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Városunk képekben - a Weöres Sándor Óvoda felújított udvara 
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Gergőné Varga Tünde polgármester a Városháza ünnepélyes átadóján elhangzott beszéde

19 órától szeretettel várunk mindenkit 
az új Városháza mellett felállított színpadon
a Csík Zenekar  koncertjére!

Tisztelt Alelnök Úr, Tisztelt Képviselő Urak, Tisztelt 
Meghívott Vendégeink és Kedves Dunavarsányi 
Polgáraink!

Hiszem, hogy nem tűnnek nagy szavaknak, amit 
mondok, de egy történelmi esemény részesei va-
gyunk a mai napon. Több helyen ünnepeltek az el-
múlt két hétben, hiszen 25 éve, szeptember 30-án 
voltak az első önkormányzati választások. Párhuzamot 
vonva a 25 évvel ezelőtti megoldandó feladatokkal 
(egészséges ivóvíz minden háztartásba, gáz, telefon, 
csatorna beruházás - hogy csak a legfontosabbakat 
említsem a múltból), legalább olyan fontos és nagy 
jelentőségű döntést kellett hozni az 1990-ben a tele-
pülés által megválasztott első polgármesternek és a 
képviselőknek, mint 2013-ban az akkori vezetésnek 
a hivatal újjáépítése ügyében. Örülök, hogy az ön-
kormányzatiság 25 éves évfordulóján én adhatom 
át városvezetőként ezt az új épületet, aki akkor még 
képviselőként dolgoztam Dunavarsány fejlődéséért.  

Meghatódva lépkedtem ide az új Városháza épülete 
felé és gondolatban lepörgettem az elmúlt két év 
történéseit. Mindez azt jelenti, hogy ennyi idő alatt 
jutottunk el a tervezéstől az előkészítő munkán és a 
kivitelezésen át a befejezésig. A Városháza épületének 
újjáépítése minőségi változás Dunavarsány életében. 
Az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül vá-
rosunk, minden épületünket felújítottuk, korszerűbbé 
tettük. A Polgármesteri Hivatal épülete egyre elavul-
tabbá és veszélyesebbé vált, és valljuk be, nem volt 
méltó fejlődő, szépülő településünkhöz. De mindezek 
az érvek kevésnek bizonyultak volna akkor, ha a 2013-
as vezetés nem találja meg az újjáépítéssel összefüggő 
minden kiadás, vagyis nettó 350 millió forint forrását 
a költségvetésben. Tudnunk kellett, hogy a telepü-
lésen működő cégek által befizetett adók befolynak 
és elégnek bizonyulnak. Ez nagyon nagy felelősség, 
hiszen az építkezés mellett az egész várost folyama-
tosan üzemeltetni is kellett. Az akkori képviselő-tes-
tület mert nagyot álmodni és 2014 novemberében 
megkezdődhetett a régi épület bontása. Az építkezés 
is elindulhatott korábban a tervezettnél, így általában 
az ütemtervnek megfelelően haladtak a munkák. 

Szinte napról-napra alakult ki szemünk előtt ez az 
impozáns épület, lassan kirajzolódva egyszerű, de 
mégis különleges környezetébe illeszkedő egye-
di megjelenésével. A ház „C” alakú épülettömege 
kétféle. A külső érkezési oldalával az utcák és a sze-
mélyzeti parkolók felé a homlokzatépítés illesz-
kedni próbál egy kisváros jellemző arculatához, 
ezzel szemben a belső homlokzati sík formavilága, 
oszlopos rendje megidézi az átriumos házak varázsát. 

Néhány számadat a Városházáról: a ház beépített nettó 
alapterülete 913 m², amely földszinti és tetőtéri helyi-
ségekből áll. 637 m² zöldfelület lett kialakítva körben, 
illetve az átrium ölelésében, amely barátságossá, ottho-
nosabbá teszi a hivatalt. Az épületben helyet kapott – a 
vezetői blokkon, a recepción, a különböző osztályokhoz 
tartozó irodákon, tárgyalótermeken, az irattárakon, a ki-
szolgáló helyiségeken kívül – a különleges, jurta-szerű 
díszterem, amely a város életét meghatározó döntések 
megszületésének helyét teszi rangossá. Helyet kapott 
még a házban egy nemzetiségi iroda, az országgyű-
lési képviselői iroda és egy kiadható üzlethelyiség is. 

Bízunk benne, hogy Bóna Zoltán – volt polgármeste-
rünk, jelenlegi országgyűlési képviselőnk, aki döntésre 
vitte az épület megvalósítását – szívesen fog itt tartóz-
kodni, és Dunavarsány további fejlődését szem előtt 
tartva hoz majd munkája során pozitív döntéseket ér-
dekünkben. Összesen 32 parkoló szolgálja az autóval 
ide érkező dolgozók és ügyfelek biztonságos megállá-
sát, telken belül 16 és közterületen is ugyanennyi. Ter-
mészetesen az épület földszinti része akadálymentes, 
megközelítése érdekében rámpát alakítottunk ki. A gaz-
daságos üzemeltetést szolgálja a délnyugati homlok-
zat tetősíkjára felhelyezett 78 db napelemtábla, amely 
egyelőre első, de remélem nem az utolsó önkormány-
zati épületünkre került fel takarékos megoldásként.

A napelemek fedezik a hivatal elektromos energia 
szükségletének közel 90 %-át. A XXI. század mai tech-
nikai kommunikációs, valamint telekommunikációs 
eszközei segítik a dolgozók gyorsabb és hatékonyabb 
munkáját. A képviselő-testületi ülések szavazását már 
integrált szavazási rendszer szabályozza, amely a ven-
dégek számára is látható és érthető lesz. Az ügyeiket in-
téző lakosokat modern ügyfélhívó rendszer irányítja az 
ügyintézőkhöz. Mindenki számára jól olvasható és de-
koratív tájékoztató táblák kihelyezése történt meg az új 
hivatalban. Mindezek az új megoldások önökért, duna-
varsányi lakosokért vannak, bízunk benne , hogy a jövő-
ben gyorsabb, hatékonyabb ügyintézésben lesz részük.

Tisztelt Vendégeink!

A tervezés elején várakozással telve vártuk az első rajzo-
kat, látványterveket, hogy milyennek is álmodjuk meg 
a jövő Városházáját. Amikor már kezdtek kialakulni 
az épületrészek, a formák, az építészeti megoldások, 
akkor jöttek az ötletek. Sok-sok órán át egyeztettünk 
kisebb, nagyobb közösségekben, hogy a legjobb 
megoldások valósuljanak meg. Azután akkor, amikor 
már az építkezés folyt és láttuk az épületet kialakulni, 
újabb gondolatok fogalmazódtak meg. Dicséretes, 
amikor például egy közösség vagy magánszemély érzi 
úgy, hogy valamit ő is szeretne adni az új Városházá-
nak, azon keresztül a lakosságnak. Így volt ez akkor is, 
amikor a Dunavarsányi Lányok Asszonyok közössége 
-  akik 20 éve ennek az aktív civilszervezetnek tagjai - 
megszavazták, hogy az évente hagyományosan meg-
rendezett báljuk bevételéből egy köztéri órát vesznek. 
Ez a felajánlás megtörtént, hosszas egyeztetések után 
az óra, mint láthatják és hallhatják, felkerült a ház 
homlokzatára. Azt, hogy hallhatják is majd a jövőben,  
Surányi Tibor önkormányzati képviselő úrnak köszön-
hetjük, aki ennek megvalósításáért minden technikai 
eszközt felajánlott és beépített. Köszönjük a LAK-nak és 
Surányi úrnak az óra felajánlását. Meglepetésképpen 
átadó ünnepségünk végén lejátsszuk díszpolgárunk, 
Könözsi László tanár úr által komponált úgynevezett 
Banyainduló dallamait. Megfogalmazódott a képvi-
selő-testület tagjaiban az is, hogy az új épület előtt 
egy nagyobb és látványosabb Kossuth-szobor legyen. 

folytatás a 4. oldalon
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A  2015. augusztus 24-ei rendkívüli és a szeptember 22-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai

A képviselő-testület hozzájárulását adta Dunavarsány Város Önkormány-
zata és intézményei, valamint a közvilágítás vonatkozásában a villamos 
energia szabadpiaci megvásárlásának érdekében csoportos közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához, továbbá felhatalmazta a polgármestert a közbe-
szerzési eljárás lefolytatására vonatkozó egyedi megbízási szerződés és 
szindikátusi szerződés aláírására. Saját részéről jóváhagyta a csoportos 
energia beszerzési tagság fenntartására vonatkozó csatlakozási szándéknyi-
latkozatot, és felhatalmazta a polgármestert a csoportos energia beszerzési 
eljárás lefolytatását követően az energia kereskedelmi szerződés aláírására.

A képviselő-testület megállapította, hogy a „Dunavarsány Város Árpád Fejede-
lem Általános Iskola épületének gázkazán korszerűsítése és fűtőtest felújítá-
sa” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot tevő Kinamé Kft. (2360 Gyál, Toldi M. 
u. 45.), és felhatalmazta a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

A  2015. július 28-ai és az augusztus 24-ei rendkívüli képviselő-testületi ülések határozatai
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Petőfi Művelődési Ház és Városi 
Könyvtár által gyűjtött 499.500,- Ft. közcélú adomány felhasználására együtt-
működési megállapodást köt, amelynek keretében átadta a teljes összeget 
az Összefogás a Fiatalokért WILLPOWER Tánc és Sport Egyesületnek a Cset-
falváról érkezett gyermekek augusztus 17-21. közötti táboroztatási költsége-
inek fedezetére. Felkérte az egyesületet, hogy a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi 
Bizottság soron következő ülésén számoljon be az összeg felhasználásról, és 
felhatalmazta a polgármester az együttműködési megállapodás aláírására.

A képviselő-testület Honti Annát határozatlan időre kinevezte a Dunavarsány 
Város Önkormányzat által működtetett Weöres Sándor Óvoda közalkalma-
zottjává. Ezzel egyidejűleg Honti Annát megbízta az intézményvezetői (ma-
gasabb vezetői) feladatok ellátásával, határozott 5 éves időtartamra, 2015. 
szeptember 1. napjától 2020. augusztus 15-ig. Honti Anna illetményét az Nkt. 
7. számú mellékletében foglaltak szerint állapította meg, vezetői pótlékát az 
Nkt. 8. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével az illetményalap 
40 %-ában határozta meg. Felkérte a polgármestert, hogy az intézmény-
vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

A képviselő-testület megállapította az önkormány-
zati köztemetők 5 éves, határozott időtartamra 
szóló kegyeleti közszolgáltatási feladatainak el-
látásáról szóló beszerzési eljárás eredményét: a 
nyertes az Elohim Kft. (2351 Alsónémedi, Nap utca 
2.) lett, továbbá felhatalmazta a polgármestert a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az adásvételi 
szerződések megkötéséhez szükséges jogi feltételek 
teljesülése esetén az ingatlan szakértő által elkészí-
tett értékbecslések keretei között maximum bruttó 
37.000.000,-Ft összeghatárig szeretné megvásárolni 
tulajdonosaitól a Dunavarsány 107/10 hrsz-ú kivett 
szórakoztató központ és udvar megnevezésű, 94 m²-
nagyságú, a 108/2 hrsz-ú kivett szórakoztató központ 
és udvar megnevezésű, 919 m² nagyságú, a 95 hrsz-ú 
kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1094 m² nagysá-
gú ingatlant 1/2 tulajdoni hányadát, illetve a 96 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, 299 m² nagy-
ságú ingatlant. Felhatalmazta a polgármestert az adás-
vételi szerződések aláírására, a földhivatal előtti eljárás 
lefolytatására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére utólagos beszámolási kötelezettséggel. 

A képviselő-testület elfogadta a megállapodást a 
CO-MEDI-CATUS Kft.-vel október 1-jétől határozat-
lan időtartamra a III. számú háziorvosi körzetben 
a betöltetlen praxis helyettesítéséről és felhatal-
mazta a polgármestert a megállapodás aláírására.

A képviselő-testület saját részéről elfogadta a Dunavar-
sányi Polgárőr Egyesület és a Majosházi Polgárőrség 
közötti együttműködési megállapodást és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozni 
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. 
évi fordulójához. Felkérte a polgármestert, hogy a 
csatlakozási nyilatkozatot legkésőbb 2015. október 
1-jéig küldje meg az Emberi Erőforrás Támogatáske-
zelő részére. Az „A” és „B” típusú pályázati kiírást az 
önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos 
módon legkésőbb 2015. október 5-ig közzéteszi.

A  képviselő-testület elfogadta a Kalán Róbert fejlesz-
tővel a Dunavarsány, 061/11-061/25 hrsz-ú területre 
tervezett lovardára a Településrendezési Szerződést, 
és felhatalmazta a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására.

A képviselő-testület elfogadta a MA-DUN Investment 
Kft. fejlesztővel kötött Településrendezési Szerződést 
a Dunavarsány, 5501-5519 hrsz-ú Tókörnyék fejlesz-
téséről és felhatalmazta a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására.

A Képviselő-testület elfogadta a Településrende-
zési szerződést, amely Hoffer Eleonóra Mónika és 
Széles Orsolya fejlesztővel kerül megkötésre a Du-
navarsány, 076/33 hrsz-ú ingatlan részterület lakó-
területi fejlesztésre vonatkozóan, és felhatalmazta 
a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Ipari Park 
Szolgáltató Kft. fejlesztővel kötött Településrendezési 
Szerződést a Dunavarsány, 5041/2 hrsz-ú útról és felha-
talmazta a polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

A Képviselő-testület elfogadta a Településrende-
zési szerződést, amely a Rukkel-tó Kft. fejlesztő-
vel kerül megkötésre a Dunavarsány, 016/221 
hrsz-ú és 012/6 hrsz-ú területen a Rukkel-tó 
környezetére vonatkozóan, és felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

A képviselő-testület előzetesen elfogadta a Dunavar-
sány településfejlesztési és településrendezési eszkö-
zei felülvizsgálatához és részleges módosításához ké-
szült önkormányzati egyeztetési anyag jóváhagyandó 
Dunavarsány Településszerkezeti Terv, illetve Dunavar-
sány Építési Szabályzata és az annak mellékletét ké-
pező Szabályozási Terv munkarészeit, felhatalmazta a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület döntésével kezdeményezte az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 036/40, 
036/51 és 036/56 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanok

övezeti besorolását Lke és Zkp övezetről erdőöve-
zetre (Eg). Felajánlotta a Dunavarsány Ipari Park 
Szolgáltató Kft. részére az ingatlanokat erdősítésre.

