera Helga: szervezes@kmkdabas.hu
Bálint Jánosné: kapcsolat@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő: 8.00–16.00 óráig
kedd: 8.00–20.00 óráig • szerda–csütörtök: 8.00–16.00 óráig
péntek: 8.00–16.00 óráig • szombat–vasárnap: rendezvény szerint

rendezvények

Bordó Sárkány Régizene Rendkoncert és Középkori Mulatság
a Kultúrban
Időpont: szeptember 19., 16.00 órától
16.00-tól vásári forgataggal és különböző
programokkal várjuk az érdeklődőket!
18.00-tól Kéknefelejcs Zenekar fellépése
19.00-tól Bordó Sárkány Régizene Rend-koncert
(A változás jogát fenntartjuk.)

CSOPORTOK, KLUBOK FOGLALKOZÁSAI
Dabas és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete
október 7., 10.00 órától
Pilinke Énekegyüttes (szeptember 18-tól):
péntek, 16.00–17.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
Kéknefelejcs Citeracsoport (szeptember 18-tól):
péntek, 19.30–20.30 óráig, oktató: Szlama László
Kezdő citeracsoport (szeptember 18-tól):
péntek, 17.00–18.00 óráig, oktató: Szlama László
MÁKVIRÁG gyermek citeracsoport (szeptember 18-tól):
péntek,18.00–19.30 óráig, oktató: Szlama László
Maminbaba – Hordozós latin fitnesz: kedd, 10.00–11.00 óráig
Orchidea Népdalkör: kedd, 17.00–19.00 óráig
Pitypang gyermek citeracsoport (szeptember 18-tól):
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Szlama László
Szépkorúak Dabasi Egyesületének programja:
október 3. szombat, 16.00 órától

KZS GÓLYATÁBOR 2015.
Iskolánk hagyományához híven idén is megrendeztük kétnapos
gólyatáborunkat augusztus 26. és 27. között. A szokásoknak megfelelően a tábort az iskolán belül töltöttük és a kollégiumban szálltunk meg. DÖK-ös diákjaink igen nagy szerepet vállaltak, minden
programban aktívan részt vettek, sőt, volt, amit ők maguk vezettek,
ezzel is kötetlenebb hangulatot varázsolva a gólyák számára.
Az első napot természetesen a bemutatkozással kezdtük, a diákok
megismerkedtek az iskola vezetésével, osztálytársaikkal, osztályfőnökeikkel, majd a DÖK-ös lányok körbevezették őket az iskolán,
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Tilinkó gyereknéptánc (szeptember 15-től):
kedd és péntek, 17.00–18.30 óráig
oktató: Farkas Gábor és Csébi Orsolya
Tilinkó kisiskolás néptánc (szeptember 18-tól):
péntek, 16.00–17.00 óráig, oktató: Farkas Gábor
Tilinkó óvodás néptánc (szeptember 18-tól):
péntek, 17.00–18.00 óráig
oktató: Csébi Orsolya

Kossuth Ház Galéria
2370 Dabas, Kossuth László u. 19.
Telefon: 29/362-545, 06-30/534-1138
E-mail – Dágány Józsefné: galeria@kmkdabas.hu
www.kmkdabas.hu
Nyitva tartás: hétfő, péntek: 13.00–17.00 óráig
kedd–csütörtök: 9.00–17.00 óráig
Hétvégén előre egyeztetett időpontban.

rendezvények
A dabasi térség műkedvelő
alkotóinak 5. képző- és iparművészeti
kiállításÁNAK megnyitója
Időpont: szeptember 19., 10.00 óra
Köszöntőt mond Pálinkásné Balázs Tünde
alpolgármester.
A kiállítás megtekinthető:
szeptember 19-től október 8-ig

Halász Boldizsár
Városi KönyvtáR
(2370 Dabas, Ravasz L. u. 2. – régi Zalka óvoda)

Nyitva tartás:
hétfő–péntek 10.00–18.00 óráig
szombat: 8.00–12.00 óráig
vasárnap zárva
Tel.: 29/360-529 • E-mail: dabasikonyvtar@gmail.com

– a könyvtártól a csillagvizsgálóig – hogy mindenki megismerje azt
a helyet, ahol az elkövetkezendő tanéveket el fogja tölteni. Ebéd
után sor került az elmaradhatatlan kisvonatozásra, csatiparti sétára
és Sári Rétesház látogatásra.
Visszaérve az iskolába, az este előre tervezett részét egy 3D-s
filmvetítéssel zártuk. Lefekvés előtt még lehetőség volt a kollégiumban lévő csocsóasztalok kipróbálására, társasozásra és sok-sok
beszélgetésre. A második napot az ismeretterjesztő előadások után
a tornacsarnokban folytattuk. Csapatokat alkotva egy óriás akadálypályán kellett különféle feladatokat teljesíteni, a legkülönbözőbb labdákat és kreativitásunkat felhasználva.

intézményeink hírei

A diagnózis: életképes
A Dabasi Mentôorvosi–Mentôtiszti Kocsi még csak három hónapja üzemel élesben, de már ez alatt a röpke idô alatt is számos sikeres bevetésen vannak túl a szakemberek. Közel száz
esetben kaptak riasztást, aminek többségénél orvosi beavatkozásra volt szükség, a hívások tíz százaléka közvetlen életveszély elhárításra irányult
és sikeres újraélesztésen is túl van már a csapat.
Egy esős augusztusi napon egy 25 hetes várandós kismamához
riasztották a mentőorvosi kocsit, akinél váratlanul beindult a szülés. Az orvostudomány jelenlegi állása szerint a 24. betöltött héttől
van lehetőség megmenteni a koraszülött gyermeket, az ennyire pici
babáknak speciális ellátásra van szükségük, amire csak néhány,
kifejezetten erre szakosodott intézményben van lehetőség. Sajnos a
baj nem járt egyedül, és köldökzsinór előreeséssel is meg kellett
küzdeniük a mentősöknek. Ez az egyik legveszélyesebb szövőd-

mény, ugyanis a vékonyka köldökzsinórt pillanatok alatt el tudja
nyomni a magzati koponya (vagy popsi), így abban nem tud továbbáramlani a vér, ami a magzat gyors halálát okozhatja. Szerencsére a
dabasi mentőorvosi kocsi és az örkényi mentőegység jól felkészült
szakemberei, Zebegnyei Károly és Talabér János, gyorsan és szakszerűen látták el a kismamát, akit rövid idő alatt a Jahn Ferenc
Kórházba szállítottak.
– Ilyen szervezettséget csak amerikai filmekben láttunk! A helyszínről értesítettük a kórházat a mentőszolgálat központi irányítá-

sán keresztül, ahonnan átgondolt és gondos szervezéssel értesítették a koraszülöttmentőt, és a műtőt előkészítették.
Megérkezésünkkor teljes felkészültséggel vártak minket,
több mint tíz szakember állt készen a kismama és kis magzata fogadására. Mi a műtőig kísértük a kismamát, ahol sürgősségi császármetszést hajtottak végre. Alig két perc elteltével a kis újszülött sírása adta tudtára a világnak, hogy új élet
született. – nyilatkozta Zebegnyei Károly, a kocsi egységvezetője.
A baba, aki a Vivien nevet kapta, 680 gramm súllyal született, jelenleg a PIC-ben, azaz újszülött intenzív osztályon ápolják, és stabil az
állapota.
Ezek az esetek a bizonyítékok arra, hogy a Dabasi MentőorvosiMentőtiszti Kocsi életképes, megérte a sok-sok fáradozást, az
önkormányzati és szponzori támogatásokat, a csapat önfeláldozó
munkáját.
Köszönjük, és ezen sorok segítségével tolmácsoljuk a város lakóinak
háláját mind az Országos Mentőszolgálat Dabasi és Örkényi
Állomása dolgozóinak, mind pedig a Dabas–Mentőorvosi
Mentőtiszti Kocsi csapatának a mindennapi segítő munkájukért,
amit a bajba jutott embereknek nyújtanak.

