DUNAVARSÁNYI
XXVI. évfolyam 7-8. szám

Dunavarsány Önkormányzatának lapja

NAPLÓ

2015. július - augusztus

Dunavarsány Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves
Családját 2015. augusztus 19-én államalapításunk alkalmából
rendezvényeinkre:
14:00 Népi játszókert, Dunavarsányi Értéktár Porta, Kézműves mesterségek kínálata, Hungarikumok utcája,
Folk Kocsma, Fröccs-Terasz
14.00 A megújult sportpálya ünnepélyes átadója
Helyszín: Halász Lajosné utcai sportpálya
Ünnepi beszédet mond: Gergőné Varga Tünde polgármester
A szalagot ünnepélyesen átvágják: Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Benkő Tamás, az
MLSZ Pest megyei igazgatója és Végh Gábor, a kivitelező PHAROS ’95 Kft. ügyvezető igazgatója
14.30 GÁLAMÉRKŐZÉS
16:30 Államalapításunk ünnepe - Szent István Intelmei jegyében
Ünnepi beszédet mond: Gergőné Varga Tünde polgármester
Közreműködnek: Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes, Kalamajka Néptánccsoport,
Árpád Fejedelem Általános Iskola Német Nemzetiségi Tánccsoportja, „Így Tedd Rá” Néptánccsoport,
Csujogató Gyermeknéptánccsoport
18:00 Vendégünk a SUMMERFEST!
Látványos felvonulás a nagyvilág táncosaival
Útvonal: indulás a Művelődési Háztól -> Kossuth Lajos utca,  56’-osok tere, katolikus templom –>
Kolozsvári utca, református templom -> Vasút sor, Cserkészház –> Trianon emlékpark ->
Árpád  utca, iskola, óvoda –> Kossuth Lajos utca –> érkezés a Művelődési Házhoz
19:00 TÁNCKAVALKÁD: a vendégek gálaműsora a nagyszínpadon   
Köszöntőt mond: Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
19:30 Németország, 19:50 Peru, 20:25 Litvánia, 20:40 Szardínia, 21:00 Paraguay
21:30 KÖZÖS TÁNCHÁZ a nagysátorban
22:00 UTCABÁL a Művelődési Ház udvarán, zenél a FÚZIÓ zenekar
AUGUSZTUS 20. 10 óra - Ünnepi istentisztelet a református templomban
AUGUSZTUS 20. 9 óra Kisvarsány, 11 óra Nagyvarsány - Szentmise a katolikus templomban
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Fotó: Domán Gergő

Városunk képekben - Petőfi klub
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Ex-Kop Nyomdaipari Bt. gondozásában
Nytsz: B/PHF 1125/P/93
ingyenesen kapják a város lakói

Cikkeket várunk a naplo@dunavarsany.hu e-mail címre.
Csak névvel ellátott, közérdekű írást teszünk közzé. A cikkek
leadása nem jelenti azok feltétlen megjelenését. A szerkesztőség fenntartja magának a jogot a cikkek rövidítéséhez, szerkesztéséhez úgy, hogy azok mondanivalója ne változzon.
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal Pénzügyi Osztályán 			
Tel.: 06/24 521-044; penztar@dunavarsany.hu

www.dunavarsany.hu , facebook/dunavarsanyhivatalos

Az ősz végéig bízunk benne, hogy befejeződnek
az energetikai fejlesztési felújítások, beleértve a
kazánok és fűtőtestek lecserélését is. Ha már az
ősznél tartunk, az év legnagyobb beruházásáról,
annak átadásáról is szót kell ejteni. Az új Városháza
épülete napról-napra közelebb kerül a befejezéséhez. Már a bejárások alkalmával, hófehér falak,
szép burkolatok, látványos tervezői megoldások
között sétálhatunk. Már lelki szemeinkkel látjuk
a berendezéseket és magunkat leendő irodáinkban. Sok szó esik mostanában a Kossuth Lajos
utca felé eső homlokzatra tervezett óra elhelyezkedéséről, a „Városháza” felirat megvilágításáról
vagy az épület elé tervezett Kossuth-szoborról.
Mindenki fantáziáját megmozgatják ezek az ötletek, és sziporkáznak a gondolatok. Az átadás időpontja október 16-a, amit az épület színvonalának, a hely szellemiségének megfelelő ünnepség
tesz reménység szerint maradandó élménnyé.
Városunk másik szép színfoltja is átadásra
kerül augusztus 19-én, ez pedig a Halász Lajosné utcai sportpálya. A nagy füves pálya
új gyepszőnyegén reméljük sok győztes futballmeccset fognak játszani a DTE csapatai.

Dr. Szilágyi Ákos Andor
Haeffler András
Domán Gergő - 06/20 499-9506

Következő lapzárta: 2015. szeptember 10.

Hirdetésfeladás:
		
		

E sorok írásakor javában tombol a kánikula, a
gyerekek élvezik a szünidőt, aki teheti, elutazik
hosszabb-rövidebb belföldi vagy külföldi nyaralásra. Mindenkinek kívánom, hogy minél több
meleget, sok szép maradandó élményt gyűjtsön
magába a hosszú hideg évszak előtt. A pihenés
időszakában jut idő egy kis értékelésre, amely
a választások óta eltelt több mint fél évet és a
Képviselő-testület által megalkotott Gazdasági
Program ez évre megfogalmazott céljainak eddigi megvalósulását szem előtt tartva történik.
Az újonnan megválasztott városvezetés – leírhatom – aktív és eredményes munkát végzett az
októbertől napjainkig eltelt időszakban. Július
közepéig 11 rendes és rendkívüli testületi ülésen döntöttünk városunkat érintő ügyekben,
megalkottunk 10 rendeletet és meghoztunk
121 határozatot. A költségvetés megalkotásával
biztos alapokra helyeztük Dunavarsány 2015.
évi működését intézményi, szociális, társulási,
fejlesztési és civil életi vonatkozásban is. A bevételeink időarányosan teljesültek és vélhetően a tervek szerint fognak év végéig teljesülni,
így a fejlesztéseink is a Gazdasági Programban
megfogalmazott ütemben haladnak. Pihenésről, nyaralásról szóltak a bevezető gondolataim,
de a város intézményeinek, útjainak, járdáinak,
játszótereinek, buszváróinak felújítása, átépítése
éppen ezekben a kánikulai hetekben történik.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Felelős kiadó: 		
Felelős szerkesztő: 		
Technikai szerkesztő:
Készült: 		
		
Ára: 		
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A tavaszi testületi üléseken közbeszerzések,
beszerzések történtek, melyeknek pozitív elbírálása és a szerződések aláírása után lehetett
csak elkezdeni a munkálatokat. Mondhatom,
minden évben valamivel igyekszünk szebbé,
jobbá, korszerűbbé tenni az intézményeinket,
és ez az idén is így lesz. Az iskolai, óvodai szünet
alatt udvarok újulnak meg, intézményi épületek válnak a felújítások után gazdaságosabb
üzemeltetésűvé. Az iskola udvarának felújítása
már elkezdődött, az óvodákhoz is felvonulnak
a napokban a kivitelezést végző kft. dolgozói.

a körforgalom. Manapság sok bírálatot kapok az
elhanyagolt, le nem vágott gaztenger miatt. Magyarázkodásnak tűnik mindenkinek elmondani,
hogy a mi pénzünkből, a mi lakosaink által használt körforgalomban engedély nélküli kertészeti
tevékenységet végezni tilos, büntetést ró ránk a
Magyar Közút Zrt. és ráadásul veszélyes. Folynak
a tárgyalások, az együttműködési megállapodás aláírás előtt áll, és mire ezek a sorok megjelennek, a gaz eltávolítása már megtörténik.

Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk napja, hivatalos állami ünnepünk és
egyben az új kenyér ünnepe is. Az ünnep előtti
napon otthont ad Dunavarsány a Summerfest
Nemzetközi Folklórfesztiválnak, amelyen olyan
távoli országok népeinek viseletét, zenéjét, táncát
ismerhetjük meg, mint például Peru és Paraguay.
Egy különleges felvonulásnak és az utána következő nagyszínpadi fellépésnek valamint még sok
élménynek lehetnek szem- és fültanúi mindazok,
akik kijönnek 19-én a Petőfi Művelődési Ház elé.
Talán megértik a kedves dunavarsányiak, hogy
az ünnepi hét hosszú hétvégéje, és a 19-e adta
programlehetőség miatt, augusztus 20-áról is
egy nappal előbb emlékezünk meg. Szintén
ezen a napon lesz a korábban említett sportpálya átadó ünnepsége is, amelyet a hivatalos szalagátvágás után egy gálamérkőzés követ majd.
Kérem, hogyha nem nyaralnak, vagy éppen nem
utaznak el a 20-i hosszú hétvégére, jöjjenek el a
rendezvényekre, érezzék jól magukat a sokszínű
programokon és töltsék velünk együtt Szent István király napjának, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának előestéjét!

Összegezve az elmúlt fél évet, végignézve a Gazdasági Program 2015-re tervezett céljait, vagy megvalósultak, vagy
folyamatban van a megvalósításuk. Egy gondolat erejéig visszatérek egy mindenki által
sokat emlegetett beruházásunkra, ez pedig

„Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy
a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)
Gergőné Varga Tünde
polgármester

Rendőrségi tájékoztatás

KÖZMEGHALLGATÁS

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosításáról kiadott 18/2015. (V. 21.) BM rendelet alapján 2015.
július 01-jétől Dunavarsány, Délegyháza és Majosháza települések vonatkozásában a rendőri feladatokat a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság látja el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Dunavarsány Város
Önkormányzatának

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság : 06-24-525-460
Bejelentéseiket továbbra is a 112 –es és 107-es számon tehetik meg.
A Dunavarsányi Rendőrőrs elérhetősége és működési rendje változatlan.
Kovácsné Szabó Márta c.r.alezredes

képviselő-testülete közmeghallgatást tart, amelynek helyszíne és
időpontja:
PETŐFI KLUB
2015. szeptember 15. (kedd), 17.00 óra
A törvény a közmeghallgatás intézményesítésével biztosítja a
polgároknak azt a lehetőséget,hogy közérdekű kérdést és
javaslatot tegyenek a képviselő-testülethez.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Önkormányzat
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A 2015. június 30-ai rendkívüli, nyílt ülés határozatai
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés
fejlesztési céltartalék költséghelyről bruttó
30 millió forintot átcsoportosított a projekt
lebonyolításához. Felhatalmazta a polgármestert a KEOP-5.7.0 „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”
című pályázatok benyújtására. A képviselő-testület elfogadta a közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívását és megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával Papp Mónika
egyéni vállalkozót (2360 Gyál, Déryné utca
11.) mindösszesen nettó 1.300.000 Ft ös�szegben a KEOP-5.7.0 „Középületek kiemelt
jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”
című pályázatokban betervezett összeg terhére. Meghívta ajánlattevőnek az alábbi
cégeket: Hidi-Top Kft. (2360 Gyál, Madách
u. 2.), Jánosik és Társai Kft. (1047 Budapest,
Attila u. 34.), Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. u. 45.). Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az
egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a KEOP-5.7.0 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” című pályázatok előkészítéséhez, valamint végrehajtásához
szükséges projektmenedzsmenti, nyilvánossági, megvalósíthatósági-tanulmány készítési,
műszaki ellenőrzési szolgáltatások beszerzési
eljárásainak lefolytatására, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel, bírálati szempontként kizárólag a
legalacsonyabb összegű ajánlati árat határozta
meg. Felhatalmazta a polgármestert a beszerzési
eljárások lefolytatására és a legkedvezőbb ajánlattevőkkel a megbízási szerződések aláírására.
A képviselő-testület saját részéről elfogadta a KEHOP-2.2.2 azonosító számú pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi megállapodást, és
felhatalmazta a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Lakossági tájékoztató a lakcímrendezési eljárásról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakossági csatornaszolgáltatás ráfordításainak
mérséklésére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezéséről szóló „2015. évi lakossági
ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása”
tárgyú, a vízgazdálkodásért felelős miniszter, a nemzetgazdasági miniszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben 2015. június 8-án elfogadott pályázatra támogatási igényt nyújt be a Magyar
Államkincstár területileg illetékes szervén
keresztül a felelős miniszterhez. Kötelezettséget vállalt arra, hogy a fajlagos ráfordítással
figyelembe vett, illetve a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékű amortizációt a víziközmű felújítására, pótlására, a fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.
A képviselő-testület a Települési Értéktár Bizottságot két új taggal, dr. Bóna Zoltánnal és
Végh Botonddal egészítette ki.