Elfogadta a területhasználati szerződés tartalmi 
elemeit és felhatalmazta a polgármestert a terület 
használatáról a szerződés aláírására. Vállalta, hogy 
az 5 év után megvalósult és átvett erdőt gazdálko-
dásra átadja a Pilisi Parkerdő Zrt. Ráckevei Erdésze-
tének, amennyiben az erről szóló megállapodás 
megkötéséhez szükséges jogi feltételek teljesülnek. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavarsány 
Városháza épületének kivitelezése tárgyú beruhá-
zás keretében pótmunkákat kíván megvalósítani. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a pótmunkák 
tekintetében a Kbt. 94. § (3) bekezdés b) pontja sze-
rinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos köz-
beszerzési eljárást indítson, az eljárás eredményét 
megállapítsa és a nyertes ajánlattevővel a vállalko-
zási szerződést aláírja a képviselő-testület utólagos 
tájékoztatásának kötelezettségével. A pótmunkákra 
legfeljebb 8.500.000,- Ft + ÁFA összegben fedezetet 
biztosított a 2015. évi költségvetés tartalékának ter-
hére. Megbízta a hirdetmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a KPG 
Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, 
Malom u. 18.) 250.000,- Ft + ÁFA összegben a vásárolt 
közszolgáltatás költséghely terhére, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

A képviselő-testület a Dunavarsányi Polgárőr Egye-
sület tulajdonában lévő személygépkocsi javítta-
tását 210.000 Ft-tal támogatta a 2015. évi költ-
ségvetés tartalékának terhére és felhatalmazta a 
polgármestert a Támogatási Szerződés aláírására. 

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Duna-
varsány Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
3201 helyrajzi számú, természetben 2336 Dunavar-
sány, Domariba sziget 3201 hrsz. alatt található in-
gatlant az 1270. sz. Nautilus Vízicsapat székhelyként 
bejegyeztesse a Budapest Környéki Törvényszéknél 
azzal, hogy a vízicsapat az ingatlan felett tulajdono-
si, illetve egyéb vagyoni jogokat nem gyakorolhat.

Tá j é ko z t a t ó  a  kö z m e g h a l l g a t á s ró l

Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete szeptember 15-én tartotta az idei második közmeghallgatást a nagyvarsányi Petőfi Klubban. Először 
Bóna Zoltán országgyűlési képviselő számolt be a település, a választókerület, a térség életét érintő kormányzati támogatásokról, a Dunavarsányt érintő, uniós 
forrásból történő fejlesztésekről, valamint a Szigetszentmiklósi Közigazgatási Centrum építéséről. Mint jelezte, az intézményt várhatóan a jövő év őszén adják át. 

Ezután Kovácsné Szabó Márta őrsparancsnok arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Dunavarsány - két másik településsel együtt - 2015. jú-
lius 1. óta a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz tartozik, ezért ezentúl a különböző bűncselekmények ügyében, illetve szabálysér-
tési eljárás lefolytatásához, a fegyverviselési engedély, vagyonőr-engedély ügyintézéséhez nem a Ráckevei, hanem a Szigetszentmiklósi 
Rendőrkapitányságra kell bemenni. Jelezte: a különböző beadványokat a helyi őrsön is átveszik, és  a feljelentést is megtehető Dunavarsányban. A tájékoz-
tató után válaszolt a – leginkább a személyi biztonságot, a közlekedési helyzetet, illetve a közlekedésbiztonságot érintő – lakossági felvetésekre, kérdésekre.

A lakossági fórum második részében Gergőné Varga Tünde polgármester tájékoztatóját hallgatták meg az elmúlt időszak legfontosabb közösségi eseményeiről, 
az elért eredményekről, a fejlesztésekről, az önkormányzat pénzügyi-gazdasági helyzetéről és a jövőbeli tervekről. Végezetül mintegy másfél órában a lakosok ál-
tal felvetett, a közösséget, a mindennapi életet érintő ügyek, problémák, észrevételek megtárgyalása következett. A felszólalók a következő témákat érintették:

- aláírásgyűjtés egyéni kezdeményezése a Volán Zrt.-hez annak érdekében, hogy a napközi-otthonos iskola épületéhez közelebb     
 biztosítsa a Nagyvarsányból napi rendszerességgel utazó iskolások le-és felszállását;
- a Bartók Béla út és a Béke utca sarkán lévő aszfalt hibáinak kijavítása;
- a nagyvarsányi óvoda előtti füves terület és az árkok tisztántartása; 
- a parlagfű irtása; 
- a régi Nádas-söröző melletti közlekedési helyzet javításának, a bozótos, gazos területek lenyírásának szükségessége, a Duna-parti sáv    
 útszéleinek megtisztítása a közlekedés biztonságának növelése érdekében;  
- a víz-és szennyvíz alapdíj-fizetésének indokoltsága Dunavarsányban; 
- a kátyús utak állapotának javítása; 
- az Ibiden Hungary Kft. gyára által kibocsátott, zavaró hang- és szaghatások kivizsgálása;  
- az új sportpálya túl erős megvilágítása;  
- egyes helyeken a szennyvízelszívó vákuum berendezés gyakori műszaki hibája; 
- a Mami Vendégház és a Taksony Vezér Híd közötti, Duna-parti terület rendezése; 
- felnőttek részére sportolására is alkalmas, szabadtéri közösségi hely kialakítása Nagyvarsányban; 
- köszönetnyilvánítás a kamerarendszer telepítéséért és a sürgősségi útjavításokért. 

A kérdéseket a polgármester, jegyző, a képviselők, és a hivatal jelenlévő osztályvezetői válaszolták meg. A további intézkedéseket igénylő ügyekben az érintettekkel 
az önkormányzat folyamatosan tartja a kapcsolatot.  

Ezt az ötletet is hosszú egyeztetések követték, míg 
megkezdődhetett az alkotás megvalósítása. Külön 
öröm számunkra, hogy egy helyi fiatalember, im-
már szólíthatom művész úrnak, Szabó Zoltán kiváló 
érzékkel és művészi alázattal alkotta meg Kossuth 
Lajos mellszobrát, amelynek bronzba öntött alakját 
szintén most fogjuk felavatni. A régi hivatali épület 
falán is volt egy Kossuth-dombormű, amely a ma-
gyar államférfi halálának 100. évfordulójára, a Du-
navarsányi Művelődési Oktatási és Sport Alapítvány 
adományaként került föl. A dombormű szintén méltó 
helyre kerül vissza, a díszterem bejáratának falát fog-
ja a jövőben díszíteni. Itt mondok köszönetet Szabó 
Zoltán szobrásznak és az Alapítvány kuratóriumának. 

Tovább folytatva az emlékezés fölajánlásait, a Du-
navarsányi-délegyházi Református Egyházközség 
kérte, hogy emlékezzünk meg a Városháza át-
adásával egyidejűleg Szilágyi Károlyról, aki Du-
nakisvarsány első jegyzője és az önálló közigaz-
gatás megszervezője volt a II. világháború után. 
Szívesen tettük ezt. Az Ő emlékét hivatott megőrizni 
az a márványtábla, amelyet szintén a díszterem előtti 
falra helyeztünk el. Köszönjük dr. Bóna Zoltán nagy-
tiszteletű úrnak és a presbitériumnak a felajánlást. 

Ahhoz, hogy a Városháza épülete ma, 10 hónap 
munkájával 100 %-osan elkészült, nagyon sok em-
ber és cég összehangolt együttműködése kellett. 
Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a tervező 
Triskell Kft.-nek, azon belül Horváth Zoltán vezető 
tervezőnek, a kivitelezési munkát elvégző KINAMÉ 
Kft-nek, azon belül Kis István ügyvezetőnek, Fazekas 
Miklós műszaki ellenőrnek. Köszönet illeti a 2014-ig 
regnáló képviselő-testületet és Bóna Zoltán koráb-
bi polgármestert, valamint a jelenlegi képviselőket.

Külön köszönetemet fejezem ki a Polgármesteri Hi-
vatal azon osztályainak és dolgozóinak, akik ebben 
a két évben a legtöbbet tették azért, hogy minél 
előbb és zökkenőmentesebben érjenek véget a be-
ruházási munkák. Tyukodi-Bihari Zsuzsanna aljegyző, 

dr. Szilágyi Ákos jegyző és a Beruházási és Műszaki 
Osztály dolgozói végigszervezték, asszisztálták és fel-
ügyelték az építkezés a berendezkedés és a költözések 
folyamatát.

Az utolsó simítások még folytatódnak,  főleg a költözés 
munkálatai következnek. Lassan minden a helyére kerül, 
és bízunk benne, hogy november 2-án, hétfőn már itt, 
az új Városháza épületében fogadhatjuk ügyfeleinket.

Kedves Dunavarsányi Lakosok!

Szeretném megköszönni mindannyiuknak a türelmet, 
a megértést, amit az építkezés ideje alatt tanúsítottak. 
Sokszor kellett a Kossuth Lajos utcában akadályokat 
kerülgetni, lezárt utcát kikerülni, vagy türelmesen 
várakozni egy-egy munkafolyamat befejeződéséig. 
Úgy gondolom, megérte a várakozás, hiszen erre az 
épületre végre büszkék lehetünk. Tíz évvel a várossá 
válásunk után méltó Városházája lett Dunavarsánynak. 
Vigyázzunk rá, szeressük, hiszen a miénk és értünk van, 
használjuk városhoz méltó polgárokként!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 

Gergőné Varga Tünde
polgármester

folytatás a 3. oldalról
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2 0 1 5 .  s z e p t e m b e r é b e n 
s z ü l e t t e k :

Sályi Gergő szeptember 6. 
Szládovics Apor szeptember 8. 
Vajkai Emma Katalin szeptember 8.
Szilvay Cecília szeptember 10.
Szilvay Emília szeptember 10.
Farkasvölgyi Domonkos szeptember 11. 
Zimmerman Zsombor szeptember 15. 
Bálint Júlia Anna szeptember 17. 
Zágonyi Merse szeptember 26.

Hegedűs Bálint május 21.
Csikós Lilla július 9.
Kiss Hanna augusztus 29.

2 0 1 5 .  s z e p t e m b e r é b e n
e l h u n y t a k : 

Tuzy Gábor élt 26 évet
Minda Sándor Tamás élt 58 évet
Knul Istvánné élt 80 évet
Nagy Sándor Ferencné élt 54 évet
Tóth Vilmos élt 85 évet

Bálint Jánosné     -június-       élt 96 évet

2 0 1 5 .  s z e p t e m b e r é b e n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Janvári László - Vőneki Szilvia
Szabó János - Újvári Alexandra

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindenkinek megköszönjük, aki bármilyen for-
mában kifejezte együttérzését és osztozott bá-
natunkban, férjem Szabó Csaba elhunyta mi-
att. A nagyon nehéz időszakban jól esett látni 
és érezni, milyen sokan tisztelték és szerették 
Csabát. Megköszönjük Ullmann Józsefnének és 
vele együtt a Lányok Asszonyok Klubjának , dr. 
Kun Lászlónénak és csapatának, Bakos And-
rásnak, Surányi Györgynek , valamint Duna-
varsány Város Önkormányzatának segítségét.

Szabó Csabáné és családja.

Köszönetet mondunk azoknak, akik Százados Béla 
temetésén részt vettek, velünk éreztek ezekben a 
nehéz időkben. 

Tisztelettel: Százados család

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő 
fogadóórája Dunavarsányban, a Városházán:

2015. november 10-én kedden 16.00-órától.

Bejelentkezés és időpont egyeztetés a 
06-70/3765956-os telefonszámon 

Janzsó Zsuzsannánál.

Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.

Papírgyűjtés az óvodában
 Óvodánkban felmerült egy ötlet: szervezzünk papírgyűjtést!  A 
szülői értekezleten az egyik apuka felajánlotta: kedvező áron tud-
ná az összegyűjtött papírt felvásárolni és elszállítani. A kezde-
ményezésnek két pozitív oldala és hozadéka is van: növeli az 
óvoda anyagi forrásait és ráébreszti a gyermekeket a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságára. Örömmel tudok beszámolni arról, hogy 
szeptemberben végül 2620 kg papírt gyűjtöttünk össze 55200 Ft. 
értékben. A sikerre való tekintettel november 16-20 között megis-
mételjük, megszervezzük, ezen kívül folyamatosan gyűjtjük a fémdo-
bozokat is. Az kapott pénzt mindkét esetben a gyerekekre fordítjuk. 

Ezúton is köszönjük a szülők önzetlen segítségét!

Weöres Sándor Óvoda

Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapján

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
a jelenlegi, 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 38. szám alatti épü-
letében 2015. október 26-án (hétfőn) 16 óráig várja az ügyfeleket. 

2015. október 26-án (hétfőn) 16 órától október 30-ig (péntek) 
zárva tart költözés miatt.

2015. november 2-án (hétfőn) 13 órától változatlan  
ügyfélfogadási időben, az új Városháza épületében, a 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18. szám alatt várjuk 

a kedves ügyfeleket.

Szíves megértésüket köszönjük!

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Re n d e l e t e k :
A Képviselő-testület megalkotta: 

- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét,

- az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét,

   a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét,

- a gyermek és a szociális étkeztetés intézményi térítési díjairól szóló 14/2015. (IX. 23.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város honlapján (www.dunavarsany.hu).

 Az elmúlt évek folyamán Dunavarsány közigazgatási 
területén a szúnyoggyérítési feladatokat a Ráckevei 
kistérségi településekkel együttműködve Sziget-
szentmiklós Város Önkormányzata végezte. 2015-től 
ezzel a feladattal a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg, 
amely a szervezésre és lebonyolításra a SZEMP Air 
Konzorciumot, mint kivitelezőt és a Pannon-Bio-Ka-
libra Konzorciumot, mint szakértőt választotta ki.Az 
idén a szokatlanul korai meleg időjárás miatt már 
áprilisban szükségessé vált az első gyérítés, ame-
lyet a nyár folyamán 6 alkalommal ismételten el 
kellett végezni. Az utolsó szeptember végén történt.

A szúnyoggyérítők milyen végzettséggel és milyen 
engedélyek alapján végzik a munkájukat?

A szúnyoggyérítést végző cégek kártevőirtó tevé-
kenységi engedéllyel, valamint a légi kivitelezéshez 
légi tevékenységi engedéllyel rendelkeznek. A közre-
működő szakembereknek egészségügyi gázmesteri 
képesítésük van, s a munkák szervezésében műszaki 
és környezetvédelmi végzettséggel rendelkező sze-
mélyek is részt vesznek. A légi permetezést végrehajtó 
pilótáknak szakszolgálati engedélyük van. Minden fel-
használt irtószer rendelkezik az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal engedélyével.

Milyen módszerrel, milyen szerrel végzik a  
szúnyoggyérítést?