Aki úgy érzi, hogy lehetősége van anyagilag támogatni a DKMK
Nonprofit Kft. keretein belül működő, az Országos Mentő
szolgálattal szoros szakmai együttműködéssel dolgozó Dabasi
Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi munkáját, az alábbi számlaszámon
megteheti:
K&H Bank: 10402128-50526766-85851006
További információk a csapatról és küldetésükről:
www.dabasmok.hu
Ennek a programnak is maximális sikere volt, és minden csapat igazán megküzdött a díjakért. Erre lehet
mondani, hogy csapatmunkából ötös! Persze itt sem
feledkeztünk meg némi kis szabad játékról, a versenyek
után mindenkinek volt kedvére való labdajáték, amivel
még kötetlenül játszhattak leendő diákjaink. A tábor
utolsó feladata, az iskolatotó kitöltése volt, majd a szobák rendbe rakása után következett a táborzárás,
emléklaposztás. Reméljük, ez a tábor segített a diákoknak abban, hogy megismerjék iskolánkat.
Vámos Éva
			
DÖK támogató tanár
2015. szeptember
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„Szólj költemény!”
Dabas Város Önkormányzata
József Attila születésének 110.
évfordulója alkalmából versmondó
találkozót szervez a dabasi irodalomkedvelőknek, általános iskola
felső tagozatától, felső korhatár nélkül.
Célunk: „ Szóljon a költemény!” Így tisztelegjünk a költőóriás előtt, hogy minél többen megismerjék, megértsék a József Attila verssorai mögötti üzeneteket, amelyek korunkhoz ugyanúgy szólnak, mint a költő korához.
A „hagyományos” versenyektől eltérően, a találkozó célja
inkább egymás meghallgatása, mint egy szubjektív rangsor keresése a versmondók között.
A legkiemelkedőbb előadók jutalomban részesülnek.
Az alkalmi „zsűri” a felnőtt dabasi versmondó fiatalokból és
a Rádió Dabas munkatársaiból áll össze.
A versmondó találkozó a Gyóni Napok rendezvénysorozat
részprogramja.

Időpontja: október 15. (csütörtök) 15.00 óra
Helyszín: Dabas-Gyón, Halász Móricz-kúria
Jelentkezési határidő: szeptember 30.
Cím: Halász Móricz-kúria vagy e-mail: k.teri@freemail.hu
A jelentkezéshez szükséges adatok:
– A jelentkező neve és korcsoportja
– A bemutatásra szánt József Attila-költemény
– Elérhetőség
Érdeklődni a találkozó helyszínén a 367-160 vagy Kotán
Sándornénál a 06-20/665-4797-es telefonszámon lehet.
Szeretettel várjuk a versbarátok jelentkezését!

RAJZPÁLYÁZAT
Dabas Város Önkormányzata
József Attila születésének 110. évfordulója
alkalmából
rajzpályázatot hirdet
egy szabadon választott József Attila-vers
illusztrálására A/3-as méretben.

A pályamunkákat a Gyóni Napok
rendezvénysorozat idején, a „József Attila
irodalmi kávéház”-program keretében,
a Halász Móricz-kúriában állítjuk ki.
A kiemelkedő alkotások szerzői jutalomban részesülnek.

A pályamunkák leadási határideje és helyszíne:
szeptember 30. (szerda), Halász Móricz-kúria.
Érdeklődni a helyszínen vagy a 367-160-as
telefonszámon lehet.

Szép perceket a versek olvasásához
és megjelenítéséhez!
10 Dabas 2015. szeptember

A Halász Móricz-kúria
szeptemberi programjai
2373 Dabas, Kossuth Lajos u. 7. • Telefon: 06-29/367-160 •
06-70/396-2863 • E-mail: tajolo@dabas.hu
Nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig, hétvégén rendezvény szerint
Munkatársak: Krigel Viktória, Kovács Ferencné, Kajliné
Ludányi Margit
A Halász–Szánthó, a Velikovszki Pál Emlékszoba
és a Csend Forrása imaszoba egész évben látogatható.
Szálláshely-szolgáltatás a tetőtéri szobákban: 2500 Ft/fő/éj
PILINKE NÉPI ÉNEKEGYÜTTES
Csütörtök: 16.00–18.00 óráig, vezeti: Solymosi Borbála
MI MÉG OLVASUNK KÖR
Szeptember 24. (csütörtök) 18.00 órától
vezeti: Bakkai Éva
Beszélgetés Kosztolányi Dezső Esti Kornél-novelláiról
HORGOLÓKLUB
Szeptember 14. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
TEXTILDÍSZÍTŐK KÖRE
Szeptember 21. (hétfő) 16.00–18.00 óráig
vezeti: Kajliné Ludányi Margit
Dalkör
kedd: 18.00–19.30 óráig, vezeti: Csík Jánosné Ferencz Katalin
BABA-MAMA KLUB
szerda 16.00–18.00 óráig
a foglalkozásokat vezeti: Erdélyiné Gáspár Ilona, Harminc Dóra
INGYENES ANGOL KÖR
szerda 10.00–11.00 óráig, tanár: Juhászné Balog Petra
Minden kezdőt és újrakezdőt szeretettel várunk!
Szeretnéd, ha valaki végigvezetne a vizsgafelkészülésen?
Akkor csatlakozz alapfokú nyelvvizsga felkészítő
kurzusunkhoz!
szerda: 11.00–12.00, tanár, Juhászné Balog Petra
A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek a nyelvi szintje már megközelíti a tervezett angol nyelvvizsga követelményszintjét és elsősorban
tudásuk felfrissítésére, a típusfeladatok gyakorlására, és a vizsgatechnika fejlesztésére és vizsgatippekre van szükségük.

MILOSZERNI VENDÉGHÁZ
2373 Dabas-Gyón, Luther u. 26., információ: HM-kúria
Az élő tájházként működő épület családi alkalmakra is bérelhető,
valamint hagyományőrző program várja a látogatókat!