A 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a
„Dunavarsány Város Árpád Fejedelem
Általános Iskola épületének gázkazán
korszerűsítése és fűtőtest felújítása”
tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását. A beruházás végrehajtására, a 2014. évi költségvetés maradványának terhére, bruttó 40.000.000
forintot biztosított. Megbízta a közbeszerzési eljárás lebonyolításával
Papp Mónika egyéni vállalkozót
bruttó 508.000 forint megbízási díj
ellenében a 2015. évi költségvetés
vásárolt közszolgáltatás költséghelye
terhére. Meghívta ajánlattevőnek az
alábbi cégeket: Hidi-Top Kft. (2360
Gyál, Madách u. 2.), Jánosik és Társai
Kft. (1047 Budapest, Attila u. 34.), Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. u. 45.).
Felhatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület megállapította
a „Dunavarsány Város Önkormányzat
épületeinek energetikai fejlesztése”

tárgyú hirdetmény nélküli feltételes
közbeszerzési eljárás eredményét. Az
eljárás nyertese a nettó 129.898.869,Ft + ÁFA összeggel a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó
érvényes ajánlatot tevő Kinamé Kft.
(2360 Gyál, Toldi M. u. 45.) lett. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi
fedezetet a KEOP 5.7.0 kódszámú
pályázat, valamint a 2015. évi költségvetés céltartalék terhére biztosította.
Felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és az egyéb
szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület hozzájárult ahhoz,
hogy a Dunavarsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 3201
helyrajzi számú, természetben 2336
Dunavarsány, Domariba sziget 66.
szám alatt található ingatlant a Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport
Egyesület székhelyként bejegyeztesse
a Budapest Környéki Törvényszéknél
azzal, hogy az Egyesület az ingatlan felett tulajdonosi, illetve egyéb
vagyoni jogokat nem gyakorolhat.

2. rész
A 2015. áprilisi lapszámban már bemutattuk a központi címregisztert
(KCR), azt az országos címnyilvántartó rendszert, mely egységes, naprakész és a valósággal megegyező címadatokat tartalmaz, megkönnyítve
ezzel a közigazgatás adminisztratív folyamatait. A rendszer felhasználja a jelenleg használt többféle, egymást átfedő címadatbázis elemeit.
A lakcímrendezési eljárás végrehajtását a 345/2014. (XII.23) Korm. rendelet
szabályozza. Meghatározza azokat a lépéseket és feladatokat, amelyeket a
címkezelési eljárás során végre kell hajtani, megmutatja azokat az irányelveket, amelyek mentén haladni kell. Kijelöli azt a szervet, aki a címkezelési feladatot végrehajtja és ellenőrzi, a megfelelő okiratok felhasználásával. A feladat
összetett, hiszen minden egyes címelemet bele kell vonni az ellenőrzésbe.
Felül kell vizsgálni annak valóságtartalmát, teljeskörűségét, helyességét.
A gyakorlati végrehajtás jelenlegi fázisában, a felülvizsgálatok során a
házszám, valamint az ehhez kapcsolódó címelemek helyessége, esetleg
hiánya adja a legtöbb feladatot. Ide tartoznak a számozási kötöttségek,
mint a kihagyás nélküli emelkedő sorrend, a kialakult számozás után
megosztott telken épült ingatlanok, az egy épületen belüli lakások helyes címelemeinek meghatározása, a beépítésre szánt belterületi telkek,
ezen kívül pedig a KCR rendszerben szereplő címek ingatlanazonosítója,
illetve az ingatlan térbeli elhelyezkedését leíró geokoordináta. A címelemeket ilyenkor módosítjuk, illetve szabályozzuk (hiány esetén megállapítjuk). Településünk esetében ez több, mint ezer ingatlant érint.
A rendelet végrehajtása során a módosítást, szabályozást a lakosság tájékoztatásának érdekében közétesszük 30 napon keresztül a
•
•
•

Schipek Norbert Sándor-Tóth Nikolett
Algács Lajos-B. Kiss Renáta
Pázmándi János-Újházi Andrea
Tamás Tibor-Schmidt Andrea
Vörös Balázs-Virág Lilla
2015. júniusában születtek:
Tvaruska Lilien

június 2.

Varga Elizabet Viktória

június 19.

Csorba Milán

június 20.

2015. júniusában
elhunytak:
Puskás Lénárdné

élt 96 évet

•

www.dunavarsany.hu honlapon,
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján,
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár parkolójában található
üveges hirdető szekrényben,
nagyvarsányi városrészben a Béke utca-Bartók Béla utca
kereszteződésében elhelyezett üveges hirdető szekrényben.

A címképzési eljárásban részt vett címeket a rendeletben megadott
módon, a feldolgozottság arányában, folyamatosan, utcánként függesztjük ki a következők szerint: cím megnevezése, cím rendeltetése,
helyrajzi szám, geokoordináta, ingatlan-nyilvántartási azonosító. A változással érintett címek esetében a tulajdonosok, birtokosok postai úton történő kiértesítése is megtörténik a döntési határozati okirat kiküldésével.
Az eljárás mind a lakosság, mind a vállalkozások számára illetékmentes.
A lakcímrendezési eljárás során keletkező, tehát költözéssel nem
járó lakcím változások esetében az új lakcímkártyákat egyszerű postai küldeményként küldjük ki, ezért kérjük a lakosságot,
hogy fokozott figyelemmel kísérjék ezen küldemények érkezését.
A lakcímnyilvántartó rendszer adatainak felülvizsgálata 2015. decemberéig
folyamatos. Mindannyiunk érdekében kérjük a Tisztelet Lakosságot, hogy
türelmükkel, megértésükkel, együttműködésükkel legyenek segítségünkre abban, hogy munkánk meghozza gyümölcsét, és a KCR feltöltését siker
koronázza. 			
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

TANÉVKEZDÉS
Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!
A 2015-2016-os tanév évnyitója az első tanítási napon,
szeptember 1-jén 8 órakor lesz az Árpád utcai épület udvarán.
Az iskola vezetősége

Tankönyvterjesztéssel kapcsolatos tudnivalók
Tisztelt Szülők!
A 2015/16-os tanév tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladatit
is a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) látja el.
A KELLO a fizetős diákok számára nem küld előre díjbekérőt. A
csekkben végződő számlákat az iskolának küldik ki 2015.08.24. –
2015.08.31. között. A számla a tankönyvosztáskor kerül átadásra egy 2 példányos átadás-átvételi dokumentum aláírása után.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyv végső megrendelője a
tanuló, így az átvételre is a tanuló és/vagy törvényes képviselője
jogosult.
A csekkek befizetési határideje 2015. szeptember 15.
A befizetés módja: készpénz, bankkártya, banki átutalás,
iskolakezdési utalvány.
(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a Kello-Infopontokon és
a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A pontos címeket
az alábbi linkre kattintva találják. http://webshop.kello.hu/)
Ingyenesség
Az új köznevelési törvény szerint a térítésmentes tankönyvellátást
a 2015/2016. tanévben az első, a második és a harmadik évfolyamra beiratkozott tanulók számára kell biztosítani. Továbbá normatív támogatás alapján térítésmentesen kaphat tankönyveket
az iskolához benyújtott érvényes kérelem alapján az a tanuló, aki:
•
•
•
•

tartósan beteg (szakorvos igazolja),
sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs
bizottság igazolja),
három- vagy többgyermekes családban él
(a megállapított családi pótlék igazolja),
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 		
(az erről szóló határozat igazolja).

Figyelem! Akik a 4-8. évfolyamon a normatív támogatás
alapján térítésmentes tankönyvellátásra jogosultak csak abban az esetben kaphatják ingyenesen a tankönyveket, ha
érvényes kérelmet nyújtottak be, és a jogosultságuk a tankönyvterjesztés időszakában még mindig érvényes. Amen�nyiben a jogosultságuk lejár és azt nem újítják meg, akkor
automatikusan fizetőssé válnak. A jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a tankönyvosztáskor be kell mutatni.
Ézsiás Erika
tankönyvfelelős

5
Közérdekű
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Az utóbbi időben különböző fórumokon elhangzott már, hogy idén Dunavarsány is
részese lehet annak a Nemzetközi Folklórfesztiválnak és Népművészeti Vásárnak,
ami több, mint húsz éve fémjelzi Százhalombatta programjait és amely mára már
szinte védjegye lett a Pest-megyei nagyvárosnak. „Szinte jelkép lett: a barátság, a
béke és a humán értékrend jelképe.”
De mit is jelent ez nekünk? Mi is lesz ezen a nagyszabású rendezvényen?

Kérem, jöjjenek el minél többen, győződjenek
meg róla, hogy a nemzetközi fesztivál
jellegében, sokszínűségében - hazai és
nemzetközi viszonylatban is - egyedülálló, és
amely első alkalommal Dunavarsányban is
megállja a helyét! Ehhez szeretettel várjuk az
Önök aktív jelenlétét!
Dr. Kun Lászlóné
igazgató
Petőﬁ Művelődési Ház és Könyvtár

Németország

Litvánia

Peru

Paraguay

7
Események

Summerfest
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Szardínia
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Mindent, amit teszünk: eszköz a célhoz.
De a szeretet maga a cél.

/E. Stein/

A Római Katolikus Egyház
szentjei, ünnepei augusztus hónapban

„Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri/
Olvasandó: Apostolok Cselekedetei 17, 10-15.

Az öreg hegedű

Augusztus 5.: Havas Boldogasszony, Szűz Mária római főtemplomának felszentelése.
Legősibb Mária templom. Egy csodára vezetik vissza történetét. Egy János nevű gazdag patricius és Liberius pápa álmukban utasítást kaptak, hogy építsenek templomot
a Szűzanya tiszteletére, ahol másnap havat találnak. Ez augustrusban történt, innen
ered az augusztus 5-i ünnep – Havas Szűz Mária -. A háttérről az efezusi zsinat - 431. –
tanítására fordítsuk figyelmünket, amely Istenszülőnek nevezi a Boldogságos Szűzet.
Az Esquilinusdombon épült bazilikát III. Sixtus pápa építette újjá 432-440. Jelentőségét akarta kifejezni, ezért a Santa Maria Maggiore nevet adt. Többször átépítették és
bővítették a bazilikát, mozaikjain és freskóin az Istenanya ábrázolásai láthatók. Nagy
Szent Gergely pápa (490-604.) korától a római nép által tisztelt Salus Populi Romani
kegykép látható. A főoltár alatt a betlehemi jászol maradványait őrzik nagy tisztelettel.