A kifejlett szúnyogok (imágók) ellen légi járműről 
ún. ULV-permetezést vetnek be, aminek során az 
irtószert apró cseppekre bontva, 0,5–0,8 liter/hek-
tár dózisban juttatják ki. Földi járműről nagyobb 
forgalmú területeken szintén végeznek ULV-per-
metezést, azonban jellemzőbb a melegköd-képző 
generátorok alkalmazása, amikor az irtószer köd for-
májában terül el a kezelt területen. Az imágók ellen 
piretroid-készítménnyel (hatóanyag: deltametrin) 
védekeznek. A lárvatenyésző helyek kezelése biológiai 

készítménnyel történik (hatóanyag: Bacillus thurin-
giensis var. israelensis – Bti – baktérium által termelt 
fehérje), s a kijuttatást szintén légi és földi eljárással 
hajtják végre.

Az alkalmazott irtószerek ártalmatlanok-e az emberi 
egészségre?

Igen. A piretroid-készítmények – a legtöbb háztar-
tási rovarirtó szerhez hasonlóan – melegvérűekre 
(emberekre, háziállatokra stb.) csak több ezersze-
res dózisban lennének mérgező hatással. A készít-
mények szabadban néhány óra alatt lebomlanak.

Az alkalmazott irtószerek milyen hatással vannak az 
állatokra, növényekre?

Háziállatokon és növényeken semmilyen hatás nem 
észlelhető. Ugyanakkor az imágók ellen használt készít-
mények más rovarokra – így a méhekre – is veszélyesek, 
bár az alacsony dózisnak köszönhetően nem kell teljes 
rovarpusztulástól tartani. A szúnyoggyérítés időpontja 
előtt az önkormányzatoknál bejelentkezett méhészek 
minden esetben értesítést kapnak, így a kezelés idejé-
re be tudják zárni méheiket, vagy áttelepíthetik kaptár-
jaikat. A földi védekezést minden esetben napnyugta 
után végzik, így a méhekkel kapcsolatos kockázat mi-
nimális. A gyérítés csak lakott területen zajlik, ezért a 
mezőgazdasági területekhez telepített méhészeteket 
nem érinti! A szúnyoglárvák elleni készítmény (Bti) 
nem jelent veszélyt a méhekre és más rovarokra.

Be kell-e zárni az ablakot a gyérítés idején? Indokolt-e 
fokozottabban ügyelni a higiéniára a szúnyoggyérí-
téssel érintett területeken?

Nem jelent kockázatot a nyitott ablak, azonban a ké-
szítmény zárt térben, a lakásba jutva lassabban bomlik, 

mint a szabadban, ezért a permetszer leérkezéséig 
javasolt a nyílászárók becsukása pár percre. Földi me-
legködös védekezésnél előfordul, hogy a gyermekek 
kedvet kapnak a ködben való játékhoz vagy ahhoz, 
hogy biciklivel kövessék a gépjárművet. Ez egyrészt 
balesetveszélyes a látási távolság pár percig tartó csök-
kenése miatt, másrészt fokozott terhelést kaphatnak az 
egyébként kis kockázatú irtószerből. Kérjük tehát, hogy 
ne engedjék a gyermekeket a kezelést végző jármű-
vek közvetlen közelébe! A kezelés után pár perccel, a 
permetköd eloszlásakor már folytatódhat a szabadtéri 
játék. Amennyiben közvetlenül érintkezik valaki az irtó-
szerrel (a betöltés során a reptéren vagy a földi jármű-
vek kiinduló állomásain), langyos vízzel történő alapos 
szappanos lemosásra van szükség. Kérjük, hogy ne 
tartózkodjanak a gépek, irtószertartályok közvetlen kö-
zelében. Amennyiben mégis előfordul, minden eset-
ben tartsák be a jelen lévő szakemberek utasításait!

Ki hagyta jóvá, ki ellenőrzi a felhasznált szereket?

A felhasznált irtószereket az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal engedélyezi, már a hatóanyagok közös EU-lis-
tája alapján (az engedélyezési folyamat EU-szintű 
átalakulása jelenleg is tart). A konkrét felhaszná-
lást a megyei kormányhivatalok népegészségügyi 
szakigazgatási szervei (korábban ÁNTSZ) ellenőrzik. 
Az ellenőrzésekbe a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok munkatársai is bekapcsolódnak.

Milyen szempontok alapján jelölték ki a szúnyoggyé-
rítési programban részt vevő településeket?

A gyérítések megkezdése előtt az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal adatai alapján felmértük, hogy mely régiókban 
volt szükség az elmúlt években a csípőszúnyogok elle-
ni szervezett védekezésre. Az adatokat kiegészítettük az 
elmúlt évi ár- és belvízi védekezés során szerzett infor-
mációkkal, valamint az előzetes szakértői javaslatokkal.

Beruházási és Műszaki Osztály

Lássunk tisztán a szúnyoggyérítéssel kapcsolatban!

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
A ROLFIM Szövetkezet és Dunavarsány Város Önkormányzata szervezésében elektro-
mos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez, amely során  
ingyen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.

A gyűjtés ideje: 2015. 11. 07. , szombat  8.00 - 13.00 óra között van.

Helye: Mézüzem előtti közterület (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. vége)
A hulladékokat a lakosok  elhelyezik a kijelölt területre  
polgári felügyelet mellett. Gyűjtés során leadható elekt-
ronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden 
ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött.
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A Római Katolikus Egyház 
ünnepei és szentjei októberben

Október 7. Rózsafüzér Királynéja: A Lepadónál 1571-ben a törökök felett aratott 
tengeri győzelem emlékére Szent V. Pius pápa rendelte el az ünnepet. A Boldog-
ságos Szűznek tulajdonította a győzelmet a rózsafüzér imádkozása miatt. 2002. 
október 16-án II. János Pál a „Rosarium Virginus Mariae” kezdetű apostoli levelét 
az örvendetes, fájdalmas, dicsőséges rózsafüzér titkait   „a világosság titkaival” 
egészítette ki, amelyet heti rendben csütörtökön imádkozzák a katolikus hívek.

Október 8. Magyarok Nagyasszonya: Szent István királyunk halála előtt orszá-
gát Szűz Máriának ajánlotta fel, népünk ezért Nagyasszonynak szólította imádsá-
gában. XIII. Leó pápa engedélyezte 1896-ban ezt az ünnepet. Szent X. Pius pápa 
a mai napra helyezte. II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter 
Bazilika altemplomában a Magyarok Nagyasszonya kápolnát. Egyházközségünk-
ben örömünkre szolgálhat, hogy a délegyházi templom – Sándor atya elgondolása 
alapján – ezt a titulust kapta, a templom ezen a napon ünnepli templombúcsúját.

Október 11. Szent XXIII. János pápa:  Angelo Giuseppe Roncalli a Bergamo melletti 
Sotto il Montéban született, Bergamóban és Rómában tanult. 1904-ben szentelték 
pappá. Az I. világháborúban tábori lelkész volt, majd Rómában látott el különböző fel-
adatokat. 1925-ben címzetes érsekké nevezték ki. Bulgáriában kezdte meg, majd Tö-
rökországban és Görögországban folytatta diplomáciai szolgálatát. Az egyházellenes 
hangulatot türelmével csillapította. 1953-ban velencei pátriárka, majd bíboros lett. 
1958. október 28-án választották Szent Péter utódává. 1959. január 25-én a falakon 
kívüli Szent Pál bazilikában meghirdette a II. Vatikáni Zsinatot, amelyet 1962. október 
11-én nyitott meg a világ püspökeinek részvételével. 1963. június 3-án halt meg. II. 
János Pál pápa ünnepét a zsinat megnyitásának napjára helyezte. Enciklikái mellett 
könyvét - Egy lélek naplója – kell megemlíteni, amely magyarul is megjelent. A duna-
varsányi Szent Kereszt templom mellett található ember nagyságú bronz szobra, amely 
a világegyházban egyedüli. Szentté avatása Rómában 2014. április 27-én történt meg.

Október 21. Szent Orsolya: A Medici Szent Angéla által alapított rend, más néven 
Orsolyiták (Ordo Sancte Ursule) először tűzte ki célul a fiatal lányokkal való foglal-
kozást, hogy hithű, művelt, jó édesanyákká nevelődjenek. 1535-ben megalakult a 
Szent Orsolya rend, amely az egész világon elterjedt. Első misszionáriusuk, Bol-
dog Mária 1634-ben Kanadában oktatta a bennszülötteket. A francia forradalom 
idején sok nővér életét adta hitéért. XV. Benedek pápa 1920-ban avatta őket bol-
doggá. Jelmondatuk: Serviam – Szolgálok. Naponta imádkoznak új hivatásokért. 
Várják Istennek szolgálni akaró fiatalok jelentkezését, akik Szent Angéla és Szent 
Orsolya zászlaja alatt elvezetik a fiatalokat Istenhez. Magyarországra az orsolyiták 
Ausztriából érkeztek, 1676-ban Pozsonyban telepedtek le. Két év múlva Kassán, 
majd Nagyszombaton, Győrben, Sopronban, később Nagyváradon nyitottak is-
kolát. Ma Győrben és Egerben működtetnek kollégiumot fiatal lányok számára.

Október 22. Szent II. János Pál pápa: Karol Jozef Wojtyla 1920-ban született 
a lengyelországi Wadowicében. Római tanulmányai után immár papként visz-
szatért hazájába és egyetemi - lelkipásztori feladatokat látott el. Krakkó segéd-
püspöke lesz, majd érsekévé választják, részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. 1978. 
október 16-án pápává választották, a II. János Pál nevet vette fel. Rendkívüli kariz-
májával tűnt ki. A családok, fiatalok, betegek iránt nagy volt apostoli buzgósága. 
Munkásságához tartozik a a katolikus egyház katekizmusának, a latin egyház, 
illetve a keleti egyházak kánonjogi kódexeinek közzététele. 2005. április 2-án, 
Húsvét II. vasárnapjának, az Irgalmasság vasárnapjának előestéjén Rómában halt 
meg. Szentté avatása 2014. április 27-én történt meg a római Szent Péter téren.

Október 25. Szent Mór püspök: Magyar szülők gyermeke. Szent Márton hegyén, 
a mai Pannonhalmán volt diák István uralkodása idején, majd bencés szerzetes lett. 
1036-ban már pécsi püspök. Egyike volt annak a három püspöknek, akik I. Endrét 
megkoronázták Székesfehérváron. 1055-ben aláírta tanúként a tihanyi alapító levelet, 
ezzel Endre újabb bencés apátságot hívott életre. Zoerárd-András és Benedek legen-
dáját –  A két Zoborhegyi remete – ő írta meg. Az évszázadok folyamán boldognak és 
szentnek nevezték – IX. Pius pápa bullájában jóváhagyta. A 2002. évi Martyrologium 
Romanum szentnek nevezi. A magyar kalendárium is ezt a „szent” jelzőt használja.

Józsa Sándorné 
hitoktató

„Az igaz ember pedig hitből fog élni”
Róma1,17/b

   Talán még vannak néhányan, akik függetlenül felekezeti hovatartozásuktól tudják 
azt, hogy 1517. október 31-én valami olyan dolog történt, ami után Európában szin-
te minden új kezdetet vett. Természetesen az egyházi életben hozott elsődlegesen 
újat a reformáció, ami markánsan kihatott a gazdasági és a politikai életre, valamint 
a kultúrára, a hétköznapi szokásokra. Átszőtte az élet minden területét. Ugyanakkor 
azt is tudjuk, hogy ez a radikális változás nem egy burokból pattant ki e jeles napon, 
hanem ekkor érte el csúcspontját egy évezredes folyamat. Tehát 1517 a folyamatos 
reformációnak a jeles, talán a legjelesebb esztendeje. S amikor ezt megállapítjuk, azt 
a kérdést is érdemes föltenni, hogy miért éppen október 31-én történt? Azért, mert a 
Mindenszentekhez és a halottak napjához kötődő hittételek és főleg népi hiedelmek-
ben csúcsosodott ki az evangéliumi hittől való eltántorodás. És aki tételeivel előállt, az 
természetesen nem református és nem evangélikus volt, hiszen akkor ezek még nem 
is léteztek, hanem Róma egyházának volt tudósa, papja, szerzetese: Luther Márton. 

   Mit hozott Luther? Semmi újat! S talán ez a legfontosabb. Egyszerűen vissza-
tért az Evangéliumhoz, Krisztus és az apostolok tanításához. Mindenfajta embe-
ri spekulációval és szintén emberi hitgyakorlattal szemben meghirdette, hogy 
életünk és halálunk lényegi kérdésére az egyetlen helyes válasz Jézus Krisztus 
kegyelme. S ezt a kegyelmet, ahogy a címben is olvassuk, hittel tudjuk Isten 
ajándékaként elfogadni. Ezt hirdette Krisztus, ezt hirdették az apostolok, sőt már 
erre utalt az Ószövetség törvénye és prófétái is. Ennek a magyarázatába, értel-
mezésébe kerültek bele  akarva-akaratlanul olyan gondolatok,  amelyek Krisztus 
helyett más utakat ígértek a boldog földi és a még boldogabb örök élet felé. 
 
   Ezekkel egy időben mindig voltak olyanok, akiket a 16. századi reformációhoz való vi-
szonyuk okán elő-reformátoroknak nevezünk. A sorból kiemelkedik az Észak-Afrikában 
született, a 4-5. században élt Augustinus, akit a római egyház szent Ágostonként tisztel, 
a protestánsok pedig nem kisebb tisztelettel tekintenek rá, mint nagy tanítójukra. A kál-
vinista/református hitrendszer különösképpen is sokat merített tőle a megigazulás tant 
illetően. De ugyanez mondható el az olasz Szent Benedekről és Szent Ferencről, vagy 
az éppen 600 évvel ezelőtt megégetett cseh Husz Jánosról vagy az angol Wyclifferől és 
a szintén olasz Vald Péterről. Ők sosem tettek mást, mint Krisztusra mutattak és min-
den erejüket arra használták, hogy lebontsák azokat a tényezőket, amelyek Krisztust 
sokkal inkább eltakarják a szemünk és a lelkünk elől, minthogy Hozzá segítenének.
  
   A reformáció azért örökös feladata az egyháznak, mert a bűnös természetünk az élet 
minden területén késszé tesz bennünket arra, hogy hódoljunk a hamisnak, a talmi-
nak, a múlandónak, a félrevezetőnek, s hogy elforduljunk a mi Urunk Jézus Krisztustól, 
akinek pedig „adatott minden hatalom mennyen és földön” és akinek a hatalmánál 
már csak a szeretetet nagyobb, hogy mindazokat, akik Benne hisznek, megigazítsa és 
beteljesedésre vigye. 

Ady Endre így vall erről az egyedül Krisztusba vetett református hitről: 

„Papunk ravasz, öreg bölcs,
Húsz éve is  az volt  már.