Szeptember 18. (péntek)
Hímzés 15.00–18.00 óráig

intézményeink hírei

Beszámoló

a Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola TÁMOP-3.3.8-12/1-2012-0006
számú projektjéről.
Az intézményben hamarosan lezárul a 2013–2014-es tanévben
indított, a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatását célzó,
TÁMOP-3.3.8-12/1 számú projekt.
A konstrukció alapvető célja,
hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-

oktatására, támogassák iskolai sikerességüket. A program hozzájárul
továbbá ahhoz is, hogy az intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. Lehetőség nyílik egyrészről a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok más intézményben történő alkalmazására, másrészről bevált programok adaptálására, illetve az adaptáció feltételeinek megteremtésére.
A pályázati támogatásból számos olyan program valósult meg
az intézményben a tanulók, a szülők
és partnerek bevonásával, amely a
fenti célok eredményes megvalósítását támogatta. A programok szervezésében és lebonyolításában elsősorban az intézmény pedagógusai, valamint külső szakértők vettek
részt.
Két tanéven keresztül nagy sikerrel kerültek megrendezésre – többek között – a projektben vállalt

A SÁRI KÖZÖSSÉGI HÁZ
szeptemberi programjai
Dabas-Sári, Szent János u. 112., Telefon: 06-70/330-4583
e-mail: sarikozossegihaz@gmail.com • gogolakmariann@gmail.com
Nyitva tartás: hétfő–péntek, hétvégén rendezvény szerint •
Munkatársak: Gogolák Mariann, Virág Istvánné

Bazsalicska Citeracsoport
hétfő, 16.00–17.30 óráig, vezető: Szlama László
Gyermeknéptánc: csütörtök, 17.00–19.00 óráig
(korcsoportos bontásban)
Borovenka Hagyományőrző Néptánccsoport
hétfő, csütörtök 20.00–22.00 óráig
Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör
szerda, 17.30–19.00 óráig
Kyokushin Karate (Bábel Csaba)
kedd, csütörtök 18.30-19.30

szakkörök,
suliváró programok, tanév végi nyári
táborok. A 2014–2015-ös tanévben
két alkalommal vettünk részt iskolai
kiránduláson. Emlékezetes marad a
résztvevők számára a családi nap,
valamint a pályaválasztási programok keretében szervezett pályaválasztási kirándulás és az üzemlátogatás is.
A projekt fizikai zárásának ideje 2015. október 31., ami azt jelenti, hogy az új tanév kezdetén megvalósuló programokhoz is jut még
az uniós támogatásból. A projektzárást követően részletesen beszámolunk a projektről.
Képes beszámolóinkat megtekinthetik a https://hu-hu.facebook.
com/ferencaltalanosiskola.rakoczi,
valamint a www.rakoczidabas.hu
felületen.
Valentyikné Szakál Márta
projektvezető

Közterület-felügyelõk
elérhetõségei
Lázár László:

06-20/570-5439

Völgyi Géza:

06-70/334-8022

Zsákai Lénárd: 06-70/396-2866
Vörös József: 06-70/611-9169

Mezõõrök elérhetõségei:
Homoki Iván: 06-70/332-1455 • Czene József: 06-70/332-1456
Józsa Zoltán: 06-70/452-0869, valamint
Gombár Lénárd polgárőr 06-70/3307667
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Dabasi sikerek

az 1956-os szpartakiádon

A mai sokszínű dabasi sportélet gyökereit
kutatva számos sportág esetében lehet megalapozottan a kúriák világának kisugárzó
hatására hivatkozni. A lovagláson, fogathajtáson és a sportvadászaton túl, köztudottan
még a tenisz is az úrilakok közvetítésével
jelent meg helytörténetünkben. Dűlő
neveink, elsősorban a felsődabasi „Nyilas”ok és az íjászat összefüggéseinek értelmezése pedig már évszázadokkal korábbra, egyenesen a középkorba vezet el bennünket.
Ám ha általában a dabasi tömegsport kezdeteire és kibontakozására vagyunk kíváncsiak, akkor egy jóval kisebb „időutazás” is
elegendő, hiszen csak az 1950-es évek emlékeit, sikereit kell felidéznünk. Akkortájt a
szovjet minta átvétele magától értetődően a
hazai sportéletben is kötelező volt, és az is
közismert, hogy a versenysport kifejezetten
propaganda célokat szolgált: gondoljunk
csak az 1952-es Helsinki Olimpia mindmáig
megismételhetetlen 16 magyar aranyára és
az éremtáblázaton elfoglalt harmadik
helyünkre.
A kivételezett helyzetű versenysport mellett jóval kevesebb figyelem és anyagi támogatás, mondhatni a mostohagyerek szerepe
jutott a tömegsportnak. A nehézségek dacára ezen a területen kialakult egy szinte mármár sajátos magyar megoldás, a vidék sportját évtizedekig szolgáló „Falusi Dolgozók
Országos Szpartakiádja” mozgalom.
Első alkalommal éppen 1952-ben rendezték meg az Országos Testnevelési és
Sportbizottság kiírása és szervezése alapján.
Az OTSB a kevésbé ismert sportágak népszerűsítését szem előtt tartva a téli és a nyári
időszakra egyaránt írt ki versenyeket.
Alulról felfelé építkezve az indulóknak először községi, majd járási szinten kellett
összemérni felkészültségüket az ellenfeleikkel, s ezután a járási legjobbak megyei erőpróbája, majd az országos döntő következett.
Pest megyében a döntők helyszínéül évenként váltakozva Gödöllő, Szentendre és
Cegléd városok sportlétesítményei szolgáltak. A Dabasi járás az első komoly sikereit
éppen a nevezetes 1956-os évben érte el.
A Téli Szpartakiádról tudósító Népújság
február 21-i beszámolójában a Dabasi járás
negyedik helyéről adott számot, melyet 11
járás csapata közül, 36 ponttal ért el.
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A legjobb eredményt Pál József sakk első
helye jelentette, ami azért is figyelemre
méltó, mert a sakk-elsőségnek mindig nagy
presztízse volt a megyében. A járás adottságait tekintve mindenképp meglepő, hogy
sífutásban női és férfi egyéniben egyaránt a
második helyet szerezték meg a dabasi versenyzők (Rácz Sarolta és Burik Gyula). S a
női asztalitenisz csapat révén egy harmadik
hellyel is gazdagodott az éremkollekció.
A Nyári Szpartakiád községi szintű előkészületei már áprilisban elkezdődtek.
A versenyszámok zömét az atlétika (síkfutás, távolugrás, súlylökés, gránátdobás, diszkoszvetés, stb.) adta, ezen felül a kerékpározás, a torna és a röplabda adott lehetőséget a
15 év feletti tehetséges falusi sportolók kiválasztására. A járási döntők májusban-júniusban zajlottak, és a legjobb versenyzőkből álltak össze a járások csapatai. A dabasi járás
döntőinek színhelye Dabason a Tűzoltóság
mögötti sportpálya volt, és rendszerint
egyetlen hétvégi napon zajlottak a küzdelmek. Az 1956-os kétnapos megyei döntőt
Gödöllőn rendezték az agráregyetem sportpályáira és kollégiumi férőhelyeire alapozottan. A program július 28-án, szombaton délután a járási csapatok nagyszabású felvonulásával kezdődött. Az erős kánikulában 399
résztvevője volt az impozáns seregszemlének, a Dabasi járást 47 sportoló képviselte.
A felvonulás végeztével a prominens megyei
vezetők elvonultak és a sport vette át a fősze-