Balsorsa minden nyűgét s nyilait;/Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, /S fegyvert ragadva véget vet neki?” – kérdezi Hamlet a híres monológjában. Ez számára a
lét kérdésével egyenlő: „Lenni vagy nem lenni…?”. Számára a dilemma abban áll,
hogy érdemes-e, lehet-e harcolni sorsunk, balsorsunk ellen, vagy egyszerűbb beletörődni abba. Ezt a kérdést államiságunk ünnepén joggal felteheti minden magyar.

Egy árverésen a kikiáltó felemelt egy öreg hegedűt, ami tele volt repedésekkel, karcolásokkal. A húrok meglazultak és a kikiáltó sem gondolta volna, hogy megérné a fáradtságot, ha túl sokat vesződnének
vele, de a rend kedvéért egy apró mosoly kíséretében felemelte, megkérdezte, mit ajánlanának érte. Százezer forintos kikiáltási árról indultak, majd lassan ezrenként emelkedett az ár. Százhúszezernél megállt.

Az olvasandó Igében is van szó a nemesebb lélekről a misszió fogadása kapcsán.
A Szentírásnak ebben a részében arról van szó, hogy Pál apostol és munkatársai
hirdetik az Evangéliumot a mai észak Görögország városaiban. Thesszalonikában, a
mai Szalonikiben zsidók és pogányok viszonylag barátságtalanul fogadták Pál apostolt és társait és értetlenül az Evangéliumot, a közeljött isteni szeretet jó hírét. Egy
Augusztus 6.: Urunk színeváltozása. Az Egyház ma ünnepli a csodálatos titkot, másik városban, Béreában pedig, amit ma Verianak neveznek, ugyanezeket a férfiamelyben Urunk Istenségét ragyogtatja fel. Péter apostoli levelében (2Pét. 1,16- akat szeretetteljes nyitottsággal fogadták, az Isten Igéje iránt pedig fogékonynak
19) és a liturgikus évnek megfelelően a három szinoptikus evangélistának pár- bizonyultak: „…nemesebb lelkűek voltak mint a thesszalonikaika, teljes készséggel
huzamos részeit olvashatjuk. Már az V. sz.-ban a keleti-szír liturgia említi, a frank, fogadták az igét és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz e amit Pál mond.” A
római liturgiában csak a X. sz.-ban jelenik meg és terjed el. 1457-ben a török feletti Szentírásnak e helye ezeket a barátságosabb és a Szentírás iránt nyitottabb embereNándorfehérvári győzelem emlékére III. Kalliktusz pápa az egész egyetemes egy- ket nevezi nemesebb lelkűeknek. Mi is használjuk hasonló értelemben ezt a kifejeházra kiterjesztette. Jelentősége a prefációban hangzik el, amelynek alapja Nagy zést, például ha valaki a művészetek iránt, vagy a szociálisan/egészségileg hátráSzent Leó pápa beszéde: „Önmagában, mint az Egyház fejében mutatja meg di- nyosak iránt érzékenységet, nyitottságot, fogékonyságot és segítőkészséget mutat.
csőségének azt a fényét, amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét.”
Az eredeti görög kifejezés, ami a nemesebb lélekre utal, szó szerint úgy is fordítAugusztus 15.: Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele. Apostoli rendelkezé- ható, hogy „jobb eredetű”. Tehát olyan ember, aki a születésénél fogva szerencsésében XII. Piusz pápa az Egyház hitét és ősi megyőződését fogalmazza meg: „Szűz Má- sebb alkatú, aki nyitottságot, érzékenységet, fogékonyságot hordoz magában az
ria kiváltságának legfőbb koronájaként elnyerte a mentességet a sírban lvaló romlástól élet emelkedettebb dolgai iránt, mint mások, ide értve az Isten üzenetét is. Nagy
– szent Fiához hasonlóan – legyőzve a halált, testével és lelkével felvétetett a mennyei áldás az, ha az ember olyan lelki és szellemi világgal rendelkezik, amelynek igédicsőségbe, ahol szent Fiának, az örökkévalóság halhatatlan Királyának jobbján mint Ki- nye, érdeklődése és érzékenysége van az Isten szeretete, jósága, és elvárása iránt.
rálynő tündököl. Rómában már a VII. sz. közepétől ünnepelték, I. Szergiusz pápa az ünnep
liturgiájához körmenetet rendelt. I. Szergiusz pápa az ünnep liturgiájához körmenetet Augusztus 20-án, az Új Kenyér és a Szent István-i 1000 éves államiságunk állami és
rendelt. I. Hadrianusz pápa (772-795) Nagy Károlynak küldött Sacramentum Gregori- az egyházi ünnepén is megméretnek a lelkek. E napnak van spiritualitása és e napon
anum „a dicsőséges Szűz Mária felvétele” ünnepének szövegét tartalmazza. XII. Piusz templomba hívnak a harangok. A „nemesebb” lelkek meghallják e harangszót, hálát
pápa meghirdette Szűz Mária mennybevitelének dogmáját. Ekkor tartják sok helyen a adnak az idén is megtermett kenyérért, és jövő iránti reménységgel adnak hálát az
gyógynövények megáldását, mivel Mária „a mezők virága és völgyek lilioma (Én. 2.1). Isten szeretete által 1000 éven át megtartott állami/nemzeti létünkért. És minderre
azért van szükség, hogy a hétköznapokban ezzel a nemesebb lélekkel vegyük, együk és
Augusztus 20.: Szent István király. Magyarország fővédőszentje. 969. körül született
adjuk a mindennapi kenyeret és ezzel a nemesebb lélekkel szembesüljünk 1000 éves
Esztergomban. Szent Adalbert keresztelte meg. Magyarország királyává 1000-ben koországunk aktuális kihívásaival, és az ebből fakadó állampolgári kötelezettségeinkkel.
ronázták. Országalapító királyunk, törvényeket alkotott, rendezte a magyar nép életét,
az egyházi életet megszervezte, szerzeteseket hívott az országba, ispotályokat létesíA harang és az igehirdetés mindenkihez szól. Hisszük és valljuk, hogy minden embertett. Példás családi életével a magyar családok eszményképe. Imre fiát az Intelmek
ben megvan a nemes léleknek, az érzékeny léleknek az a minimuma, amely elegendő
megírásával készítette az uralkodásra. Szerencsétlen vadászat alkalmával Imre herceg
lenne ahhoz, hogy az Istenre figyeljen általában is és konkrétan az ünnepek kapcsán
elhunyt. Nem esett kétségbe a nehéz helyzetben, halála előtt országát a Boldogságos
is. Tehát a hit és az Istenre figyelés hajlandósága nagyon sokszor akarati kérdés. Aki
Szűznek, a Magyarok Nagyasszonyának ajánlotta fel. 1038. augusztus 15-én halt meg,
nem akar figyelni Isten szavára, aki nem akarja hinni az ő és hazája iránta is érvényes
Székesfehérváron temették el. Ünnepét szentté avatásának napján tartjuk. A magyar
jóságát, szeretetét és Krisztusban való áldozatát, az becsukja a fülét, megkeményíti
egyház ezen a napon a Szent Jobb körmenettel emlékezik az országalapító királyra.
a lelkét, és kerüli még az alkalmát is annak, hogy Isten szava templomban, temetőA budapesti Szent István Bazilika, Szent Jobb kápolnájában található a Szent Jobb
ben a lelkész szájából, a televízióból, rádióból, hívő embertársa szavából, vagy akár
ereklye. Itt a plébániai hívek évente több alkalommal vehetnek részt a plébánosunk
saját megszólaló lelkiismeretéből megérintse. Az ilyen érzéketlenné formált lélek
vezetésével. Plébánosunk ezen alkalmakkor szentmisét mutat be Magyarországért,
nehezen megérinthető, de hisszük, hogy Isten Lelkének semmi sem lehetetlen, s az
hazánkért, és éjszakai virrasztáson közösen imádkozunk, a többi hívekkel együtt.
igehirdetői szolgálatot minden ember iránt és felé a legjobb reménységgel végezzük.
Augusztus 25.: Kalazanci Szent József áldozópap. Spanyolországban született 1557A hamleti kérdés tehát számunkra az Ige alapján eldőlt, mert nem akkor nemesebb
ben. Vallásos nevelésben részesült, 1583-ban pappá szentelték. Hazájában kezdte
a lélek, ha belenyugszik sorsába, és nem is akkor, ha lázadozik ellene, hanem akkor,
szolgálatát, majd Rómába ment. A Transteverén ingyenes népiskolát létesített, társaamikor egész életét az Isten kezébe teszi le. Tehát számunkra a kérdés immáron költői
ival együtttanított. 1617-ben alapította a piarista rendet, tagjai felvállalták ezt a fonés így hangzik: Istennel lenni vagy Isten nélkül lenni?
tos feladatot. Halála után XII. Piusz pápa a katolikus iskolák patrónusának rendelte.
Augusztus 29.: Keresztelő Szent János vértanúsága. Jézus előfutára volt, meghirdette jövetelét. Vértanúságának emléknapja a Szamariában lévő Sebaste
város bazilikájának felszentelési évfordulója- A IV. sz. közepén ide helyezték el
földi maradványait. Vértanúságáról Szent Márk evangéliumában olvashatunk.

Józsa Sándorné
hitoktató

Költői a kérdés, hiszen hogyan is mondhatnánk, hogy az a nemes lélek, aki nem rezonál a teremtő, megtartó és megváltó isteni szeretetre, amely Jézus Krisztusban jelent
meg a történelemben és a Szentlélek által jelen van az Új Kenyérért hálaadó Szent
István napon és a mindennapjainkban.

A Presbitérium

90. életéve betöltése alkalmából
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony adta át
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét
Zupka Ignácnénak.

A kikiáltó már emelte is a kalapácsot, hogy befejezze a licitálást,
amikor a terem mélyén egy ősz hajú ember felállt és kezébe fogta a vonót. Egy zsebkendővel letörölte a poros hegedűt, meghúzta
a húrokat, nyakához illesztette a hangszert és olyan tiszta melódiát kezdett el játszani rajta, ami az angyalok énekéhez hasonlatos.
Amikor abbahagyta, a kikiáltó nyugodt, mély hangon azt kérdezte:
- Ki ad egy milliót, kettőt, hármat?
Hárommillió-háromszázért kelt el a hegedű.
Az emberek tapsoltak, de néhányan azt kérdezték: Mi változtatta
meg a hegedű értékét?
A válasz rögtön megérkezett: A mester érintése.
Bruno Ferrero nyomán
Mi is alkotások, teremtmények vagyunk, mégpedig a legnagyobb Mester alkotása. Istené, aki az egész földet, világot és benne az embert is teremtette. Ő kitűnően ismer minket, hiszen Ő
alkotott. Tudja az örömeinket, a bánatainkat, a képességeinket, a
gyengeségeinket. Az ő szemében mi nagyon értékesek vagyunk.

ERDÉLY DALAI, íZEI
A Dunavarsányiak Független Körének meghívására augusztus 12-én
18-órától a Petőfi Művelődési Házban az erdélyi Ezüstfenyő Néptánccsoport ad műsort. A gyermekcsoport 2002-ben Zetelakán alakult, Kovács
Imre vezetésével. Az említett székely nagyközség Erdély szívében, a Hargita hegyvonulat nyugati lejtői és a Nagy-Küküllő folyó találkozásánál
fekszik. Lakói mind magyar ajkúak, lélekszámuk meghaladja a 6000 főt.