Templomunk Kálvin-templom,
Nincs benne cifra oltár,

A textus ma is  Jézus
Épen úgy, mint húsz éve:

„Megtöretett  a teste,
Megtöretett  a teste,
Kiontatott  a vére.”

És most sincs másként. A reformáció egyházai sokféleképpen, de mindig ugyan-
azt mondják, nevezetesen, hogy egyedül Krisztusban van reménységünk, 
üdvösségünk és örök életünk, hiszen „Az igaz ember pedig hitből fog élni”. 
          

A Presbitérium 
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A legnagyobb kincs

 Az egyik nap a hét éves kislányom felnézett az égre és felkiáltott:
-Ott van a kincs!
Először nem értettem, miről beszél, de miután én is felnéz-
tem az égre, megértettem. Az égen a repülők által húzott 
kondenzcsíkok keresztezték egymást, egy X-et alkottak és 
ez úgy nézett ki, mintha valaki egy térképen beikszelt vol-
na egy helyet. Mint amikor a kalózok a térképükön bejelölik 
a kincs helyét. Úgy látszik, túl sok kincskeresős mesét néz…
Szerintem, ha valaki a kezünkbe nyomna egy térképet, amin 
be van jelölve a kincs helye és bizonygatná, hogy ott tényleg 
kincs van, tennénk egy próbát és elkezdenénk keresni. Minden-
ki szeretne kincsre bukkanni, pénzt találni, meggazdagodni. 

Hol lehet ilyet találni?
Azt hiszem, a lányomnak igaza van. A kincs valóban fent van - 
mégpedig a mennyországban. Aki oda eljut, az megkapja a kin-
cset. De milyen kincs vár ott ránk? Békesség, szeretet, megnyug-
vás, gond és fájdalom nélküli élet, de ami még ezeknél is többet 
ér, az örök élet. Ennél nagyobb jutalom, kincs, ajándék nem lé-
tezik, és ha oda akarunk jutni, még itt a földön döntenünk kell 
ennek érdekében. Hiszen egyszer meghalunk és valahol el kell 
töltenünk az örökkévalóságot, de nem mindegy, a mennyben 
vagy a pokolban. Ezt a döntést meg kell meghoznunk itt, a földön.

Hogyan lehet a mennybe eljutni?
A múltkor éppen azt magyaráztam valakinek, hogyan lehet egy 
megadott címre eljutni. Azt vettem észre, hogy már a negye-
dik változatot mondom neki, mert általában egy cím többféle-
képpen megközelíthető itt a földön. De a mennyországba csak 
egy út vezet, ez az út maga Jézus. Ezt mondja Jézus magáról:

” Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Senki sem mehet az Atyához csakis énáltalam.” János 14:6

Ha rádöbbentél arra, hogy neked is vannak bűneid és el-
hiszed, hogy Jézus a kereszten megkapta a bűneidért járó 
büntetést, meghalt érted és az ő szabályai, parancsa szerint 
éled az életedet tovább, akkor bemehetsz a mennyországba.

„Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem  
engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet…” „ János 3:36

Gyűjtögethetünk itt a földön milliókat,  gyors sportkocsikat, él-
hetünk luxuslakásban, de egyszer itt kell hagynunk mindent és el 
kell innen mennünk. Ha nincs odafönt elkészítve a helyünk, ha 
nem tettünk arról, hogy legyen örök lakásunk odafönt, akkor mi 
lesz velünk?

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot meg is nyeri, 
lelkében pedig kárt vall?” Máté 16:26

Denzel Washington, az Oscar-díjas keresztény, hívő színész 
mondta a következő szavakat, amikor fiatal színészeket ta-
nított: ” Megáldattam azzal a képességgel, hogy dollármilli-
ókat keressek az életemben. De nem vihetem magammal, és 
ti sem vihetitek magatokkal a pénzt.” Pedig ő már csak tud-
ja, miről beszél, hiszen éves fizetése a legjobb Hollywood-i 
sztárokéval vetekszik. De ő is azt mondja, hogy ez a sok 
pénz nem hasonlítható ahhoz a kincshez, ami odafönt várja.
Te hol töltöd majd, az öröklétet?

Mihály Zoltán 
Baptista Gyülekezet

A Katolikus Egyház Hírei
Halottak napi szertartások kezdési ideje

Mindenszentek ünnepén, november 1-én, vasárnap:
Kisvarsány: templom - szentmise de. 9-kor (elhunytakért) 

 Ima, sírszentelés, temető 16.00-kor (jelentkezni a helyszínen)

Nagyvarsány: templom - szentmise de. 11-kor (elhunytakért)
Ima, sírszentelés 14:30-kor (jelentkezni a helyszínen)

Halottak napján, november 2-án, hétfőn
Kisvarsány: szentmise reggel 8-kor 

Nagyvarsány: szentmise du. 17.00-kor

Karitász
Kedves ünnepség keretében adták át a Karitász Halász Lajosné utca 
13. alatti épületét szeptember 25-én 10 órakor. A nagy lelkesedéssel 
várt eseményen  a püspökség képviseletében megjelent Gyurcsány-
né elnök asszony és kísérete, városunk részéről Gergőné Varga Tünde 
polgármester, Keresztesi Balázs alpolgármester, Kis Gábor, Majosháza 
polgármestere, egyházközségünk elnökhelyettese, valamint a helyi cso-
port tagjai. A jó hangulatú rendezvényen frissen sült pogácsa és üdítő 
mellett folyt a beszélgetés a közös munkáról és a ránk váró feladatokról.

Az épület magába foglalja a kiadót helyiséget, a lelki segítségre és vigaszra 
várók részére kialakított termet, valamint az irodát, a konyhát, a raktárt és 
mosdót. Az érdeklődők figyelmét felhívjuk, hogy ezen túl a ruhaneműt és a 
többi felajánlott holmit ide hozzák szombat délelőttönként 9-10 óra között.

Ruha kiadása minden szombaton 9-10:30-ig

Helyi Karitász Csoport nevében: Sándor atya

Október, a Reformáció Hónapja 
jegyében szeretettel hív és vár minden érdeklődőt a 

Református Egyházközség, valamint a Soli Deo Gloria Közösség 
vezetősége.

Betekintés a Requiemek világába
címmel részleteket hallunk 

Verdi, Brahms és Mozart Requiem-jéből
 Puhr Ferenc bevezető és összekötő gondolataival. 

Soli Deo Gloria Közösségi Ház 2015. október 30. 18 óra 

Isten szereti a jövevényt
címmel kiállítás nyílik, amely a bibliai migrációba ad 

betekintést az Osztrák és a Magyar Bibliatársulat gazdag anyaga által.  
Soli Deo Gloria Közösségi Ház 2015. október 30. 18 óra – november 30.

Reformációi istentiszteletet
tartunk október 31-én 18 órai kezdettel a református templomban. 

Halottainkról is megemlékezünk 
Mindenszentek napján, november 1-jén a 10 órai istentiszteleten 

a református templomban. 

„Itt élned, halnod kell.”
Címmel irodalmi műsorra várunk minden érdeklődőt 

Vörösmarty Mihály születésének 215., halálának 160. évfordulóján.
Az ünnepi műsort az Árpád Fejedelem Általános Iskola 

tanárai és tanulói adják.
 

Soli Deo Gloria Közösségi Ház 2015. november 13. 18 óra
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/Horváth L./

 Azt hiszem, túlzás nélkül nevezhetjük így ezt az au-
gusztus 5-7 közötti három napos tábort, amelyet 
a Máltai Szeretetszolgálat Dunavarsányi Csoportja 
rendezett meg 15 év után újra a Katolikus Közös-
ségi Házban. Az eseménydús napok költségeit a 
helyi szervezet állta (pályázati pénzekből, saját for-
rásukból és nagylelkű adományozók jóvoltából).
A programot hamar sikerült összeállítanunk 
(Véghné Komáromi Márta, Gárdonyi Adrienn, Surá-
nyi Tibor és jómagam végeztük el), ezt követte a 
szervezés: felkérni a foglalkozások vezetőit és a 
segítőket, kigondolni a szükséges alapanyago-
kat, kellékeket, ezeket listába foglalni, beszerezni. 

Mindez nagyon nehéz, mégis könnyű feladat volt, 
mert senki nem mondott nemet. Mindenki azonnal 
elvállalta az általunk kitalált foglalkozás vezetését, 
sőt, ötleteikkel színesítették a programot, amelyet 
még az időnként 40 fokos hőség sem torpedó-
zott meg.  Egy kis ízelítő a teljesség igénye nélkül:

agyagoztak Józsefné Babó Gabika vezetésével, aki 
nemcsak az agyagot adta, hanem apró agyagtárgyakat 
is hozott, amelyeket Tátrai János tanár úr vezetésével 
festettek meg. Szintén János bácsi vezette a „szent-
kép” készítést, rajzolást - egy-egy bibliai vagy zsoltár 
idézethez készítettek képet a gyerekek. Tóth Ildikó 
irányításával nyakláncokat, karkötőket fűztek gyöngy-
ből, az alapanyagokat Ildikó ajándékozta a tábornak. 

Dagasztottunk kalácsot, a tésztából mindenki kapott 
egy kis darabot, amelyet megfont, feldíszített. A „mű-
vet” Fejes Irénke néninél kisütöttük és a gyerekek 
hazavihették. Bodó Csaba (és családja) jóvoltából lo-
vas kocsira ülhettünk és a táborozók lovagolhattak is. 
Nagylelkű felajánlásuknak köszönhetően fagyiztunk 
a Robi Cukrászdában és minden nap kaptunk tőlük  
péksüteményt. Érkeztek finomságok másoktól is: 
palacsintát, fánkot, körtét, paradicsomot, süteménye-
ket, dinnyét, jégkrémet, pattogatott kukoricát, s még 
sorolhatnám a sok-sok szeretettel küldött falatokat. 

Ellátogattunk Felföldi Bertalan atya sírjához, halálának 
25. évfordulója emlékére mécseseket gyújtottunk, 
virágot vittünk a „Mindenki keresztjéhez”. Józsa Sán-
dorné beszélt Berci atyáról. Ezen a megemlékezésen 
részt vett Keresztesi Balázs alpolgármester, Kun Lász-
ló és Surányi Tibor képviselők, később vezetésükkel 
rendeztük meg a számháborút a Nyúl-dombon.
Minden nap meghallgattak egy-egy közismert bibli-
ai történetet (Bábel tornya, Noé bárkája, Tékozló fiú), 
amelyeket az utolsó napon elbáboztunk, eljátszottunk.

A napjainkat reggeli/esti dallal kezdtük és fejeztük 
be, volt egy-egy napi dal, amelyet Gárdonyi Adrienn 
tanított be gitárkísérettel és nagy-nagy szeretettel. 
A péntek délutáni „hálaadó” misén, amelyet Kis R. 
Sándor mutatott be, már ezeket a dalokat énekeltük 
gitárkísérettel. A „Szentképeken” szereplő monda-
tokat mindenki felolvasta a „Könyörgésnél”. A szent-
mise végén egy-egy „Rózsafüzért” kaptak ajándékba 
a gyerekek Sándor Atyától. Vendégünk volt Bánfai 
László oktató kapitány, pilóta, aki B 737-es gépet ve-
zetett és láthattunk filmet a Máltai Szeretetszolgálat 
munkájáról. Megtanultuk az étkezés előtti, utáni imát.

A három nap elteltével nagyon sajnáltuk, hogy bezár-
juk a tábort. Mindenki úgy érezte, ilyen szeretet-kö-
zösség még nem volt. Nem kellett senkire rászólni, a 
nagyok pártfogolták a kicsiket, egy csúnya, vagy han-
gos szó nem hangzott el. Mi, felnőttek, áradoztunk a 
jóságukról. Sajnos, egy árnyék azonban rávetődött 
boldogságunkra: az egyik szervezőnk pénztárcáját, 
iratait a hittanterembe alkalmi „látogatóként”, ven-
dégként bejutó, nem táborlakó személy ellopta. Saj-
náljuk e szégyenteljes esetet, de az illetőnek tettével 
„odafent”, s a lelkiismeretével idelent kell elszámolnia.

Sok-sok önzetlen adományozót, támogatót még nem 
említettem, külön köszönet és hála nekik: Darvas 
Alexandra, Puskás Sándorné, Szikora Ferencné, Tokos 
Sándorné, Kalapács Károly, Kis R. Sándor, Margit néni, 
Dori Istvánné, Orbán Róbert, Kurkó Ildikó, Surányi Ti-
bor, Siklódi Alajosné, Taskó Istvánné, Török Mihályné, 
Agárdi Erzsébet, Tóth Károly, Molnár Józsefné, Sallai 
Dóra, Véghné Komáromi Márta.

Tóthné Bíró Katalin

A „SZERETET TÁBORA”
2015. augusztus  5 – 7.  

Fej lesztés vagy/és nyugalom 

Mióta varsányi?

 - Születésem, azaz 1953 óta. Buda-
pesten láttam meg a napvilágot, de 
hamar hazatértünk. Azóta itt élek.

Ha visszagondol erre a nem kicsi időre, 
mi minden változott? 

 - Nagyon sok minden, szinte lehetetlen 
felsorolni is. Ha a régi öregek visszajön-
nének egy kis időre és körülnéznének a 
mai kisvárosban, nem tudom, egyálta-
lán megismernék-e, hogy hol vannak. 
Biztosan meglepődnének: mi lett a kis 
falucskából? Nekünk, akik benne élünk a 
változások folyamatában, szinte fel sem 
tűnik, hogy hat-hét év alatt mennyi min-
den történt. A külső szemlélők, a látogatók 
úgy emlegetnek bennünket, hogy Du-
navarsány dinamikusan fejlődő kisváros.

Van, aki félti a település családias han-
gulatát, békéjét, nyugalmát…

 - Valóban, sok minden együtt jár a fejlő-
déssel, ami vonatkozik például az ipari 
parkunkra is. Ha ott bővül a termelés, 
több lesz a város kasszájában, mi is job-
ban tudunk fejleszteni. Ami a kisvárosias 
nyugalmat illeti, igyekszünk megőrizni, 
ezért épültek meg például a kertvárosias 
lakóparkok – ezek egyesítik magukban 
a korszerűt a csönddel, nyugalommal. 
Régen a falusi portákon még állatokat is 
tartottak – ma már egyre kevesebben te-
szik meg, nem saját maguk állítják elő az 
élelmet. Nehéz is lenne elképzelni például 
a Naprózsa lakóparkban…Nem kell félni 
a változástól, gondossággal, odafigyelés-
sel kézben lehet tartani a folyamatokat.

