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Városunk képekben - Árpád Fejedelem Általános Iskola, napközi
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Gergőné Varga Tünde polgármester augusztus 19-én elhangzott beszéde

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Az egymást követő napok sorából az emberek 
többsége kiemel bizonyos napokat, amelye-
ket valamilyen oknál fogva megkülönböztet 
a többitől. Legtöbbször igyekszünk örömteli 
eseményeket számon tartani, mint a születés- 
vagy népnap, házassági évforduló vagy egyéb 
boldog élmény dátuma. Sajnálatos módon éle-
tünk során veszteségeket és más negatív ese-
ményeket is megélünk, amelyekre kénytelenek 
vagyunk az évek múlásával visszaemlékezni. 

A magyarság történelmében sajnos bőven 
túlsúlyban vannak azon események, amelyek 
végső soron a veszteségre és szenvedésre való 
emlékezést hordozzák magukban. Augusztus 
20-a azonban kivétel. Államalapításunkban az 
egységes magyar nemzet megszilárdulásának és 
fennmaradásának egyik alapvető mérföldkövét 
ünnepeljük. E nap különlegességét bizonyítja az 
is, hogy három nemzeti ünnepünk közül éppen 
ez volt az, amelyet az Országgyűlés Magyarország 
hivatalos állami ünnepének is nyilvánított. Közös 
örömünk és büszkeségünk lehet, hogy egy olyan 
országot mondhatunk hazánknak, amelynek 
több mint 1000 éve lefektették alapjait, és amely 
már akkor kinyilvánította, hogy egy keresztény 
értékekre épülő nyugati állam kíván lenni. Ezen 
elhatározás helyességét bizonyítja a történelmi 
tény, miszerint az elmúlt évszázadok külső és 
belső támadásai és pusztításai ellenére ma is 
"él nemzet e hazán". Évszázados hagyomány az 
is, hogy ezen a napon adunk hálát az egyéni és 
nemzeti fennmaradásunkat jelképező új kenyé-
rért. Van okunk tehát az ünnepre és a hálaadásra!       

Az elmúlt évezred azonban nemcsak örömre 
és büszkeségre, hanem komoly felelősségre 
is ad okot, valamint kemény feladatok elé ál-
lít bennünket. Nap mint nap tapasztalhatjuk, 

hogy állami szuverenitásunkat, nemzeti egysé-
günket, valamint kultúránkat és értékrendün-
ket milyen támadások és veszélyek fenyegetik.

Meggyőződésem, hogy ezen értékek érvényesü-
lésének és fennmaradásának szolgálata mind-
annyiunk közös érdeke és feladata. I. István király 
Imre herceget – többek között – a következő, ránk 
nézve is érvényes intelemben részesítette: "Azu-
tán légy erős, nehogy a szerencse túlságosan fel-
vessen, vagy a balsors letaszítson." István király 
arra int tehát minket is, hogy ne bízzuk egyéni 
sorsunkat, vagy a városunk és hazánk épülését 
a véletlenre, hanem ki-ki lehetősége szerint te-
gyen erőfeszítéseket céljaink elérése érdekében.

Első szent királyunk jóvoltából lettünk erős, 
keresztény nemzet. Ő előrelátóan és megfon-
toltan cselekedett, nem máról holnapra gon-
dolkodott. Azzal is tisztában volt, hogy ennek a 
népnek elsősorban magában és Istenben kell 
bíznia, mert másoktól hiába remél segítséget. 
Az idő igazolta aggodalmait, valahányszor ha-
tárainkon túlról reméltük a döntő segítséget 
és erre támaszkodva igyekeztünk független-
ségünket kivívni, vagy megtartani, mindig ku-
darcba fúlt erőfeszítésünk. Szent István király 
ezzel a mindenkori Magyarország vezetőinek, 
politikusainak is példát adott. Üzenete mit sem 
változott az évszázadok során: a magyarnak 
ma is saját magának és elsősorban saját magá-
val kell a harcát megvívnia, hogy talpra álljon.

Tisztelt Ünneplő Dunavarsányiak! Az állam meg-
alapítása nemcsak hazánk, hanem az országot 
alkotó települések, így Dunavarsány szervezett 
működésének is elsődleges feltétele volt. Az ál-
lamalapítás nem mást, mint az állam alapjainak 
letételét jelentette, amely egy épület létrehozá-
sának és fenntartásának egyik legfontosabb, de 
nem egyetlen lépése. Annak érdekében, hogy 

országunk, városaink és így nemzetünk mindezi-
dáig fennmaradhasson, elődeink folyamatosan 
építettek, bővítettek, felújítottak, szépítgettek. 
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy nem egy-
szer idegen népek pusztítása, vagy más külső 
és belső rombolások után egészen az alap-
tól kellet újrakezdeni a nem könnyű munkát.

Augusztus 20. tehát Dunavarsány számára is ki-
emelkedő jelentőségű nap. Az ünneplés mellett 
hálát adhatunk városunk és közösségünk meg-
maradásáért, valamint szemmel látható épülé-
séért és szépüléséért. A közterületek, a közintéz-
mények és a sportlétesítmények fejlesztésén túl 
elmondhatjuk, hogy az országszerte híres Sum-
merfest rendezvénysorozathoz az idén Dunavar-
sány is csatlakozott, színes, színvonalas forgatagát 
néhány órán belül élvezhetjük. Közös sikerünk az 
is, hogy szem előtt tartva I. István intelmét is, mi-
szerint "a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad 
és becsben tartsad", a Summerfest keretében 
5 különböző ország fellépőit fogadhatjuk, to-
vábbá a kárpátaljai testvértelepülésünkkel való 
partnerség jegyében vendégül láthatunk cset-
falvai gyermekeket és kísérőiket is városunkban.

Természetesen vannak még megoldásra váró 
problémáink és feladataink, de elmondhat-
juk, hogy az elmúlt egy év sem telt tétlenül.  
Meggyőződésem, hogy az államalapításért 
és nemzetünk fennmaradásáért a leghaté-
konyabban úgy tudunk hálát adni, hogy ösz-
szefogással és szorgalommal megóvjuk és 
továbbépítjük mindazt, amit elődeink ránk 
hagytak. Ehhez a nem kis feladathoz merít-
sünk erőt a mai ünneplésből, hála-adásból, 
jókedvből és az előremutató együttlétből. 

Ennek reményében kívánok minden jelenlévő-
nek tartalmas ünneplést és örömteli programo-
kat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzata szeretettel hívja és várja a 
város polgárait az új Városháza ünnepélyes átadójára 

2015. október 16-án, pénteken 17 órára.
Tervezett program:

Ünnepi köszöntőt mond:  Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke
   Bóna Zoltán országgyűlési képviselő
   Gergőné Varga Tünde polgármester

Az átadó ünnepségen közreműködnek: Weöres Sándor Napközi Otthonos Óvoda Törp csoportja, Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar,
Árpád Fejedelem Általános Iskola Német Nemzetiségi Néptánccsoportja, Erkel Ferenc Zeneiskola;  verset mond Portik-Cseres Éva

Áldást kér dr. Bóna Zoltán Nagytiszteletű Úr és Kis R. Sándor Főtisztelendő Úr.
Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

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

Ebből az alkalomból avatjuk fel Szabó Zoltán Kossuth Lajosról készült mellszobrát.  
Az átadó után az épület belülről minden érdeklődő számára megtekinthető.
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2 0 1 5 .  j ú l i u s - a u g u s z t u s b a n 
s z ü l e t t e k :

Lakatos Luca június 28.
Ivácson Dóra július 7. 
Kovács Marcell július 15.
Kányási Attila augusztus 6.
Vanga Angelika Mira augusztus 8.
Márton Lara augusztus 8.
Ullman Dávid augusztus 10.
Szabó Luca augusztus 11.

2 0 1 5 .  j ú l i u s - a u g u s z t u s b a n 
e l h u n y t a k : 

Beregszászi Károly élt 79 évet
Micheller Györgyné élt 87 évet
Pető Ferenc Vencel élt 72 évet
Király László Béla élt 62 évet
Bacskai Gábor István élt 69 évet
Matusz Zsuzsanna élt 43 évet
Matusz Zsófia élt 12 évet
Virág Antalné élt 86 évet
Szabó Csaba Sándor élt 78 évet

Szívós István - Boros Katalin
Kacsanovszki Patrik - Hubai Gabriella

Grosszmann Dezső - Bolcsó Anna Mária
Varga Viktor - Mándi Jolán

Farkas Endre - Varga Beatrix
Jantyik Tamás László - Tamás Erika Anna

Tőkés Levente - Máté Nikolett
Becs János - Póth Kitti

Tuskán Tamás - Ballai Andrea
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Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden ro-
konnak, barátnak, ismerősnek, akik kegyelettel 
részt vettek Beregszászy Károly citerás népze-
nész, volt citerazenekar-vezető, citerakészítő- 
és oktató temetésén, és mindazoknak, akik 
együtt éreznek a hozzátartozók fájdalmában. 

A gyászoló család

  A 2015. évi költségvetésben komoly forrásokat biztosított a képviselő-testület a beruhá-
zások, fejlesztések, valamint a pályázati önerők finanszírozására, amelyek ismét jelentős 
önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést eredményeztek. Az alábbiakban röviden összefog-
lalom Önök számára az idén végrehajtott fejlesztéseinket:

Az útburkolat felújítási program keretében az alábbi utcák teljes hosszának felújítását haj-
tottuk végre: Epres utca, Tölgyfa utca, Diófa utca, Hóvirág utca, Völgy utca.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

Az utak pormentesítése mellett a Halász Lajosné utca páratlan házszámozású oldalán, vala-
mint a Bajcsy Zsilinszky utca páros házszámozású oldalán lévő járdaszakaszok aszfaltozása 
valósult meg, illetve a Habitat utcai járdát sikerült térkő burkolattal egészen a vasút soron 
lévő járdáig kiépíteni. Ezen fejlesztésekkel nemcsak a gépkocsival, hanem a gyalog közleke-
dők  biztonságát is sikerült javítanunk. Itt szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a bur-
kolatfelújítás okán több kereszteződésben megváltozott a forgalmi rend. Egymás biztonsá-
gának érdekében kérem, fokozott figyelemmel közlekedjenek a felújított csomópontokban!

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola főépületének udvara is új burkolatot ka-
pott. A burkolatminőség megválasztásánál a biztonságtechnikai és műszaki 
feltételek mellett az esztétikai szempontokat is szem előtt tartottuk. A tervezett 
térkő három színű, a nagy felület egyhangúságának megtörése érdekében 
ugróiskola és sakktábla kialakítását is elvégeztette önkormányzatunk. Közel 70 
m3-es − elválasztó réteggel kiépített – kavicsos szikkasztó-drénsávokat alakí-
tottak ki az udvaron. Láthattuk, hogy a felszín alatti árkok az elmúlt hónapban 
tapasztalt jelentős csapadékvíz-mennyiség gyors és hatékony elszikkasztását 
eredményezték. A korábbi években tapasztalt összefüggő vízfelület már egyál-
talán nem jelentkezik a területen. A játszóudvar új kialakítása során 2 db hul-
ladékgyűjtő, 2 db ping-pong asztal, 3 db piknikasztal, 1 db streetball szett (új 
oszlop, palánk, gyűrű, háló), 6 db új pad kihelyezését hagytuk jóvá, amely az igé-
nyeknek megfelelő, időtálló, valamint a környezet hangulatához is illeszkedő.

Kormányzati támogatásnak köszönhetően három iskola, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola központi épületének, az Elemi Iskola és az Erkel Ferenc Alap-
fokú Művészeti Iskola épületeinek energetikai korszerűsítését is sikerül meg-
valósítanunk. Ennek keretében az elavult külső nyílászárók komplett cseréjét 
és a külső teherhordó falszerkezetek hőszigetelésének kivitelezését végzik 
el.  A fejlesztés során lehetőség nyílt az energiapazarló, korszerűtlen gázkazá-
nok cseréjére is. Az Árpád utcai épületben korábban 4 darab kazán tudta biz-
tosítani a szükséges fűtési kapacitást, a pályázatnak köszönhetően a kazánok 
számát csökkentettük három kondenzációs berendezésre, amelyek közül egy 
kizárólag tartalék fűtőegység. Ezen fejlesztésnek köszönhetően minden érintett 
intézményben több mint ötven százalékos fűtésköltség-csökkentést várunk.

Az új városháza épületének építése ütemterv szerint halad. A belső gépé-
szeti egységek beszerelése is a végéhez ért. A megújuló energiát felhasz-
náló napelemes rendszer elhelyezése megkezdődött, az épület előtt lévő 
Kossuth Lajos utcai szakasz díszburkolása a szeptemberben befejeződik. 
Az épület megjelenése organikus építészeti elemeket tartalmaz, ezáltal 
egységes, harmonikus hangulatot képez a település központjával. Az épü-
let ünnepélyes átadását 2015. október 16-án tartjuk, amelyen meghívott 
vendégünk Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő.  Az átadás ünnepi fényét erősíti a Csík Zenekar koncertje.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

Közterületi játszótereink közül ez évben a Muskátli utcában lévő játszótér tel-
jes felújítása, valamint a Béke utcai játszótér eszközeinek bővítése történt meg. 
Mindkét játszótéren új készségfejlesztő eszközöket telepítünk, a Béke utcá-
ban kifejezetten a 3-6 éves kisgyermekek testi egészségét szolgáló eszköz épült.  