repet. A hőségben az amatőr sportolóknak
nagy kihívást jelentett a környékbeli kiskocsmák hűvösében frissen csapolt sör, de a
tapasztalat azt mutatta, hogy aki engedett a
csábításnak, az később az eredményein bánkódhatott. A küzdelmek zöme másnapra,
július 29-ére, vasárnapra maradt. A dabasi
küldöttség számos dobogós helyet ért el.
A nők mezőnyében harmadik lett távolugrásban Bosanczki Magdolna (424 cm) és
súlylökésben Városi Hedvig (8,01 m), valamint a tornászcsapat.
A női kerékpározás két második helyet
hozott: a csapat, és egyéniben Cziráki
Istvánné révén. A férfiaknál a súlylökő
Gémesi Lajos 10,37 méteres dobása bronzérmet ért, akárcsak a röplabdacsapat és a
tornászcsapat teljesítménye. (A röplabdások
harmadik helye szerencsés körülmények
között született, hiszen a csapat a csoporttalálkozókon belefutott egy 15 : 0-ás vereségbe!) Walter Jenő a 800 méteres síkfutásban
2:16,3 másodperces idővel második lett, és a
kerékpár férficsapat sem adta alább az ezüstéremnél.
A nap dabasi csúcspontja a 18 éves Újvári
József nevéhez fűződik, aki a járási csapat
egyetlen első helyét szerezte meg gránát
dobásban. Az ócsai gimnázium tanulója a
járási döntőt 90 méter közeli dobásaival
nyerte meg, így ugyancsak meglepődött,
amikor a gödöllői rendezők nehezített, fél
kilós katonai gránátokat biztosítottak a versenyszámhoz, kifejezetten azért, hogy ne
legyenek 80-90 méteres dobások. További
nehézséget jelentett a ciklikus ellenszél, ami
nagyon megfogta a rossz tempójú dobáso-

Walter Jenő a célban
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kat. Az első három sorozat után a 4. helyen
jutott a döntőbe, úgy, hogy egy alkalommal
kizárással fenyegették, mert az erős szembeszél miatt kivárt a kísérletével.
Szünet után, a döntőben már megvolt a
taktikája az ellenszélre és a második dobásánál nagyon messzire szállt a gránát. A dabasi
csapat vezetői ugráltak, tapsoltak a 64 méteres dobás láttán, mellyel Újvári József átvette
a vezetést. Bár a többi dobása is jól sikerült, a
64 métert nem sikerült túlszárnyalnia.
Szerencsére a csapattársak kidrukkolták,
hogy érvényes gyakorlattal az ellenfelek sem
tudták megszorítani. Az izgalmak az utolsó
sorozatra sűrűsödtek, mikor is az egyik
vetélytársa túldobta, de jelentősen belépett,
így a vehemens reklamáció ellenére, a szabályok szellemében eljárva, érvénytelenítették
a kísérletet. A második helyezett fél méterrel, a harmadik pedig több mint egy méterrel
maradt le, Újvári József a második legjobb
dobásával is nyert volna.
Összesítésben a Dabasi járás csapata a
harmadik helyen végzett 82 ponttal,
Szentendre lett a második 98 ponttal és
Cegléd az első 117 ponttal.
A Népújságban nyilatkozó sportszakemberek a döntő legnagyobb, legkellemesebb
meglepetésének a dabasiak jó szereplését
tartották. Az országos döntőt augusztus
17-én, Budapesten rendezték. Pest megye
csapatába beválogatták Walter Jenőt, a 800
méteres síkfutót, neki azonban nem sikerült
túljutnia a selejtező futamon. Cziráki
Istvánné a kerékpárcsapat tagjaként ezüstérmes lett.
A megyék versenyében Pest megye összesítésben végül a harmadik helyen végzett. És
az ifjú megyei bajnok hogyan szerepelt? kérdezheti teljes joggal a Tisztelt Olvasó. Újvári
József augusztusban az akkoriban kötelező
nyári gyakorlatát Dunafalván, a Mohácsszigeten árvíz utáni helyreállítási munkákkal töltötte, és az illetékesek egyszerűen
„elfelejtették” értesíteni az országos döntő
időpontjáról.
Az érmeivel, okleveleivel, fotóival, gyakorló kézigránátjával jogosan büszkélkedő
és a beszélgetés közben legalább félévszázadot fiatalodó egykori dobóatléta e fölött még
ma is hosszasan kesereg, mert „nagy lendülettel, egy kicsit oldalról, ívesen nekifutva, a
vonal előtt közvetlenül jól beleállva a dobásba és tiszta erőből végrehajtva” a begyakorolt
mozdulatsort: ki tudja hol állt volna meg az a
gránát…
Valentyik Ferenc

„Kiálltam az őrhelyre, és vigyáztam,
hogy a rám bízottak nyugodtan pihenjenek”
Az erdővidéki Barót hangulatából, mindennapjairól,
polgárairól a több éves testvérvárosi kapcsolat eseményei során számtalan alkalommal értesülhettünk. Itt
barátokat, munkatársakat, lelki társakat és testvéreket
kapunk, új élményeket szerezhetünk, nemzetünk történelmi helyszínein pihenhetünk „a hőn szeretett otthoni
tájon”, ott messze földön, 10 órányira Dabastól. „Hogy
mily szép volt a múlt”? – a legutóbbi találkozás is bizonyítja. A sokunk által jól ismert Krizbai Imre tiszteletes
úr nyugállományba vonulásának alkalmából értesítő
érkezett városunkba a baróti református gyülekezet lelkipásztorának kibúcsúztató ünnepi istentiszteletére.
A tiszteletes úr utolsó szolgálati gondolatait több mint
600 fő hallgatta, majd az esperes úr, gyülekezeti felügyelők, a család, a baróti polgármester,
kórusok, konfirmandusok, a bibliakör tagjai, barátok és támogatók mondtak hálát és köszönetet minden jóért, amelyben a Krizbai házaspár gondolatisága és cselekedete megfogalmazódott. Az új templom szentelése (2006. július 2.), a Zathureczky Gyula kórus megalapítása, az
1994. évtől megrendezett kórustalálkozók, a 25 éves baróti gyülekezeti szolgálat fontos mérföldkövei és egyben Erdővidék legjelentősebb egyházi és kulturális eseményei is.
Krizbai Imre tiszteletes kibúcsúzó gondolatai: „Értesítem a testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, támogatóimat, jóakaróimat, akiknek szeretetében jártam 44 évnyi szolgálatom alatt, hogy
2015. augusztus 23-án kibúcsúztam a baróti gyülekezetből és nyugdíjba vonultam. Azoknak, akik
nem tudtak eljönni az ünnepélyes alkalomra, szeretettel megköszönöm az együtt töltött éveket, jóságukat, lelkipásztorukat őrző, védő szeretetüket. Kívánok a családoknak jó előmenetelt és Istentől
áldást. Örültem az újszülötteknek, a megkeresztelteknek, a konfirmált ifjúságnak, a fiatal házasoknak, a családoknak, együtt küzdöttem az építőkkel, együtt sírtam a gyászolókkal és erősítettem az
özvegyeket. Szolgálatom idején, az utolsó istentiszteletemen hirdetett kibúcsúzási ige:
Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen! (Máté 6:9-13)
A dabasi testvérek nevében a tiszteletes úr legkedvesebb kórusművének soraival tekintsünk
vissza az őrhelyről a megtett útra, a tartalmas szolgálatára, vigyázzuk a jövőt, hogy nemzetünk megmaradjon szépségben, békében, nyugalomban.
Pálinkásné Balázs Tünde