Lehet, hogy úgy érzed zátonyra futott az életed vagy, hogy te már
nem vagy semmire jó, nem ér semmit az életed. Talán úgy érzed a
te problémáidra nincs megoldás. De van. Istennek nincs lehetetlen,
Ő tud neked segíteni. Sokszor próbált már téged megszólítani, de a
következő lépést neked kell megtenni felé.Engedd, hogy megérinthessen a Mester, hagyd, hogy átformálhassa az életedet, hogy úgy
tudj szólni, mint ez a kopott hegedű, amikor a mester kézébe került.

A táncosok döntően a helyi iskola tanulói. A tánccsoport repertoárjában szerepel Kis-Küküllő menti leánykörtánc, sűrű és ritka pontozó,
műsorukban megtalálhatóak az udvarhelyszéki, moldvai, maros�széki, szatmári, illetve mezőségi táncrendek is. Táncelőadásukat
színesítik székely népdalokkal, versekkel. Rendszeresen sikerrel
szerepelnek hazai és külföldi rendezvényeken. A lelkes oktató minden évben megszervez egy tíz napos turnét az anyaországba, hogy
Magyarország számos településén is megismertessék a székely
népviseletet, táncrendeket, így ápolva, őrizve hagyományaikat.

„Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk, kezed alkotása vagyunk
mindannyian.” Ézs.64:7
Mihály Zoltán
Baptista Gyülekezet

Az idei év az első, amikor Dunavarsány is bekerült a turné állomásai
közé. Az ingyenesen megtekinthető előadás után a nézők erdélyi pálinkát kóstolhatnak és kézműves termékeket vásárolhatnak. A gyerekek
köszönettel fogadják a tevékenységüket támogató adományokat.

Lakossági lomtalanítás Dunavarsányban,
2015. ősz reggel
. 5:30 órától

Szeptember 12. szombat
Erőspuszta, Dunakisvarsány (Budapest felé haladva) vasúttól balra eső terület (Vasút
sor - Nagyvarsányi utca - Vörösmarty utca - Búza utca - Határ utca által határolt terület)
Dunakisvarsány (Homok utca - Akácfa utca – Halász Lajosné utca – Rákóczi utca – Árpád utca - Szabadkai utca – Hun utca által határolt terület)
Szeptember 13. vasárnap
Dunanagyvarsány, Petőfi lakótelep, Naprózsa lakópark, Forrás lakópark, Dunaparti
üdülőterület, Nyugati lakópark, Dunakisvarsány (Halász Lajosné utca - Akácfa utca
- Vasút sor által határolt terület)
Megkérjük minden ingatlantulajdonost és Bérlőt, hogy a lomot rendezetten, a lomtalanítást megelőző napon tegyék az ingatlanok elé. Felhívjuk a figyelmüket, hogy
az önkormányzat rendelete szerint ingatlanonként 2 m3 lomot szállítunk el díjmentesen.

A 2 m3-t meghaladó mennyiségű lom elszállítását az ingatlan tulajdonosának vagy
bérlőjének szállítólevél alapján bruttó 4 168 Ft/m3 áron kiszámlázzuk. A lomtalanítás reggel 5:30 órakor kezdődik! Azon bejelentéseket, hogy az utcában a lomtalanítás látható megtörténte után elszórtan lom ott maradt nem vesszük figyelembe.
Kérjük, ne rakják ki az alábbi anyagokat:
Akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok (például: TV, rádió, mikrohullámú
sütő, hűtőszekrény, számológép, számítógép, (mobil) telefon, videó játékok), izzólámpák, fénycsövek, festékek, hígítók, savak, lúgok, permetező szerek, olajok, porladó, szálló azbesztet tartalmazó termékek (pl. szürke hullámpala, pala), használt
gépjármű és kerékpárgumik, gyógyszerek, építési törmelék.). Ezen hulladékokat
nem helyezhetjük el lerakóban.

Tisztelettel:
MULTI-DH Nonprofit Kft.
				 Hulladékszállítási közszolgáltató

Érdekesség

Útravaló
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Iskolai élet

Tanév végi távirat
Június 12-én, pénteken iskolánk nyolcadikos
tanulói ünnepélyes keretek között vettek búcsút az alma matertől. Sokéves hagyomány,
hogy a ballagáson Árpád-emlékérmét vehetnek át azon tanulók, akik nyolc éven át kitűnő
tanulmányi eredményt értek el és az iskolai
közösségért kiemelkedő munkát végeztek. Ez
alkalommal Dávid Fruzsina, Sallai Dóra és Szakmáry Szabolcs érdemelte meg az elismerést.
A diákönkormányzat az utolsó tanítási napra szervezte a gyereknapot. Itt már a nebulóknak más
dolga nem akadt, mint önfeledten játszani. De talán a képek többet mondanak minden szónál…
Köszönettel tartozunk a Délegyházi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek a remek programért, Bakos
András és Liptai Sándor uraknak az élelemért.

Mire a város lakói e sorokat olvassák, már bezártuk a 2014-15-ös tanévet, amelyben 29 osztályba 736 tanuló járt, 9 napközis és 2 tanulószobai
csoport működött, a tantestület létszáma 52 volt.
A tanévzáró ünnepségen a kiemelkedő tanulmányi eredményért 137 kitűnő és 64
jeles tanulmányi eredményt elért tanuló részesült könyvjutalomban. Az iskola hagyományai alapján „Az év tanulója” címet nyerte el és értékes jutalomban részesült Barsi
Botond 4. a osztályos, Pittnauer Hajna 6. a osztályos és Gergely Gerda 8. a osztályos tanuló.
Azok a végzős tanulóink, akik a sport és tanulmányok terén kitartóan színvonalas eredményt
értek el, jutalomban részesülnek. „Jó tanuló, jó
sportoló” díjat kapott Kurucz Kitti 8. a osztályos
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tanuló. „Jó sportoló” díjat vehetett át Gregor
Márk 8. b osztályos tanuló. Kiemelkedő 8 éves
sport teljesítményéért emlékéremben részesült
Józsa Anita, Krasznai Kata, Molnár Krisztina, Szeder Dóra és Váraljai Eszter 8. b osztályos tanulók.
Ebben az évben kivételesen egy 7. osztályos diák
is kiérdemelte, hogy sportteljesítményét az egész
iskolai közösség előtt ismerjük el, hiszen Kerepesi Daniella világbajnok lett a kempo sportágban.
Gratulálunk valamennyi diáknak, aki erőfeszítéseket tett azért, hogy eredményesen zárhassa a tanévet. Köszönjük a szülőknek, az önkormányzatnak
és támogatóinknak a pártfogást, a segítséget!
Az iskolai közösségnek szép nyarat, jó pihenést,
vidám vakációt kívánunk!
Az iskola vezetősége

Az elballagottak névsora
8.a

8.b

8.c

Osztályfőnök: Fási Adrien

Osztályfőnök: Csehné Kiss Éva

Osztályfőnök: Facskó Ilona

Álló Dominik
Balázs Márk
Csipak Albert
Darvas Szilárd József
Dávid Fruzsina
Garamvölgyi Márk Attila
Gergely Gerda
Hajnal Kornél
Ivácson Anett
Kern Kata Klára
Klujber Ákos Koppány
Kronome Fanni
Kurucz Kitti Katalin
Lindenmayer Viktória Anna
Mayor Patrik Bence
Pintér Tamás
Pittnauer Balázs Patrik
Sárközi Panna
Szabó Melissza
Szakmáry Sz abolcs
Szalai Zoltán
Vásárhelyi Viktor
Vida József Vince

Alföldi Henrietta
Baják Eszter
Borbély Ádám
Cingáli Tímea
Cseh Krisztián
Farkas Sándor
Gere Dávid
Gózon Noémi
Gregor Márk Krisztián
Hajós Fanni
Józsa Anita
Kárpáti Barbara
Kiss Dániel Sándor
Krasznai Kata
Kutrucz Edvárd Róbert
Lakatos László
Makai Gábor
Mihály Gergely
Molnár Krisztina
Pásztor Zsolt Dániel
Ribárszki Anna
Reznik Luca Veronika
Simoncini Gianluca
Szalacsi Noémi
Szeder Dóra
Szűcs Boglárka Éva
Váraljai Eszter Anita

Bazsó Benjámin Zénó
Bécsy Mónika
Benus Vanessza Anna
Bognár Dominik Milán
Czebei Alexandra Kornélia
Csögör Nikolett
Demeter Máté
Forgó Nóra Kata
Gábor Gergő Richárd
Hanzi Szilvia
Hegedűs Viktor
Kelemen Brigitta
Mezei Boglárka
Mohácsi Norbert Á ron
Ormos István György
Sallai Dániel István
Sallai Dóra Karolina
Sánduj Sára
Tóth Dániel
Vanya Róbert
Varga Roland
Vass Levente Atti la

GYereknap
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Királylányokká, királyfiakká változva töltöttük el immár nyolcadik alkalommal
nyári óvodás kézműves táborunkat a „Nomád-királyság” helyszínén. A magyar
mesekincs selymes rejtekébe burkolózva készítettünk kincses ládát, koronát,
távcsövet, békát, madarat… elrejtett arany s ezüstpénzt kerestünk. Önfeledten
játszottunk, táncoltunk, festettünk, gyurmáztunk, horgásztunk, mókáztunk.
Napjainkat megkoronázta a „ Nomád-királyság” háromszori bőséges lakomája.

Keresztesi Károlyné
Óvodapedagógus

Az 1965-ben végzett 8.a osztály 50 év elteltével,
az osztályfőnök: Tátrai János tanár úr.

A Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
és a Dyslexiás Gyermekekért Egyesület idén 15. alkalommal rendezte meg ingyenes nyári táborát.
A tábor költségeit a szolgálat költségvetése, illetve a Pest Megyei
Gyermek és Ifjúság Alapítvány és a dunavarsányi Humánpolitikai
Bizottság által elfogadott pályázatokból nyert pénzből fedeztük.
A nyert összegek lehetővé tették, hogy ebben az évben nagyon
gazdag programokkal tudtunk a gyermekek kedvében járni, amit
ezúton szeretnénk megköszönni mind a Humánpolitikai Bizottságnak, mind a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványnak.
A szolgálat dolgozói

FELHÍVÁS
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre
Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994.
évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.
A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak,
illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között, a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált,
függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és
attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

A mesék néha igenis valóra válnak, így történt ez velünk is – hiszen a boldogságot megtaláltuk egy mosolyban, egy ölelésben, egy finom ízben, egy
szóban, a barátságban. Így szövögettük mi a mese fonalát minden nap egymás örömére Lengyel Zsóka óvodapedagógus, Héder Tímea és Nagy Katalin
segítségével, amelyet ezúton is szeretnék mindannyiuknak megköszönni.

Táborozás

Programok

Programok

Nyári óvodás kézműves tábor

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok – volt hadiárvák, volt
hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették,
kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő
sem terjesztette. Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be,
de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.
A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

Balról jobbra: Király Edit, Lakatos Imre, Zupka Sándor, Kovács Irén, Városi
Edit, Fejes Ilona, Zipka Judit, Mezei Júlia, Ernszt Katalin, Torzsa Erzsébet
Hátul: V. Tóth Imre, Szolnoki Ferenc, Vági Gyula, Winkler András, Nagy Ilona,
Solti Magdi, Udvarev István
Elhunyt: Glázer Katalin, Lukács János, Tűri István, Teplánszki Mária
Nem jött el: Puskás László, Tóth Károly

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező
lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és
Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről
határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Az 1965-ben végzett 8.b osztály 50 év elteltével, az
osztályfőnök: Sziráki József és Mekler Lászlóné, Ibi néni

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub legutóbbi összejövetelét július 7-én 14 órai kezdettel tartotta Dunavarsányban. Mivel új álláskeresők is érkeztek, ezért először az
álláskeresés legfontosabb tudnivalóit ( önéletrajzírás, interjúra felkészülés stb. ), beszéltük meg, majd két álláslistából válogattak a megjelentek.