Dunavarsány belterületi autóbuszöbleiben elhelyezett autóbuszvárók teljes cseréjét si-
került elvégezni. A beruházás során a belterületen lévő 19 buszmegálló mindegyikében 
időjárásálló porfestett fém vázszerkezettel, edzett síküveggel, paddal és árnyékoló ele-
mekkel ellátott új buszvárók létesültek. Több megálló megközelítése is egyszerűbbé vált, 
aszfalt, valamint térkő burkolattal ellátott járdák épültek. A várók tervezésénél kiemelt 
szempont volt az egységes városkép erősítése, ennek okán a meglévő utcanév-táblák 
színéhez és stílusához igazodóan tervezték meg az autóbuszvárókat. A tömegtájékoztatás 
elősegítése érdekében a megállók hivatalos neveit jó látható helyen, a várók utcafrontján 
helyeztük el, valamint egységes megjelenésű címereket helyeztünk ki. Kérjük a tisztelt

Lakossági felhívás az ingatlanok és közterületek tisztántartására
Tisztelt Ingatlan Tulajdonos (bérlő, használó)!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelete alapján a lakos-
ság kötelezettsége is a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságá-
nak kialakítása, fenntartása, védelme és megóvása. A köztisztaság és a települési környezet fenntartása  
elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gon-
doskodni, továbbá kötelességük, hogy rendben tartsák, gyomtól megtisztítsák. Ez a kötelezettség kiterjed a 
hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
a) az ingatlannal határos járdaszakasz - járda hiányában egy méter széles területsáv -, illetve   
 ha zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztán tartásáról, hulladékmentesítéséről, hó- 
 és síkosság-mentesítéséről; 
b) az ingatlannal határos - úttest, járdaszakasz melletti - burkolatlan vagy burkolt árok, 
 szikkasztóárok műszaki állapotának és működőképességének a megőrzéséről és tisztántartásáról;
c) az ingatlanhoz tartozó kapubejáró tisztántartásáról, hó- és síkosság-mentesítéséről;
d) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának   
 megakadályozásáról;
e) az ingatlannal határos utcai sorfák és az ingatlannal határos járdaszakaszra - járda hiányában 
 egy méter széles területsávra - kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, e területekre lehullott  
 ágak és lomb összegyűjtéséről, a járda valamint az úttest között felburjánzó esetleges gaz   
 eltávolításáról. Az utcai sorfák és az ingatlanról kihajló fák, bokrok ágai nem lehetnek 2 m-nél  
 alacsonyabban.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának 
biztosítása, a járda mellett növő gyomnövények kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése, a 
füvesített közterület gondozása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, 
illetve tulajdonosának kötelessége.

Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell takarítani.

Tilos 
a) az ingatlanon, a járdán és a területek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést,   
 szennyvizet a közterületre, csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-elvezető árokba 
 beleseperni, illetve belevezetni;
b) járdáról összegyűjtött szemetet, illetve szennyező anyagot a helyi közúton elhelyezni;
 a közút és járda mentén elhelyezett utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati 
 jellemzőitől lényegesen eltérő, nagyméretű hulladékot elhelyezni.

A járdákon a hó és síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül 
rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú anyag) legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A 
szóróanyag beszerzéséről és keveréséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ezen anyagok tárolása 
tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet.

Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos.

Az ingatlan tulajdonosának az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – naponta 
reggel 07.00 óráig a hótól és a jégtől meg kell tisztítani. A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, 
hogy a gyalogos közlekedésére legalább 1 m széles terület maradjon.

a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közmű-létesítmények felszíni szerelvényeire  
 és felszíni közérdekű létesítményre, illetve ezek köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb.)
b) útkereszteződésben, útburkolatban, járdasziget és járda között,
c) kapubejárat előtt, annak szélességében. 

A közterületek tisztán tartása a környezet zavarása nélkül nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végez-
hető.

Kérjük felhívásunk maradéktalan betartását.

polgárokat, hogy óvják a 
szép, új várókat, vigyázzunk 
közösen a tisztaságukra és 
figyeljünk oda, hogy sem 
reklámok, sem pedig oda 
nem illő graffitik ne jelen-
jenek meg a felületeiken.
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Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DPMV Zrt. 2015. augusztus 17-én megkezdte a Du-
navarsány és Térsége Szennyvíztisztító Telep III. sz. tavában felhalmozódott szennyvíz-iszap 
eltávolítását.

Az iszap eltávolítását alvállalkozó bevonásával végezi, melyet közbeszerzési eljárás keretein 
belül választott ki. A beszerzési eljárás győztese és a munkálatok kivitelezője az ENQUA Kft.

Az iszap kitermelése egy időben két vonalon történik, az egyik vonalon csigaszivaty-
tyúval a tóból kiszivattyúzzák az 1-8% szárazanyag-tartalmú iszapot, homogeni-
zálás és polielektrolit adagolás követően iszapsűrítő konténerbe 18-22%-os szá-
razanyag-tartalmú iszappá sűrítik. Ezt követően komposztáló telepen helyezik el. 

A másik vonalon az 5-10%-os szárazanyag-tartalmú iszapot szivattyú segítségével tartály-
kocsikba szivattyúzzák, majd az FCSM fogadótelepein rothasztókba helyezik el. Mindkét 
vonalról az elszállított iszapból mintát vesznek, majd laboratóriumban meghatározzák a 
szárazanyag-tartalmát. A telepről iszap csak a vállalat által igazolt szállítóval léphet ki. Az 
üzemeltető DPMV Zrt. a legkörültekintőbb módon jár el az iszap kitermelés végrehajtásá-
nál, azonban időszakosan szaghatás előfordulhat. Előreláthatólag a felújítási munka végső 
határideje 2016. február 29.

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal
Beruházási és Műszaki Osztály

90. életéve betöltése alkalmából Gergőné Varga Tünde 
polgármester asszony adta át Orbán Viktor  

miniszterelnök köszöntőjét Kreisz Lajosnénak.

Szubjektív emlékezés Szabó Csabára

  Augusztus 24-én Dunavarsány közéletének 
egyik tiszteletben álló tagja távozott közülünk 
Szabó Csaba halálával, akinek személyében egy 
barátot is gyászolok. 

Társammal, Magyar Tamás filmrendezővel 
„friss” varsányiként, 2002–ben ismertük meg 
Böbét és Csabát, amikor Tamásnak a Hétmér-
földes című filmjéhez szereplők és eredeti régi 
tárgyak keresése közben ajánlotta valaki, hogy 
Szabó Csabát semmiképp se hagyja ki. Hogy 
milyen eredményt hozott Csaba (és más helyi 
barátaink) „filmszínészi” közreműködése, azt a 
televízióban és 2003-ban a Kultúrban egy ve-
títésen láthatták a dunavarsányiak. Csabáék és 
köztünk pedig mély barátság született, kirán-
dulásokkal, szilveszterezésekkel, hosszú boroz-
gatásokkal a kertjükben, az öreg diófa alatt. Ez 
a barátság nagyon sokat segített nekem Tamás 
2011-ben bekövetkezett halálának elviselésé-
ben, amiért máig hálás vagyok mindkettőjüknek.

Megismerkedésünk idején Csaba már nyug-
díjasként, túl egy súlyos betegségen is tele 
volt életkedvvel, humorral és tettvággyal. 

Feleségével, Böbével együtt több helyi civil 
szervezet motorjaként ő a maga részéről tuda-
tosan kicsit a háttérből évtizedeken át dolgozott 
azon, hogy ennek a kis (bár egyre növekvő) te-
lepülésnek a lakói helyben, együtt is jól érezzék 
magukat, szívesen töltsék itt a szabadidejük egy 
részét, vigyék tovább elődeik kultúráját, mester-
ségeit, őrizzék tárgyait. Ennek a törekvésnek a 
jegyében aktív tagjai voltak az ígéretes kezde-
ményezésként 2008-ban a Művelődési Ház által 
kiadott Dunavarsányi Kalendárium Szerkesztő 
Bizottságának. Talán soha sem fogom meg-
tudni, pontosan mi is volt az oka annak, hogy a 
következő évben sokakkal együtt hiába vártuk a 
város történetéről, valaha élt neves személyisé-
geiről érdekesen beszélő kiadvány folytatását....

A Művelődés Ház és a Kézimunka Szakkör közös 
kezelésében működő Falumúzeum létrehozásá-
ban és a kiállítások anyagainak összegyűjtésé-
ben, rendszerezésében, tablóinak, feliratainak ké-
szítésében Böbe és Csaba szintén kezdeményező 
szerepet játszott. A családias hangulatú kis ház 
azóta a város egyik közösségmegtartó terévé vált.  

A Kertbarát Kör egyik vezetőjeként Csaba meg-
hívott bennünket ebbe a hasznos és vidám tár-
saságba, aminek néhány kellemes „bornézős” 
összejövetelt és kezdő kertészkedőként nagyon 
sok hasznos tanácsot, jó termést köszönhettem. 
A „Banyaságot” nem vállaltam ugyan, de nagyon 
jó volt kirándulni a Lányok Asszonyokkal vagy a 
Kézimunka Szakkörrel, megismerni más váro-
sok lelkes borbarátait a Kertbarát Körrel. Csaba 
ilyenkor mindig felkészülten, színesen anekdo-
tázva mesélt a társaságnak a meglátogatandó 
természeti és építészeti érdekességekről, kul-
turális gyűjteményekről. Szerette a hazáját, és 
tudta is, mit szeret: alaposan ismerte történetét, 
irodalmát, tárgykultúráját, és fontosnak érezte, 
hogy ebből minél többet átadjon másoknak is. 
Tágabb hazánkon belül különleges érzelmek 
fűzték Dunavarsányhoz. Bár Újpesten született 
és járt iskolába, a nagyszülőknél töltött csodá-
latos varsányi nyarak emléke egy életen át elkí-
sérte, és amint lehetett, ideköltözött. Hűséges 
maradt fiatalkorának egyik fontos színteréhez, 
elődeinek szeretett házához, a hajdani vegyes-
kereskedéshez. Ebben a házban érte a halál is....

Kedves Csaba, emlékedet szeretettel megőrzöm, 
Böbének és az egész családnak pedig sok erőt 
kívánok!

Dettre Erzsébet

Lakossági felhívás a buszmegállók  
állagmegóvása érdekében

 
Tisztelt Dunavarsányi Lakosok!

Településünkön a közelmúltban felújításra kerültek a buszmegálló 
szigetek, melynek során új esőbeálló építmények lettek elhelyezve.  
A megszépült várakozóhelyek állagmegóvása mindannyiunk közös 
érdeke. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabálysértési törvény alapján, 
aki tömegközlekedési eszközt, közúti jelzést, parkot vagy ahhoz tar-
tozó felszerelést, vagy egyéb közérdeket szolgáló jelet vagy létesít-
ményt gondatlanul megsemmisít, megrongál, elvisz, áthelyez vagy 
elmozdít, tulajdon elleni szabálysértésnek minősül, ami elzárással is 
büntethető. Az üvegfelületek, tartószerkezet összefirkálása, lefestése, 
karcolása, plakátok, hirdetések kihelyezése, ragasztása rongálásnak 
minősül. Mindannyiunk érdeke, hogy épített környezetünkre, érté-
keinkre, építményeinkre, parkjainkra, közterületeinkre fokozattan 
figyeljünk, felújított állagát megóvjuk, védjük, ebben kérjük a lakos-
ság közreműködését. Kérjük, felhívásunk maradéktalan betartását!
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A Római Katolikus Egyház 
szentjei, vértanúi szeptemberben

Szeptember 8.: Szűz Mária születése – Kisboldogasszony - ünnepe. Több ke-
leti egyházban a liturgikus év ezzel az ünneppel kezdődik. A nyugati egyház-
ban a VII. század végén I. Sergius pápa vezette be. A jeruzsálemi Szent Anna 
bazilika szentelési évfordulójára vezethető vissza. Mária nemcsak Isten any-
jának született, hanem azzá is vált. Alázattal, nem a született tehetség gőg-
jével, aki tudja, hogy tehetségét Istentől kapta. Aki tehetséget kap Istentől, 
egyben meghívást is kap erre az útra. A keresztény tisztelet fontosnak tartja megem-
lékezni arról, aki a Megváltó édesanyja lett. Mária születése tehát Jézus miatt ünnep.
 
Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén az Egyház az evangéliumnak 
abból a részéből olvas, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázza a hit lényegét. Niko-
démus a Tórán nevelkedett. A hit számára Ábrahám, Izsák és Jákob, Mózes és Illés Istene 
iránti bizalom. Jézus tanítása, katekézise, hogy Isten a szeretet, szeretetét abban mutatja 
meg, hogy Fiát elküldi, aki ne, ítélni jön, hanem megmenteni. Sok ember azért fél az Egy-
háztól, mert félremagyarázzák, hogy Isten meg fogja bünteteni, mert bűnös. A kereszt azt 
jelenti, hogy Jézus – kitárt karral szenvedte el a kínhalált – így ölel magához mindenkit. 

Szeptember 15.: A fájdalmas Szűzanya szenvedésére és fájdalmára gondolunk 
szeretettel. 1304-ben XI. Benedek pápa Mária Szolgáinak Rendjét – a Szervi-
ták – szabályzatát jóváhagyta. Az ő nevükhöz kötődik az ünnep. 1423-ban Köln 
városában a helyi zsinat elrendelte a liturgikus ünnepet. A rend a Szent Kereszt 
felmagasztalása utáni napon emlékezett mega Boldogságos Szűz szenvedésé-
ről. VII. Piusz pápa 1814-ben rendelte el az egész egyház számára. A liturgiá-
ban a Sabat Mater – Áll a gyötrött Istenanyja – éneket énekeljük, amely népé-
nekként és számos zeneszerző gazdsg egyházzenei irodalmából ismerhetünk.