VERDI – NABUCCO (Rabszolgák kórusa)
Mint a fecske, repülj messze földre,
Színarany szárnyú gondolat repülj el!
Rég nem látott hazámba kerülj el,
Vár a hőn szeretett szép otthoni táj.
Üdvözöld várunk száz ősi tornyát,
Nézz az áldott, az egykor oly virágzó völgybe...
Tudd meg bús földünk szánalmas sorsát,
Ó az emlék, hogy kínoz, hogy fáj!
Bölcsek lantja a fűzfának ágán
Ó miért lett oly néma a húrja?
Zengjen áradjon dallama újra
Mondja el, hogy mily szép volt a múlt.
Keljen életre mindenki száján,
Szálljon bátran a feltámadt ének.
Adjon hangot e sorsűzött népnek,
Mely a bús szívbe új lángot gyújt.
Fényes új lángot gyújt!
2015. szeptember
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A z Egyhá zak hírei
A gyónI és Dabasi-szőlősi
KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
• Szeptember 7-én 19.00 órától indítottuk
katekumen csoportunkat plébániánk közösségi termében azon – minimum 16 éves –testvérek számára, akik a keresztség, a gyónás
vagy a bérmálkozás szentségében még nem
részesültek, ill. nem voltak elsőáldozók, és
ezek bármelyikét most felnőttként szeretnék
pótolni. Azokat a felnőtteket is várjuk ebbe a
csoportba, akik mindezen szentségekben
ugyan már részesültek, de szeretnék felfrissíteni, mélyíteni hitbeli ismereteiket, avagy szívesen tartoznának felnőtt közösséghez, akár
pedig egyszerűen csak érdeklődnek.
• Szeptember 11-e és 25-e péntekjein nem
tartunk szentmisét.
• 20-án, a hónap 3. vasárnapján 8.30-kor a
szőlősi szentmisét a 10 éven belül szeptemberben elhunytjaink üdvösségéért ajánljuk
fel. Ugyanaznap 10.30-kor tartjuk a gyóni
szentmisében a havi kereszteléseinket.
• 27-én, a hónap utolsó vasárnapján a szőlősi
szentmise előtt, 07.45-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért, a gyóni gitáros gyerekmise
keretében pedig az elsőáldozást ünnepeljük.
• Október 2-án, pénteken megkezdjük a rózsafüzér közös imádkozását Gyónon minden esti
szentmise előtt, azaz hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 17.00 órától.
• Október 3-án tartjuk Gyónon az esti szentmise után, 19.15-ös kezdettel a szokásos két
havi, gitáros/csendes dicsőítő szentségimádásunkat.
• Ok tóber 4 - én 8.3 0 - kor ünnepeljük
Szőlőkben a búcsúi szentmisénket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az alsóDabasi katolikus
Egyházközség hírei
• Vasárnaponként 9.30-kor ünnepi szentmisét
tartunk, diákmisék ezentúl minden hónap 1.
és 3. vasárnapján lesznek 11.00-kor.
Diákmisénk szeptember 20-án 11.00-kor
lesz, mely egyben tanévnyitó VENI SANCTE
szentmise. Októberben pedig 4-én és 18-án
11.00-kor lesznek diákmisék.
• Az esti szertartásokat 19.00 órakor tartjuk,
így tehát csütörtökönként 19.00-kor igeliturgia, pénteken és szombaton 19.00-kor szentmise.
Részletes információk a templom előtti hirdetőtáblán és a honlapunkon:
www.alsodabasplebania.hu
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A szentmisékre, összejövetelekre mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!
A Dabasi Református
Egyházközség hírei
Állandó gyülekezeti alkalmaink
• Istentisztelet vasárnap délelőtt 10.00 órakor a
templomban
• A Deo Volente Kistérségi Ökumenikus Kórus
próbái szeptembertől folytatódnak péntek
esténként 18.00–19.30 között a hernádi általános iskolában.
Alkalmaink
• Szeptember 27-én, vasárnap vendég igehirdető Horváth Sándor
• Szeptember 25–27. gyülekezeti hétvége
Galyatetőn
• Október 3-án, szombaton a Deo Volente
Kórus koncertje a Zene Világnapja alkalmából
a táborfalvai Művelődési Házban
• Október 17-én szombaton református jótékonysági bál
Az alkalmakra mindenkit szeretettel hív és vár
a Református Gyülekezet! www.parokia.hu/lap/
dabasi-reformatus-egyhazkozseg
A Dabasi Református Egyházközség
Szeretettel meghívja Önt és kedves
családját a 2015. október 17-én
megrendezésre kerülő
Református Bálra.

A bál helyszíne: Lazí-Tó Liget
A jó hangulatról az RBT tánczenekar
gondoskodik.
Bővebb információ: Nagyné Horváth
Anitánál (06-70/325-7403),
a presbitereknél és a templomban
található szórólapokon.
A gyóni Református
Egyházközség hírei
• Szeptember 27., vasárnap 10.00 óra: istentisztelet úrvacsoraosztással
ÁLLANDÓ ALKALMAINK
• vasárnap: 10.00 óra - istentisztelet a templomban
• 10.00 óra – gyermekistentisztelet a gyülekezeti teremben (szeptember 13-tól)
• hétfő 9.30 – istentisztelet a Zárdakert Idősek
Otthonában (minden hónap negyedik hétfő),
11.00 óra – istentisztelet az Átrium Idősek
Otthonában úrvacsoraosztással (minden
hónap 4. hétfő)

• kedd: 18.00 óra – felnőtt konfirmáció-előkészítő (szeptember 15-től)
• szerda: 18.00 óra – gyülekezeti bibliaóra
(szeptember 16-tól), téli időszakban 15.00 óra
• péntek: 18.00 – óra bibliatanulmányozás és
imaközösség (szeptember 18-tól) (utána minden hónap 2. péntekén)
Az óvodai hittanórák és a konfirmáció-előkészítők októberben fognak kezdődni.
Gyülekezeti alkalmainkra szeretettel hívjuk és
várjuk a kedves Testvéreinket!
A gyóni evangélikus
Egyházközség hírei
• Istentiszteleteink: vasárnaponként 10.00
órakor kezdődnek; a gyermekek részére
Kistemplomos foglalkozás indult szept.
6-tól, az istentiszteletek ideje alatt.
• Konfirmációs oktatás: az első alkalom
szept. 10., csütörtök, 15.30 óra. Szeretettel
hívjuk és várjuk a 7. osztályos evangélikus
tanulókat, azokat is, akik nincsenek még
megkeresztelve.
• Évkezdő gyülekezeti szalonnasütés:
szept. 11., péntek, 17.00 órától.
• Évnyitó istentisztelet: szept. 13., 10.00
óra. Szeretettel hívjuk az óvodás és az iskolás
gyermekeket családjukkal együtt. A gyermekek áldást és egy kis meglepetést is kapnak.
• Presbiteri kirándulás: szept. 19-én,
szombaton.
• A Duna TV Hajnali gondolatok című
műsorát szept.9-én, 16-án és 26-án reggel
5.30 órakor a Gyóni Evangélikus Templom
ból, felvételről sugározza.
• Gyülekezeti kirándulás: október 3-án,
szombaton.
• Istentisztelet úrvacsoravétellel: október
4-én, 10.00 órakor. Szeretettel hívjuk mindazokat, akik szeretnének erőt meríteni életük
terheinek hordozásához az úr vacsorai
közösség által.
• Ifjúsági kiránduló nap: október 10-én
szombaton, a konfirmandusok és tavaly konfirmált fiatalok számára.
• Irodai ügyintézés: egyházfenntartói járulék és adományok befizetése: szerdánként,
16.00–18.00. Az egyházfenntartói járulék:
3000 Ft nyugdíjas, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező konfirmált tanuló
esetében. Dolgozó esetében: 6000 Ft.
Elérhetőség: Balog Eszter, 06-20/824-2019
Keresse gyülekezetünket a facebook oldalunkon is: Gyóni Evangélikus Egyházközség.
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Dabasé a legerôsebb
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19:00