Elhunyt: Szatmári Imre, Kulimak István, Juhász Éva,
Szabó László, Gyarmathy Éva
Nem jött el: Hriazik Erzsébet, Kőhegyi Erzsébet, Baski Sándor

KALKULA

nem egy lassú
Csehov darabból
de még egy háztetőről sem
inkább egy mosolygós
öreg zsidó arcráncairól
festem – amit tennem kell…
kiballagok egy régi temetőbe
és elsírom magamat
csodálkozom azon
hogy hány élet végére
tett pontot itt az idő…
annak ellenére
hogy vagy így
vagy úgy
minden szempár
lecsukódik egyszer
amikor végleg elhalunk
hát akkor hogy is van ez komám…?
lehetsz te hegedűs a háztetőn
komcsi Lenin
sze m ü v e g e s Tr o c k i j
vagy homlokos Gorbacsov
netán világbajnok Ali
űrben járó Gagarin
szépséges Káldi Nóra
amcsi Merylin Monroe
olasz Aldo Moro
magyar Kádár János
csak annyi a különbség
hogy melyik parcellában
földelnek el
és kitől hány lépésre alszol
K o s s u t h L a j o s t ó l v a g y P é l i Ta m á s t ó l
vagy a ma elföldelt
Szabad Gyuri bácsitól
egyre megy
mert mit is mondott Beethowen
bármennyit futsz itt lenn a földön
saját trikolor alatt…
akkor is három
egykomám
még fejen állva is
mert nem vagy örök kavics
csak egy átmenő utazó
de ha már
egy gyermekarcra mosolyt
kalkulálsz
vagy egy frappáns mondatot kalibrálsz
egy újlenyomatot hagysz
egy katedra asztallapján
már nem éltél hiába
mert valakihez szóltál
vagy megszólított voltál
és végül a magyar Szózattal távoztál
vagy föl
vagy le
ki hogy érdemelte
földi tettei nyomán
de minden hiába
ha nem vagy SZABAD
akkor az ébrenlét is csak álom
perelheted ha bánod…
2015. július 21.
Szabad Gyuri bácsi
eltávozása napján

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI

Balról jobbra: Könözsi Veronika, Szántó Mária, Speck Piroska, Kovács Katalin,
Zsibrita Margit, Dániel Katalin, Engler Borbála, Badacsonyi Borbála,
Glázer Margit
Hátul: Winkler István, Udvarerv István, Német Margit, Tóth Piroska,
Baláz Ági, Pucsinszki Júlia
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Délegyházán 15 óra 30-kor kezdődött a foglalkozás. Sajnos, kevesen jöttek,
az ok valószínűleg az információ hiány volt, valamint az, hogy a közfoglalkoztatottak ebben az időpontban nem tudtak megjelenni.
A legközelebbi klubfoglalkozás augusztus 4-én, kedden, Dunavarsányban 14
órai, Délegyházán pedig 15 óra 30 perces kezdéssel lesz a Művelődési Központban. Munkaadó érkezése is várható.Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János

AZ ÉRTÉKREGISZTRÁCIÓS
TÁBOR
a Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány, valamint az Árpád Fejedelem
Általános Iskola közös szervezésében a Soli Deo Gloria Közösség konstruktív együttműködésében és a Földművelésügyi Minisztérium, valamint a
Hungarikum Bizottság támogatásával nagy érdeklődés mellett lezajlott
a Soli Deo Gloria Közösségi Házban 2015. június 28 - július 5. között.
Tekintettel arra, hogy ez a napközis alkotótábor egy közel egy éves
projektum része, a teljes beszámolót az ősz folyamán bocsátjuk közre. Most a köszönetmondásra szorítkozunk mindazok felé, akik személyes jelenlétükkel, pedagógiai, oktatói, kiszolgálói munkájukkal, vagy a tábor jólétéhez finomságok fölajánlásával gazdagították,
örvendeztették a közel 80 résztvevőt. Isten áldja mindannyiukat!
Dr. Csobolyó Eszter elnök

Felhívás
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Testvérvárosi kapcsolat

Arcképcsarnok

Aki városfüggő független
Szakmai körökben mindig is vita tárgya volt és lesz, hogy létezik-e – mint ahogy némely
kolléga magáról mondja – független újságíró (nem anyagi, hanem elvi függetlenségre
gondolok). Nézetem szerint nem: egy tájékozott, a munkájához tartozóan véleményalkotásra is késztetett újságírónak, rádiósnak, tévésnek szükségszerűen elkötelezettnek kell
lennie valamilyen politikai irányban – máskülönben nem tudná jól végezni a munkáját.
Szerintem a képviselők még inkább ide tartoznak – de erről is folyik a vita, ha szóba kerül.
Rovatunk mai vendége a dunavarsányi képviselő-testület független tagja, Mekler Andrea.
Képviselőként lehet valaki független?

Ha élete az iskola, miért lett képviselő is?

-Nézetem szerint igen. Én legalábbis mindig meg tudtam maradni a városlakók érdekeinek képviseletében
úgy, hogy semmilyen párt támogatását
nem vettem igénybe. Nem csatlakozom
se ide, se oda – a magam útját járom.

-Édesapám a rendszerváltás utáni ciklusban
volt a várost vezető testület tagja és bizony a
vége felé már eléggé beteges volt. Ugyanakkor
mindenképpen szeretett volna újra indulni, és
úgy tudtuk lebeszélni róla, hogy azt mondtam:
majd én folytatom, indulok helyette. Így történt,
és megválasztottak. Ez volt az első indíttatás, a
másik pedig, hogy szeretek tenni a városomért,
az emberekért. Ami nagyon fontos a számomra: a kultúra, a sport, a gyerekek sportolási
lehetőségei. Jelen pillanatban is négy egyesületben vagyok benne, amelyekben szabadidős
és versenysportoló gyerekekkel foglalkozunk.

Menjünk vissza képzeletben ezen az
úton – varsányi születésű?
-Igen, itt születtem 1962-ben és azóta is
itt élek. Szüleimet annak idején ide helyezték pedagógusnak, itt ismerkedtek meg
egymással, itt köttetett a házasságuk, itt
élték le az életüket. Édesapám, fájdalom,
már eltávozott 10 éve, de édesanyám velünk van. Immár harmincöt éve, hogy itt
dolgozom én is az iskolában – most már
15. éve, hogy igazgatóhelyettes vagyok.
Miért folytatta a szülei pályáját?
-A miénk igazi pedagógus-nemzedék – a
nagyszüleim is a gyerekeket tanították, a
keresztszüleim is pedagógusok. Ebben a
környezetben vezethetett volna másfelé
az utam? A családi indíttatástól függetlenül vagy sem, de különben is mindig
pedagógus szerettem volna lenni. A lányomat, Molnár Andit már eléggé erősen
szerettük volna lebeszélni, de a harmadik
diplomája mégiscsak erről szól – mesterpedagógus lett, igaz, a táncoktatásban.
Azt mondta, megpróbálta lebeszélni a lányát. Megbánta, hogy pedagógus lett?

-Nem, egyáltalán nem. Világéletemben
örömmel, szívvel-lélekkel dolgoztam a gyerekekkel, a gyerekekért, az életem az iskola.

A második ciklus, 1998 óta képviselő. Mekkorát fordult azóta a világ?
-Hatalmasat. Végigkísérhettem az ipari park
megszületését, megerősödését, a város gazdálkodási biztonságának kialakulását. Valamikor rengeteg poros, földutunk volt – mára már
többségében aszfalttal borított utunk van. Az
iskola, a napközi otthon, az óvodák korszerűsödésének is tanúja lehettem. Megváltoztak az utcák, az üzleteink: a vállalkozók jól és biztonságban érezték magukat, egyre szebb és nagyobb
üzleteket nyitottak – mindennek köszönhetően kezd igazán várossá formálódni a város.
Mint képviselő, mit szeretne megvalósítani?
-Az egyik álmunk már a megvalósulás felé
halad – ez az Árpád utcai iskola felújítása:
nyílászáró-csere, fűtés-korszerűsítés, szigetelés, az udvar rendbehozatala. Polgármester
Asszonyunktól ígéretet kaptunk, hogy a folyamat nem áll meg, az anyagi lehetőségek
függvényében folytatjuk az öreg épületrésszel a megújítást – 1961-ben épült, belül

is ráférne már a fiatalítás. Közeledik az új
Polgármesteri Hivatal átadása – nagyon régóta esedékes volt, nagyon várjuk. Reményeink szerint az utcák aszfaltozása, valamint a
járdák felújítása tovább folytatódik. Szeretném, ha minél színesebb lehetne Dunavarsány sportélete – nem csak a labda létezik, itt
folyik a Kis-Duna, azt mondják, ez Magyarország legjobb vize. Nemrég nagyszerű evezős
eredményeket értünk el, az édesapámról
elnevezett Mekler László Ifjúsági Turisztikai
és Sport Egyesület kajak-kenu szakosztályában sportoló gyerekekkel, írtam is erről
egy beszámolót, olvasható a lapban. Nem
akarták elhinni, hogy ilyen fiatal múlttal (bő
1 év) ennyi érmet tudtunk besöpörni. Nem
akarok igazságtalan lenni, azért természetesen van foci és kézilabda, szintén nagyszerű
eredményekkel, valamint a küzdősportok
terén is jeleskedünk, jelen van városunkban
a tánc több műfaja is. Egyre több és jobb
sportolási lehetőséggel büszkélkedhetünk.
Tudnának olyan valamit felajánlani, amiért itt hagyná Dunavarsányt?
-Nem. Én tősgyökeres varsányi vagyok,
nem hiszem, hogy bármivel eltántorítható lennék innen. Egyszer egy rövid időre
(4 hónap) megpróbálkoztam Budapesttel,
de hamar rájöttem, hogy nem az én városom. Én továbbra is itt szeretnék dolgozni,
képviselő lenni, amíg tehetem, és amíg a
város lakói szeretnék, hogy tegyem, a városnak, az itt lakóknak szentelem az időm
és erőm. Nem tudom máshol elképzelni az életem, csak itt, Dunavarsányban.
Haeffler András
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Gemmingen

GEMMINGENI ÉLMÉNYEK
Júliusban eljött az a pillanat, amit németes
diákjaink nagyon vártak: testvérvárosunkba,
Gemmingenbe látogattunk. A gyerekek óriási
lelkesedéssel és kíváncsisággal indultak a hos�szú útra. A Wolf-von-Gemmingen iskola diákjai
otthonukban vendégelték meg tanulóinkat,
akik itthon elsajátított német nyelvtudásukat
tehették próbára. Nagyon izgultak, de végül
mindenki ügyesen boldogult. Mialatt diákjaink
vendéglátóikkal részt vettek a tanítási órákon, addig az iskola igazgatója, Thomaier úr bemutatta
nekünk, pedagógusoknak az iskola új oktatási
rendszerét, amiben kiemelt szerepet kap a diákok egyéni képességeihez igazodó – felzárkóztató

vagy tehetséggondozó – differenciált oktatás.
A gemmingeni iskola tanárai által szervezett
játékos vetélkedő során megismertük Gemmingent, és az iskola diákjaival együtt ünnepeltük
a nyarat a város frissen felújított uszodájában.
Tripsdrillben, egy hatalmas vidámparkban mindenki próbára tehette bátorságát az izgalmas körhintákon és hullámvasutakon. A német kollégák
segítségével eljutottunk a csodálatos Heidelberg
óvárosába és a város gazdag történelmű kastélyába. Heilbronnban az Experimenta (az ottani
Csodák Palotája) titkait fedezték fel a gyerekek.
A búcsúesten az összekovácsolódott diákcsapat
közös énekléssel köszönte meg a vendéglátást.