Szeptember 24.: Szent Gellért püspök és vértanú ünnepe. Velencében született 980-
ban. A súlyos beteg gyermeket szülei a San Giorgio szigetre vitték. Az itt élő bencés 
szerzetesek imájának hatására meggyógyult, ott maradt közöttük. Tanulmányait Bolo-
nyában folytatta, végül visszatért a monostorba, tanított, perjellé, később apáttá válasz-
tották. Szentföldre tervezett utazásának pihenő helye Pannonhalma. Itt ismerkedett 
meg Gandentius apáttal, aki rávette, hogy a Szentföld helyett Magyarországra jöjjön. 
1015. május 3-án érkezett Mór püspökhöz Pécsre, majd Asztrik pécsváradi apáttal Szé-
kesfehérvárra mentek István királyhoz. Nagyboldogasszony ünnepén járult Gellért a ki-
rály elé. Találkozásuk hatására a király meghívta őt Imre fia nevelőjének. Az esztergomi 
palotában a nyolc éves Imre herceget hét évig nevelte. Remeteségbe vonult, 1030-ban 
csanádi püspök lett, azonnal megkezdte az egyházmegye megszervezését. Magyarul 
tudó papokat állított az esperességek élére, káptalani iskolákat alapított, templomo-
kat, székesegyházat épített. A Szent István halála után bekövetkezett nehéz idők kö-
vetkeztében 1046-ban több püspöktársával a Gellért-hegynél vértanú halált halt. A 
pesti Nagyboldogasszony templomban temették el. Később átszállították Csanádra. 
Bronzból készült szobra, kezében a kereszttel vértanúsága helyéről tekint a fővárosra.

Szeptember 29.: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe. A 
legrégibb ünnep Szent Mihályé,  jelentése: Ki olyan mint az Isten?  Tisztelete már Nagy 
Konstantin császár idejében létezett. Ezért építette a Boszporusz melletti Hestiai-he-
gyen a Michaélont. A nyugati egyházban a VI. században létezett ünnepe, amit a Vero-
nai Szakramentarium is tartalmaz. Ez a nap a Via Salaria melletti Szent Mihály temp-
lom felszentelésének évfordulója. A X. század óta Itáliában volt Gábor – Isten embere, 
Isten erősnek bizonyult – főangyal ünnepe. A XI. századtól Rafael – Isten meggyógyít –
főangyal ünnepe is. a prefáció végén az angyalokkal együtt énekeljük: „Szent vagy, 
szent vagy, mindenség Ura, Istene.” A három főangyal ünnepét az Egyház együtt tart-
ja. Ahol Szent Mihály ünnepét - pl. templombúcsú – tartják, az ő tiszteletére mond-
ják a szöveget. A sokat imádkozott fohász ma is időszerű: „Szent Mihály főangyal, 
védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!”.

Józsa Sándorné 
hitoktató

                                                                        
   

Hol vagy, István király…?

 - énekelték a magyarok szinte himnuszként évszádokon keresztül a Kölcsey/Erkel által 
írott/szerzett Himnuszunk előtti időkben. Énekelték, mert a vérzivataros történelmük, a 
külső és belső feszültségek, a fájó igazságtalanságok közepette vágytak a Szent István 
királyi, békére, biztonságra, jólétre. 
         
  E költemény és kórusmű az idei augusztus 20-án, államalapító királyunk ünnepén 
is sokfelé és sokféle formában elhangzott. Bár nincs kétségem afelől, hogy legtöbben 
e jeles ünnepen inkább keresték a pihenésnek, kikapcsolódásnak, szórakozásoknak, 
a nyári izgalmaknak a lehetőségeit, de azért az is igaz, hogy minden jóérzésű ma-
gyar szeretne biztonságban, igazságosságban, nyugalomban és békességben élni. 
Más szóval, szeretné érezni a Szent István-i hagyaték valóságát. Azt az erőt, amely 
több mint 1000 évvel ezelőtt országot kovácsolt a törzsekből, és amely ezer éven át 
elég hatékony volt ahhoz, hogy bár megfogyva és megcsonkítva, de megtartsa azt. 
         
  Hol van ez az erő és erény? Hol van, hogy boldogabb családokat, feszültség-mente-
sebb társadalmat, igazságosabb és ígéretesebb politikát, fájdalom-mentesebb hétköz-
napokat és örömteljesebb ünnepnapokat hozzon. Hol van az az erő és lélek, amely 
nem megoszt, hanem összehoz, amely nem lenyom, hanem felemel, amely nem sért, 
hanem gyógyít, etc…
          
  A kérdésre, hogy „Hol vagy István király…?” – tehát az a válasz, hogy ott, ahol a tra-
gikus sorsú fiának, Imre hercegnek adott, de immáron az egész országra hagyomá-
nyozott „intelmeit”, parancsait legalább a szándék és igyekezet szintjén megtartják. Tíz  
intelmet hagyott, amelyek többsége vallásos gyökérzetű, de amelyek virága és gyü-
mölcse mindenki számára előnyös és kedvező. Egyebek mellett ezekből áll a nemzet- 
és közösségmegtartó Szent István-i hagyaték.
 — A keresztény hit megtartása és az abból fakadó jócselekedetek elvégzése.  
  Persze, emberi jog a hitetlenség, de ez azzal a veszéllyel jár, hogy a  
    modern bálványimádások, tévhitek, illúziók áldozatai leszünk és az emberbaráti  
    szeretetet is elveszítjük.
 — A feljebbvaló, elöljáró tisztelete. Ez mindenkinek az érdeke. A kritikátlan kritika                     
    nem vezet semmi jóra, de sok kellemetlenségnek, öngólnak lehet a forrása.  
     A tiszteletadásból viszont együttműködés és barátság is lehet.
 — Az ítéletek türelmes és megfontolt meghozatala. Mennyi keserűséget,  
    feszültséget lehetne elkerülni, ha a beszédünkben, megállapításainkban is  
    „előbb mérnénk, aztán vágnánk”. 
 — A vendégek és jövevények befogadása. Szívünk, otthonaink és déli  
    határaink bezártsága azt mutatja, hogy ezt az intelmet is elfelejtettük. 
 — A tanács fontossága. Már a feudalizmus hőskorában is fontosnak érezte István  
    a kollektív döntéshozást. Aki szakértelemmel, együttérzéssel és felelősséggel  
    kíván hozzájárulni a kisebb-nagyobb döntésekhez, arra előbb-utóbb  
    felfigyelnek, a szavára adnak. A felszínes és örökös „belebeszélők”  
    azonban hitelüket vesztik.
 — Az elődök tisztelete. Nem vákuumban élünk és nem velünk kezdődött a  
    világ. Országunk ezer éves. Dunavarsánynak is van szép múltja, amit ha  
    elfelejtünk, a jövőjét kockáztatjuk.
 — Az imádság megtartása. Az Intelmekben nincs szó bajról, de imára  
    buzdítja fiát a király a tétlenség (!), a tudatlanság (!) ellen. Lehet az imára  
    úgy gondolni, mint ami a tehetetlen ember pótcselekvése, de lehet úgy is,  
    mint ami a legtehetségesebb ember ígéretes cselekedete, mert ő akkor is  
    tud tenni valamit, amikor más már tehetetlen.
 — A kegyesség és irgalmasság, valamint a többi erény megtartása. Az intelmeket  
    az erények, virtusok felsorolásával zárja. Kéri, hogy fia, Imre gyakorolja  
    a kegyességet, az irgalmasságot, a türelmet, az erőt, az alázatosságot,  
    a mértékletességet, a szerénységet, a becsületességet és a szemérmességet.  
    A kegyetlen, irgalmatlan, türelmetlen világunkban lehet még ezekkel élni?  
    – kérdezhetjük. Lehet, hogy hamarosan ezek nélkül egyáltalán nem  
    lehet élnünk – válaszolhatjuk. 
          

Az augusztusi vidám ünnepnapok után egy hónappal talán nem haszontalan  
egy kicsit megfontolni első királyunk intelmeit, amelyek követése  

bizonyára ma is az egész magyar nemzet s annak minden  
közössége, így Dunavarsány javát is szolgálná.

Dr. Bóna Zoltán

C s a k  s z e re t v e  t a n u l u n k  m e g  s z e re t n i .
/C. Lubich/

Falfirka értem 

  Tavaly egy szép helyen nyaraltunk és gondoltuk, ha már ott 
vagyunk, elmegyünk egy vadvízi túrára. Ahhoz, hogy a folyón 
csónakkal leereszkedhessünk, előbb fel kellett mennünk egész 
magasra és onnan elindulni lefelé. Egy öreg busz állt a rendel-
kezésünkre, hogy felvigyen minket a hegytetőre. Aznap nagyon 
meleg volt. Amikor bezsúfolódtunk a levegőtlen buszba, kezd-
tem magam kellemetlenül érezni - nem bírom a bezártságot, 
főleg ha meleg van és levegőtlenség. Ráadásul húsz percig vára-
koznunk kellett, ekkorra már mindenkiről folyt a víz. Gyönyö-
rű helyeken mentünk, először csak sík terepen, később hegynek 
felfelé. Minél magasabbra értünk, a táj annál csodásabb volt és 
a szakadék alattunk egyre nagyobb. Egy idő után az is feltűnt, 
hogy védőkorlátnak nyoma sincs az út szélén. Emiatt egy kicsit 
a biztonságérzetem csökkeni kezdett. Már hosszabb ideje emel-
kedőn mentünk, amikor azon kezdtem el gondolkozni, hogy egy 
rozoga buszban ülünk, egy idős ember a sofőrünk, védőkorlát 
nincs, bár a táj gyönyörű, de…. mégsem szeretnék itt meghalni. 

Hívő emberként elkezdtem Istenhez imádkozni, hogy adjon ne-
kem nyugalmat és békességet ebben a helyzetben is. Tudtam, hogy 
velem van, bárhol vagyok, és bármilyen helyzetben segítségül 
hívhatom. Ezek után azt láttam a legjobbnak, ha nem nézek ki az 
ablakon, hanem becsukott szemmel imádkozva töltöm el azt az 
időt, amíg még a buszon kell ülnöm. Akkor úgy tűnt: soha nem 
múlik el... Mivel a kíváncsiságom a kilátás iránt nagyobb volt, 
mint a félelmem, egy kis idő után elhúztam az ablak előtt levő füg-
gönyt és kinéztem. Amit először megláttam, az egy buszmegálló 
volt és azon egy felirat. Valaki azt firkálta oda nagy, cirill betűkkel, 
hogy: ISUS ZSIVJOT. Azonnal eszembe jutottak az iskolai orosz 
nyelvórák, és megértettem, hogy ez azt jelenti: JÉZUS ÉL. Nekem 
akkor ez az egy mondat nagyon sokat jelentett. Teljesen szokat-
lan volt ugyanis egy ilyen felirat egy nagyrészt ortodox vidéken, 
a kietlen hegytetőn. Úgy éreztem, hogy Isten kifejezetten nekem 
tette ide ezt a feliratot - bárki mondhatott volna bármit, órákig 
szónokolhatott volna, nem tudott volna úgy megnyugtatni, mint 
ez a két szó. Isten így adott nekem nyugalmat és erősített meg ab-
ban a hitben, hogy igen, Ő itt van és vigyáz rám. Ő mindig tudja, 
mit mondjon nekünk. Ettől kezdve történhetett volna bármi, én 
olyan erőt és hitet kaptam, hogy nem ijedtem volna meg semmi-
től. Végül is baj nélkül értünk fel a hegyre. Hálás voltam Istennek 
ezért a falfirka-feliratért és azért, hogy valaha tanultam oroszul.
          
  Sokszor azt gondolod, Istennek fogalma sincs, hol vagy, mi törté-
nik veled, mi a bajod, vagy miben mesterkedsz éppen. Vagy ha van 
is róla fogalma, biztos nem törődik veled.

A valóság az, hogy nemcsak hogy figyelemmel kísér, hanem szólon-
gat: figyelj rá, mert nála van a megoldás életed minden problémá-
jára. Ráadásul megoldását és szeretetét szívesen adja, ha elfogadod. 
Kell? Nem kell? Ő nem erőszakoskodik, a döntés a te kezedben van.

„Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hango-
mat és kinyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő 

pedig énvelem.” Jelenések 3:20
Mihály Zoltán 

Baptista Gyülekezet
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„A szeretet soha el nem fogy”
Egy év az MMSZ Családi Napközijében

Anyaként és pedagógusként mindig azt vallottam, hogy egy kicsi gyer-
meknek 3 éves koráig az édesanyja mellett a helye. Sajnos, be kellett 
látnom, hogy a mai önmegvalósító világban ezt nem mindenki tudja 
megoldani. Miután kisfiam betöltötte a második életévét, engem pedig 
várt a munka, egyetlen lehetőségem maradt: a Családi Napközi „bölcsike”.

Nem volt kérdés számomra, hogy a MMSZ Intézményét választom gyer-
mekemnek. Hogy miért? Legfőképpen azért, mert vezetőjét, Véghné Ko-
máromi Mártit gyerekkorom óta ismerem. Személye, lelkisége, mindig 
mosolygó, szeretetet sugárzó arca teljes bizalmamat élvezi. Tudtam, hogy 
a Családi Napköziben az én kései, elkényeztetett kicsi fiam a legjobb 
kezekben lesz, a gondozók végtelen türelmükkel, szeretetükkel meg-
oldják majd a kezdeti nehézségeket, s pótolni fogják az én hiányomat. 
Természetesen az sem elhanyagolható, hogy Márti néni hosszú éve-
kig gyakorló óvodapedagógusként, valamint Bea és Anita szakképzett 
gondozóként kellőképpen felkészítik a gyermekeket az óvodás életre.

Letelt az egy év; maholnap óvodába megyünk. Fájó szívvel, könnyezve bú-
csúztunk a Családi Napközitől. Ilyenkor az ember számot vet, végiggondol-
ja, hogy mi mindent kapott az intézmény dolgozóitól. S ha erre gondolok, 
csak egy szó jut eszembe: KÖSZÖNÖM!