Obo Aréna
2370 Dabas, Iskola utca 5.
Rendező: Kiss Renáta, Markó-Valentyik Anna
Koreográfus: Kiss Renáta

Bizony, már hivatalosan is elmondhatjuk magunkról, hogy
Dabason szolgál az ország legerősebb rendőre és erről bizonyítéka
is van, mégpedig egy aranyérem a IX. Magyarország Legerősebb
Rendőre Országos Bajnokságról. Az igazsághoz hozzátartozik,
hogy Öcsöd is nagyon büszke Bíró Sándorra, hiszen a rendőr
őrmester onnan származik és 15 évesen ott ismerkedett meg a
konditermes edzéssel. Néhány évvel később már az erős emberek
világában jól ismert Hajnal Tomival közösen edzettek és készültek
az első versenyekre. Több mint negyven országos civil és rendőr
erősember versenyen vett már részt Bíró Sándor, így az idei
Magyarország Legerősebb Rendőre Országos Bajnokságon már
rutinos versenyzőnek számított, annál is inkább, mert tavaly a
dobogó második fokára állhatott fel. A nagyon erős rendőrök a
versenyen négy kategóriában csaptak össze egymással: viking nyomásban (225 kilogramm), lengősúly cipelésben (400 kilogramm),
gumiforgatásban és kalapácstartásban.
A Dabasi Rendőrkapitányság kötelékében szolgáló Bíró őrmester a Rendészeti Szakközépiskola elvégzése után döntött úgy, hogy
Dabason áll a köz szolgálatába. Egyrészt, mert nagyon megtetszett
neki a város, másrészt, mert testvére és annak családja a környéken
él, és sógora is a rendőrségen dolgozik.
Sanyi szerint egyetlen titka van a sikernek, mégpedig a kitartás.
Heti négy alkalommal jár a Szimultán edzőtermébe, valamint a
hétvégéket a felkészülésekre szánja, amikor az eszközökkel gyakorolják a különböző versenyfeladatokat. A rendszeres sport mellett
pedig kiemelten fontos szerepet játszik az egészséges életmód, a
megfelelő táplálkozás, külön figyelmet fordítva az elegendő fehérjebevitelre, ami általában reggelente nyolc tojással kezdődik és úgy
napi 300 grammnál végződik.
Gratulálunk és sok sikert, kitartást kívánunk Bíró Sándornak
mind a munkájához, mind pedig a versenyekhez.
Karlik Dóra

Táncosok: Szeidenléder Sára, Tóth Roland, Mész Adrienn, Zsolnai Zoltán,
Bálint Györgyi, Krizsán Anikó, Rohr Szandra, Virág Tünde,
Balló Henrietta, Magda Zsófia, Turi Adél

A BELÉPÉS DÍJTALAN! HELYFOGLALÁS ÉRKEZÉSI SORRENDBEN!

Dabas Város Önkormányzata újra kiosztotta
a gyermekszállító kerékpár-utánfutókat
Dabas Város Önkormányzata 15 gyermekszállító kerékpár
utánfutóval rendelkezik, melyeket 1 éves időtartamra a kérelmező családok ingyenes használatába ad.
2015. augusztusában a korábbi használóktól beérkezett
további használati kérelmek és a Dabasi Újságban megjelentetett felhívásra határidőben beérkezett kérelmek pozitív elbírálásban részesültek.
A felülvizsgálatot és szervizelést követően szeptember 1. napjával ismét használhatják a családok az utánfutókat.

Szerkeszti: a Polgármesteri Kabinetiroda
Fôszerkesztô: Kapui Ágota
Engedélyszám: ISSN 1588-3906; 2063-1693
Nytsz.: 02-0012 • Példányszám: 6500
Megjelenik: havonta
A szerkesztôség címe: 2370 Dabas, Szent István tér 1/B
Tel.: 06-29/561-230 • kapui.agota@dabas.hu
Hirdetések: Bálint Katalin • Telefon: 06-29/561-211
E-mail: balintkata1@gmail.com
Kiadja: Pressman Nyomdaipari Bt. • Felelôs vezetô: Bálint Ferenc
Nyomdai munkálatok: Pressman Bt.
Dabas, Rozmaring u. 22. • Tel./fax: 06-29/365-564
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önkormányzati hírek

KÉZILABDA
A 2015/2016-os bajnoki szezontól a Dabas VSE KC egyesülete
jelentősen gyarapodott. A férfiak mellett ezután a hölgyeknek is
szurkolhatnak, akik kilátogatnak az OBO Arénába vagy a Kossuth
Zsuzsa Tornacsarnokba. Női szakosztályunk felnőtt- és junior
csapata a Pest megyei bajnokságban, utánpótláscsapatai pedig az
Országos serdülő bajnokságban és az Országos gyermekbajnokságban mérettetik meg magukat.
Férfi felnőtt- és juniorcsapatunk továbbra is az NBI/B bajnokságban indul. Két fiú serdülőcsapatunk, valamint gyermekcsapataink
szintén az Országos serdülő és gyermekbajnokságban versenyeznek.
Férfi felnőttcsapatunk szeptember 13-án Szentendrén, idegenben kezdi meg a szezont, a mérkőzés 16.00 órakor kezdődik.
Juniorjaink 18.00 órától lépnek pályára.
A következő időszak hazai mérkőzései:
Szeptember 20. (vasárnap) Dabas DIEGO KC–SZESE Győr
Október 3.(szombat)
Dabas DIEGO KC–Várpalotai BSK
Október 11. (vasárnap)
Dabas DIEGO KC–Szigetszentmiklósi KSK

A mérkőzéseket az OBO Arénában rendezzük. A juniorcsapat
16.00, míg a felnőtt 18.00 órától lép pályára.
Női felnőtt- és juniorcsapataink hazai mérkőzései:

Tisztelt Ügyfelünk!
1/32
1/16
1/8
1/4
1/2
A/4

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)
(fekete-fehér)

Junior:
Szeptember 11. (péntek)
Szeptember 26. (szombat)
Október 10. (szombat)
Felnőtt:
Szeptember 26. (szombat)
Október 10. (szombat)

16.00 Dabas VSE KC–Csepel
16.00 Dabas VSE KC–Jászárokszállás
17.00 Dabas VSE KC–Dunakeszi
18.00 Dabas VSE KC–Jászárokszállás
19.00 Dabas VSE KC–Dunakeszi

A mérkőzések a Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskola torna
csarnokában kerülnek megrendezésre.
Minden szurkolót szeretettel várunk!
UTÁNPÓTLÁS

Utánpótláscsapataink július végétől napi két edzéssel készültek a
bajnokságra. Fiúcsapataink nyár végén felkészülési tornákon vettek
részt.
Augusztus 25–27. között U-16-os és U-14-es csapatunk immár
hagyományosan a Kanyó Antal Emléktornán vett részt. U-16-os
csapatunk hatodik, U-14-es csapatunk a nyolcadik helyen végzett.
U-10-es és U-12-es csapatunk Törökszentmiklóson, a Miklós
TV-kupán vett részt augusztus 29–30-án. U-10-es csapatunk harmadik, U-12-es csapatunk a második helyen végzett.
Gratulálunk a fiúknak!
Minden játékosunknak eredményes és sérülésmentes szezont
kívánunk! HAJRÁ DABAS!
– Békés Anita –

A Dabasi Újság hirdetési tarifái 2010 januárjától változatlanok!