Új barátságokat kötöttünk, kedves barátokat
láthattunk viszont, és újfent csak arra gondoltunk: milyen remek, ha a testvérvárosi kapcsolat kifejezés így megtelik élettel és tartalommal.
Köszönjük szervezőknek, résztvevőknek és
mindenkinek, aki segített, hogy ez a kirándulás ilyen jól sikerülhessen!
Anghelyi Gabriella, Lászlóné Csőke Judit,
Juhász Andrea, Hegedűs Lajosné Márti,
Verebély Andrea kísérő pedagógusok

Gemmingen felavatta a Gutyán Imre Uszodát
Az első diplomáciai, mondhatnám sportdiplomáciai találkozások résztvevője volt 1996-ban
Gutyán Imre, aki magyar vízilabdázó és biatlonista volt, de akkor már gemmingeni lakos . Ha nincs
a lelkesedése, magyar szíve, talán soha nem lett
volna németországi testvértelepülésünk. Elindultak azok a beszélgetések és találkozások Gemmingen és Dunavarsány között, amelyek eredményeképpen 1999-ben az akkori két polgármester,
Werner Reiner és Pálfy Márton aláírták a testvérvárosi kapcsolat létrejöttét igazoló dokumentumokat. Gutyán Imre aktívan irányította az eseményeket a kapcsolatfelvétel előtt, többször utazott
egyedül vagy egy-egy csoport vezetőjeként településünkre. Mindig szívesen jött Dunavarsányba,
és mindig jól érezte magát az itt eltöltött napok
alatt. Sajnos, megromlott egészségi állapota
miatt több éve nem járt nálunk, de üzeneteivel
jelzi, hogy mindig gondol ránk. Egy nagyon szép
esemény miatt került az újság címlapjára barátunk, akinek nevét Gemmingen egy uszoda
felavatásával tette halhatatlanná. Szeretettel
gratulálunk Gutyán Imrének a nagy megtiszteltetéshez, további életéhez Isten áldását kérve.
„Július 13-án hivatalosan megnyitották a 2,5
millió euróért felújított gemmingeni strandot.

A létesítmény nevet is kapott – mostantól Gutyán
Imre Strandnak hívják. Gutyán Imre élete, pályafutása, érdemei a legszorosabb értelemben
fonódnak össze a gemmingeni uszodával. A
tiszteletet elérzékenyülve köszönte meg: ”Ez
egy óriási meglepetés számomra. Ugyan hos�szú időt töltöttem Gemmingenben. Ez a tisztelet
mégis meglep engem” – magyarázta Gutyán
Imre. Ő sem jött üres kézzel. Magával hozott
a vizi sportot kedvelő barátainak egy pólót,
amelyet a magyar válogatott vízilabdacsapat
írt alá. Jürgen Krczal, úszómester és kollégája,
Patrick Mach a hivatalos megnyitó után azonnal
elhelyezték az új névtáblát a bejárat fölé. A nagyon kedvelt egykori gemmingeni úszómester,
Gutyán Imre évtizedekig szabadidejének nagy
részét a vízilabdasportnak szentelte. Munkájában
és szabadidejében a víz volt az életeleme. Ha
Gemmingenben az uszodáról vagy a vízilabdáról volt szó, éveken keresztül csak egy emberrel
kötötték azt össze: Gutyán Imrével. A magyar
születésű férfi hazájában kiváló sportoló volt.
Az 1964-es innsbrucki téli olimpiai játékok előtt
megvált a magyar biatlon csapattól és nyugatra
ment. 1970-től Schwaigernben úszóedzőként

tevékenykedett. 1976-ban a szomszéd település, Gemmingen, a strand építésekor őt szerződtette az úszómesteri és a gondnoki állás
betöltésére.1977-ben fontos szerepet töltött
be a gemmingeni vízilabdacsapat szervezésében, amelyet 25 évig vezetett. Fáradhatatlan
munkájának köszönhetően a gemmingeni férfi,
női és ifjúsági csapatok nagy sikereket értek el.
Úszómesteri, egyesületi, edzői munkája mellett
1972-től a vízilabda-mérkőzéseken gólbíróként is tevékenykedett. 2002-ig gondoskodott
a tartományi vízilabdacsapat utánpótlásáról.
Sajnos, egészségi állapota megromlott. Több
operáció ellenére sem tudták alattomos betegségét, az izombénulást megállítani. Maratoni hosszúságú kezelések során kiderült, hogy
egészségi állapotán nem lehet segíteni. Autóval
is, vonattal is egyre nehezebb lett az utazás, ezért
vissza kellett vonulnia. Gutyán Imre fokozatosan
mondta vissza tisztségeit, feladatait. Ma már csak
tolószékkel tud közlekedni, állandó segítségre
szorul. Gutyán Imre akkor is szívesen látott BARÁT, SEGÍTŐ, TANÁCSADÓ, VENDÉG, TISZTELETBELI ELNÖK … marad.”
-Részlet a gemmingeni újságból-

Testvérvárosaink
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DUNAVARSÁNY KÉPEKBEN
Az itt látható házak a XIX. sz. utolsó és a XX. sz. első évtizedében épülhettek. A harmadik és a hetedik képen az ablak fölött még az építés évszámát is
feltüntették, az idő vasfoga azonban jórészt olvashatatlanná tette... (M 1878 M és 1887 ?)

Dalolva a magyarságért
Bárhol megállhatok Dunavarsányban és megkérdezhetem: merre lakik Szikora
Ferencné, Marika, a Dunavarsányi Népdalkör és Citeraegyüttes vezetője, rögtön
útba igazítanak – azt hiszem, olyan lakója férjével együtt a városnak, akit mindenki
ismer. Portájuk utcai bejárata hatalmas, szépen faragott székelykapu, a kertben hat
méteres árbocon magyar lobogó leng, tövében egy emelvényen turulmadár vigyáz
a Szent Koronára, az emelvény oldalában pedig egy táblán az egykori, Trianon előtti
Nagy-Magyarország körvonalait pillanthatja meg a szíves szóval fogadott látogató.

-Az első képen a Tavasz u. 8-as számú Berger-, később Salánki-ház látható. Arról nevezetes, hogy ebben működött Nagyvarsány első óvodája a II. világ
háború után. (Fotó: Kojsza Gergely)
- A második képen Nagyvarsány 1903-ban épült elemi iskolája (Bartók B. - régen: Iskola - u. 25.). (Fotó: Márki Katalin)
- A harmadik kép a Kertész (régen: Szent Imre) u. 9-es számú Mayer István-, majd Mayer Mihály-házat mutatja. (Fotó: Tóth János - Néprajzi Múzeum)
- A negyedik kép a Kertész (régen: Szent Imre) u. 11-es számú Illinger János-, majd Purgli Gayerhosz András-házat ábrázolja.
(Fotó: Tóth János - Néprajzi Múzeum)

Kedves Marika, mindez hozzátartozik a
népdalokhoz?

- Az ötödik képen a Kertész (régen: Szent Imre) u. 4-es számú Wágner Mátyás-, majd Kronome József-ház látható. (Fotó: Horváth László)
- A hatodik kép a Szabadság u. 3-as számú Farkas Mihály-, majd Síró József-házat ábrázolja. (Fotó: Horváth László)
- A hetedik képen a Szabadság u. 7-es (régen: 9-es) számú Katrina Kreisz István-, majd Jarábik János-ház. (Fotó: Kátay István)
- A nyolcadik képen a Halász Lajosné utca (régen: Bugyi út) 1-es számú Melis Soma-, majd Rieder Sámuel-ház látható.
(A képek közlésének lehetőségéért köszönettel tartozom a Néprajzi Múzeumnak, Répás György kutatótársamnak és a fotók készítőinek.)
Kohán József

1.

2.

3.

-Igen, hiszen magyar vagyok, magyarok
vagyunk. A székelykapu testvéreinket jelképezi, a turul a magyarok szent madara, a korona az államiság jele, a zászlóról
már nem is beszélek. Magyar népdalokat
gyűjtünk, tanulunk, énekelünk – férjemmel együtt számunkra természetes, hogy
ezek a jelképek vesznek bennünket körül.
Menjünk vissza a kezdetekhez - hány
éves a népdalkör?

4.

5.

6.

-Az alapítás 1974-75 tájékán volt, nemrég ünnepelhettük a negyven esztendős fennállásunkat. Férjemmel együtt
mindketten az első pillanattól benne
vagyunk. Először tagok voltunk, huszonhat évvel ezelőtt választottak meg elnöknek, azóta is büszkén viselem ezt a címet.
A Kádár-rendszer finoman fogalmazva
nem nagyon támogatta a magyar értékek őrzését, mentését. Milyen céllal alakultak meg?

7.

8.
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-A kezdeményező, az első elnök sajnos már
nincs közöttünk – ezt ő tudná a legjobban elmondani. Feltételezem, hogy a magyar népzene, népdalkincs ápolása és terjesztése, ezzel együtt a magyarságtudat tovább vitele,
erősítése volt a cél akkor is, mint ahogy nekem is ez a legfontosabb mind a mai napig.
Miért jó érzés a népdalkörbe tartozás?
-Összehozza az embereket. A határon innen
és túl a magyar kultúrát visszük tovább.

A különféle csapatok, csoportok összeismerkedése, a dalok cseréje mind ezt szolgálja.
Ha valahova elmegyünk énekelni, igyekszünk
számunkra új dalokat felfedezni és megtanulni – azután ezeket másutt a műsorunkba
illesztjük. Persze, mi sem vagyunk irigyek
– ha a vendégszerepléskor a háziaknak megtetszik valamelyik nóta, szívesen megtanítjuk rá őket. Ma már a technika olyan, hogy
mi, az idősebb korosztály tagjai is tudjuk
kezelni az eszközöket – mi is készítünk hangfelvételt, bennünket is felvesznek itt-ott.
Marika életében mit jelent a népdalkör?
-Az életem nagyon fontos része. Van a munka,
a család, az unokák – ami mindezek után marad
szabadidő, azt a népdalosokkal töltöm. Hetente
egyszer összejövünk, próbálunk – ez nem szórakozás, keményen dolgozunk ilyenkor, hogy
összeálljon a műsor. Összesen huszonketten
vagyunk – nem könnyű összetartani a csapatot,
mert a legtöbbjük dolgozik vagy tanul, kevés
a nyugdíjasunk. Persze, ez azt is jelzi, nem
csak az idős korosztály alkotja a társaságot.
Van utánpótlás?
-Egyelőre van – a legidősebb tagunk hetvenkilenc éves, a legfiatalabb másfél. Persze, ő
még nem énekel, de nagyon figyeli a citera
hangját – itt is elkel az utánpótlás. Amikor
1974-ben megalakultunk, Beregszászi Karcsi bácsi – sajnos, elment közülünk – kezdte
a citera-oktatást. Népszerű volt a gyerekek
körében, szívesen játszottak a hangszeren,
de mára felnőttek, családot alapítottak, már
nincs idejük visszajárni közénk. Jelen pillanatban öt citerásunk van – felváltva járnak a próbákra, ahogy a munkájuk engedi.