Köszönöm Márti néninek, Anita néninek és Bea néninek a végtelen türel-
met, szeretetet, a személyre szabott gondoskodást, törődést, a családias 
légkört. Köszönöm, hogy mindig együttműködtek velem, folyamatosan 
konzultáltunk, s így megtanultuk betartani a házirendet, s én is kaptam 
megannyi jó tanácsot, segítséget. Köszönöm a sok-sok éneket, mondókát, 
zenét, táncot, verset, amit Zsombikám reggeltől estig fúj, szinte lehetetlen 
olyan éneket találnom, amit ne tudna kívülről. Köszönöm az ajándékokat, 
amelyek a bölcsődében készültek: színezők, rajzok, karácsonyi képeslap, 
húsvéti tojás, anyák napi meglepetés. Köszönöm, hogy közös munkával 
a gyermekem étkezési-tisztálkodási kultúráját, napi szokásrendszerét 
kialakítottuk, és bár csak most leszünk 3 évesek, nagyon választékosan 
beszélünk. És köszönöm azt a sok „zenés-táncos élményt”, ami elvará-
zsolta az én kicsi fiamat és megtartotta a jókedvét az esős napokon is.

Tiszta szívemből kívánom, hogy mindezt a sok szépet és jót sok-sok édes-
anya és gyermek tapasztalja meg az elkövetkezendő években!

Szíjgyártó Gabriella
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  Az óvodáskor kezdetén nemcsak a kisgyermek, hanem a szülei is vala-
mi újat kezdenek, ami a családi életben tele van izgalommal, szoron-
gással, várakozással és bizony félelemmel is.

A szülők általában a tanévkezdés előtt tájékozódnak az óvodáról: 
melyik csoportba kerül a gyermekük, kik lesznek az óvó nénik és így 
tovább. Ez történt nálunk is, a nulladik szülői értekezlet keretében 
megismerkedhettek velünk és tájékozódhattak a legkülönfélébb 
ügyekben, például „igen, hozhatja a kedvenc alvós plüss játékát, 
ami vele lehet egész nap”. Fontos, hogy a kicsik érdeklődését a 
család keltse fel az óvoda iránt. Meséljenek nekik, hogy ott meny-
nyi játék van, mennyi érdekes dolog történik, milyen sok gyerek 
van, akikkel majd remekül játszhat. Ott is szeretni fogják, finomakat 
ehet-ihat, minden éppen akkora, amekkora ő, lesz saját kis zsák-
ja, amiben a ruhái lesznek, jele, amit mindenbe bele kell rajzolni.

Az első pár nap során két-három óra bőven elegendő a gyere-
kek számára. Megismerkednek a csoportszobával, az öltöző-
vel, mosdóval. Kapcsolatba kerülnek társaikkal és a felnőttek-
kel is. Fontos, hogy a kezdetektől megismerjék a napirendet, 

mert ez adja meg a biztonságot és érzékelteti, hogy mi után mi tör-
ténik. Manapság sokan bölcsődéből érkeznek, de az új élmények 
hatására náluk is előfordulhat a szorongás. Az óvó nénik igyekez-
nek megkönnyíteni az elválás nehézségeit. A szülő is sokat segít-
het, ha előre elmeséli a gyermekének, hogy bizony az óvodában 
apa-anya számára nincs hely, ők nem tudnak vele ott maradni, de 
majd sietnek érte. A reggeli búcsúzkodást sem szerencsés néhány 
percnél hosszabbra húzni akkor sem, ha sír a gyermek – ez teljesen 
természetes az elválásnál. Azoknak a kisgyermekeknek, akik nem 
szorulnak folyamatos segítségre, sokkal könnyebb dolguk van. 
Fontos az önállóság – tudjon egyedül menni a WC-re, bebújni a ci-
pőbe, kanállal enni, orrot fújni. Érdemes ezeket gyakoroltatni ott-
hon is, és ha valami nem megy, akkor bátran kérjenek segítséget! 

Fontos a kapcsolattartás az óvónőkkel, meg kell találni a közös nyelvet, 
mert a cél ugyanaz: boldog, harmonikus, kiegyensúlyozott óvodás-
kora legyen a gyermekeknek, ahol bővülnek ismereteik, fejlődnek a 
készségeit, képességeik.

Szekeres Katalin

Első napok az óvodában 

  Álmodozni, tervezgetni jó, és amikor megvalósul, az ember nagyon 
boldog. Ez történt most az óvodánkban is. Nem titok senki előtt, hogy 
régi álmunk egy füves, szép óvodaudvar volt, ami most, az új nevelé-
si évre megvalósult. Az előző években felújított és újonnan telepített 
játszótéri eszközök után óvodásaink szeptember elsejével a fejlesztés 
második ütemeként egy gyönyörű szép, füves udvart vehettek birtok-
ba. A csodálkozás és az öröm határtalan volt a gyermekek részéről is, 
sok kisgyermek simogatta, tapogatta az élő fűszőnyeget és a műfüvet. 

Az óvodásaink arcán felragyogó boldogság leírhatatlan, ugyanakkor 
szívmelengető érzést kelt bennünk is. Hálával és köszönettel tartozunk 
városunk vezetőinek, hogy ezt az örömöt átélhetjük a gyermekekkel 
együtt. Külön köszönjük Gergőné Varga Tünde polgármester asszony-
nak és Keresztesi Balázs alpolgármester úrnak, hogy szeptember 2-án, 
délelőtt elfogadva meghívásunkat eljöttek hozzánk egy közös játék 
erejéig, ezzel „félhivatalosan” átadva a gyönyörű, pormentes, zöld ud-
varunkat. Köszönjük! A hivatalos átadásra a szüreti felvonulás napján 
kerül sor, amikor a résztvevők közelebbről is megcsodálhatják óvodánk 
csodálatos udvarát. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Fű, fű, fű, szép zöld fű…

Külön boldogság számomra, hogy három év óvodavezetői tevékeny-
ségemet ilyen szép, színvonalas fejlesztést követően tudom lezárni. 
Saját döntésem volt, hogy újra a gyermekek közvetlen nevelésével, 
fejlesztésével szeretnék foglalkozni, mivel ez az én igazi hivatásom. 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem az önkormány-
zat folyamatos támogatását, kollégáim együttműködését és a szü-
lők bizalmát. Természetesen ezután is azon leszek, hogy óvodánk 
jó hírneve tovább erősödjön, gyermekeink boldog óvodás éveket 
éljenek át velünk. Ezen írásom végére már csak egy mondatot sze-
retnék írni magam, kollégáim és a gyermekek, valamint családjaik 
nevében: KÖSZÖNJÜK SZÉPEN AZ ÚJ ÓVODAUDVART!

Szűcs Zoltánné
óvodapedagógus

Nyuszi csoport

M i n d i g  m o s o l y o g v a  

Mióta vezeti ezt a gyönyörűen megújított óvo-
dát?

 -Szeptember elseje óta próbálom meg úgy irá-
nyítani, ahogy az eddigi vezető tette – egyelőre 
nem szeretnék semmin sem változtatni. Szá-
momra most az a legfontosabb, hogy ami eddig 
jól működött, az ezután is ugyanilyen jól mű-
ködjön, a kicsik és nagyok egyforma örömére.

Az óvónénik mindig mosolyognak. Hogyan 
csinálják?

 -Az óvónéni egy különleges emberfajta. Ha 
csak egy percig nem mosolyognánk, akkor 
máris elrontanánk a gyerekek egész napját – 
valamennyien, akik ezt választottuk hivatásul, 
tudjuk, hogy ez megengedhetetlen, tehát na-
gyon vigyázunk magunkra is, nem csak az ap-
rónépre. Ezt csak vidáman, mosolyogva lehet 
csinálni. Az az igazság, hogy egész egyszerű-
en elhagyjuk a gondjainkat, amíg dolgozunk.

És ezt hogyan lehet megtenni? Mi, akik már 
régóta nem járunk óvodába, nagyon szeret-
nénk megtudni a titkát!

 -Nekünk már természetes. Rögtön akkor, amikor 
kezdjük a pályát, bennünk kell lenni. Velünk szü-
letett képesség? Megtanuljuk a kollégáktól? Nem 
tudom, valószínűleg ez is, az is. Az azonban biztos, 
hogy csak így lehet csinálni, elképzelni sem tu-
dom, hogy mogorva legyek egy gyerekhez. Ehhez 
az is hozzátartozik, hogy a sok apróság nagy része 
örökké lelkes, jókedvű, ha nem is tudja megfogal-
mazni, de örül az életnek, a játékainak, a gyönyörű 
új fűnek az udvaron, a tízórainak vagy az ebédnek, 
szóval mindennek. És ez a jókedv olyan erős, hogy 
átragad, át kell, hogy ragadjon ránk is. Másként 
nem tudnánk magunk mögé gyűrni a napokat és a 
– természetesen – nekünk is meglevő gondjainkat.
 

Új sorozatot indítunk útjára, amelyben a képviselő-testület tagjainak bemutatása után 
az intézményvezetőket ismerhetik meg olvasóink. Az első egy törékeny alkatú, szőke asz-
szony, aki nemrég a korábbi budapesti munkahelyét cserélte fel egy varsányiért. Nincs 
könnyű helyzetben, mert amikor dolgozik, soha nem lehet rossz a kedve, legalábbis nem 
szabad rajta észrevenni – mindig nevető szemmel kell tekintenie örökké zsivajgó, meg-
unhatatlan környezetére: a gyerekekre. Miért? Majd ő elmondja. Vendégünk: Honti Anna, 
a Weöres Sándor Óvoda új vezetője.

Minden normális ember szereti a gyerekeket, 
de még sem lesz mindenkiből óvónéni vagy 
napjainkban akár óvóbácsi. Miért ezt az élet-
pályát választotta? 

 -Volt egy tíz évvel idősebb rokonom, akit kedvel-
tem és ő történetesen óvónő volt. Mindig szere-
tettel mesélt a gyerekekről, én meg szájtátva hall-
gattam. Talán így kezdődött. Minden nő mindig 
anyuka is egy kicsit, függetlenül attól, hogy van-e 
már gyereke, tehát a hivatásunk iránt könnyű 
fölkelteni az érdeklődést – ami azután sokunk-
ban végleg megmarad. Így válunk óvónénikké. 
A gyerekek szeretete csak az első lépés. Amikor 
az ember foglalkozni kezd velük, hamar érzékeli, 
hogy milyen fontos szereplő az éppen csak elkez-
dődött életükben. Rászoktatjuk őket az óvoda sza-
bályainak, követelményeinek a megtanulására és 
betartására – ezzel pedig, bármilyen sablonosan 
is hangzik, az alapokat formáljuk meg, azokat a 
nagyon fontos alapokat, amikre később a taní-
tók, tanárok felépítik a személyiségüket, termé-
szetesen mindezt a szülőkkel együttműködve.

Szokták mondani, hogy könnyű a gyerekekkel 
– akikkel gond lehet, azok a szülők. Hogyan 
változtak az elmúlt években?

 -Amikor még én is gyerek voltam, felnéztek a 
pedagógusokra, azután ez szép lassan kopni 
kezdett, majd visszájára fordult. A szülők mind 
gyakrabban és mind többet kezdték hibáztatni 
a pedagógusokat különféle ügyekben. Általában 
nem veszik észre, de a saját gondjuk-bajuk, saját 
megoldatlan élethelyzetük az, amit rávetítenek 
a pedagógusra – ő pedig, szegény feje, nem te-
het róla. Ma már ott tartunk, hogy a szülők tele 
vannak jogokkal, de a törvényalkotók kifelejtet-
ték a kötelességek, kötelezettségek rögzítését.

Hogyan fogalmazza meg az óvónéni, melyek 
ezek?

 -Nagyon egyszerűen összefoglalható: figyelje-
nek a saját gyerekükre. Sokan úgy hiszik, hogy 
elég, ha otthon megetetik-megitatják, felöltöz-
tetik vagy levetkőztetik. Mindez még nagyon 
kevés! Ha nem adjuk meg a törődésünkkel, 
odafigyelésünkkel az érzelmi biztonságot a 
gyereknek, akkor nagyon sokat vétünk ellene. 
Tönkretehetjük akár az egész életét – felnőtt 
korában már nem tudja, hogy miért lett belőle 
ellenszenves, mások által utált alak. Ez kihat 
majd a saját érzelmi életére, a párkapcsolatá-
ra, a munkahelyének a légkörére – az egész 
életére. Boldog lesz vagy boldogtalan – már itt 
elválik. És esetleg ő is, ha mégis megházasodik. 

Hogy került ide, Dunavarsányba?

 -Az előző vezető, Szűcs Emese lemondott a ve-
zetői posztjáról és még akkor, amikor hivatalban 
volt, megkeresett az ajánlattal. Szakértőként is 
dolgozom, valamikor májusban kaptam egy fel-
kérést a mai minősítési rendszer bemutatására 
– már úgy jöttem az előadás megtartására, hogy 
mindjárt körülnéztem, milyen lenne munkahe-
lynek. Akkor jártam először Dunavarsányban. Az-
után pályáztam, megnyertem és most itt vagyok.

Mi a különbség Budapest és Dunavarsány 
között?

 -Nem tudom másként megfogalmazni: itt sza-
badabban lélegzem. Igaz, óvodavezetőként ke-
vesebbet vagyok a gyerekekkel, de azért viszek 
csoportot is – nagyon jó megszeretgetni őket. 
Nagyon fontos, hogy a magasabb beosztásban 
többet tudok tenni értük. Gyönyörű ez az óvo-
da – de mindig van miért kilincselni. A játékok-
ból például soha nincs elég, a hintát is cserélni 
kellene.... holnapig sorolhatnám. Szerencsére 
az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolatom – 
Dunavarsány gyerekszerető város. Igaz, most a 
családommal együtt nyakig vagyunk az építke-
zésben, de azért néha eljátszom a gondolattal: 
milyen lenne varsányivá válni?

Haeffler  András  
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„De nehéz az iskolatáska…” a jól ismert dallam 
sokáig becsengető zenéje volt iskolánknak. 
Most is időszerű, mert a diákok mellett az idén 
a tanároknak is nehéz: sok olyan új feladatot 
vállaltunk, amelyek komoly szakmai kihívást, 
megújulást jelentenek, valamint változások tör-
téntek/történnek mind a tartalomban, mind a 
szervezeti-működési feltételeinkben. Mindez, 
természetesen, sok nehézséggel, problémával 
is jár. A jó néhány új program bevezetése hosz-
szú előkészülettel, tervezéssel járt már a nyári 
szünet idején. A kötelezőn és megszokottakon 
túli új módszerek bevezetésének szakmai tá-
mogatója a Magyar Kajak-Kenu Szövetségből 
Parti Zoltán, a szövetség szakmai stábjának tagja.

Az új tanévet 742 tanulóval, 52 peda-
gógussal és 7 pedagógus-munkát segí-
tő kollégával kezdtük meg, összesen 82 
kisdiák lépte át először az iskola kapuját.

Az első évfolyamon alkalmazzuk az edzés elvű 
testnevelés helyi tantervét, amely a Parti Zoltán 
által kidolgozott tantervre épül. Ezzel lehetősé-
get teremtünk a magasabb évfolyamokon is a 
tehetséges gyermekek fejlesztésére. Az ötödik 
évfolyamon pedig bevezetjük a Bejárható Ma-
gyarország tantervét, amelyben az országos PILOT 
program kiválasztott résztvevői is vagyunk. Mind-
két esetben a tantervek tartalma a kajak-kenuhoz 
kötődik, az úszás oktatásán kívül ezzel a szép 
vízi sporttal is megismerkedhetnek a tanulók. 

Mindezeken kívül a Bejárható Magyarország 
keretében hazánk természeti kincseinek és 
ember alkotta értékeinek összetett, ökotu-
risztikai szemléletű feldolgozása történik 
meg, a cél a tanulók ösztönzése arra, hogy 
hazánkat az élményekben gazdag túrázások 
során felfedezzék és alaposan megismerjék. 

Nemcsak belső tartalmi változások sora zajlik a 
mindennapokban, hanem épített környezetünk 
is megújul, fejlődik. Most is dolgoznak a főépü-
letben és az elemi iskola épületében: gőzerővel 
zajlik az önkormányzat energetikai pályázatának 
megvalósítása úgy, hogy az intézmény közben 
zavartalanul működjön. Az átmeneti kényelmet-
lenség reményeink szerint hamarosan meg-
szűnik, és ezek után szép, otthonos, energiata-
karékos környezetben tölthetjük a napjainkat. 
A főépület udvarán is hatalmas fejlesztéseket 
hajtott végre a városi önkormányzat: a sporto-
lásra, játékra, pihenésre egyaránt alkalmas tér 
véglegesen a magasépítési munkák befejezé-
se után készül el, de már most érzékelhető a 
tanévzáró óta végbement nagyszerű változás.

Reméljük, mindenki örömét leli majd az új kör-
nyezet adta lehetőségekben, s ez a hatalmas érté-
ket képviselő fejlesztés az iskolai közösségünket 
még jobb és hatékonyabb munkára ösztönzi. 
Hálásan köszönjük!

Néhány fontos tudnivaló a működési rendről.:

Ezúton is felhívom a szülők figyelmét, hogy új 
csengetési rend lépett érvénybe, amely remé-
nyeink szerint rendezettebbé teszi az életünket. 
Nyomatékkal kérem a szülőket, hogy ehhez iga-
zodóan jöjjenek az alsó tagozatos gyermekekért 
a tanítási órák, illetve az ebéd után! Amennyi-
ben napközis a gyermekük, a szervezett foglal-
kozások megzavarása nél-kül, két időpontban 
vihetik el őket 15:30 vagy 16:15 órakor.

Vas Zoltánné
igazgató

Megkezdődött az új tanév 
 A Dunavarsányi Erdélyiek Szövetsége az 
idei nyáron harmadízben szervezett erdé-
lyi utazást. Mind a három esztendőben új 
látnivalókkal ismerkedhettünk meg, de 
voltak oly szép és kedves települések, szál-
lások, ahová vissza-visszatértünk. Szívet 
melengető volt találkozni a már korábban 
megismert vendéglátókkal. Természetesen 
mindig újabb látnivalót találtunk a környéken.

Az idei utazás első napjaiban Nagykárolyban, 
Nagybányán, Koltón álltunk meg. Láthattuk a 
kőasztalt a Teleki kastély parkjában, a lágy ívű 
hegyeket, a völgyet, ahol Petőfi Sándor Júliájá-
nak írta Szeptember végén c. versét. Különleges 
élmény volt a szaploncai román temető, ahol a 
fejfákra emberi sorsokat festettek és írtak meg 
vidám rigmusokban. Megcsodáltuk a Békás-szo-
ros hatalmas szikláit, zuhatagait, sziklamászó 
helyeit, a Gyilkos-tó szép környékét. Hargitafür-
dőn a régi-régi Úz Bence turistaházban otthon 
éreztük magunkat. Kicsit pihentünk, kirándul-
tunk a Kossuth-sziklához, jártunk a mofettában, 
gyógyvízforrásoknál, a merészebbek a kaland-
parkban próbálgatták ügyességüket.Koszorúval 
tisztelegtünk Koltón, Mádéfalván, a hargitai 
hármas keresztnél. Utazásunk utolsó állomása a 
Maros mentén utazva Torockó volt. Megmásztuk 
a Székelykő szikláit, Torockószentgyörgy várát és 
ismét megállapítottuk, hogy Erdély hegyeinek, 
völgyeinek nincs párja a világon! Verespatakon 
megnéztük az aranybányát, ahol már a róma-
iak is keresték az aranyat. Ezen az úton nem 
csak gyönyörködtünk a szépséges vidékben, 
hanem lelkileg is erősödtünk, gazdagodtunk. 
Meglátogattuk Abrudbánya magyar iskolá-
ját, ahol délutánonként a református egyház

szervezésében magyarul tanulnak a gyerekek. 
Átadtuk ajándékainkat, amelyek az oktatást 
segítik. A gyülekezet tagjai a közeli erdő pihe-
nőjében ebéddel vártak. Megható volt Veres 
Albert édesanyjának vendégszeretete, akit Ma-
gyarón láttunk ismét. Még családját is meglep-
ve, többfogásos ebéddel kedveskedett nekünk.

Az emberi kapcsolatok, találkozások, be-
szélgetések sokszor tanulságosak, sokszor 
szívet, lelket vidámítóak, időnként elgon-
dolkoztatóak voltak egész utazásunk során.

Köszönetet mondok magam és minden utastár-
sam nevében Veres Enikőnek és Veres Albertnak, 
akik ezeket az utakat szervezték, ismereteiket a 
szülőföldjükről átadták nekünk, gondoskodva 
mindenről és mindenkiről, még szebbé, fe-
lejthetetlenebbé téve utazásainkat. Egy Szent 
László szobornál Enikő megemlítette, lehetne 
szervezni egy emléktúrát Szent László nyomá-
ban. Kedves Enikő, most e nagy nyilvánosság 
előtt kérlek: ezt a gondolatot kövesse a tett!

Visszatekintve erre a három erdélyi utazásra, 
még jobban érezzük azt a megfoghatatlan, 
megfogalmazhatatlan erőt, amely Erdélyhez 
köt bennünket.

Végül kérem, gondolkodjunk el Petőfi Sán-
dor – Koltón írt – Erdélyben c. versének egy 
részletén:

„Mely ördög súgta, hogy kettészakadjunk,
Hogy szétrepeszszük a szent levelet,

Mit diadalmas őseink irának,
Szivök vérébe mártván kardjokat?

Kettészakadtunk, és a szép levélből
Rongyok levének, miket elsodort

És sárba dobott a századok viharja.
Lábbal tiportak bennünket. Könyűket

És jajkiáltást küldöttünk az égbe,
De panaszunkat az be nem fogadta,

A rabszolgákat nem hallgatja az meg,
Mert a ki jármot hágy nyakába tenni,

Méltó reá, hogy azt hurczolja is,
Míg össze nem dől a korbács alatt.

Tartottunk volna össze: a világ most
Tudná hirünket, nem volnánk kizárva

A templomból, hol a nagy nemzeteknek
A tisztelet tömjénét égetik,

Tartottunk volna össze, nem törölnénk
Szemünkből annyi fájdalmas könyűt,
Midőn forgatjuk reszkető kezünkkel

Történetünknek sötét lapjait.”

Bálint Lászlóné

„ K e t t é s z a k a d t u n k . . . ”
E r d é l y i  u t a z á s  2 0 1 5  n y a r á n

 Augusztus 12-én a Petőfi Művelődési Ház-
ban a Dunavarsányiak Független Köre 
meghívására fellépett a zetelaki Ezüstfenyő 
Néptánccsoport. A fiatalokat érkezésük után 
a Farmer horgásztónál, illetve a Petőfi Klub-
ban lévő szállásokon helyeztük el. Ebéd 
után egy kellemes délutánt tölthettek el 
a Rukkel-tavon. Este hat órakor kezdődött 
a fellépés, amire már öt órától készülőd-
tek. Öltözködtek, befonták a lányok haját. 

Annak ellenére, hogy hétköznap volt az előa-
dás, az érdeklődők száma az általunk becsültet 
jócskán meghaladta. A gyerekek színes, egy-
ben elgondolkodtató műsorral örvendeztették 
meg a nézőket, a lendületes táncok között ver-
seket, irodalmi részleteket is hallhattunk tőlük. 

Egy nap az erdélyi gyerekekkel
Gyermekien kedves, de egyben profi mű-
sort láthattunk. A műsor után a nézők 
erdélyi kézműves termékeket, lekváro-
kat, pálinkákat, illetve a csoport fellé-
péseiről készült DVD-ket vásárolhattak. 

A csoport nevében, kérésükre, ezúton is meg-
köszönöm a nézők és a DFK tagjainak adomá-
nyait, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
gyermekcsoport a következő évben is tovább-
működhessen, segítve azt, hogy az Erdélyben 
élő magyar fiatalok megőrizhessék magyarsá-
gukat. Ehhez mi nagyon sok sikert kívánunk, 
és várjuk őket 2016-ban is! 

Hornung Sándor DFK elnök

A címadó mondat a szakmai vezető köszöntőjében 
hangzott el a településünkön működő Pest Me-
gyei Civil Információs Centrum partnerségi napján 
az irodának is helyt adó Soli Deo Gloria Közösségi 
Házban szeptember 4-én. Az információs nap meg-
hívott vendégei voltak Pest megye polgármesterei, 
a civil referensek, a szakmai szervezetek előadói, a 
választókerületek országgyűlési képviselői és ter-
mészetesen a civil szervezetek képviselői, tagjai.

A vendégelőadók közül elsőként Kovács László, az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) részéről tartott 
tájékoztatót. Az EMET, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma (EMMI) háttérintézményének legfőbb feladata 
az EMMI által megítélt támogatások gyors és szaksze-
rű eljuttatása a kedvezményezetteknek. Munkájuk 
eredményeképpen több ezer pályázó, többek között a 
dunavarsányi szerveztek is, megnövekedett lehetősé-
get kaptak a szociális, az egyházi, az oktatási, a kisebb-
ségi, a civil, a felzárkóztatási, a nemzetiségi és a roma-
integráció keretében kitűzött céljaik megvalósítására. 

A civil szervezeteknek fel kell nőnie oda, hogy a társadalom szerves,  
hasznos és megbecsült részei legyenek!

A Pest Megyei Civil Információs Centrum határon túli 
együttműködő partnere a Szövetség a Közös Célokért 
(SZAKC) szervezete, amelynek munkájáról Hideghéthy 
Andrea részletes beszámolót adott.  A településünket is 
több ponton érintő kulturális közfoglalkoztatási prog-
ramról Kiss Gábor Boldizsár, a Nemzeti Művelődési Inté-
zet (NMI) Kiemelt Programok Főosztályának vezetője be-
szélt és válaszolt a közönség soraiból feltett kérdésekre. 

Medvegy Judit, a Csepel-Szigeti Fogyatékos Sporte-
gyesület elnöke és Voith Petra, a Magyar Speciális 
Olimpiai Szövetség programvezetője a fogyatékosok 
sportolási lehetőségeire és programjaik fontosságára 
hívták fel a résztvevők figyelmét. Dr. Békássy Szabolcs 
alpolgármester úr a partneri kapcsolatok fontosságá-
ra való figyelmeztetéssel zárta be a szakmai fórumot. 

A civil szervezeti élet szép helyi példája, a Dunavar-
sányi Népdalkör énekes, valamint Kiss Ferenc or-
gonajátékos szolgálata gazdagította a programot.  
Köszönjük a szakmai napon való előadói és résztvevői 
megjelenést!

Civil Információs Centrum vezetősége
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Testvérváros i kapcsolat

Csetfalva 
A M I KO R  A Z  Á LO M  VA LÓ R A  V Á L I K !

Fej lődés és változat lanság 

Amikor feltettem a szokásos kérdést, 
hogy hányadik ciklusban képviselő, tű-
nődve számolgatni kezdett. Ennyire egy-
befolynak a ciklusok?

  -A negyedik ciklusban dolgozom a kép-
viselőtestületben. Nagyon sok minden 
történt ezalatt az idő alatt Dunavarsány 
életében, többek között változott a testü-
let összetétele, a polgármester személye, 
megújultak vagy éppen megteremtődtek 
intézmények, emberek elköltöztek-beköl-
töztek – folytonos volt a mozgás, mindig 
volt mit csinálni. Az ember nap mint nap 
teszi a dolgát, ezért egy ilyen kérdés hal-
latán vissza kell gondolni: hány éve már? 