A kistelepülések sok-sok éven, évszázadon keresztül élték a maguk csöndes, nyugodt életét: az em-
berek megszülettek, felnőttek, dolgoztak, megöregedtek, meghaltak. A nemzedékek váltották egy-
mást – elvétve történt csak olyasmi, ami felborzolta a kedélyeket. Azután beköszöntött a XX. század 
a maga történelmével, egyre gyorsabban követték egymást az események, majd átléptünk a XXI. 
századba és még nagyobb kincs lett a béke, a nyugalom. Összeegyeztethető-e vele a változtatás, 
fejlesztés? A régi felváltása az újjal szükségszerűen magával hozza a felbolydulást, zaklatottságot? 
Sok kistelepülésen gondolkodnak el ezen a lakosok. Mi a jobb: átalakítani, nagyobbítani, bővíteni, 
azután tűrni a beköltözőkkel, a nagyobb forgalommal, a növekedéssel együtt a sok idegen arcot, a 
zajt, az település átformálódását vagy elutasítani mindent, bezárkózni a megszokott körülmények 
közé és nem venni tudomást a külvilág ingereiről? Rovatunk vendége Száger Gyula képviselő, a 
Fejlesztési Bizottság tagja. 

Ez mind igaz, de a legutóbbi közmeghall-
gatáson szóvá tették: az ipari park fejlődése 
nem csak kellemes kísérő tünetekkel jár!

 - Igen, a szaghatást és a zajt emlegették – ál-
landó kapcsolatban vagyunk az Ibidennel és 
kijelenthetem: minden igyekezetükkel azon 
vannak, hogy ne forduljon elő semmi, ami kel-
lemetlen a környéken lakók számára. Persze, 
néha azért valóban előfordul, de nem állan-
dóan, hanem csak időnként. Nagyon sok min-
dent köszönhetünk ennek a cégnek, nélkülük 
nem lehetett volna a rengeteg fejlesztést meg-
valósítani. Azt hiszem, ennyi kellemetlenséget 
érdemes cserébe  elviselni. Aki főútvonal vagy 
a vasút mellett lakik, ugyanúgy ki van téve 
például a zajnak – mégsem panaszkodnak.

A Fejlesztési Bizottság tagjaként nem kerül 
néha szembe a nyugalmat igénylő régi du-
navarsányi lakos mivoltával?

 - De igen  – nehéz dolog ez. Mindenki félti a nyu-
galmát, igyekszik megőrizni azt a környezetét, 
amiben eddig élt – de örül minden új szolgál-
tatásnak, üzletnek, buszjáratnak, az új szórako-
zási lehetőségeknek, felújított sportpályának 
és így tovább. A városnak szüksége van a fej-
lődésre! Ebben a bizottsági üléseken is egyet-
értünk, de időnként hosszú és kemény vitáink 
vannak arról, hogy hol, mit, hogyan, mikor.

Hányadik ciklusban dolgozik képviselő-
ként?

 - A mostani a negyedik, bár a legelső mind-
össze egy esztendő volt – 2005-ben az akkori 
testület feloszlatta önmagát és új választást 
kellett tartani. Emlékszem, beállított hozzám 
kis autón egy fiatalember és mindenáron 
rábeszélt, hogy induljak én is, mert egy erős, 

a fejlesztéseket szorgalmazó csapatot kell 
összeállítani a jövő érdekében. Bóna Zoltán-
nak hívták…amikor igent mondtam, még 
nem tudtam, hogy ő lesz a polgármester. 

A mostani ciklusban mit szeretne megva-
lósítani?

 - Van bőven teendőnk. Dunavarsány észak-
keleti részén csatornázási, vízelvezetési 
gondok vannak, azokat meg kell oldani. 
Nagyvarsányban az 51-es útnál régóta szor-
galmazzuk a buszmegállóban egy biztonsá-
gos gyalogosátkelő megépítését – sajnos, a 
közútkezelő nem csinál semmit. Nem hagy-
juk magunkat, addig járunk a nyakukra, 
amíg el nem készül. Rendezni kellene a Du-
na-partot  -  nagyon beépítették, ma már csak 
álom, hogy valaki végigsétálhasson a hídtól 
Majosházáig. A Dunavarsányi Taksony-vezér 
hídtól a panzióig még van egy megmenthe-
tő rész, ott szeretnénk egy szép sétányt és 
kikötőt kialakítani. A terület már rendelke-
zésre áll egy új sport- és szabadidőközpont 
felépítéséhez, már csak a pénzt kell hozzá 
összeszedni. A közútjaink már mind burkol-
tak, de a javításra állandóan szükség van. 
Sokan mondogatják, hogy van a környéken 
elég bányató – miért nem vesz meg egyet az 
önkormányzat, feltöltéssel, tereprendezés-
sel kialakítható lenne egy strandolásra alkal-
mas rész. Sorolhatnám még egy darabig…

Van bőven teendő a jövő érdekében. Ma-
radna a helyén még egy ciklusban?

- Ezt a mostanit szeretném mindenképpen 
végigvinni, utána pedig, ha erőm és egész-
ségem engedi, talán vállalnék még egy cik-
lust. Olyan sok mindent lehetne még meg-
cselekedni Dunavarsányért…

Haeffler András  

Egy közös oldalon várják megújult 
honlapjaink 

a kedves érdeklődőket!

A dunavarsányi reformátusok elkötelezett csoportja 
olyan tevékenységet folytat városunkban, és részben 
országszerte is, amely messze meghaladja a helyi 
református gyülekezet elsődleges küldetését.   Ez a 
magyar reformátusság történelmi hagyománya, amely 
szerint a magyar közéletben való részvétele évszázado-
kon keresztül messze meghaladta a pusztán egyházi 
tevékenységet és a létszámából elvárható intenzitást.

Ez a tény indokolja kollektív honlapunk domain elne-
vezését: 

dunavarsanyireformatusok.hu
 

Ez alatt a név alatt öt szervezet és egy ökumenikus  köz-
életi folyóirat önálló honlapjai találhatók:
-Dunavarsány-Délegyházi Református Egyházközség – 
gyülekezet néven;
-Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány – cserkész alapít-
vány néven;
-Soli Deo Gloria Közösség és a Soli Deo Gloria Közhasz-
nú Nonprofit Kft. – SDG mozgalom néven;
-Isten Szolgálatában Református Missziói Alapítvány – 
missziói alapítvány néven;
-Evangéliumi ICHTHYS Cserkész Alapítvány –ICHTHYS 
néven; 
-Soli Deo Gloria Evangéliumi Közéleti Folyóirat – SDG 
újság néven. 

E hat szervezetet, mozgalmat és médiumot a Jézus 
Krisztusban megjelent isteni szeretet biblikus/evan-
géliumi megtapasztalása és kifejezése köti össze. Ez a 
mély tartalmi kapcsolat jelenik meg sok-sok egymással 
összefüggő szolgálatban, s ez is indokolja az egybe-
szerkesztett honlapot. 
A fenti szervezetek és mozgalmak külön-külön és 
állandó vagy alkalmi összefogásban, valamint a leg-
nagyobb nyitottsággal, korra, nemre, vallásra tekintet 
nélkül kívánják szolgálni az egyént, a helyi és a tágabb  
társadalmat, a természeti és épített környezetet – so-
sem feledve a Teremtő dicsőségét és a teremtés, benne 
az ember méltóságát. 
Kedves Olvasó! Örömteljes megtiszteltetés számunkra 
látogatása, érdeklődése.
Viszontlátásra a dunavarsanyireformatusok.hu oldalán 
és a közösségek rendezvényein.  
     

A rendszergazda
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TA N É V N Y I T Ó  A  C S E T F A LVA I  Á LTA L Á N O S  I S KO L Á B A N

  A cím mondata volt dr. Csókay András nem-
zetközi hírű agysebész előadásának központi 
üzenete a Hospice világnap alkalmából a ma-
josházi Református Templomban október 4-én. 

A hospice-mozgalom világszerte a súlyos betegségük 
végstádiumában levő, elsősorban daganatos betegek 
humánus, összetett ellátását jelenti. A cél a betegek 
életminőségének javítása, a testi és lelki szenvedések 
enyhítése, valamint a hozzátartozók segítése a beteg-
ség és a gyász terheinek viselésében. Környékünkön 
e nemes feladatot a majosházi Református Dunamen-
ti Kistérségi Diakónia vállalta magára azzal a komoly 
elhatározással, hogy adományokból hospice- házat 
épít. A 2013 nyarán megkezdődött munkálatok ered-
ménye, hogy a főépület falai és a tetőszerkezet elké-
szült, a külső nyílászárók beépítése folyamatban van. 

Az intézmény átadását 2017-re tervezik. A szerkezet-
készséget megközelítő épület költsége eddig kb. 40 
millió forint. Természetesen ennél lényegesen na-
gyobb összeg az, ami még a befejezéshez kell. Ezzel 
kapcsolatban egy Írországból származó kicsit humoros, 
de nagyon igaz mondás hazai változataként : a rossz hír 
az, hogy még nagyon sok pénzre van szükség a befeje-
zésig, a jó hír pedig az, hogy a szükséges fedezet ennek 
a fekvőbeteg-intézménynek a felépítéséhez már meg-
van – még pedig a lehetséges adományozók, tehát a mi 
zsebünkben. Erre kívánta felhívni a figyelmet a ráckevei 
és a szigetszentmiklósi járás húsz településén a három 
napos „Sárga szalagos kerékpáros zarándokút”, amely-
nek településünk is egyik állomása volt szeptember 
20-án. Városunk önkormányzata és polgárainak egy 
része nemcsak ezen a túrán vett részt szép számmal, 
hanem a megelőző években az adományozásban is. 

Az októberi rendezvényen Csókay professzor megrázó 
és személyes életélményeit, veszteségeit is megvalló 
beszédében nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az 
egész ember gyógyításában, illetve az egész ember tes-
ti-lelki fájdalmának enyhítésében milyen nagy szerepe 
van a hitnek, s különösképpen is a megvallott hitnek. 
Nyilván tapintatosan, de bátran lehet és kell bizonysá-
got tenni az elköltözők ágyánál Jézus Krisztusról. A hívő 
embernek éppen az a legnagyobb áldása és kiváltsága, 
hogy amikor a hinni nem tudónak már a reménysége 
is meghalt, akkor a hívő ember az élő reménységével 
a halál előtt levőnek is tudja hirdetni az örök életet. 

A Diakónia otthonápolási szolgálata évek óta áldá-
sosan folyik. Ez a tevékenység lesz teljessé akkor, 
ha a bentlakásos Hospice Ház elkészül. Az apostoli 
felhívásnak azonban már most is eleget tudunk ten-
ni, ha érezzük, hogy e nagy vállalkozás terheinek 
hordozásában erőnk szerint mindannyian részt ve-
hetünk. Pál apostol nekünk is mondja, amikor ezt 
írja: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be 
a Krisztus törvényét”. Csókay professzor bizonyság-
tételében ezt még egyszerűbben, még érthetőbben 
és hiszem, hogy még követhetőbben így mondja 
mindannyiunknak: Legyünk emberei egymásnak! 

dr. Csobolyó Eszter
Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány 

elnöke

Embere lenni a másiknak!

  Szeptemberben rendezték meg a hagyományos 
főzőversenyt a Szalóka Polgári Társulás, valamint test-
vértelepülésünk, Szalóc szervezésében a Felvidéken. 
A rendezvény idén a Káposztafeszt elnevezést kapta. 
Felvidéki testvéreink hívó szavát meghallva egy ki-
sebb küldöttséggel útnak indultunk mi is Szalócra. 

Miskolcot magunk mögött hagyván, a szerpenti-
nekkel tarkított országúton haladva, gyermekko-
ri, nosztalgikus élmények kerítettek hatalmukba. 
Gyermekkoromban szüleimmel sokat kirándultunk 
a Felvidéken, s a hegyvidéki táj iránt érzett szeretet 
már akkor megérintett. A kanyargós, emelkedőkkel 
tarkított út élménye, úti célunk közelsége kíváncsi-
sággal, izgalommal töltött el, hiszen először jártam 
Szalócon. A helyiek vendégszeretete, a hegyek által 
körülvett, völgyben elterülő piciny falu látványa, 
hangulata minden elképzelésemet felülmúlta. 

Szombaton egy ünnepi forgatag közepébe csöppen-
tünk, ezt a Szalóccal szomszédos Vígtelkén rendez-
ték meg. A Káposztafeszt, mint ahogy azt a nevéből 
is gondolhatja a kedves Olvasó, ezen a tájon egy 
hagyományos főzőverseny, ahol a hozzáértő szaká-
csok káposztából készült ételeket mutattak be az 
ínyenc közönségnek, zsűrinek. Külön gratuláció a 
dunavarsányi csapatnak, akik töltött káposztájuk-
kal a harmadik helyet szerezték meg a versenyen.

A kulináris élvezetek mellett kulturális élményekkel is 
gazdagodhatott a fesztiválra látogató kis csapatunk: 
tánccsoportok, énekkarok, zenekarok,  diákcsoportok 
mutatták be színvonalas műsorukat. A főzőverseny 
eredményhirdetését követően pedig kifáradásig tar-
tó mulatozás vette kezdetét az utcabál keretében. A 
gazdag programkínálat, a felejthetetlen vendéglátás 
mellett a szervezők még arról is gondoskodtak, hogy a 
közeli Gombaszögi-cseppkőbarlang csodálatos termé-
szeti képződményeit is megtekinthessük. Fáradtan, 
de élményekkel teli nappal gazdagodva hajtottunk 
álomra a fejünket Szalócon, a helyi vendégházban. 

Vasárnap ünnepi istentiszteleten vettünk részt a 
több évszázados szalóci református templom falai 
között, ezt szoboravató ünnepség követte a Pol-
gármesteri Hivatal épülete előtt. Az ünnepségnek 
nem csak hallgatói, hanem aktív résztvevői is vol-
tunk, mert polgármester asszonyunk leplezte le 
az épület kertjében elhelyezett alkotást. Az ünnepi 
pillanatokat követően egy állófogadás keretében 
élveztük tovább szalóci testvéreink vendégszerete-
tét. Élményekkel gazdagodva, a testvéreinkkel való 
folyamatos, és szoros kapcsolattartásba vetett hit 
fontosságát hangsúlyozva indultunk el hazafelé.

Köszönjük, Szalóc, a vendéglátást, a felejthetetlen 
hétvégi élményeket, a közös ünneplést és mulatást!

dr. Békássy Szabolcs
Testvérvárosi Bizottság elnöke  

V E N DÉ G S É G B E N  V Í G T E L K É N

Szalóc 

Gemmingen 

  Csetfalván rendhagyó módon már augusztus 31-én megnyitotta kapuit az általános iskola. Az ünnepségre meghívást kapott Gergőné Var-
ga Tünde polgármester, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, valamint jómagam. Örömteli pillanatok részesei lehettünk, mivel a nyár fo-
lyamán lezajlottak azok az égetően fontos munkálatok, amelyekhez Dunavarsány Város Önkormányzata biztosította az anyagi fedezetet. 

Testvértelepülésünkön ebben az általános iskolában több mint 60 magyar gyermek tanul magyar nyelven. Támogatásunkkal sikerült járható-
vá, élhetővé tenni a nyolc osztályterem, a tanári és igazgatói szobák padlóburkolatát, valamint a konyha köve is új csempeburkolatot kapott. Na-
gyon megható volt tapasztalni, látni, érezni a felénk áradó szeretetet, a hálával teli köszönetet, de mi a „testvériség” jegyében cselekedtünk. Kí-
vánjuk, hogy ezen iskola falai között a mai és a jövőbeli nemzedék számára mindig a Magyar Himnusz csendüljön fel a jeles napok alkalmával!

Keresztesi Balázs
alpolgármester

B A J O R - M A G YA R  E ST E K  ST E B B A C H B A N

  Október 2-3-án a Gemmingenhez tartozó 
Stebbach település sportcsarnokában péntek 
este bajor, szombat este pedig magyar estet 
szerveztek. A rendezvényre meghívást kapott a 
Heimatklang Zenekar és a Dunavarsányi Svábok 
Egyesülete. A több mint 30 tagú csapatot né-
met családok látták vendégül. A rendezvényre 
a csoporton kívül kiutaztunk dr. Szilágyi Ákos 
jegyzővel, Patóházi Katalinnal és Verebély And-
reával, akik tolmácsként voltak segítségünkre. 

A bajor est legtöbb résztvevője felöltötte ünnepi 
dirndl ruháját vagy bőrnadrágját és az Oktober 
Festek hangulatába csöppenve birkóztunk meg 
a literes korsók súlyával, illetve a hamisíthatatlan 
káposztás-csülkös-gombócos-szószos nemzeti 
étek  gyomrunkat egyáltalán nem kímélő hatásá-
val. Közben a gemmingeni Blaskapelle vidám csa-
pata gondoskodott a talpalávalóról és a jókedvről.

Különböző játékokkal és erőpróbákkal tették 
még színesebbé a bajor estet a szervezők. A 
másnap délelőtti, nyarat idéző melegben meg-
néztük vendéglátóinkkal a várost, majd az ebé-
delés után Timo Wolf polgármester úr megmu-
tatta az idén felújított uszodát. Az intézményt 
Gutyán Imréről nevezték el, aki - mint tudjuk 
- nagy szerepet vállalt a testvértelepülési kap-
csolatunk elindításában. A városnak 2,5 millió 
euróba került a korszerűsítés, amelynek teljes 
technológiáját elmagyarázta a polgármester. 

Érdeklődve hallgattuk a minden apró részletre 
kiterjedő tájékoztatóját és talán még egy kicsit 
irigykedtünk volna a napelemekkel felszerelt 
létesítményre, ha nem azt halljuk, hogy így is 
óriási összegbe kerül az éves üzemeltetése. 
Gemmingen pénzügyi helyzetét és költségveté-
sét őszintén tárta elénk Timó Wolf a Városházán, 
ahol több órás megbeszélést folytattunk. Az este 
újra a vidám hangulatról szólt, csak már az asz-
talra magyar ételek kerültek. A dunavarsányiak 
nagyon finom marhapörköltet főztek és lángost 
is sütöttek, ami megunhatatlan német baráta-
ink számára. A színpadon szombaton a tavalyi 
évben fennállásának 20. évfordulóját ünnep-
lő Heimatklang Zenekar játszott nagy sikerrel. 

A sportcsarnokot gondos kezek sok-sok magyaros 
dekorációval díszítették föl, felkerült a színpad 
fölé a magyar és a dunavarsányi zászló is. Saj-
nos, minden véget ér egyszer, így ez a hétvége 
is gyorsan elröpült. A két napja fáradhatatlan 
testvértelepülési bizottság tagjai gazdag regge-
livel búcsúztattak bennünket. Jochen Romig, a 
bizottság elnöke és Tiefenbeck László, a magya-
rok vezetője köszöntőt mondott és megegyeztek 
a jövő évi pünkösdi Dunavarsányba utazásról. 

Ismét erősítette ez a hétvége a Dunavarsány-Gem-
mingen között fennálló testvértelepülési kapcso-
latot, sok szép élménnyel, hasznos beszélgeté-
sekkel gazdagodva tértünk haza barátainktól.

Gergőné Varga Tünde
polgármester 
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ak DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
    Most Dunavarsány (Nagyvarsány) híres-neves Kutyakaparó csárdájáról szeretnék megemlékezni. A Petőfi-versben szereplő  ,,műintézmény” neve elég 
gyakori a magyar pusztákon, a szakirodalom 13 ilyen nevűt ismer, közülük talán legnevezetesebb a kocséri.  

Hogy Dunanagyvarsány déli határában is volt Kutyakaparási csárda, azt a helyi mondákon kívül Nagy Lajos Zoltán: Taksony község története című köny-
vének 342. oldalán szereplő adatokból is tudhatjuk. Azt viszont nem merném határozottan kijelenteni, hogy ez azonos lenne a költeményben bemuta-
tottal, legföljebb az alább következő közvetett bizonyítékok alapján   v a l ó s z í n ű s í t e m.

A költő 1847 januárjában írta nevezetes versét. Életrajzából tudjuk, hogy szülei és ő is 1846-47-ben Dömsödön laktak. Ha Pestre kellett mennie segéd-
szerkesztői munkája miatt, vagy onnan hazatérnie, a legrövidebb út a mai 51-es lehetett. Az út Nagyvarsány alatti jobb ívű kanyarjában állt a 2. és 3. 
katonai felméréseken Ordási csárdaként jelölt fogadó. Tőle délre a nagyvarsányi határ, északra egy 107 m magas domb. Most nézzük Petőfi leírásának 
utolsó versszakát!

, ,A csárdától  vagy száz lépésnyire,
 Kopár dombtetőn fent,

 Senki  által  meg nem látogatva,
 Ál l  egy régi  kőszent;

 Ennek is  valaki  egy kopott  tarisznyát
Akasztott  nyakába,

 Mintha mondta volna: menj isten hirével,
 Mit  ál lsz  i tt  hiába!”

Nos, ez a kőszent az igazi érdekesség! Ilyen még Kocsér határában sem volt! (Legföljebb kőkereszt.) Tarisznyával a nyakában Szent Ven-
delt, a pásztorok védőszentjét szokás ábrázolni, Nagyvarsánynak pedig ő a védőszentje. Régi szobra eredetileg ősi templomunkhoz tar-
tozhatott, majd ,,vándorútra” kelhetett. Állhatott az 1840-es években a csárdától északra lévő dombon is mint határvédő szent, majd ké-
sőbb idős visszaemlékezők szerint a mostani templom helyén egy kereszt és egy Szűz Mária-szobor társaságában. (A térképen kereszt jelöli 
a faluban.) A szobrot többször is ,,elmozdították” a helyéről a szomszéd falubeliek. (Magyarán: ellopták...) Egy ilyen alkalommal végzetesen 
megsérült: letört a talpazata és az egyik karja, többé már nem lehetett felállítani. A Vészi — Born-kastélyba vitették az akkoriban itt tevékeny-
kedő néplányok. A tsz-időkben, az 50-es években még látták néhányan a vélhetőleg mészkőből faragott sérült szobrot az istálló falához 
támasztva, aztán nyoma veszett. Csak remélni lehet, hogy valaki megszánta, hazavitte, és nem valamelyik betonalapban teljesíti utolsó szolgálatát... 

A falu 1938-ban Krüger Aladár és felesége ajándékaként kapott új Vendel-szobrot akkor épült új templomához. (Egyik adatközlőm szerint a szobrász 
állítólag az ajándékozó fiáról mintázta Vendel alakját. Úgy emlékezett, hogy a régi szobor a mostanitól eltérően idős embert ábrázolt, és nem álló, hanem 
térdeplő testtartásban.)

A térképen Ordási csárdaként, az 1825-ös váci egyházmegyei iratok szerint Kutyakaparásként emlegetett fogadó 1980-ban, amikor ott jártam, már csak 
néhány szekérnyi falomladék volt. „Így múlik el a világ dicsősége...”

Kohán József

A  v á l to z á s o k  i g a z g a tó j a  

A pedagógusok nem régen kapták meg az is-
mét megemelt fizetésüket. A változásokat van, 
aki lekicsinyli és van, aki örömmel fogadja. Me-
lyik csapatba tartozik? 

 - Az optimista csapatba tartozom, aki min-
den apró, de jó és hasznos változásnak tud 
örülni és azt érzi, hogy folyamatosan figyel-
nek rá, az erkölcsi mellett a lehetőségekhez 
igazodva anyagi elismerést is megpróbálnak 
juttatni nekünk az oktatási rendszer irányítói. 

A pedagógus-pályán működők számára vé-
leményem szerint alapvető követelmény 
lenne a derűlátás. Mogorva oktatóknál nincs 
jó kezekben a jövőre készülő ifjú nemzedék! 

 - Ötvenkét tagú tantestülete van iskolánknak 
– ha nem is minden percben, de azért az idő 
túlnyomó részében optimista kedvvel lépnek 
be a kollégák reggelente a tanári szobába. Ezt a 
munkát, ezt a hivatást hosszú távon nem lehet 
eredményesen végezni a jövőbe vetett hit nélkül. 

Mióta pedagógus, mióta igyekszik megőriz-
ni és megőriztetni a jövőbe vetett bizalmat?

 - A harmincharmadik tanévemet kezdtem el 
szeptemberben – csak pedagógusként dolgoztam 
eddig, soha nem tudtam másként elképzelni az 
életemet.  

Sok a pedagógus végzettségű ember – csak a 
felsőfokú képzést igazoló papírra volt szüksé-
gük. Miért lesz valaki ténylegesen tanító, gya-
korló pedagógus?

 - Sokféle történetet hallottam már. Akadt, aki 
azt mondta: olyan rossz tapasztalatai voltak, 
hogy elhatározta: majd ő megmutatja, hogyan 
kell ezt jól csinálni. Én arra emlékszem, hogy 
már pici koromban felnéztem az óvó nénik-
re, később pedig, iskolás koromban, otthon a 
babáimat sorba ültettem és újra eljátszottam 
velük a napot – persze, én voltam a tanító néni. 
Valahogy az egész beleivódott a zsigereimbe, 
nem is gondoltam másra a pályaválasztáskor.

Érdekes és megható pillanatokat dob ki magából néha az élet...Rovatunk mostani interjúalanyát 
ugyanaz a csodálatos egyéniségű, a gyerekeket töretlenül szerető és évtizedek alatt rengeteg vál-
tozást átélő – elszenvedő, eltűrő – pedagógus indította el szakmai, mint engem a tanulás hosszú 
útján. Dunaharasztiban kezdtem el iskolába járni, a fővárosból kitelepített ún. osztályidegen csa-
lád gyermekeként olyan sok szeretetet, kedvességet, ösztönzést kaptam Erzsike nénitől, Balogh 
Lajosnétól, hogy egy életre belém ivódott nemcsak a tanítók-tanárok tisztelete, hanem a betűk 
világának is elkötelezett híve lettem. Vas Zoltánné, az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazga-
tója pedig Erzsike néninél volt gyakorló, pályakezdő oktató és olyan jól sikerült az indítás, hogy a 
szintén sok változás eltűrőjeként ő sem tudja elképzelni magát más hivatás művelőjeként.

A szülők után a kisgyermek életében a peda-
gógus a legfontosabb, az egész további életét 
meghatározhatja. Egyetért ezzel?

 - Nagyon is. Az iskolába kerülve a gyermek né-
hány hónap alatt egy nagyon fontos, a további-
akat döntően meghatározó folyamaton megy 
keresztül. Ha sikeres volt az iskola- és tagozat-
választás, a gyermek pozitív élményeket szerez, 
akkor ez nem csak a hosszú iskolai életét határoz-
za meg, hanem a későbbi munkaértékrendjét, a 
munkahelyi viselkedését, kötődését, sikerét is. 
 
Amióta a pedagóguspályán van, miben, ho-
gyan változtak meg a gyerekek?

 - Leginkább az egymáshoz való pozitív viszonyban 
és egészen másként szemlélik a felnőttek világát. 
Alapvetően hiányzik a felnőttek iránti tisztelet. 
Nem valamiféle bólogató Jánosokat szeretnénk az 
iskolapadban látni, de fontos hogy a gyermek elfo-
gadja az őt körülvevő felnőtt szavát és tartsa őt tisz-
teletben. Többek között e téren látom a gondokat.

A szabaddemokrata Fodor Gábor, majd Ma-
gyar Bálint minisztersége idején a liberális 
felfogást erőltették. Jobb volt a „mindent le-
het” rendszere? 

 - A pedagógiában a „mindent lehet” nem 
érvényes és életképes attitűd. Mint minden 
embernek, a gyermeknek is kell a szabad-
ság, de ezt kiszámítható szabályrendszerben 
kell biztosítani. Nincs rosszabb, mint amikor 
minden esetleges a gyermek körül és persze 
a bizonytalanság rossz a pedagógus számára 
is. Egy jó szabályrendszer keretei között kell 
biztosítani azt, hogy a gyermek és a pedagó-
gus megfelelően tudjon élni a szabadságával.

Ha egy gyerek jól él a szabadságával, akkor ezt 
a szülőktől is hozza magával. Miben változtak 
a szülők?

 - Tiszteletben tartom a szülők azon felfogását, 
hogy ők értenek a legjobban a saját gyermekük-
höz. Ők értenek a családban történő neveléshez, 
mi pedagógusok az intézményes neveléshez. 
Az iskolai osztályokban leggyakrabban harminc  

gyermeket kell nevelnie-oktatnia a tanároknak. A 
konfliktusok leggyakrabban az egyéni és a közös-
ségi érdekek ütközésekor keletkeznek. Az iskolai 
közösségben az egyéné mindig hátrébb szorul. 
Azt gondolom, hogy ez természetes. A szülők ezt 
másként látják, egyre nehezebben fogadják el.

Hiányzik még, hogy mennyit változtak a pe-
dagógusok?

 - Rengeteget. Felnőtt egy teljesen új szem-
léletű nemzedék – digitális kompetenciákkal 
felvértezve portfóliókban gondolkodnak és 
sok minden másban, amit az én generációm 
a munka melletti továbbképzéseken tanul 
meg. A nehézség viszont abban rejlik, hogy: 
az iskolához, az iskola ethoszához egy egészen 
másként viszonyuló szülői és gyermekközös-
séggel találkoznak. Én a pályám kezdetén ren-
geteg sikerélményt tudtam szerezni – a mai 
fiatal nemzedék számára ez nagyon rögös út.