Ha egy leltárt készítene, vajon hány dal
szerepelhet benne?
-Nem számoltam még meg, ígérem, megteszem, de az biztos, hogy több száz dalt
gyűjtöttünk-énekelünk. Van köztük dunántúli, kalocsai, palóc, felvidéki, erdélyi – hirtelen felsorolni sem tudom valamennyit.
Mire készülnek a következő hetekben-hónapokban?
-Ami a legközelebb van, az a nemzetközi népdalfesztivál, a Summerfest.
Dunavarsányban is lesz rendezvénye,
mi is fellépünk két alkalommal, teljes
erővel készülünk. A Szent István napi
megemlékezésen is szerepelünk. Szeptember 19-én Beloianniszban, a magyarországi görög faluban görög-magyar fesztivált szerveznek, bennünket is
meghívtak, örömmel utazunk majd el.
Díjak, elismerések, oklevelek?
-Hála Istennek, vannak szép számmal. A
térségi minősítő versenyeken elért helyezésektől kezdve országos versenyeken is
nyertünk: van két aranyérmünk és Arany
Páva-díjunk is. Amit még az én vezetésemmel szeretném, ha elérnénk: az Arany
Páva nagydíj. Népzenei együttesnél ez a
pálya csúcsa. Persze, addig még nagyon
sokat kell dolgoznunk – bízom benne,
hogy Isten segítségével elérjük a célunkat.

Haeffler András

Közöttünk élnek

Történelem
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Sport

A Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egyesület
továbbra is szuperszonikus lendületben!
A bemutatkozásunk óta, nem unatkoztak a Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egyesület sportolói. Ha valaki végigolvassa írásunkat, minden kiderül. Fantasztikus eredmények születtek, a várakozáson felül teljesítettek a gyerekek a versenyeken!

2015. július 3-4-5 Sukoró, Vidék Bajnokság
A Vidék Bajnokságon több mint 1500 gyerek állt rajthoz, az edzőkkel és a szülőkkel együtt 3 napon át 3500 embert vonzott az esemény a Velencei-tó partjára. A 14 alatti korosztálynak fontos az, hogy egy ilyen esemény ne csak a teljesítményről szóljon, hanem az élményszerzésről, erre pedig egy ilyen verseny kiváló terep. A gyerekek és szülők együtt sátraztak itt napokig, este nagyokat beszélgettek és főztek, jól érezték magukat a versenyen. A verseny nagyon jól sikerült, 17 éremmel térhettünk haza!
4 arany, 5 ezüst, 1 bronz, 6 4. hely, 1 5. hely, 1 7. hely, 1 8. hely, 1 10. hely, 1 11.hely, 1 16.hely, 1 18.hely, 1 20.hely, 1 23.hely, 1 35.hely
1.hely Fejes Dani-Petrovay Zsolt 500m
1.hely Fejes Dani 4000m
1.hely Pittnauer Balázs 2000m
1.hely Matis Axel 2000m
2.hely Fejes Dani 1000m
2.hely Darányi Viktor 2000m
2.hely Bódi Ákos-Besenyei Márk 500m
2.hely Besenyei Márk 2000m
2.hely Rozbora Péter-Fényes Gergő 2000m
3.hely Besenyei Ádám-Matis Axel 2000m
4.hely Fejes Nóri 2000m
4.hely Fejes Nóri 2000m
4.hely Fejes Kristóf 2000m
4.hely Bódi Ákos 2000m
4.hely Fejes Kristóf-Darányi Viktor-Bódi Ákos 3x200m
4.hely Fejes Nóra-Vince Renáta 500m
5.hely Füri Roland 4000m
7.hely Fejes Kristóf 1000m
8.hely Petrovay Zsolt 1000m
10.hely Petrovay Zsolt 4000m
11.hely Botos Vera-Nagy Edina-Jammoul Szuszu-Vneck Larina 2000m
16.hely Besenyei Ádám 4000m
18.hely Botos Boglárka-Jammoul Lulu 2000m
20.hely Lugosi Gergő-Tóth Máté 2000m
23.hely Pólai Petra kajak 2000m
35.hely Schrauf Zsombor kajak 4000m
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2015. július 24-25-26 Sukoró, Országos Bajnokság, Kolonics György emlékverseny
Míg az ifjúsági és U23-as korosztály a
montemoro-velhói világbajnokságon gyűjtötte az érmeket, addig itthon július 2425-26-án, a kölyök és serdülő korcsoport
képviselői a „mini-világbajnokságnak” is
beillő Kolonics György emlékversenyen,
a sukorói országos bajnokságon mérték össze tudásukat. A mezőny hatalmas volt, több mint 1800 gyerek rajtolt
a hétvégi viadalon, amelyre 4200 nevezés érkezett! Szinte túlzás, de napkeltétől napnyugtáig zajlottak a küzdelmek.
Óriási mezőny és látványos csaták jellemezték a gyermek, kölyök és serdülő országos bajnokság, egyben Kolonics György
emlékverseny küzdelmeit. A bajnokság,
amelyen több olimpiai bajnok is tiszteletét tette, igazi ünnepe volt a sportágnak.

Feszített volt ez a hétvége. Pénteken főként a serdülők jutottak szóhoz, már döntőket is rendeztek számukra, szombaton
reggel nyolctól napnyugtáig bonyolították
volna a futamokat, ha a vihar nem szolt
volna közbe. Lefújták a versenyt 18 óra
tájékán, másnap reggel 8 órától folytatódott a verseny az elmaradt futamokkal, majd a gyermek és kölyök korcsoport számára a hosszú távú versenyeket
és a váltó versenyeket rendezték meg.
A program sűrű volt, a vihart nem lehetett
kikerülni, mégis hihetetlen jó hangulatban zajlott a hétvégi utánpótlás bajnokság,
amelyen több mint hetven egyesület versenyzői szálltak vízre. Jó volt látni, hogy
mekkora utánpótlás bázisa van a sportágnak. A fiatalok igen komolyan vették ezt

a viadalt, hiszen a serdülőknél több szám
is válogató volt az Olimpiai Reménységek
Versenyére (Serdülő Európa Bajnokság).
Sőt, itt lehetett megszerezni a 2016-os válogatott kerettagságot a kölyök és a serdülő korcsoportban. A versenyen egyébként
több olimpiai bajnok is megjelent, Dónusz
Éva, Vereckei Ákos, Storcz Botond és Fidel
László is megtekintette a fiatalok küzdelmeit és érmeket is adtak át, ami nagyon inspiráló volt a gyerekek számára. Nagyon sok
gyerek távozhatott éremmel a nyakában.
A Mekler László ITSE 22 kenusa és 8 kajakosa 43 számban vett részt. Kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk, olyan eredményekkel, amelyekről még álmodni sem
mertünk, mivel 18 érmet hoztunk, és megszereztük az első Magyar Bajnoki címet is!

Az év fő versenye, az Országos Bajnokság Sukorón. Álmunkban nem gondoltuk volna, hogy ilyen eredményt érünk el:
1 arany, 2 ezüst, 4 bronz, 3 4. hely, 3 5. hely, 5 6. hely, 5 7. hely, 2 9. hely, 2 10. hely, 1 13 hely, 1 14. hely,1 27. hely, 1 39. hely, 1 42. hely,

Július 15., Budapest

Július 18., Szarvas

Kolonics György Olimpikonunk halálának évfordulójára hagyományosan megrendezett, fáklyás emlékevezésen vettünk részt a csepeli
vízitelepen. A forgatókönyv évek óta ugyanaz. Koló egykori egyesületének udvarán gyülekeztek ezúttal is a fáklyás vízi felvonulás résztvevői. Az összes fővárosi egyesület és a vidéki klubok is képviseltették
magukat az eseményen, amelyen részt vett több korábbi válogatott
versenyző, valamint Kolonics György szülei és testvére is. A Kolonics
Alapítvány által szervezett eseményen közel négyszázan szálltak vízre. Az összegyűltek közösen feleveztek a csepeli pálya 1000 méteres
rajtja fölé, majd vissza a céltoronyig. Szokásos módon a Himnusz eléneklésével zárták a méltóságteljes megemlékezést.A létszám minden várakozásunkat felülmúlta, a Mekler László Ifjúsági Turisztikai
és Sport Egyesület 34 fővel vett részt ezen a megható eseményen

Kajakos csapatunk: Schrauf Zsombor , Pólai Botond, Adamov Adrián, Trencsánszki Violetta, Vince Petra, Oszvald Titán, Szrapkó
Barna, a Szarvas kupán vettek részt, és fantasztikus eredményeket értek el! Szeretnénk kiemelni Pólai Petrát aki III. helyen végzett
mini kajak egyesben, és ezzel megszerezte a Mekler László ITSE
első kajakos érmét! Gratulálunk mindenkinek csak így tovább!

1. hely Pittnauer Balazs 2000m
2. hely Darányi Viktor- Matis Axel- Besenyei Ádám 3x200m váltó
2. hely Matis Axel 2000m
3. hely Füri Roland- Rozbora Péter- Fényes Gergő 3x200m váltó
3. hely Fejes Dániel 4000m
3. hely Darányi Viktor 2000m
3. hely Matis Axel- Besenyei Ádám 1000m
4. hely Fejes Dániel 500m
4. hely Magyar Máte- Fejes Dániel 1000m
4. hely Fényes Gergő- Rozbora Péter 2000m
5. hely Besenyei Márk- Pittnauer Balázs 500m
5. hely Besenyei Márk 2000m
5. hely Petrovay Zsolt- Besenyei Ádám 4000m
6. hely Fejes Nóra- Vince Renáta 500m
6. hely Bódi Ákos 2000m
6. hely Fejes Nóra 2000m
6. hely Füri Roland 4000m
6. hely Petrovay Zsolt-Pittnauer Balázs- Fejes Kristóf 3x200m váltó
7. hely Fejes Kristóf 500m
7. hely Fejes Nóra 200m
7. hely Fejes Dániel 200m
7. hely Petrovay Zsolt 1000m
7. hely Fejes Kristóf 4000m
9. hely Fejes Kristóf 1000m
9. hely Petrovay Zsolt 500m
10. hely Vince Renáta 2000m
10. hely Pólai Petra- Tóth Zsófia- Trencsánszky Violetta- Orova Dorottya kajak 2000m
13. hely Botos Veronika,Vneck Larina, Nagy Edina, Jammoul Szuad 2000m
14. hely Botos Viktória, Botos Viràg, Botos Boglàrka, Jammoul Lulu 2000m
27. hely Pólai Botond- Adamov Adrián kajak 2000m
39. hely Schrauf Zsombor kajak 4000m
42. hely Oszvald Titán kajak 4000m

folytatás a 20. oldalon
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Szeretnénk kiemelni Pittnauer Balázst valamint Rozboza Péter-Fényes Gergő párost!
Balázs történelmet írva megszerezte a Mekler László ITSE első országos bajnoki címét!
A Fényes-Rozbora párosunk pedig 4. helyével kijutott a szeptemberben megrendezésre kerülő Felnőtt Maraton Világbajnokság
kölyök futamára, ahol több ezer ember előtt
tudják megmutatni tehetségüket! Fantasztikus eredmények ezek! Mindenkinek szívből gratulálunk az elért eredményekhez!
Csak így tovább! Hajrá MEKLER ITSE!!
Mekler Andrea
elnök