Ha felidézi az elejét, visszaemlékszik 
még, hogy annak idején miért kezdte 
el?

 -Pedagógusként kezdtem dolgozni, és már 
hajdani iskolámban is közösségi ember 
voltam. Mindig is sportoltam, a sport pedig 
feltételezi a csapatjátékot, az összefogást, 
adott esetben a másik sikerének az elősegí-
tését. Innen már csak egy kis lépés a kész-
tetés, hogy egy kicsit nagyobb léptékben is 
dolgozhassak a szűkebb-tágabb környeze-
tem fejlődéséért. Megkaptam ehhez a vá-
lasztóktól a bizalmat – így lettem képviselő.  

Azután a ciklus végén úgy érezte, hogy 
nem szabad abbahagyni? 

 -Mindig volt a tevékenységem során 
olyan dolog, amit mindenképpen sze-
rettem volna befejezni, de a folytatása 
áthúzódott a következő ciklusra. Az élet 
nem állhat meg egy választás miatt, a 
választók pedig minden alkalommal 
úgy döntöttek: maradjak és folytassam.  

Nem itt született – mennyire érzi magát  
dunavarsányinak?

Vélhetik az olvasók: ellentmondás a cím, mert bármilyen korszerűsítés, bármilyen fejlesztés óhatatlanul 
magával vonzza a változást – hogyan lehet akkor célul kitűzni a változatlanságot? Ha jobban kibontjuk, 
a kettő nem zárja ki egymást, mert a gyakorlati életben, a fizikai körülményeket illetően igenis lehet-
séges, sőt, szükséges az újdonságok bevezetésére az állandó törekvés, míg a lakosok hangulatában, 
az intézmények légkörében, tehát nagyon fontos, de kézzel megfoghatatlan tulajdonságokat illetően 
Dunavarsányban a mostani békés, nagyjából egyetértő jelleget szeretné a többség megőrizni. Ösz-
szefoglalhatjuk úgy is, hogy kell a fejlődés, de nem kell a nagyvárosi rohanás, maradjon meg a kisvá-
rosi nyugalom. Így már összeegyeztethető a fejlődés és a változatlanság – ebben a szellemben végzi 
képviselői, sportvezetői és vállalkozói munkáját a képviselőtestület független tagja, Herczeg Mariann. 

 -Való igaz, Budapesten születtem, de kicsi ko-
rom óta itt élek. Itt jártam óvodába, iskolába, és 
amikor elkezdtem dolgozni, az akkori igazgató 
visszacsábított hajdani iskolámba pedagógus-
nak  – innentől kezdve a munkám is a városhoz 
köt. Testnevelő tanár voltam, utána vállalkozó 
lettem, egy biztosítási irodát vezetek most már 
több, mint húsz éve és van még egy üzletem. 
A sporttól nem szakadtam el: Mekler Andrea 
képviselőtársammal huszonhárom éve mega-
lapítottuk a helyi mazsorett-egyesületet, azóta 
is csináljuk közösen és most már tizenöt éve, 
hogy Dunavarsányban újjáélesztettük a kézi-
labdát. Először a nők számára teremtettük meg 
a lehetőséget, tavaly a férfiak is kedvet kaptak 
erre a szakágra – ezt a szakosztályt vezetem ma 
is. Ép testben ép lélek, hangzik a mondás, és 
ezt nagyon fontosnak tartom. Sajnos, a mai 
gyerekek már kevéssé lelkesednek – a szü-
lőkkel közösen mindent meg kell tennünk a 
következő nemzedék egészsége érdekében.  

Hogyan lehet a gyerekeket felállítani a szá-
mítógép elől, elhitetni velük, hogy nagyon 
jó érzés sikert aratni a sportban? Gyakran 
mi, felnőttek is rossz példát mutatunk a 
mozgást illetően!

 -A csapatsportok kifejezetten alkalmasak erre a 
célra. Ha a gyerek megtalálja azt a közösséget, 
ahol jól érzi magát, eredményeket érhet el, si-
kerei lehetnek és megtanulja, hogy mindezért 
küzdeni kell – ez az egész további életére ha-
tással lehet. A munkahely is egy nagy csapat, 
együtt kell működni, megtanulják a kitartást, 
a másik elfogadását és ott is fontos a sikerél-
mény. A szülők általában partnerek a törekvé-
seinkben, nagyon sok felnőttnek ugyanúgy 
beleépül a sport az életébe, mint nekünk, de 
vannak, akiket nagy munkával kell ennek hasz-
nosságáról meggyőzni. Nem mindig sikerül.

Beszéljünk a képviselői munkájáról is. 
Mindenekelőtt: miért független?

 -Azért, mert a józan ész pártján állok és van 
önálló véleményem.

Aki elfogadja egy párt támogatását, az 
nem áll a józan ész pártján?

 -A színtől függetlenül a pártoknál mindig 
működik a pártfegyelem. A jó kezdeménye-
zésekhez szívesen csatlakozom, de ha nem 
tetszik valami, akkor kialakítom a saját véle-
ményem és annak hangot is adok. Az előző 
ciklusokban és most is a legmesszemenőb-
big igyekszem együtt dolgozni a képviselő-
társaimmal Dunavarsány fejlődése, jövője 
érdekében. Mindannyiunkat ezért válasz-
tottak meg – ez nem pártfüggő törekvés.

Mi az, amit szeretne itt, a városban saját 
műveként megvalósítani?

 -Képviselőként is csapatban kell dol-
goznunk azért, hogy ne szakadjon meg 
a fejlődés folyamata. Kezdetektől a jogi 
és pénzügyi bizottságban dolgozom.
 A sportéletet a gyerekek és a felnőttek szá-
mára mindenképpen fent kell tartani. Az 
úthálózatunk a környező településekhez 
képest jónak mondható, nemsokára átad-
juk az új polgármesteri hivatalt, amelynek 
építése még az előző ciklusban kezdődött 
el és most mi fejezzük be. Nagyon nagy 
az igény egy helyi buszjáratra: széttagolt 
a település, a kisgyerekeknek messze van 
néha az iskola, az idősebb felnőtteknek a 
gyógyszertár vagy az orvosi rendelő. Sok 
olyan támogatást érdemlő civil szervezet 
működik, amelyik képes összehozni a lako-
sokat egy kis közös éneklésre, táncra, vidám 
percekre – nagyon fontos a közös jövő sikere 
szempontjából, hogy ne hidegüljünk el egy-
mástól, hanem képesek legyünk megtartani 
Dunavarsány családias, kisvárosi jellegét.

Haeffler András  
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Menjünk vissza az időben örömteli beszámolóm 
elején.

2015. június 2-7. között megrendezett Dunavar-
sányi Napok rendezvénysorozatba önkormányza-
tunk egy újdonságot épített be „Varsányi Táncláz” 
címen, amikor is három este színvonalas táncfor-
mációkban gyönyörködhetett a város lakossága.

A szórakoztatáson kívül nemes célt is szolgált 
az új programelem: minden megvásárolt 100 
forintos szavazócédula ára a kárpátaljai Cset-
falván élő gyermekek nyaraltatására folyt be. 
Akkor megálmodtuk, de álmunkban sem gon-
doltuk, hogy 500.000 forint jön össze. Igen, 
mertünk álmodni egy nagyot, s ma már arról 
számolhatok be, hogy az álom valóra is vált. 
2015. augusztus 17-étől 22-éig vendégül 
látott 26 tagú csetfalvai csoport 5 napjának 
élményeit örömmel osztom meg Önökkel.

Hétfőn izgatottan vártuk vendégeinket a Cser-
készházban, ahol köszöntőt mondott Gergő-
né Varga Tünde polgármester és Bóna Zoltán 
országgyűlési képviselő s jómagam, majd 
finom vacsorával kínáltuk meg a fáradt uta-
zókat. Ezt követően a Dunavarsányi Olimpiai 
Központ vendégszerető munkatársai nagy 
odafigyeléssel mutatták meg szálláshelyeiket.

Csütörtökön hálát adva vettünk részt az ün-
nepi szentmisén, istentiszteleten. Ezt kö-
vetően dunai kajakozást, csónakozást ter-
veztünk, de a rossz idő miatt  az Olimpiai 
Központban mozgattuk meg az izmainkat. 

Pénteken, az utolsó közös délelőttünkön a rácke-
vei Aqua-Land vendégei voltunk, majd délután 
a Willpower Tánc és Sport Egyesület mozgal-
mas életébe nyerhettek betekintést barátaink, 
illetve közös tánctanulás vette kezdetét. Majd 
elérkezett a búcsúest, ahol még elevenen élt 
mindenkiben az élmények sokasága, a barátsá-
gok kezdete, a szeretet! Ezen az estén mindenki 
szemében felfedezni véltem a boldogságot, azt 
a boldogságot, amelyet csak a szeretet adhat.

Ezúton is szeretném megköszönni a dunavarsá-
nyi polgároknak, hogy a Táncláz keretein belül, 
a számukra legrokonszenvesebb párra voksolva, 
egy nemes célt is támogattak. A támogatáshoz 
csatlakozó polgármester asszony, országgyűlési 
képviselő úr, képviselők, vállalkozások, civil szer-
vezetek, magánszemélyek adományait is szívből 
köszönöm, ezzel életre szóló élményekhez juttat-
ták a gyermekeket.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

A keddi időjárás sem szegte kedvünket, déle-
lőtti programunk Bóna Zoltán országgyűlési 
képviselő úr jóvoltából az Országház felemelő 
érzést nyújtó falai között telt el, idegenveze-
téssel megtekintettük a Szent Koronát és az 
üléstermet. A nap folytatásaként a Fővárosi 
Állat- és Növénykertben tettünk látogatást. A 
budapesti kirándulás után az új sportpályát 
néztük meg, s ha már ott voltunk, játszottunk 
egy barátságos mérkőzést a kispályán. Élmé-
nyek sokaságával érkeztünk este a Cserkész-
házba, ahol zenés ismerkedő est vette kezdetét.

Szerda délelőtt az Olimpiai Központban telt el 
sportolással, fürdőzéssel, majd 14 órai kezdettel 
a városi rendezvénysorozaton vettek részt ven-
dégeink. A megújult sportpálya ünnepélyes át-
adóján már boldogan nyugtázták az előző este 
kipróbált pályák remek adottságait. Államalapí-
tásunk ünnepét megkoronázta a Dunavarsány-
ban először megrendezett  Summerfest Nemzet-
közi Folklórfesztivál, amelyet utcabál követett.

AZ ÁLLÁSKERESŐ KLUB HÍREI
  A „MISA” Alapítvány által működtetett Álláskereső Klub 
szeptember elsején megtartotta a soron következő fog-
lalkozását Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Házban. 
Sajnos, most kevesen voltunk, aminek az oka valószínűleg 
az, hogy az újság csak a foglalkozás után jelent meg, más-
részt az idénymunkákban többen átmenetileg el tudnak 
helyezkedni. A Humán Centrum és egyéb munkaadók ál-
láskínálatainak ismertetése után az álláslistát néztük át.

A következő foglalkozásra október 6-án, kedden 14 órai kez-
dettel kerül sor Dunavarsányban a Művelődési Házban, 15 
óra 30-tól pedig Délegyházán, a Művelődési Központban. To-
vábbra is várjuk a taksonyiakat - tájékoztató plakát a Gyöngy 
gyógyszertár előtti faliújságon olvasható. A munkaadókon 
kívül tervezzük a Ráckevei Munkaügyi Kirendeltség vezető-
jének meghívását is. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A klubvezetőség nevében: dr. Gligor János

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 
("MISA") JÓTÉKONYSÁGI SZÓRAKOZTATÓ prog-
ramot szervez az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából. 

A rendezvény helye:  
Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház színházterme.

Ideje: 2015. október 9. péntek, 17 óra. Nemcsak az 
idősebbeket, hanem mindenkit szeretettel hívunk és 

várunk!

A "MISA"alapítvány kuratóriuma.
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN
    Az itt látható képeket a januári számban közölt térkép mellé helyezve értékelheti igazán a kedves olvasó. Az ott jelölt XIII-XIV. századból származó temp-
lomot és temetőt 1978 nyarán tárta föl Tettamanti Sarolta régész és két munkatársa. Az ásatási jelentésből kiderül, hogy a nagyvarsányi Petőfi-lakótelep 
építése miatt került sor a leletmentésre. Amit tudunk:

A Vendel-hegy legmagasabb pontján 8x10 m-es templom állt, körötte U alakban sírok. A hajdani templom falaiból, alapjából csak néhány kő maradt, vél-
hetőleg a török idők múltával a helyiek széthordták a többit házaik újjáépítéséhez. II. András ezüst obulusa és egy római eredetű feliratos oltárkő került 
a felszínre a központi részből. A sírokból előkerült leletek legjelentősebbjei: egy díszes párta, amelyet gipszes pólyával sikerült rögzíteni, egy övcsat, egy 
veretes szíjvég és egy koporsópánt. (Idős helybeliektől tudjuk, hogy mivel a területet homokbányaként használták, már a régészeti feltárást megelőző 
időkben is találtak itt csontokat, kardokat, használati tárgyakat...)

A fotók közlésének lehetőségéért köszönet illeti Gulyás Gábort, a szentendrei Ferenczy Múzeum igazgatóját, Jáki Rékát, a ráckevei Árpád Múzeum igaz-
gatóját, dr. Ottományi Katalint, a Ferenczy Múzeum adattárosát, Petkes Zsolt régészt és végül, de nem utolsósorban Tettamanti Saroltát, a hajdani ásatást 
vezető régészt.

Kohán József
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Díszes párta 

 Helyszínrajz 

  A római oltárkő rajza  Fénykép az oltárkőről



1 8  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  1 9

Sp
o

rt

Sp
o

rt

ÚJ PÁLYA – ÚJ CSAPAT – ÚJ VEZETŐSÉG
Jól  kezdte az  idényt a felnőtt  focicsapat 

  Mint bizonyára sokak előtt ismert, a Duna-
varsányi TE felnőtt focicsapata megnyerte a III. 
osztályú bajnokságot, amelynek eredménye-
képpen feljutott abba a II. osztályba, amelyben 
a legtöbbször szerepelt az elmúlt 3 évtizedben. 

Az új bajnokságnak megújult környezetben, 
megújult csapattal és vezetőséggel vágtunk neki. 
A TAO-program segítségével megépült új nagypá-
lya és edzőpálya a XXI. század követelményeinek 
megfelelő környezetet biztosít a szakosztályban 
szereplő tíz csapat részére (a hat évestől az öregfiú-
kig ennyi csapatunk van!). A pályavilágítás a szab-
vány szerinti 200 lux megvilágítással nemcsak a 
késő esti edzéseket, hanem időnként a villanyfé-
nyes mérkőzések lebonyolítását is lehetővé teszi. 

A magasabb bajnoki osztály magasabb követel-
ményeket is támaszt; a bajnokság végén leköszö-
nő Patkó György vezetőedző már májusban meg-
fogalmazta azt, amit mindannyian sejtettünk: 
egy 18 tagú kerethez legalább 6-7 jól képzett lab-
darúgót kell igazolni ahhoz, hogy ne retúrjegyet 
váltsunk a II. osztályba. Ez a látszólag nagy prob-
léma végül könnyebben megoldódott, mint gon-
doltuk: a Délegyháza megyei II. osztályú felnőtt 
csapata nem vállalta az idén a folytatást, így 7 lab-
darúgójuk – a délegyházi sportvezetőkkel történt 
megállapodás alapján – átigazolt Dunavarsány-
ba, amely azzal az előnnyel is járt, hogy egy össze-
szokott kis mag került át a „szomszéd várból” hoz-
zánk. Az új vezetőedző Szabados Tamás lett, akit 
jól ismertünk, hiszen a másik szomszéd, a Taksony 
megyei I. osztályú csapatának oszlopos tagja. 

A harminc éves szakember az idén végezte el 
az UEFA B licencet biztosító edzőképzést, tehát 
a legkorszerűbb ismeretek birtokában kezdhet-
te meg az új csapat összekovácsolását. A három 
edzőmeccsen (kettő Taksony és egy Kiskunlachá-
za ellen) már lehetett érezni, hogy van fantázia az 
új együttesben, amelyben a húszas keretet alkotó 
„régi” varsányi és délegyházi sportolók mellett 
leigazoltunk egy „külsős” labdarúgót, Krajnc 
Balázst is, aki a csapat irányítói posztját vette át. 

A cikk megírásának időpontjában már négy baj-
noki és két kupafordulón van túl a csapat (amely 
a bajnokságban – a pályaépítést több tíz millió 
forinttal támogató Fémalk Zrt. szponzorációs ne-
vét felhasználva – Fémalk DDTE néven szerepel). 
A Dömsöd és a Gyömrő elleni döntetlenek után 
két gyönyörű győzelem következett: a Ráckeve el-
leni 5-0 és a Taksony II. elleni 3-1 értékét – magán 
a győzelmen kívül – a meccsek presztízs jellege 
is növelte. A kupamérkőzések során felavattuk 
a pályavilágítást is: a megyei I. osztályú Tököl 
ellen bravúros 2-2-es döntetlennel sikerült egy 
villanyfényes találkozón kivívni a továbbjutást.

A magasabb szintű feladatokhoz kibővült szak-
osztályvezetéssel vágtunk neki. Kövér Zoltán, 
aki három évig volt szakosztályvezető – jócskán 
megnövekedett szakmai elfoglaltsága miatt – a 
jövőben a szakosztály adminisztratív és pénzügyi 
teendőit látja el. Az új szakosztályvezető Krasznai 
István lett, aki fiatal kora ellenére már tekintélyes 
sportmúlttal dicsekedhet. Az új szakosztályveze-
tőt szakmai munkájában egy „vén róka”, Thauerl 
Tamás technikai vezető segíti, aki Délegyházán 
már évtizedes tapasztalatot szerzett ezen a téren.

Azok a varsányi játékosok, akik vagy nem vállal-
ták a magasabb osztállyal járó többletfeladatokat, 
vagy a vezetőedző megítélése szerint túl magas 
lenne számukra a II. osztály támasztotta mérce, a 
jövőben továbbra is a III. osztályban szerepelhet-
nek, mivel létrehoztunk egy új, második csapatot, 
amelyben a fentieken kívül az ifiből kiöregedett 
játékosokra, illetve azon délegyházi focistákra 
számítunk, akik nem fértek be az első keretbe. 

S ha már a csapatokról volt szó: a korosztályos csa-
patoknál is megkezdődtek az edzések, részben 
régi, részben új szakvezetőkkel. A következőkben 
felsoroljuk az egyes csapatokat, illetve az őket irá-
nyító szakvezetőket:

Felnőtt I. csapat: Szabados Tamás vezetőedző
Felnőtt II. csapat: Szabó Imre pályaedző

Utánpótlás szakmai igazgató (egyben az U7 és 
U13 csapatok vezető edzője): Szabados Tamás 
U19 (ifjúsági) csapat: Vanka József edző
U16 (serdülő) csapat: Prazsák Gábor edző  
         (edzés: kedd-csütörtök 17:00)
U14 és U13 (2002-04 évjárat): Faragó Krisztián         
         pályaedző (edzés: hétfő-csütörtök 14:00)
U11 (2005-06 évjárat): Pirisi Dániel edző  
         (edzés: kedd-csütörtök 16:30)

U9  (2007-08 évjárat): Keresztesi Ferenc edző       
        (edzés: szerda-péntek 17:00)
U7  (2009-10 évjárat): Schubert Roland pálya   
        edző (edzés: kedd-csütörtök 17:00) 

Kérjük a labdarúgás iránt kedvet érző gyerekeket, 
hogy a korosztályuknak megfelelő edzésidőpont-
ban jelentkezzenek az adott csapat edzőjénél.  
(A havi tagdíj jelképes, 1000 Ft.)

Papp Tibor

A 2015. évi megyei II. osztályú bajnokság őszi  
szezonjának sorsolása és eddigi  

eredményeink:

08.15.  Dömsöd - Fémalk DDTE  1-1
08.22.  Fémalk DDTE - Gyömrő  1-1 
08.29.  Fémalk DDTE - Ráckeve  5-0
09.05.  Taksony II. - Fémalk DDTE 1-3
09.12.  Fémalk DDTE - Hernád
09.20.  Gyál - Fémalk DDTE
09.25.  Fémalk DDTE - Felsőpakony
10.02.  Dunaharaszti II. - Fémalk DDTE
10.09.  Fémalk DDTE - Dabas II.
10.18.  Tárnok - Fémalk DDTE
10.24.  Fémalk DDTE - Sóskút
11.01.  Bugyi - Fémalk DDTE
11.07.  Fémalk DDTE - Százhalombatta
11.15.  Alsónémedi - Fémalk DDTE
11.21.  Fémalk DDTE - Pereg

A felnőtt II. csapat (megyei III. osztály)  
őszi mérkőzései:

 09.27.  BUGYI II. - DTE II. 
 10.04.  DTE II. - INÁRCS  
 10.10.  DUNAFÜRED - DTE II.
 10.17.  DTE II. - ÚJLENGYEL II. 
 10.25.  SZIGETCSÉP - DTE II.
 10.31.  DTE II. - ÓCSA
 11.08.  DABAS III - DTE II.
 11.14.  DTE II. - KISKUNLACHÁZA
 11.22.  Tököl II. - DTE II.

Az ifjúsági csapat (U19) őszi mérkőzései:

 09.26. HALÁSZTELEK - DTE 
 10.03. DTE - KISKUNLACHÁZA  
 10.11. RÁCKEVE - DTE
 10.17. DTE - TÖKÖL
 10.24. TÁRNOK - DTE 

2015. november 21. szombat

2015. november 29. vasárnap

FELNŐTT 18:00

2015. november 14. szombat

JUNIOR   16:00

FELNŐTT 16:00

JUNIOR   15:00
FELNŐTT 17:00

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Duna Pent NKSE - Dunavarány TE

Tököl KSK - Dunavarsány TE

2015. szeptember 26. szombat

2015. október 24. szombat

NB II Női Junior és Felnőtt 

Dunavarsány TE - Ceglédi KÉK Cápák

2015. szeptember 19. szombat

FELNŐTT 18:00

FELNŐTT 18:00

JUNIOR   16:00

JUNIOR   16:00

Szigetszentmiklós - Dunavarsányi TE 

Dunavarsány TE - Pázmánd Gárony 

JUNIOR   14:00

2015. november 1. vasárnap

2015. november 8. vasárnap

Dunavarsány TE - Fehérvár KC II.

Kézilabda mérkőzések

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Dunavarsány TE - Euronovex USEFELNŐTT 19:00

 Dunavarsányi TE - Gyömrő VSK

Vesés Kombi Express - Dunavarány TE

JUNIOR   16:00

2015.12.05. szombat
2015. december 19. szombat 13:00

Dunavarsány TE Százhalombatta DKSK

2015. december 5. szombat 13:00
Dunavarsány TE Vecsés SE II.

2015. december 12. szombat 14:30
Csömör SSZN Kft. Dunavarsány TE

2015. november 20. péntek 20:00
Aranyszarvas SE Dunavarsány TE

2015. november 28. szombat 13:00
Dunavarsány TE Budai Farkasok KK

GSK-Erdőkertes Dunavarsány TE
2015. november 14. szombat 13:00

Dunavarsány TE Mogyoródi KSK II.

Dunavarsány TE Százhalombattai TC
2015. október 25. vasárnap 14:00

KSI SE Dunavarsány TE
2015. november 8. vasárnap 18:00

Dunavarsány TE Bugyi SE
2015. október 10. szombat 15:00

Treff 07 SE Dunavarsány TE
2015. október 17. szombat 13:00

Dunavarsány TE Csömöri SSZN Kft.
2015. szemptember 26. szombat

Százhalombatta DKSK Dunavarsány TE
2015. október 3. szombat

Kézilabda Mérkőzések
Pest Megyei Felnőtt Férfi

2015. szeptember 12. szombat 10:00
Vecsés SE II. Dunavarsány TE

2015. szeptember 19. szombat

2015. november 21. szombat

2015. november 29. vasárnap

FELNŐTT 18:00

2015. november 14. szombat

JUNIOR   16:00

FELNŐTT 16:00

JUNIOR   15:00
FELNŐTT 17:00

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Duna Pent NKSE - Dunavarány TE

Tököl KSK - Dunavarsány TE

2015. szeptember 26. szombat

2015. október 24. szombat

NB II Női Junior és Felnőtt 

Dunavarsány TE - Ceglédi KÉK Cápák

2015. szeptember 19. szombat

FELNŐTT 18:00

FELNŐTT 18:00

JUNIOR   16:00

JUNIOR   16:00

Szigetszentmiklós - Dunavarsányi TE 

Dunavarsány TE - Pázmánd Gárony 

JUNIOR   14:00

2015. november 1. vasárnap

2015. november 8. vasárnap

Dunavarsány TE - Fehérvár KC II.

Kézilabda mérkőzések

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

JUNIOR   16:00
FELNŐTT 18:00

Dunavarsány TE - Euronovex USEFELNŐTT 19:00

 Dunavarsányi TE - Gyömrő VSK

Vesés Kombi Express - Dunavarány TE

JUNIOR   16:00

2015.12.05. szombat

2015. december 19. szombat 13:00
Dunavarsány TE Százhalombatta DKSK

2015. december 5. szombat 13:00
Dunavarsány TE Vecsés SE II.

2015. december 12. szombat 14:30
Csömör SSZN Kft. Dunavarsány TE

2015. november 20. péntek 20:00
Aranyszarvas SE Dunavarsány TE

2015. november 28. szombat 13:00
Dunavarsány TE Budai Farkasok KK

GSK-Erdőkertes Dunavarsány TE
2015. november 14. szombat 13:00

Dunavarsány TE Mogyoródi KSK II.

Dunavarsány TE Százhalombattai TC
2015. október 25. vasárnap 14:00

KSI SE Dunavarsány TE
2015. november 8. vasárnap 18:00

Dunavarsány TE Bugyi SE
2015. október 10. szombat 15:00

Treff 07 SE Dunavarsány TE
2015. október 17. szombat 13:00

Dunavarsány TE Csömöri SSZN Kft.
2015. szemptember 26. szombat

Százhalombatta DKSK Dunavarsány TE
2015. október 3. szombat

Kézilabda Mérkőzések
Pest Megyei Felnőtt Férfi

2015. szeptember 12. szombat 10:00
Vecsés SE II. Dunavarsány TE

2015. szeptember 19. szombat
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at Dunavarsány Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2016. évre 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
 

 „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és 
a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan, valamint  

 „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. 
 
„A" típusú pályázatra Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.  
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő 
hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. 
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2015/2016. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. 
 
„B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2015/2016. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.  
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2016/2017. tanévben először nyernek 
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik. 
 
A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu 
honlapon a pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, 
és a 7. sz. irodában tekinthető meg.  
 

Figyelem! 
 
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. 
 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje: 2015. november 9. 