Sok pedagógus háborog az élet- és munka-
körülményei és sok minden más miatt – nem 
sorolom. Mi mindent kellene megváltoztatni 
ahhoz, hogy békésebbek, nyugodtabbak le-
gyenek? 

 - A pedagógus is része a társadalomnak, márpe-
dig a mai társadalom meglehetősen zaklatottá 
vált. Iskolánkba reggelente megérkezik 740 gyer-
mek és hozza otthonról a viselkedési és szociális 
mintákat, értékrendet. A tanórákon az osztályter-
mi folyamatokban ezek hatással vannak a peda-
gógusokra. Nem könnyű a mindennapokban ha-
tározottan, egyenes derékkal képviselni azt a fajta 
értékrendet, amivel annak idején elindultunk.  

Ha nyugodtabb lenne a társadalom, akkor 
nyugodtabb lenne a pedagógus is?

 - Igen. És ha nyugodtabb lenne a pedagógus, 
nyugodtabb lenne a társadalom is – ezek egy-
másra ható folyamatok.

Jövőre lejár az igazgatói mandátuma. Pályá-
zik újra?

 - Igen. Mint mondtam, optimista ember vagyok, 
és nem tudnám más pályán elképzelni az éle-
tem alakulását. 

Haeffler  András  

 A 3. katonai felmérési térkép közepén a csárda és a domb

 Az Ordási (Kutyakaparási) csárda romjai 
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AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
 A MISA” Alapítvány által szervezett Álláskereső Klub október 
6-án tartotta meg soros foglalkozását Dunavarsányban, a Petőfi 
Művelődési Házban. A helybelieken kívül Taksonyból, Délegyhá-
záról és Majosházáról is érkeztek álláskeresők.

A foglalkozás első részében munkaadó vendégünk: Barók 
Gábor a Penny- Market megbízásából az ingyenes targon-
ca-vezetői tanfolyam feltételeiről és az annak elvégzését 
követő álláslehetőségekről adott részletes tájékoztatást. A 
megjelentek közül öten azonnal megírták a felvételi tesz-
tet. Reméljük, mindannyiuknak sikerült. Barók úr elmond-
ta, hogy a következő foglalkozáson várhatóan újra itt lesz, 
tehát akit érdekel a lehetőség, az egy hónap múlva jöjjön!

Ezután a klubvezető által hozott álláslistából válogattak az állás-
keresők. A következő foglalkozás november első  keddjén, azaz  
3-án lesz 14 órától a Petőfi Művelődési Házban. Minden érdek-
lődőt szeretettel várunk!

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János

TUDÓSÍTÁS JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYRŐL
  Az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából jótékonysági rendezvényt szervezett 
a „MISA” Alapítvány október 09-én Dunavarsányban a Petőfi Művelődési 
Házban.

A megjelent vendégek - köztük : Kis Gábor, Majosháza polgármestere 
- köszöntése után a műsor Barna Tünde és Kontha Janka 7. osztályos 
tanulók szavalatával kezdődött, majd Róza Kamilla egy Petőfi verset, Ta-
mási Balázska pedig egy mesét mondott el. Az első rész Rajnai Jánosné 
előadásában az Örök fiatalság című verssel zárult. Ezután a dömsödi JU 
és ZSU Társulat színvonalas, nagy tetszéssel fogadott szórakoztató zenés 
műsora következett, amelynek a végén a közönség hálás tapssal követel-
te a ráadást. 

A program második részében adományok (ruhák, cipők, játékok, háztartá-
si eszközök, stb.) válogatására és elvitelére volt lehetőség a Dunavarsány-
ból. Délegyházáról, Majosházáról és Taksonyból érkezett vendégeknek.   
Este 7 órakor a Szilveszter Lajos alpolgármester úr által ingyen biztosított 
autóbusz vitte haza azokat, akik erre igényt tartottak. Köszönet minden-
kinek, aki támogatták, közreműködésükkel segítették a rendezvényt!

Az Alapítvány Kuratóriuma megbízásából: dr. Gligor János

 „Minden rosszban van valami jó.”- tartja a 
régi mondás. Azt gondolom, hogy az az egyik 
legnehezebb dolog, hogy ennek a mondásnak 
az igazságtartalmával azonosulni tudjunk, hogy 
megtaláljuk a rossz dolgokban azt, aminek segítsé-
gével újat, és főleg jobbat alkothatunk, tehetünk.

Így jártunk mi is, amikor 2014 nyarán az éppen 
zajló gyermektáborunk helyszínét biztosító sátra-
kat egy kedd esti vihar széttépte és a templomkert 
hatalmas szélfájának ágai közé repítette. Döbben-
ten álltunk és bámultuk a károkat. Megtörtént 
már, hogy vihar leszedte a Kolping-ház tetejét, 
de a felújítás után szebb lett, mint valaha. Mit te-
gyünk most, amikor ezekre a sátrakra építettük az 
összes programunkat, és nem mellesleg 33 gye-
rek, 10 segítő felnőtt és fiatal elképzelései foszlot-
tak szét? Nem volt más választásunk, a megkez-
dett munkát be kellett fejezni, hiszen a gyerekek 
jöttek és várták a megígért programokat. Istennek 
hála, mindettől függetlenül fantasztikus nyári tá-
borunk volt! Köszönet mindenkinek, aki segített! 
Hogyan tovább? Ezen a problémán komolyan el 
kellett gondolkodnunk. A sátrak ára megközelí-
tőleg 200.000.-Ft volt, amit sajnos önerőből pó-
tolni nem tudtunk. Úgy gondoltuk, hogy nem is 
szeretnénk még egyszer egy ilyen veszteségnek 
kitenni magunkat - keresni kellett tehát egy vég-
legesebb megoldást. Mentőötletként elhangzott, 
hogy készítsünk egy fedett teraszt, amit aztán cél-
jainknak megfelelően tudunk majd kihasználni.

És íme, a rosszban a jó! Hála Istennek és a sok 
jó akaratú, segítőkész ember munkájának, el-
készült a templomkertben egy fa lábakon álló, 
lemezzel borított tető, ami terveink szerint több 
rendezvényünknek is helyszíne lehet a Kol-
ping-ház mellett, illetve azzal együtt. A munká-
latok anyagköltségének fedezetét az önkormány-
zati pályázaton elnyert 250.000. Ft. és a Szent 
Vendel Alapítvány által jóváhagyott 154.000. Ft. 
biztosította. Magát a munkálatokat teljes egészé-
ben felajánlásban végezték: Juhász Jenő, Héricz 
Tamás, Takács Csaba. Segítők voltak: Tóth István, 
Böcsödi Károly, Fülesdi Gábor, Schuszter István 
és ifj. Schuszter István. Isten áldja meg őket érte!

Szinte még el sem készült teljesen az építmény, 
a gyerekek máris birtokba vették a teret. Július 
6-10-ig ismét nyári táborunk volt 34 gyerekkel, 5 
állandó segítő fiatallal és napi 3-3 felnőttel. A szü-
lők odaadó munkájának köszönhetően a tábor 
önköltséges volt annak köszönhetően, hogy senki 
semmilyen tevékenységért nem kapott juttatást. 
A tábort immár harmadik éve rendeztük meg és 
igen jó híre lett a községrészben, a helyek pilla-
natok alatt beteltek. A hét folyamán volt hittanos 
vetélkedő, kézműves foglalkozás, a gyerekek 
egynapos autóbuszos kiránduláson vettek részt 
Budapesten, felajánlásban egy napig ugrálóvá-
rat használhattak, erdei akadálypályán ügyes-
kedtek, lovaskocsikáztak, volt idő a kerti játékra, 
pihenésre, homokozásra és a fiúk számára az 

elmaradhatatlan foci bajnokságot is megren-
dezték. Itt mondok köszönetet azoknak, akik 
napról-napra foglalkoztak a gyerekekkel: Kro-
nome Jánosné, Kronome Zsófia, Böcsödiné 
Tóth Zsuzsanna, Kreiszné Nagy Anna, Schuszter 
Istvánné. Külön köszönet azoknak a segítő fi-
ataloknak, akik a hét minden napján 8-tól 16 
óráig önkéntes munkát végeztek. Ha kellett, ját-
szottak, pakoltak, takarítottak: Kronome Fanni, 
Szűcs Alexandra, Kreisz Péter, Mohácsi Norbert 
és Zimmermann Dávid. Lelkesedésükért és se-
gítségükért még egyszer köszönet illeti őket!

Az építményt július 12-én a szentmise után Sán-
dor atya megszentelte, utána pedig egy jubile-
umi házassági évfordulós szeretetvendégséget 
tartottak. Reményeink szerint több egyházközsé-
gi-közösségi rendezvénynek is otthont ad majd a 
hely. Örömünkre szolgál, hogy a Kolping Család 
Egyesület tevékeny részt vállal az egyházközség 
fejlődésében. „A kereszténység ugyanis nem 
szép szólamokból áll, hanem tettekből, oda-
adásból. Isten dicsőségére és embertársaink 
valódi hasznára kell munkálkodni. (…) A kö-
zös cselekedeteknek egyébként egyik hatása 
az, hogy a benne résztvevők szorosabban 
kapcsolódnak egymáshoz, összebarátkoznak. 
A jobbérzésű emberek összefogása megsok-
szorozza erejüket.” /Adolf Kolping/

 Schuszter Bernadett
elnök

Hírek a Szent Vendel Kolping Család életéből

  2015. október 10-én, egy borongós őszi napon a Dunavarsányi Népdalkör és Citera 
Együttes a Vajdaságba, Oromhegyesre utazott . A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 
adott otthont a "Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok" című népzenei találkozójának.

Egy Kodály Zoltán idézet volt a meghívójuk legfontosabb üzenete: "Európa nem arra kí-
váncsi, hogy hogyan utánozzuk őket, hanem arra, hogy mit adunk magunkból." Ez külö-
nösen igaz a kisebbségi létbe kényszerült Vajdaságra is. A szórványmagyarság csak úgy 
maradhat meg, ha őrzik őseik hitvilágát, annak mese és mondakészletét, illetve ha éltetik 
a népművészetüket; legyen az tánc vagy zene. Ebben van a magyar megmaradás , ezt 
tőlünk elvenni nem tudja senki. Valószínűleg ezt Koncz Lázár is így gondolhatta (nekünk 
csak Lázi), amikor évekkel ezelőtt életre hívta ezt a rendezvényt. Ő a helyi népdalkör ve-
zetője és nem utolsó sorban Oromhegyes polgármestere is. Sok munkájukba került ez 
a rendezvény , de a csillagok valóban ragyogtak a színpadon, a népzenei és a néptánc 
csoportok is érezték, hogy ez a találkozó valami miatt más; különleges, s nagyon a mienk.

Köszönetét fejezi ki a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes Keresztesi Balázs 
alpolgármester úrnak, dr. Bóna Balázs képviselő úrnak és Kun Lászlónénak, a Mű-
velődési Ház vezetőjének, hogy jelenlétükkel megtisztelték a népzenei találkozót.

Benedek Hajnalka
a Dunavarsányi Népdalkör és Citera Együttes tagja

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!

Meg hív ó

2015.11.21.
szombat este 7 órakor

a dunavarsányi Soli Deo Gloria Közösségi Házban tartandó
„Kárpátok koronája – Déli Kárpátok - Ősvárak ” kulturális estre

18.30 – 19.00 Vendégvárás

19.00 – 20.00 

„Déli Kárpátok - Ősvárak”

Könyvbemutató:
 Erdély –Székelyföld sorozat

Lőwey Lilla és Váradi Péter Pál szerzőpáros  
és Soós Andrea előadóművész műsora

20.30- 24.00 Zenés - táncos est 
közreműködnek a jobbágytelki hagyományőrzők

és a Kerepesi Székely Kör zenészei

Pénz- vagy természetbeni adományaikat is szívesen vesszük 
és a dél-erdélyi szórványmagyarság megsegítésére ajánljuk föl. 

Kérjük, enni és innivalót mindenki kedve szerint hozzon magával.

Jelentkezni legkésőbb 2015. november 15-ig 
a Veres Albert 06-20/433 0109; Veres Enikő 06-20/468 1908; Szán-
tó Sándor 06-20/472 2233 telefonszámokon, vagy az enci.ungvari@
gmail.com e-mail címen lehet. Mivel a helyszín max. 160 fő számá-
ra kínál lehetőséget a tartalmas szórakozásra, ezért a bálra csak a je-
lentkezések beérkezési  sorrendjében  tudunk helyet biztosítani!                                       

Osztálytalálkozó 60 év után 
 Szeptember 26-án tartották meg az 1955-ben a dunavarsányi általános 
iskolában végzettek immár hat évtizedes osztálytalálkozójukat. Az osztály 
közösségét jól jellemzi, hogy a kezdetektől fogva minden ötödik évben 
összejöttek egy kis beszélgetésre, az emlékek felidézésére.  A mostani 
találkozó a Vamby étteremben volt, ahol jó hangulatban felelevenítették 
az elmúlt évek történéseit és egyszersmind kegyelettel emlékeztek meg 
az elhunyt tanáraikról, osztálytársaikról. A mostani 74-75 éves öregdiákok 
egyöntetűen eldöntötték, hogy a nemes hagyományt tovább folytatják. 

FELHÍVÁS
Dunavarsány Város Német Nemzetiségi  

Önkormányzata szeretettel hív mindenkit

2015. november 1-jén 14:30 órától 
a nagyvarsányi temetőbe,

a szovjet munkatáborba elhurcoltak emlékművénél  
tartandó megemlékezésre!

Aki szeretné, kérjük, egy szál virággal rója le  
tiszteletét az emlékműnél!

A munkatáborban elhunytakról 
a november 2-án 16 órakor 

bemutatandó római katolikus szentmisén  
emlékezünk meg.
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A Mekler ITSE nem veszít lendületéből

Felnőtt OB 2015.08.29. Szolnok
„Újra magyar bajnok lettem, C-4 200 méteren! Köszönöm Kiss 
Tamás, Vass András, Sarudi Pál, hogy bevettetek a hajóba! Na-
gyon nagy élmény volt veletek!” Így jött az eredményhirdetésről 
a Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egyesület szak-
osztályvezetője és edzője, Németh Szabolcs, miután hatalmas 
küzdelem után a dobogó legfelső fokán állhatott. Gratulálunk!! 

A vb kicsi bajnokai 2015.09.13. Győr
Kicsik még, de elhivatottak, és ezzel az elhivatottsággal mél-
tó követői lehetnek majd a nagyoknak, Csay Renátának, Kövér 
Mártonnak és Boros Adriánnak. 

A Magyar Kajak-kenu Szövetség a 2011-es felnőtt és a 
2014-es utánpótlás gyorsasági világbajnokságon már si-
kerrel lebonyolított gyerekverseny után a maratoni világ-
bajnokságon is megrendezte játékos formában zajló viada-
lát, a Braca-Sport Kupát. A 2000 méteres, futószakasszal 
megtört váltóversenyen MK1 – MK2, valamint MC1 – PC2 
összeállításban 6 fiú és 6 lánycsapat szerepelt. A 11-12 
éves gyerekek az országos bajnokságon elért eredménye-
ik alapján választották ki, a párosokat pedig sorsolás útján 
állították össze a szervezők. A dobogósoknak az érmeket a 
háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán és Storcz 
Botond, valamint az olimpiai ezüstérmes Kulifai Tamás 
adta át. A Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egye-
sület 2 versenyzője jutott ki erre a versenyre, ahol 3. helye-
zést értek el a Rozbora Péter, Fényes Gergő, Prehoda, Kó-
kity (Mekler László Ifjúsági Turisztika és Sport Egyesület, 
Veresegyház, EDF Démász-Szeged) összeállítású csapattal.

Nem kis szurkolótáborral érkeztünk erre a kétnapos verseny-
re és izgultuk végig a kölyök futamot, ahol a váltáskor még 
nem sok jót jósolhattunk a mieinknek, de bíztunk bennük, 
amit jól tettünk, hiszen amit tehettek, mindent megtettek. A 
végeredmény magáért beszélt, hiszen a dobogó 3. fokán áll-
hattak az eredményhirdetéskor! Szép volt, Gergő és Péter!

Hatalmas élmény volt ott lenni Győrben annak is, aki mint 
néző érkezett erre a rangos versenyre. Közelről átélni 
ezt a fantasztikus hangulatot, ahol a nemzetközi mezőny 
résztvevői 30 km kemény evezés után úgy hajráztak, hogy 
néha méterek, esetleg centiméterek döntötték el, hogy 
ki áll a dobogó legmagasabb fokára, és dőlt el, hogy újra 
és újra a magyar Himnusz szólhatott az eredményhirde-
téskor. Ezzel megható pillanatokat szereztek a közön-
ségnek, mindenkinek örök élményt adott ez a hétvége. 

Országos Sulisárkány Bajnokság, 2015.09.27. Sukoró
Az ország területi Sulisárkányhajó versenyeinek győztesei 
vettek részt ezen a megmérettetésen, ahol az eső és a sár el-
lenére nagy küzdelem volt a pályán. Országos Sulisárkány baj-
nokok lettünk, mivel 1. helyezést értek el a „Mekleresek”, a Du-
navarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola képviseletében! 

Csapattagok: Jammoul Suad, Jammoul Lulu, Botos Vik-
tória, Lugosi Gergely, Szűcs Petra, Vneck Larina, Tóth 
Zsófia, Tóth Máté, Fényes Gergő, Rozbora Péter, Czafit An-
namária, Trencsánszki Violetta, kormányos: Skobrák Anna 

Gratulálunk, szép volt!

Keretfeltöltő verseny 2015.10.05. Sukoró
Keretfeltöltő versenyt rendeztek ezen a hétvégén Sukorón. 
Bár csak néhány kiadó hely volt a korosztályos válogatott 
keretekben, mégis rendkívül sokan álltak rajthoz. A hétvégi 
viadalon olyan versenyzők kaptak lehetőséget a válogatott 
keretbe kerülésre, akik a nyári hazai és nemzetközi versenye-
ket nem a legjobbak között fejezték be. A kölyök, a serdülő és 
az ifjúsági keretben is gazdára várt néhány hely. Irgalmatlan 
mezőny gyűlt össze, pár hely volt csak kiadó, de a csapatok 
komolyan vették a versenyt, ez bizonyítja azt is, hogy szeret-
nek versenyezni a gyerekek. Jó volt nézni a partról, hogy mi-
lyen sokan állnak be egy-egy rajthoz, ami nagyon jót jelent, 
mert rég nem voltak ekkora mezőnyök a kenus szakágban.

A kicsik futamai sajnos, elmaradtak. Gratulálunk minden-
kinek!! Szeretnénk külön kiemelni Fejes Nórát és Besenyei 
Ádámot, akik ezen a keretfeltöltő versenyen kivívták maguk-
nak a korosztályos válogatottba kerülést. Ez azt jelenti, hogy 
lehetőségük lesz az ország legjobbjaival együtt edzőtáboroz-
ni a következő szezonban. Fejes Nóra Ifjúsági válogatott ke-
rettag, míg Besenyei Ádám serdülő válogatott kerettag lett.

Gratulálunk, csak így tovább!

A keretfeltöltő első napi eredmények a következők:

Fejes Nóra C-1 200 m 3. hely
Besenyei Ádám C-1 1000 m 5. hely

Vince Renáta C-1 200 m 6. hely
Fejes Dániel C-1 1000 m 7. hely
Matis Axel C-1 1000 m 9. hely

Pittnauer Balázs C-1 1000 m 10. hely

A keretfeltöltő versenyen kalandos hétvégét zártunk, a 
versenyek felét a nagy szélre hivatkozva sajnos lefújták. 

A második napi eredmények:

C-1 2000 m
Fejes Dániel 4. hely

Besenyei Ádám 4. hely
Matis Axel 8. hely

Pittnauer Balázs 11. hely
Fejes Kristóf 12. hely

Besenyei Márk 16. hely
Bódi Ákos 16. hely

Darányi Viktor 18. hely 

Népszerűsítő Maraton 2015. 10. 10. Budapest

BKKSZ-UTE 6000m 

1. hely  PC-2  Fényes Gergő-Rozbora Péter 
1. hely TC-4    Vneck Larina, Jammoul Suad, 
                         Jammoul Lulu, Botos Boglárka
2. hely C-1      Fejes Dániel
4. hely C1        Darányi Viktor

Az idényt nagyon jól zártuk. Az ország 
140 kajak-kenu egyesületéből a Mek-
ler László Ifjúsági Turisztikai és Sport 
Egyesület másfél év alatt elért ered-
ményével a 2015-ös évet a 14. helyen 
zárta, amely fantasztikus tény, mert 
nagy múltú egyesületeket utasítottunk 
magunk mögé. Szép volt, gyerekek! Kö-
szönet nektek és edzőiteknek, valamint 
a támogatóinknak, hogy bíztak bennük! 
Csak így tovább! Hajrá Mekleresek!

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani egyesületünk támogatóinak, 
többek között az 1270. sz. Nautílus 
Vízicsapatnak az anyagi és erkölcsi 
támogatásért, valamint a Dunavar-
sány-Délegyháza Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek (Rim Gyuriéknak), akik 
a napokban egy Sirály típusú mo-
torcsónakot ajándékoztak nekünk – 
most már két edzői motorcsónakkal 
tudjuk felkészíteni a jövő bajnokait!

A lap következő számában egyesüle-
tünk edzőit szeretném majd bemu-
tatni, hogy kik is Ők, akik a gyerekek-
kel közösen, áldozatos munkájukkal 
elérték ezeket a kiváló eredménye-
ket ilyen rövid idő alatt. Megérdem-
lik, hogy mindenki megismerhes-
se őket és munkájukat. Akikről szó 
lesz: Németh Szabolcs, Folláth Vivi-
en, Kolozsvári Tamás, Skobrák Anna.
 

Mekler Andrea
MLITSE elnök
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  Október első, napsütéses hétvégéjén ismét 
megrendezték a rendhagyónak mondható az 
„A sport szigete, a Sziget sportja II.” elnevezésű, 
járási sportágválasztót a Dunavarsányi Olimpiai 
Központban. A jó hangulatú program során az 
első napon, pénteken a Szigetszentmiklósi Tan-
kerület iskoláinak harmadik évfolyamos tanulói 
látogathattak ki a helyszínre a KLIK munkatár-
sainak szervezésében. Kipróbálták a kitelepült 
sportágakat, bemutatókat tekintettek meg, to-
vábbá megnézték a kapcsolódó „Ép testben ép 
lélek” nevű rajz- és fotópályázat pályaműveit. 

Az egészséges életmód jegyében az Eisberg 
cégnek köszönhetően salátával kínáltak meg 
minden kilátogató gyermeket és felnőttet a 
rendezvény mindkét napján. Szombaton a je-
lentkező egyesületek jóvoltából színpadi be-
mutatók színesítették a programot, a sportokat 
kipróbáló gyermekek „Hétpróbás Sportbarát” 
címet szerezhettek, amellyel ajándéksorsoláson 
vettek részt. A rajzpályázat nyerteseinek az aján-
dékokat Cseh László, a rendezvény fővédnöke 
adta át, és aki akart, táncra perdülhetett Südi 
Iringóval latin ritmusokra. A sportoláson kívül a 
Magyar Vöröskereszt jóvoltából véradásra is volt 

lehetőség. Különböző teákat, termelői tejter-
mékeket kóstolhattak meg a kilátogatók, va-
lamint számítógépes talpvizsgálaton is részt 
vehettek. Az Országos Élelmezési és Táplálko-
zástudományi Intézet segítségével az egészség 
megőrzéséről tájékozódhattak az érdeklődők.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Dunavarsány 
Város Önkormányzatának, valamint a többi támo-
gató önkormányzatnak és szervezetnek a támo-
gatást!

Első Tököli Diák Úszóegylet 

Sportos napok a Dunavarsányi Olimpiai Központban
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Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (24) 655-982 • E-mail: varosgazdalkodas@pr.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36. 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1-301-6969
 Hétköznap: 16.00-8.00Munkaszüneti és  
 ünnepnapokon: folyamatosan.
FELNŐTT HÁZIORVOSOK
 Dr. Kun László háziorvos
 06/70 382-3662
 Egészségház fsz. 32.
 rendelési időben 06/24 483-124
 Rendelés: H, K:7.30-11;
 Sz: 13-16; Cs, P:7.30-11
 Erőspusztán: Cs:13-14
 Dr. Schäff er Mihály háziorvos
 (helyettesíti Dr. Békássy Szabolcs a saját rendelőjében):
 Egészségház I. em. 51.
 Rendelés: H: 15-17; K: 13-14; 
 Sz: 12-13 17-18; Cs: 13-14; P: 10-11
 Dr. Békássy Szabolcs háziorvos
 06/70 337-3339
 Egészségház I. em. 51.
 rendelési időben 06/24 521-125
 Rendelés: H:17-19; K: 9-13;
 Sz: 13-17; Cs: 9-13; P:11-15
 Dr. Kováts Lajos háziorvos
 06/20 921-2860
 Petőfi  lakótelep 4.
 rendelési időben 06/24 534-575
 Rendelés: H:16-18; K:8-10;
 Sz:13-15; Cs, P:13-15
GYERMEKORVOSOK
 Dr. Czúth Ildikó Egészségház fsz. 3.
 rendelési időben 06/24 473-054
 Rendelés: H: 11-14; K: 14-17;
 Egészséges tanácsadás:  K:13-14;
 Sz: 11-13; Cs: 10-13; P: 9-12
 Dr. Rácz Ildikó Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H,K,Cs,P: 12-14 
 Sz: 10-11, Sz: 9-10 egészséges tanácsadás
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Ispánné Szatmári Ibolya
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi
Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő
Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház
 06/24 534-250
Polgármesteri Hivatal
 06/24 521-040
Polgárőrség
Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Rendőrség Körzeti Megbízott
 06/20 489-6753, 06/24 518-680
DUNAVARSÁNYI RENDŐRŐRS
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125
Közterület-felügyelő
 Doktor János
 06/70 938-2905
Mezőőr – Schipek Sándor
 06/70 382-3660
GYEPMESTER
 06/20 964-3025
Posta 06/24 484-190
 Nyitva tartás H: 8-19; K: 8-14;
 Sz: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-15
DPMV ZRT.
 (víz- és szennyvízszolgáltatás)
 Vörösmarty u. 149.
 06/24 483-128
MULTI-DH Hulladékkezelő
Nonprofi t Kft .
Dunaharaszti, Fő út 152.
 06/1 286-2546
SZIGETSZENTMIKLÓSI JÁRÁSI
HIVATAL DUNAVARSÁNYI
KIRENDELTSÉGE
 Árpád utca 7. Gyámhivatal: 0670/4364005
 Hatósági: 0620/249-42-18
Közvilágítás hibabejelentés
 06/40 980-030
Gyertyaláng Kegyeleti Kft .
 06/30 378-5116
Református Egyházközség
 06/24 484-452
Római Katolikus Plébánia
 06/24 472-017
Ráckvei Földhivatal
 06/24 519-300, 519-310
 Fax: 06/24 519-301

D U N A V A R S Á N Y I  A P R Ó
• 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
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• BÖLCSÖDE!?  www.dunavarsányigyerkőcde.hu    
 Tel:30/924-80-87
• Takarítókat azonnali kezdéssel felveszünk.  
 Tel.:0630-393-8983

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.
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Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. 
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig

-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig csak 
fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdeklődj a leg-
közelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky u. felől)
Értékesítőnk: Szabó Pálné Tel.: +36 30 385 9421

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt

15
08
11
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ÁRAINK:

Keressen minket személyesen vagy telefonon:
51-es főút 26-os kilóméterkő (Castrol kút mellett)
06 70 850-5013
WWW.BRIKETTGYAR.HU
vagy adja le rendelését e-mail-ben:
dunavarsany@brikettgyar.hu

Mennyiség  1 tasak(10kg)  1 raklaptól (960kg) 2 raklaptól (1920kg)

Egységár   62Ft/kg   58Ft/kg       56Ft/kg

Fabrikett DUNAVARSÁNYBAN! 
Várjuk üzletünkben ajándék 

próba csomaggal!
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  MEGÚJULT !!!! 

Scooby-Doo Állateledel és 
Felszerelés 

- Új tulajdonos 
- Kibővült választék 
- Száraztápok szuperprémium kategóriáig 
- Konzervek 
- Madár, hal és rágcsáló eledelek, kiegészítők 
- Friss hús hetente kétszer 
- Kiegészítők (fekhelyek, kutyaruhák, samponok, pórázok,        
vitaminok…) 
- Élő állatok: kaméleon, gekkó, törpe nyúl, hörcsög... 
- Díszmadarak 
- Díszhalak 

Folyamatos akciók! 
Egyedi, különleges igényeit is igyekszünk teljesíteni! 

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 
     Nyitva tartás: 

Hétfő - Péntek: 8:00 – 18:00 
Szombat: 8:00 – 13:00 

Keressen minket a Facebookon is, Scooby-Doo Állateledel néven! 
2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 12. 

Tel.: 06-30/543-9547 

Nyitási akció -50% kedvezmény október 31-ig, 
egyszeri alkalomra egy szolgáltatásra!

facebook.com/bbbeauty8

M e g n y i t o t t a m

Megnyitottam