Németh Szabolcs
szakosztályvezető

Közreműködik a Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda

BAJNOKI ARANY A DTE FELNŐTT FÉRFI LABDARÚGÓINAK
Sajnos, hosszú-hosszú évek óta nem ért bennünket a labdarúgásban siker, de ez a szezon hozta azt az eredményt, amire
vártunk. A Megye III. Déli Csoportjában a DTE felnőtt férfi labdarúgó csapata bajnokságot nyert! Az edző váltás (ősztől a
felnőtt csapatot Patkó György irányítja), a tudatos felkészülések, a fegyelmezettség segítette a csapatot a sikerhez. Június 26-án a sportpályán tartotta a Dunavarsányi TE futball szakosztálya a záró rendezvényét, amelyen a bajnok csapaton
kívül a vezetőség, családtagok, szurkolók is részt vettek. Finom bográcsos vacsora és némi ital mellet értékelte mindenki
a mögöttünk álló szezont. Elhangzottak a tervek, meccsekről, átigazolásokról amelyekről a következő hónapban beszámolunk. A vacsora után jelképesen átadtuk az év egyik újdonságát, az öntözőrendszerrel kiépített élőfüves edzőpályát.
Minden bajnoknak a nyakába került az arany érem, és boldogan pezsgőztünk az I. helyezettnek járó serlegből. A fiúk
rögtön bemutatót tartottak foci tudásukból, és egyben kipróbálták a gyepszőnyeget. A feltételek adottak ahhoz, hogy a
futball csapat a Megye II. osztályban is megállja a helyét, és jövő ilyenkor is jó eredménnyel zárjuk az idényt. Hajrá DTE!
DTE vezetősége

A bajnok csapat névsora:
Antoni János
Ábrahám Zsolt
Bathó Ákos
Bathó Károly
Ernszt Roland
Faragó Krisztián
Farkas Tamás
Forgó Rajmund
Gyalog Zoltán
Jónás Barnabás
Kalmár Gergely
Kardos József
Kiss Ádám
Kovács Márton
Lázár Róbert
Molnár Dávid
Molnár Martin
Molnár Krisztián
Pirisi Dániel
Pöttendi József
Somogyi Sándor
Schubert Roland
Szűcs Tamás
Vörös Zoltán

A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk..
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Közérdekű telefonszámok

Városgazdálkodási Kft. (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu
ORVOSI ÜGYELET
Tanácsadás várandós anyák
részére:Cs:13-15
Medical-Provisor Kft.
Csecsemő, gyermek,
Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
ifjúsági tanácsadás: Sz: 9-11
amennyiben a helyi szám nem elérhető:
Fogorvosi rendelők
06/1-301-6969
Vörösmarty u. 51.
Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és
06/24 483-213
ünnepnapokon: folyamatosan.
Dr. Csúz Antal és
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Dr. Fejes Zsuzsanna
Dr. Kun László háziorvos
Fogszabályzás: Dr. Róth József
06/70 382-3662
Nagyvarsány, Petőfi ltp. 4.
Egészségház fsz. 32.
06/24 534-576
rendelési időben 06/24 483-124
Dr. Fejes Zsuzsanna
Rendelés: H, K:7.30-11;
Kincsem Gyógyszertár
Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
06/24 534-350
Erőspusztán: Cs:13-14
Szakorvosi
Dr. Schäﬀer Mihály háziorvos
Rendelőintézet, Gyártelep
(helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):
06/24 406-010, 06/24 406-012,
Egészségház I. em. 51.
06/24 406-014
Rendelés: H: 15-17; K: 13-14;
Weöres Sándor
Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
Napköziotthonos Óvoda
Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
06/24 472-464
06/70 337-3339
Árpád Fejedelem
Egészségház I. em. 51.
Általános Iskola
rendelési időben 06/24 521-125
06/24 511-150
Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
Erkel Ferenc Művészeti Iskola
Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
06/24 534-505
Dr. Kováts Lajos háziorvos
Gyermekjóléti és
06/20 921-2860
Családsegítő Szolgálat
Petőfi lakótelep 4.
06/24 483-352
rendelési időben 06/24 534-575
Magányos Időseket Segítő
Rendelés: H:16-18; K:8-10;
Alapítvány
Sz:13-15; Cs, P:13-15
06/24 486-023
GYERMEKORVOSOK
Okmányiroda-Dunaharaszti
Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
06/24 531-480, 06/24 531-481
rendelési időben 06/24 473-054
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
06/30 987-2850
Egészséges tanácsadás: K:13-14;
Petőfi
Művelődési Ház
Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
06/24 534-250
Dr. Rácz Ildikó Egészségház,
Polgármesteri Hivatal
Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó)
06/24 521-040
0624/521-124
Polgárőrség
Gyermekorvosi rendelés:
Közbiztonsági iroda
H,K,Cs,P: 12-14
06/24 483-279
Sz: 8-9 egészséges tanácsadás, valamint
Rendőrség Körzeti Megbízott
9-11-ig gyermekorvosi rendelés
06/20 489-6753, 06/24 518-680
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
Ispánné Szatmári Ibolya
Gyóni Géza u. 5.
területi védőnő
06/24 472-125
Egészségház fsz. 12.
Közterület-felügyelő
06/24 521-121, 06/20 266-5109
Doktor János
Tanácsadás várandós anyák
06/70 938-2905
részére: H:14-16
Mezőőr – Schipek Sándor
Csecsemő, gyermek,
06/70 382-3660
ifjúsági tanácsadás:K:10-12
GYEPMESTER
Kovácsné Zelenka Ágnes
06/20 964-3025
területi védőnő
Posta 06/24 484-190
Egészségház fsz. 12.
Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
06/24 521-121, 06/20 266-4652
Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
Tanácsadás várandós anyák
DPMV ZRT.
részére: Sz: 14-16
(víz- és szennyvízszolgáltatás)
Csecsemő, gyermek,
Vörösmarty u. 149.
ifjúsági tanácsadás:P:10-12
06/24 483-128
Fonyóné Tóth Cecília
MULTI-DH Hulladékkezelő
területi védőnő
Nonprofit Kft.
Petőfi ltp. 4.
Dunaharaszti, Fő út 152.
06/20 266-4332
06/1 286-2546
Tanácsadás várandós anyák
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
részére:Sz:10-11
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
Csecsemő, gyermek,
KIRENDELTSÉGE
ifjúsági tanácsadás: Sz:11-12
Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
Egészségház fsz. 12.
Hatósági: 0620/249-42-18
06/24 521-121
Közvilágítás hibabejelentés
Tanácsadás várandós anyák
06/40 980-030
részére:K:14-15
Gyertyaláng Kegyeleti Kft.
Csecsemő, gyermek,
06/30 378-5116
ifjúsági tanácsadás: K: 15-16
Református Egyházközség
Ráczné Géczi Krisztina területi
06/24 484-452
és iskolavédőnő
Római Katolikus Plébánia
Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
06/24 472-017
06/70 339-8787
Ráckvei Földhivatal
Egészségház fsz. 12.
06/24 519-300, 519-310
06/24 521-121
Fax: 06/24 519-301
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Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,
gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
Redőny, reluxa készítés, javítás garanciával
Tel.: 06-20-3642383
Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!
Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!
Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.
Tel.: 06/20-922-0552
TV, monitor, mikro javítás! Tel: 06/30-948-0412
Gál Károly
Móksha teadélután egy csepp harmónia.. Tájékoztatás mókshacseppről, beszélgetés a tapasztalatokról minden héten
csütörtökön 18:00 órakor. Szeretettel és nyitottsággal várunk
minden kedves érdeklődőt. Elérhetőség:
Deákné Tóth Edit Dunavarsány, Határ út 26.
Telefon:06/20-479-4600
Megbízható, nagy múltú cégünk Dunaharaszti telephelyről
áruterítés céljából teherautósofőröket keres. Heti öt nap,
átlag 40 óra, állandó nappali műszak. Alapfeltétel: „C”típusú
jogosítvány, GKI-kártya. Részletekről érdeklődni lehet:
30/823-78-75-ös telefonszámon.
Házak, kertek karbantartását vállalom. Tel:70/547-46-11
Pintér Ferenc
BÖLCSÖDE!? www.dunavarsányigyerkőcde.hu
Tel:30/924-80-87
Gondozónőt keresek kicsi gyerekekhez 4 órás munkakörre.
Tel:30/924-80-87
Férfi munkaerőt keresünk a Dunavarsányi Ipari
Parkba!!! Felvételhez szükséges:”B” jogosítvány, erkölcsi
bizonyítvány, önéletrajz, életkor: 20-40 év. Jelentkezés:
9-13h-ig, Dofe Kft. Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8.
Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
Takarítókat azonnali kezdéssel felveszünk.
Tel:70/568-14-55, 30/393-89-83

SZÜLŐK, FIGYELEM!
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Családi
Napközijének Bambi és Törpikék csoportjába
szeretettel várjuk a dunavarsányi szülők
gyermekét/gyermekeit másfél évestől
három éves korig.
Kérjük, látogassa meg városunk központjában,
az óvoda szomszédságában működő otthonos,
gyermekközpontú, az óvodára
felkészítő intézményünket.
Jelentkezés:
Személyesen, a hét minden munkanapján
9-16 óra között Véghné Komáromi Márta
intézményvezetőnél.
Cím: Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 19.
(Arany János utcánál)
Tel: 06/24 473-003, 06/30 994-8510.

Hirdetések

Hirdetések
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DU-NÁD KFT.
BETONÜZEM ÉS TÜZÉP TELEP
Cím: Dunavarsány, Vörösmarty út 2434/3
(kisvarsányi OIL Benzinkúttal szemben)
Tel: 30/969-1124, 30/385-4385
Nyitva tartás: H-P:7:00-17:00 Szo:7:00-12:00
Téli nyitva tartás: H-P:7:00-16:00 Szo:7:00-12:00
Email:dumix@citromail.hu
-MIXER BETON			

-ZSALUKŐ 15/20/25/30/40

-CKT				

-PILLÉR ZSALUKŐ 20/25/30/40

-FÖLDNEDVES BETON		

-FALAZÓ ELEM 10/20/30

-ESTRICH BETON		

-TÉGLA/LEIER,B-30,KISMÉRETŰ

-SZÁLLÍTÁS, DARUZÁS		

-YTONG 5/10/30

-GÉPI FÖLDMUNKA		

-ÁTHIDALÓ 1,00/1,25/1,50/1,75/2,00

-SÓDER, HOMOK		

-FÖDÉMGERENDA

-TERMŐFÖLD, MURVA		

-JÁRDALAP 35/40/50

-CEMENT, MÉSZ		

-GYEPRÁCSKŐ

-CSEMPERAGASZTÓ többféle

-NÖVÉNYTÁMFAL

-VAKOLÓ, FALAZÓ HABARCS

-KERTI SZEGÉLY

TÉRKÖVEK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
(több mint 100 féle)
ÁLLANDÓ TÉRKŐ AKCIÓ!
SZÜRKE TÉRKÖVEK 1.850.-/m2 (37.-/db.)-tól!

BARABÁS TÉGLAKŐ (5cm piros-sárga):
2.590.-/m2 (74.-/db.)
-KERTI SZEGÉLY (szürke) 500.- /db.
-DÍSZKÖVEK 300.-tól /kg.
-CEMENT 825.-/zsák (25kg)
-MÉSZ 1.250.-/zsák (50kg)
-CSEMPERAGASZTÓ 1.050.-tól /zsák (25kg)

Az akció nem teljes körű, érdeklődjön a telephelyünkön!

PARTNER KAPCSOLATOK:
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT,BAUMIT KFT,BETONEPAG KFT,DO-BETON KFT,DUNA-DRÁVA CEMENT KFT,
ÉSZAKMAGYAR TÉGLAIPARI KFT,KK KAVICSBETON KFT,LEIER HUNGARIA KFT,SAKRET-HUNGARIA BT,
SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG KFT,XELLA MAGYARORSZÁG KFT.