7260 Ft/hó
8710 Ft/hó
14 520 Ft/hó
24 690 Ft/hó
37 750 Ft/hó
60 990 Ft/hó

színes
színes
színes
színes
színes
színes

8 710 Ft/hó
11 620 Ft/hó
20 330 Ft/hó
31 945 Ft/hó
49 370 Ft/hó
90 030 Ft/hó

(40,5 5 29 mm)
(86,5 5 29 mm)
(86,5 5 63 mm)
(86,5 5 126 mm)
(178 5 126 mm)
(210 5 297 mm)
Az árak a 27%-os áfát nem tartalmazzák.

Kedvezmények: 3 hónapos hirdetés esetén 10% kedvezmény, 6 hónapos hirdetés esetén 15% kedvezmény, 12 hónapos hirdetés esetén 20%
kedvezmény!
Tisztelt Hirdetőnk! Amennyiben nem előre elkészített reklámanyagot hoz szerkesztőségünkbe, úgy 10% felárat számolunk fel a nyomdai
munkálatok miatt. Megértésüket előre is köszönjük!
Tisztelt Olvasónk! Szeretnénk tájékoztatni azon kedves olvasóinkat, akik cikket kívánnak leadni újságunkba, a lapzárta miatt egyeztessenek
szerkesztőségünkkel (06-29/561-230, 06-29/561-261, kapuiagota@gmail.com, 2370 Dabas, Szent István tér 1/B). Az ez után beérkező cikkeket
nem tudjuk megjelentetni. Az írásokat e-mailben várjuk. Megértésüket köszönjük!
Hirdetéseiket továbbra is várjuk és igényeiket igyekszünk teljesíteni!
		
Köszönettel: Kapui Ágota főszerkesztő
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INVESTING IN YOUR FUTURE

DABAS IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÁSA (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0028)
Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény

DABASON NETTÓ 811 942 278 Ft TÁMOGATÁSBÓL ELKÉSZÜLT
AZ IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS
A Kedvezményezett, Dabas Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
a beruházással kapcsolatos, sajtó
tájékoztatóval egybekötött ünnepélyes
projektátadó rendezvényre.

Időpont:
2015. szeptember 14. (hétfő) 17.00 óra
Helyszín: A DAKÖV Kft. KözpoNti
Vízműtelepe (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.),
Zlinszky utca felőli bejárat
Program:
– Kőszegi Zoltán polgármester köszöntője
– Pánczél Károly országgyűlési képviselő beszéde
– Közreműködnek az Új Bóbita Óvoda
nagycsoportosai
– Ünnepélyes szalagátvágás

Az ünnepélyes átadást
követően 17.30 órakor sajtó
tájékoztatóra kerül sor a Dabasi Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében.
A beruházás eredményeként a város területén több mint 10 km
hosszúságban létesült
új ivóvízvezeték,
s négy helyszínen új vízkezelő épületek épültek,
nagy értékű vízkezelő
berendezésekkel.
A központi, a gyóni és
a Zentai úti telepeken
vas-, mangántalanítási
technológia, míg az ipari parki telepnél a vas-,
mangántalanítási technológia mellett ammónia- és metángáz-mentesítő
technológia került beépítésre.

Teniszoktatás
a Szimultán SE pályáin
kedvezményes bevezető áron!
– Play and Stay mini tenisz
– Kezdő és haladó,
egyéni és csoportos foglalkozások
– Reggeli teniszcsoport hölgyeknek
– Cardio tenisz
Jelentkezés: Hegyi Gábor teniszedző

06-30/870-5540
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A világsiker kApujábAn
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A 2000-es évek elején a cég Hidromasszázs Centrum néven egy 5 személyes családi vállalkozásként indult. A tulajdonos 2005-ben elindította
a saját márkás termékek forgalmazását országszerte több saját-és franchise üzlettel. ebben az évben fogalmazódott meg, hogy a Wellis, mint
márka egy, a világ minden szegletében ismert brand lesz az otthoni wellness-kultúrát kedvelők körében.
Európai, illetve világpiacon csak abban az esetben lehet sikeres egy márka, ha rendelkezik saját tervező és gyártóegységgel, így felépült az első
gyárcsarnok, ahol megkezdődött a beltéri hidromasszázskádak és kültéri masszázsmedencék hazai gyártása. A kiemelkedő termékminőségnek
és az export tevékenységnek köszönhetően mára termékeink jelen vannak szinte az összes európai országban. A megrendelés állomány elérte az
évi 5 000 db kültéri jakuzzit, és ez a szám évente csaknem megduplázódik. Ennek kiszolgálásához és a minőség megtartásához elengedhetetlenné
vált egy új, 10 000 m2-es csúcstechnológiás gyártóegység felépítése, illetve a dolgozói létszám nagymértékű bővítése. Ennek eredményeként
akár évi 25-30 000 család élvezheti majd otthonában az új, minőségi, magyar jakuzzi nyújtotta wellness élményt!
A jövő: saját tervezésű jakuzzival kombinált, ellenáramoltatós úszómedence, finn- és infraszauna, illetve gőzkabin hazai gyártása. Reményeink szerint
2020-ban be tudunk számolni egy újabb 10 000 m2-es csarnok építéséről, mely ezen termékek több 10 000 db-os előállítására lesz berendezve.

A 2015-ös év hatalmas változást hozott a Wellis életében mind
a létszámot, mind a legyártott mennyiséget tekintve. Nemcsak a darabszám emelkedett soha nem látott magasságokba, hanem a felvett munkavállalók létszáma is. Augusztus végére a háromszázadik munkavállaló
is megkezdte munkáját a Wellis Magyarország Kft.-nél, ahol jelenleg két
műszakban folyik a termelés.
A 2015-ös évben augusztussal bezárólag 114 új munkavállaló lépett
be a dabasi gyártó központba, amelyet év végéig további 50 fővel kíván
bővíteni a vállalat vezetősége.
A siker titkáról Faragó Sándor HR vezető így nyilatkozott:
„A legszebb HR-es feladatok közé tartozik, amikor egy gyár növekszik
és sok új kollégára van szükség. Ez rengeteg munkával jár, de a siker ott
van a mindennapjainkban.”
Hogyan sikerült idecsábítani a sok új kollégát?
„Az év eleje óta ahhoz, hogy elérjük a kívánt munkavállalói létszámot,
sok újítást vezettünk be a cégnél. A gyártás kollégáit a környező településekről autóbuszokkal szállítjuk be, amely nagy népszerűségnek örvend
a dolgozók körében. Bevezetésre került a cafeteria rendszer a vállalatnál,
illetve továbbfejlesztettük a múlt évben indult bónuszrendszerünket is,
ahol a munkavállalóink a negyedéves teljesítményüknek megfelelően
prémiumban részesülnek. A béreket sávokra osztottuk és különbséget
tettünk a betanított munkák és a szakmunkák között, ezzel is vonzóbbá
téve a céget. A munkaügyi központtal nagyon szoros kapcsolatot ápolunk,
illetve a helyi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolával, mivel kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy elsősorban a helyi munkavállalóknak adjunk
Létszám alakulás 2014. januártól napjainkig
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lehetőséget. Külön figyelmet fordítunk a közösség összekovácsolására,
erre több programot is szervezünk.”
Milyen programok ezek?
„Júniusban megrendeztük az első családi napunkat, amelyre a hagyományokkal ellentétben nemcsak a saját munkavállalóinkat, hanem azok
hozzátartozóit, gyermekeit is elhívtuk. Augusztusban horgászversenyt
rendeztünk a Malév tónál, amelyet a családi naphoz hasonlóan szintén
a hozzátartozókkal tartottunk meg. Karácsonykor pedig a hagyományos
karácsonyi ünnepségünk lesz, amelyet a munkavállalóinknak rendezünk,
megköszönve az egész éves munkájukat.”
Ezekkel az intézkedésekkel sikerült megfelelő ütemben növekedniük?
„Igen. Folyamatosan növekszünk és minden nap keressük az új kollégákat a gyár szinte összes területére. Irodai munkaköröknél talán egy
kicsivel egyszerűbb a dolgunk, mert aki eljön hozzánk Dabasra, az itt
szeretne dolgozni, látván az exkluzív környezetet, ahol a mindennapjaink telnek, illetve amikor megmutatjuk nekik az új, épülő, 10 000 m2-es
gyártócsarnokunkat.”
Hogyan fog változni a létszám az új gyártócsarnok elkészültével?
„Az új gyártócsarnokot november elején átadjuk, és mind az új gyártócsarnok, mind a „régi” csarnok emberi erőforrás igényét ki kell elégíteni,
így az elkövetkező években is folyamatos növekedésnek nézünk elébe.
A létszámunkat rövid időn belül meg szeretnénk duplázni!”