 
További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal  

24/521-041 telefonszámán kérhető. 
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4:06 4:36 5:06 5:36 6:06 6:06 6:21 6:36 7:06 7:06 8:06 8:06 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 14:06 14:36 15:06 15:06 15:36 16:06 16:06 16:36 17:06 17:36 18:06 19:06 20:36

4:08 4:38 5:08 5:38 6:08 6:08 6:23 6:38 7:08 7:08 8:08 8:08 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 14:08 14:38 15:08 15:08 15:38 16:08 16:08 16:38 17:08 17:38 18:08 19:08 20:38
4:10 4:40 5:10 5:40 6:10 6:10 6:25 6:40 7:10 7:10 8:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 14:10 14:40 15:10 15:10 15:40 16:10 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 19:10 20:40
4:12 4:42 5:12 5:42 6:12 6:12 6:27 6:42 7:12 7:12 8:12 8:12 9:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 14:12 14:42 15:12 15:12 15:42 16:12 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 19:12 20:42

5:48 6:23 7:23 8:23 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 13:53 14:23 14:58 15:13 15:23 15:28 15:58 16:23 16:28 16:58 17:23 17:28 17:58 18:23 18:28 18:53 19:23 19:53 20:23 21:23 23:23
5:50 6:25 7:25 8:25 9:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:00 15:15 15:25 15:30 16:00 16:25 16:30 17:00 17:25 17:30 18:00 18:25 18:30 18:55 19:25 19:55 20:25 21:25 23:25
5:52 6:27 7:27 8:27 9:27 10:27 11:27 12:27 13:27 13:57 14:27 15:02 15:17 15:27 15:32 16:02 16:27 16:32 17:02 17:27 17:32 18:02 18:27 18:32 18:57 19:27 19:57 20:27 21:27 23:27
5:54 6:29 7:29 8:29 9:29 10:29 11:29 12:29 13:29 13:59 14:29 15:04 15:19 15:29 15:34 16:04 16:29 16:34 17:04 17:29 17:34 18:04 18:29 18:34 18:59 19:29 19:59 20:29 21:29 23:29

1. Dunavarsány, vá.;   2. Dunavarsány, vasúti átjáró;   3. Dunavarsány, Ny-ilakópark;   4. Erőspuszta bej. út

1. Erőspuszta bej. út;   2. Dunavarsány, Ny-i lakópark;   3. Dunavarsány, vasúti átjáró;   4. Dunavarsány, vá.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Dunavarsány - Budapest, Népliget autóbusz pályaudvar

Budapest, Népliget autóbusz pályaudvar - Dunavarsány

4:58 6:23 6:23 7:08 7:48 7:48 9:58 10:43 13:03 12:58 14:23 15:13 16:23
5:00 6:25 S 7:10 7:50 S S 10:45 13:05 S 14:25 S 16:25
5:02 6:27 S 7:12 7:52 S S 10:47 13:07 S 14:27 S 16:27
5:04 6:29 S 7:14 7:54 S S 10:49 13:09 S 14:29 S 16:29
S S 6:25 S S 7:50 10:00 S S 13:00 S 15:15 S
5:07 6:32 6:27 7:17 7:57 7:52 10:02 10:52 13:12 13:02 14:32 15:17 16:32
5:10 6:35 6:30 7:20 8:00 7:55 10:05 10:55 13:15 13:05 14:35 15:20 16:35
5:12 6:37 6:32 7:22 8:02 7:57 10:07 10:57 13:17 13:07 14:37 15:22 16:37
5:14 6:39 6:34 7:24 8:04 7:59 10:09 10:59 13:19 13:09 14:39 15:24 16:39
S S S S S S S S S S 14:42 S 16:42

Dunavarsány - Szigethalom

Dunavarsány, vá.
Dunavarsány, vasúti átjáró
Dunavarsány, Egészségház
Dunavarsány, Eötvös u.
Dunavarsány, Görgey u.
Dunavarsány, Betonút ép. v.
Dunavarsány, tsz-központ
Dunavarsány, bej. út
Naprózsa lakópark
Dunavarsány, Erőspuszta

S - a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik  

S S 7:00 S S S S S S S S S
5:38 6:44 6:53 7:03 8:28 10:08 11:38 11:38 13:43 14:38 15:23 17:03 17:13
5:40 6:46 6:55 7:05 8:30 10:10 11:40 11:40 13:45 14:40 15:25 17:05 17:15
5:42 6:48 6:57 7:07 8:32 10:12 11:42 11:42 13:47 14:42 15:27 17:07 17:17
5:45 6:51 7:00 7:10 8:35 10:15 11:45 11:45 13:50 14:45 15:30 17:10 17:20
5:47 6:53 7:02 7:12 8:37 10:17 11:47 11:47 13:52 14:47 15:32 17:12 17:22
5:48 S S 7:13 S 10:18 S 11:48 13:53 S 15:33 S 17:23
5:50 S S 7:15 S 10:20 S 11:50 13:55 S 15:35 S 17:25
5:52 S S 7:17 S 10:22 S 11:52 13:57 S 15:37 S 17:27

4:30 5:54 6:05 6:55 7:04 7:19 8:39 10:24 11:49 11:54 13:59 14:49 15:39 17:14 17:29

Szigethalom - Dunavarsány S - a járat nem érinti a megállóhelyet, más útirányon közlekedik  

Dunavarsány, Erőspuszta
Naprózsa lakópark
Dunavarsány, bej. út
Dunavarsány, tsz-központ
Dunavarsány, Betonút ép. v.
Dunavarsány, Görgey u.
Dunavarsány, Eötvös u.
Dunavarsány, Egészségház
Dunavarsány, vasúti átjáró
Dunavarsány, vá.

Indulás Érkezés
03:47 04:26
04:45 05:26
05:16 05:56
05:51 06:31
06:14 06:56
06:44 07:26
07:21 08:01
07:44 08:26
08:44 09:26
09:44 10:26
10:44 11:26
11:44 12:26
12:44 13:26
13:44 14:26
14:44 15:26
15:44 16:26
16:44 17:26
17:44 18:26
18:44 19:26
19:44 20:26
20:44 21:26 

Indulás Érkezés
04:45 05:26
06:32 07:10
07:32 08:10
08:32 09:10
09:32 10:10
10:32 11:10
11:32 12:10
12:32 13:10
13:32 14:13
14:32 15:10
15:32 16:10
16:32 17:10
17:32 18:10

18:32 19:10
19:32 20:10

20:32 21:10
21:32 22:10

22:32 23:10

23:32 00:10 

KŐBÁNYA-KISPEST -  
DUNAVARSÁNY

DUNAVARSÁNY -  
KŐBÁNYA-KISPEST

M
en

et
re

nd

M
en

et
re

nd
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Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós 
Előjegyzési időpontok kiadása 

Honlap: www.szszri.hu

Szakrendelés Telefon / E-mail cím Időpontadás

Általános bőr- és nemibeteg szakellátás, 
bőr- nemibeteg gondozó 

06-24-524-121 / borgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-szerda: 700-800

Belgyógyászat-Diabetológia 06-24-524-170 / belgyogyaszat@szszri.hu  Hétfő-péntek:700-800

Családvédelmi szolgálat 06-30-463-3516 Hétfő-péntek:900-1000

EKG 06-24-524-170 / ekg@szszri.hu  Hétfő-péntek: 700-800

Csontritkulás (ODM) 06-24-524-123 / odm@szszri.hu Rendelési időben  

Fizikoterápia 06-24-524-124 / fizikoterapia@szszri.hu Rendelési időben 

Fogászat 06-24-524-186, 06-24-524-156 fogaszat@szszri.hu Rendelési időben 

Foglalkozás Egészségügy 06-24-524-146 / foglalkozasegeszsegugy@szszri.hu Rendelési időben 

Fül-orr-gégészet 06-24-524-147 / fulorrgege@szszri.hu Rendelési időben 

Gasztroenterológia 06-24-524-143 / gasztroenterologia@szszri.hu Hétfő és péntek: 800-1200

Gyermek pulmonológia 06-24-524-157 / pulmonologia@szszri.hu Hétfő: 800-1200

Gyógymasszázs 06-24-524-189 / gyogymasszazs@szszri.hu Rendelési időben 

Gyógytorna 06-24-524-185 / gyogytorna@szszri.hu Rendelési időben  

Ideggondozó 06-24-403-498 / ideggondozo@szszri.hu Hétfő-péntek:  700-800

Ideggyógyászat 06-24-524-188 / ideggyogyaszat@szszri.hu Hétfő: 700-900 ,kedd: 9301130, szerda: 700-900, 
csütörtök: 1330-1430, péntek: 700-900

Kardiológia 06-24-524-170 / kardiologia@szszri.hu Hétfő-péntek: 700-800

Laboratórium 06-24-524-152 / laboratorium@szszri.hu Hétfő-péntek: 1000-1300

Mammográfia 06-24-524-140 / mammografia@szszri.hu Hétfő-péntek: 1100-1300

Mágnes- és lézerterápia 06-24-524-144 / magnesterapia@szszri.hu Rendelési időben 

Nőgyógyászat 06-24-524-128, 06-24-524-187 / nogyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 730-800

Ortopédia 06-24-524-120 / ortopedia@szszri.hu Hétfő-péntek: 1200-1400 

Pajzsmirigy szakrendelés 06-24-524-170 / belgyogyaszat@szszri.hu  Hétfő-péntek:        700-800

Pulmonológia 06-24-524-162 / tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700-1800 péntek: 730-800

Reumatológia 06-24-524-125 / reumatologia@szszri.hu Dr. Kovács Magdolna: 
Hétfő, szerda: 730-830  Kedd, csütörtök: 1330-1430 , 
Péntek (páros héten): 730-830

Dr. Garanyi Irma: Rendelési időben 

Röntgen 06-24-524-140 / rontgen@szszri.hu Hétfő-péntek: 1100-1300

Sebészet 06-24-524-141, 06-24-524-142 / sebeszet@szszri.hu Hétfő-péntek: 700-800

Sportorvos 06-24-524-157 / sportorvos@szszri.hu Szerda: 1000-1200

Szájsebészet 06-24-524-143 / szajsebeszet@szszri.hu Hétfő: 1200-1400

Szemészet 06-24-524-181 / szemeszet@szszri.hu Hétfő-csütörtök:  630-730 Péntek: 1000-1200

Tüdőgondozó 06-24-524-162 / tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700-1800 péntek: 730-800

Tüdőszűrés 06-24-524-162 / tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 730-800, 1700-1800 péntek: 730-800

Ultrahang 06-24-524-140 / ultrahang@szszri.hu Hétfő-péntek: 1100-1300

Urológia 06-24-524-145 / urologia@szszri.hu Hétfő-szerda: 800-900 csütörtök: 1500-1600 péntek: 
800-900

Tíz éves vagy és még nem sportoltál?! – Ideje elkezdeni! 
Több éve nem sportoltál?! – Ideje újrakezdeni! 
 

Gyere és próbáld ki! 
 

Az Első Tököli Diák Úszóegylet valamint a Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 
szervezésében: 

 

„A sport szigete, a Sziget sportja” 
 

Járási sportágválasztó rendezvény immár másodszor! 
 

2015. október 2-3. 
 

pénteken 9.00 - 15.00 óráig 
a tankerület teljes 3. évfolyama 

 

szombaton 9.00 - 18.00 óráig 
a nagyközönségé a terep 

 

a Dunavarsányi Olimpiai Központban 
 

2336 Dunavarsány, Hrsz. 050/4, „Edzőtábor” 
 

Több mint 20 sportág képviselői a Szigetről és a környező településekről!  
 

Edzők, élsportolók, szakmai tanácsadás, sportmasszőrök, egészségügyi mérések és tanácsadások. 
Szombaton a 18 év felettiek véradással is segíthetnek! 

A rendezvény két napja alatt kiállítás a kapcsolódó művészeti pályázat legjobb alkotásaiból. 
 

 
Szeretettel és sok mozgási lehetőséggel várunk minden kíváncsi gyermeket és felnőttet! 

A helyszínre csak gyalog lehet bejönni. Parkolási lehetőség az Edzőtábor körül. 
A rendezvény ideje alatt büfé üzemel. 

 
A belépés mindenki számára ingyenes! 

 
Támogatóink: 

 
Generali a Biztonságért Alapítvány 

Dunavarsány Város Önkormányzata 
Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi Tankerülete 

Tököli Weöres Sándor Általános Iskola 
Magyar Diáksport Szövetség 

Magyar Szabadidősport Szövetség 
Eisberg 
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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
Napközi otthonos Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem
Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Művészeti 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
• Házak, kertek karbantartását vállalom. Tel:70/547-46-11  
 Pintér Ferenc
• BÖLCSÖDE!?  www.dunavarsányigyerkőcde.hu    
 Tel:30/924-80-87
• GYAKORLOTT TAKARÍTÓ(NŐ)T KERESÜNK taksonyi és  
 dunaharaszti családi házak rendben tartására. Heti 1 nap,  
 vagy 2 x fél nap elfoglaltságot jelent. Jelentkezni lehet a  
 0624 - 663-242, vagy a 0630 - 913-5515 telefonszámon.

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.

Kedves Hölgyek!
A szeptemberi rohanás után mindenkinek jól esik egy kis  

nyugalom. Ebben szeretnék segítségetekre lenni. 
Októberi kedvezmények: 
- Arc és dekoltázsmasszázs ajándék  
 szemöldökszedéssel: 2200 Ft
- Szemöldök- és szempillafestés együtt: 1200 Ft
- 3D műszempilla: 6500 Ft

Szeretettel várok minden feltöltődni vágyó vendéget  
Zsuci Világában!

Bejelentkezés: 06-70-654-1630
Cím: Csini Fitt Stúdió 
         Dunavarsány, Völgy utca 086/21

Kövess a Facebookon: facebook.com/zsucivilaga
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Hidraulika tömlők gyártása javítása  
Bugyin a Kovács Műszaki Boltban.

2347 Bugyi, Kossuth L. u. 35.

Képzett, tapasztalt személyzet,  
nagy árukészlet, kedvező árak!

06-30-475-9229
06-30-301-7112