A 300. munkAvállAló
Tulecz Márk (1994.03.07.): Budapesten érettségizett, ami mellé egy
OKJ-s Vendéglátói és Idegenforgalmi szakképesítést szerzett. Korábban
gépkezelőként dolgozott egy multinacionális vállalatnál.
Hogyan talált a Wellisre?
„Az egyik műszakvezető ajánlására próbáltam meg pályázni a céghez,
mert az előző munkahelyemen három műszakos munkarendben dolgoztam, és ebből szerettem volna kikerülni.”
Hogy érzi magát a cégnél?
„Nagyon jól érzem magam. Változatos munkát végzek, mivel mind a
vákuumformázás, mind a poliuretán szórás területén számítanak a munkámra gépkezelőként.”
Mi az, amit kiemelnél, ami kifejezetten tetszik a cégben?
„Nagyon közvetlenek a kollégák, segítőkészek és rengeteg a fiatal
a gyárban. Nagyon jó csapatba csöppentem bele.”

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
TELEKOM ÜZLETÜNK
DABAS, BARTÓK BÉLA ÚT 95–97.
TELEKOM.HU/FEJLESZTES/DABAS

M ÁR
IS!
DABASON

HÁLÓZATOT
FEJLESZTETTÜNK ITT IS!
MÉG GYORSABB, MÉG JOBB
OTTHONI TV, INTERNET ÉS TELEFON
SZOLGÁLTATÁSOK A TELEKOMTÓL
Keresd a Telekom minőségi otthoni szolgáltatásait,
együtt még kedvezőbb áron.
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KÖLYÖKSZIGET JÁTÉKTÁR ÉS MIA MANÓ FEJLESZ TŐKÖZPONT
Dabas, Zlinszky u. 6. • Nyitva: hétfő-péntek 900 -1800, szombat 900 -1300
A további programokról és az időpontokról elérhetőségeinken tájékozódhatnak:
www.kolyokszigetjatektar.hu valamint 0620/577-8548, 0629/361-708,
kolyokszigetjatektar@gmail.com vagy facebook.com/kolyoksziget.jatektar
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
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ZENEBÖLCSI ICURKÁKNAK
Szerda 930 -1100 óra között (6-20 hónap)
30 perc foglalkozás + 60 perc játék
ZENEBÖLCSI PICURKÁKNAK
Kedd 10 00 -1130 óra között (20 hó-4 év)
60 perc foglalkozás + 30 perc játék

-nak!

SZÜLETÉSNAPI BULI (4-10 éveseknek)
Pénteken vagy szombaton 1400 -18 00 óra

... ahol Mia és Manó újabbnál újabb programokkal vár:
GYERMEKMEGŐRZŐ-JÁTSZÓKUCKÓ (1-4 óra időtartamra)
Szakképzett óvodapedagógusok vezetésével, fejlesztő játékokkal,
mesével, tematikus foglalkozással várják a gyerekeket.
(Szeptembertől, csütörtökön és pénteken 900 -1300 óra között)
ÉSZPÖRGETŐ (5-7 éves gyerekeknek)
Iskolaelőkészítő tréning logikai játékokkal ötvözve, ahol megtanulunk
közösen játszani, logikusan gondolkodni,különböző feladatokkal
tudatosan készülünk az iskolára. (Októbertől)
HANGOLDA (4-7 éves gyerekeknek)
Rendhagyó és játékos zenei foglalkozás. Vidám bevezetés
a hangok világába, alapot teremtve a későbbi zenei, illetve
hangszeres tanulmányoknak. (Októbertől)

CSICSERGŐ - NÉPI JÁTSZÓCSOPORT
(5-10 éves gyerekeknek)
Népi gyermekjáték, népdaltanítás citerával, furulyával, dobbal és
egyéb zörgő-börgő eszközökkel. Ismerkedés a néphagyományokkal
és a hozzájuk tartozó játékokkal és népdalokkal.
(Október 1-től csütörtökönként 1700 -1800 óra között)
RÉSZKÉPESSÉG-FELMÉRÉS
Vizsgálat, mely a részképességek teljes profiljának megismerésére
irányul, nem csak a hibás funkciókat deríti fel. A vizsgálat minőségi
elemzése, mely kijelöli a fejlesztés irányát. A program lezárásakor
is készül vizsgálat. Így az eredmények összehasonlítása lehetővé
teszi annak megállapítását, hogy a gyermek önmagához viszonyítva
mennyit fejlődött.
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EXPERIDANCE PRODUCTION
ÉS A 100 TAGÚ CIGÁNYZENEKAR SZÓLISTÁI
Asport
15 ÉVES

BEMUTATJÁK

A MAGYAR KULTÚRA NAGYKÖVETEI
ZENÉBEN ÉS TÁNCBAN
EGY SZÍNPADON.

www.experidance.hu

Dabas, OBO Aréna

2015. OKTÓBER 24.
SZOMBAT, 20.00 ÓRA

Jegyárak: 4 700 Ft, 5 200 Ft, 5 700 Ft | Információ: +36 30 96 38 648, +36 20 43 99296

Jegyek elővételben válthatóak:

DABAS; Gyóni és Felsődabasi Gugyerás ABC 29/360-218; OBO Aréna Dabas 29/562-246;
Kaldi-Ker 29/361-366; Top Fitness SE 30/91-51-470; Dabas-Sári Traﬁk 29/950-926;
Utazási és Jegyiroda 29/360-555, ALSÓNÉMEDI; Némedi-Víz-Gáz 29/337-929,
INÁRCS; Alkat Villanyszerelési Szaküzlet 29/370-074, ÓCSA; Tourinform Iroda 29/578-750,
ÚJHARTYÁN; Kondi-Fit 29/372-424, valamint a Ticketportál országos hálózatában.

20 Dabas 2015. szeptember
Az ExperiDance főtámogatója:

