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ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS  
BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN  

GERGŐNÉ VARGA TÜNDE POLGÁRMESTER ÉS  
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE!
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Varsányi ’56-osok tere KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Tisztel t  Ügyfeleink!

Értesítjük Önöket, hogy a karácsonyi ünnep miatt a  
Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje  

a következők szerint módosul: 

December 27-30-ig
az Önkormányzati Hivatal ZÁRVA tart.

2017. január 3-tól a megszokott munkarendben  
várjuk a Tisztelt Ügyfeleket.

Megértésüket köszönjük és mindenkinek áldott ünnepeket 
kívánunk!

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

22. DUNAVARSÁNYI BANYABÁL
Újra itt a január, kezdődhet a Banyabál!

2017. január 28-án este 7 órakor  
újra zeneszó hallatszik a sportcsarnokból.

Jótékonysági banyabálunk fővédnöke banyatársunk és egyben  
polgármesterünk, Gergőné Varga Tünde.

Védnökünk és egyben erénycsőszünk a nőgyógyász Kun László doktor úr.

A Fúzió zenekar húzza a talpalávalót.
Batyus bál a miénk, hozz magaddal enni és innivalót!

A belépő jegy ára 1800 Ft. 

Jótékony cél a tét, ne sajnáld rá a pénzt!
Jelmezes felvonulás és éjféli meglepi, gyere közénk, mulassunk reggelig!

A tombola fődíja: aranylánc banyamedállal. 
Ölts jelmezt és szeretettel vár a Lányok Asszonyok Klubja!

 Szinte egy szempillantás alatt ért a végére ez az 
év is. Mintha csak most terveztük volna az éves 
költségvetést, a következő évi feladatokat és már 
túl is vagyunk a megvalósításukon. Öröm szá-
momra, hogy ismét tovább szépült és épült Du-
navarsány. Mint minden évben, idén is néhány 
utcára új burkolat került, új járdák épültek és a 
város több pontján létesítettünk új parkolókat. 

A gyerekekre minden évben sok figyelmet fordí-
tunk, ezért mind az óvodákban, mind pedig az 
iskolákban is különböző felújítási munkálatokat 
végeztünk, ezekkel korszerűbbé, energiatakaré-
kosabbá és természetesen szebbé tettük a kiseb-
bek és nagyobbak élettereit. Új játszóeszközök 
telepítése történt az óvodaudvarra és a játszóte-
rekre, valamint kerítéssel is bekerítettük azokat. 
Teljesen megújult a Sörforrás melletti focizó 
hely, és egy többfunkciós sportparkot építettünk 
a fiatalok kedvére. Nagy örömére a Duna-parton 
élőknek és természetesen az egész város lakossá-
gának, új sétány létesült pihenőpadokkal, isme-
retterjesztő táblákkal és egy játszótérrel. Kelle-
mes családi program lehet immár végigsétálni a 
víz partján a kacskaringós járdán, elolvasni a gye-
rekeknek a táblákról, hogy milyen élővilága van a 
természetvédelmi területeinknek, egy jót játsza-
ni a vízi játszótéren és megpihenni a padokon. 

Jutott pénz és energia a Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár, valamint a Dunavarsány és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületében 
is felújításokra. Folytattuk a város biztonságának 
erősítését további térfigyelő kamerák kihelyezé-
sével. Épületvásárlásokkal növeltük a vagyonun-
kat, amely ingatlanok megvételével Kisvarsányon 
a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület és a Polgárőr Egyesület elhelyezését 
oldottuk meg, a nagyvarsányi ingatlanon pedig 
a következő években tervezünk sport- és pihenő-
parkot létrehozni. Bővült az idén ősszel a művé-
szeti alkotások sora is Dunavarsányban, a Művelő-
dési Ház udvarára került Szabó Zoltán Széchenyi 
Istvánról készült szobra. A felsorolásból még sok-
sok olyan tétel kimaradt, amelyekkel fejlesztettük 
a Hivatalt, az intézményeinket, a tereinket vagy 
törekedtünk városunk tisztántartására, virágosí-
tására. Sok szép rendezvény is gazdagította váro-
sunk életét, ápoltuk testvértelepüléseinken lakó 
barátainkkal a jó kapcsolatokat, idén is támogat-
tuk kárpátaljai testvértelepülésünket pénzzel. Az 
ünnepek közeledtével még nagyobb szeretettel 
gondolok azokra a kisiskolás és óvodás csetfalvai 
gyermekekre, akik már egy szebb és jobban fel-
szerelt intézményben tanulhatnak, játszhatnak.
 
Méltóan emlékeztünk meg ünnepeinkről, em-
léktáblát avattunk az 1956-os események me-
mentójaként. Most pedig az adventi időszakban 
láthatjuk, hogy új utcákra és épületekre kerültek 
karácsonyi díszek. Minden vasárnap ünnepi fény-
ben gyújtjuk meg az újabb gyertyát az adventi 
koszorún és a gyönyörű fényfüzérek varázslatos 
csillogása alatt készítjük szívünket, lelkünket a 
szeretet ünnepére. 

Meghatódva hallgatom az iskolások alkalomhoz 
illő, meghatóan szép műsorát mindkét telepü-
lésrészen, és örülök, hogy ilyen pedagógusaink 
és diákjaink vannak, akik fontosnak tartják a ka-
rácsony előtti heteket felkészítéssel, plusz tanu-
lással tölteni. Meghatódva gondolok arra, hogy 
mi lesz jövőre? Iskoláink januártól teljesen kike-
rülnek az önkormányzat kezéből, a fenntartó és 

működtető egyaránt az állam lesz. Persze, az épü-
leteket nem lehet elhúzni innen Dunavarsányból 
egy nagy közös helyre, azonban kevesebb lehe-
tősége marad a város vezetőinek az intézmé-
nyekkel a közös munkára. Reméljük, hogy jól 
átgondolt lépés volt az átvétel és kicsi városunk 
továbbra is jól együttműködik az iskolák vezetői-
vel. Ígérem, hogy az önkormányzat nem veszi le 
vigyázó szemeit az oktatási intézményeink épü-
leteiről és a benne dolgozó pedagógusainkról és 
gyermekeinkről. 

Sok megvalósult értékre tekinthetek vissza eb-
ben az évben. A legnagyobb érték számomra az, 
hogy adhatok. Abban a helyzetben vagyok, hogy 
a képviselő-testülettel együtt egész évben aján-
dékot adhatok a városomnak. Ezt a sok felsorolt 
felújítást helyezzük Dunavarsány karácsonyfája 
alá. Kívánom, hogy soha ne legyen kevesebb 
ajándék a fa alatt!

Kedves Dunavarsányi Lakosok! Az ünnep köze-
ledtével kívánok mindnyájuknak áldott, szere-
tetteljes karácsonyi ünnepeket, az új évre pedig 
jó egészséget, boldogságot és sok megvalósuló 
tervet!

Gergőné Varga Tünde
polgármester
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2 0 1 6 .  n o v e m b e r é b e n  
s z ü l e t t e k :

Ódor Jázmin november 11.
Főfai Lola Dorina november 18.

2 0 1 6 .  n o v e m b e r é b e n 
e l h u n y t a k : 

Faragó Sándor élt 70 évet
Fejszés-Tóth Lászlóné élt 78 évet
Orbán Róbert János élt 82 évet
Culmann Frederich Desideriu élt 81 évet

2 0 1 6 .  n o v e m b e r é b e n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Budai István - Csikós Marianna 

2016. december 13-ai rendes Képviselő-testületi ülés határozatai
TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!

Településünk közbiztonsága folyamatosan javul

90. életéve betöltése alkalmából adta át  

Orcsik Mihálynénak

Gergőné Varga Tünde polgármester 

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét.

Dunavarsány városában 2014-ben került kiépítésre a települési térfigyelő kamerarendszer, mely évről évre bővül, növelve ezzel a lakosság biztonságérzetét 
és a város közbiztonságát. Ebben az évben 7 kamerával bővítettük a térfigyelő rendszert. A Duna-parti játszótér 2016. október 1-jén került átadásra, az ott 
teremtett értékek megőrzése fontos feladat, amelyben nemcsak a házirend, hanem az elhelyezett kamera is segít.

A Szent Kereszt Felmagasztalása Római Katolikus Templom és a Református Templom a Kolozsvári utcában, a Nagyvarsányi Szent Vendel Római Ka-
tolikus Templom, pedig a Templom utcában helyezkedik el. Kiterjedt egyházi és kulturális élet színtereként gyakran látogatottak, ezért is került elhelye-
zésre egy-egy darab eseménykövető kamera, mindenki biztonságát szem előtt tartva. A Hősök tere, településünk központjában a múlt emlékeit őrzi, 
a jelen értékeit gazdagítja, az elhelyezett kamera gondoskodik a biztonságáról, hasonlóképpen a kisvarsányi temetőhöz, ahol szintén kamera figyeli 
a területet.  A Naprózsa lakóparkba az 51-es főút felől érkezőket figyeli egy eseménykövető kamera. A város központi részén elhelyezkedő MÁV állomás 
mellett lévő P+R, B+R parkoló, melynek 15 db térfigyelő kamerája hivatott figyelni az utasok, az ott parkoló járművek és kerékpárok közbiztonságát. 

A teljes rendszer már 36 db kamerával működik, 22 különböző közterület biztonságát figyelve: Béke utca 2 db kamera, Vasút sor 2 db kamera, Sport utca, 
Üdülő sétány, Arany János utca, Árpád utca, Halász Lajosné utca, Iskola utca, Vörösmarty utca, Vasút sor, Vörösmarty utca, Forrás lakópark, Naprózsa lakópark, 
Kisvarsányi Temető, Hősök tere, Nyárfás sor, Kolozsvári utca 2 db kamera, Templom utca, MÁV állomás. Bár városunk közintézményeit, kulturális értékeit és 
forgalmas helyeit biztonságban érezhetjük, szeretnénk a kamera rendszert minden évben tovább bővíteni.

Keresztesi Balázs
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÁS

 Engedjék meg, hogy felhívjuk figyelmüket a közelgő ün-
nepekre való tekintettel, hogy Dunaharaszti és Dunavarsány 
területén, a lakosság által már megszokott módon, az ün-
nepnapoktól függetlenül, mindig a járatterv szerint meg-
határozott napon szállítjuk el az ingatlanoktól a hulladékot. 
Tehát továbbra sem lesznek helyettesítő napok kijelölve, 
az ünnepnapokon is lesz hulladékszállítás, amennyiben az 
hétköznapra esik.  Továbbá, felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy 2017. január 09.-től 20.-ig. terjedő időszakban, az 
adott ingatlanra vonatkozó hulladékgyűjtési napon, mun-
katársaink a járattal együtt gyűjtik össze a hulladéktárolók 
mellé kihelyezett fenyőket. Amennyiben a kihelyezett fenyő 
nagysága meghaladja a 2 métert, akkor a hatékonyabb, szó-
ródás mentes szállítás érdekében kérjük azokat kettévágni.

Kihelyezett, Dunaharaszti ügyfélszolgálatunk (2330 Duna-
haraszti, Fő út 46.) ünnepi nyitva tartása:

2016. december 26. hétfő: zárva,
2017. január 2. hétfő: 8.00 - 16.00-óráig

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánva!

VERTIKÁL Nonprofit Zrt. 
Hulladékszállítási közszolgáltató

Hősok tere Sport utca Duna-parti sétány Kolozsvári utca

A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi Mun-
katervét. 

A képviselő-testület elfogadta a Petőfi Művelődé-
si Ház és Könyvtár 2017. évre vonatkozó, 2017. 
évi Rendezvényprogramját magában foglaló 
Munkatervét.

A képviselő-testület jóváhagyta a Dunavarsány 
Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és 
Könyvtár Alapító Okiratának 4. számú módosítását 
és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratot. Felhatalmazta a polgármestert a 
dokumentumok aláírására, valamint a Magyar Ál-
lamkincstárnál a törzskönyvi bejegyzés módosítá-
sa érdekében szükséges intézkedések megtételére

A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsányi Vá-
rosgazdálkodási Kft. 2017. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület a saját részéről elfogadta a 
Szigetszentmiklósi Tankerületi Központtal a Du-
navarsány Város Önkormányzata által működte-
tett köznevelési intézmény(ek) állami működte-
tésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadás, valamint a feladatel-
látáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezett-
ségek átadás-átvétele tárgyában kötendő meg-
állapodásokat és vagyonkezelési szerződéseket. 
Felhatalmazta a polgármestert a szerződések 
aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére.

A képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től törté-
nő folyószámlahitel felvételéről döntött. A hitel 
futamidejét 2017. január 5-től 2017. december 
22-ig határozta meg. Felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank 
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, és a szerződést aláírja az Önkor-
mányzat képviseletében. 

A képviselő-testület elfogadta az elektronikus 
médiaszolgáltatási szerződést, amely a Lakihegy 
Rádió Műsorszolgáltató Bt-vel kerül megkötésre 
2017. január 1-jétől 1 éves határozott időtartam-
ra, havi 190.000 Ft + Áfa összegért, és felhatal-
mazta a polgármestert a szerződés aláírására.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy továbbra 
is biztosítja a dunavarsányi lakosok részére a né-
pegészségügyi programban meghatározott krité-
riumok figyelembevételével a méhnyakrákszűrő

vizsgálaton való részvételt. A feladatok ellátásával 
2017. január 1. napjával megbízta 1 év határozott 
időre Fonyóné Tóth Cecília védőnőt nettó 100.000,-
Ft/félév megbízási díj ellenében. Felhatalmazta a 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására 
és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dunavar-
sány 02 hrsz-ú, kivett temető megnevezésű te-
rületből 100 m2 kiterjedésű földterületet 2017. 
január 1-jétől 2017. március 31-éig terjedő, 3 
hónapos határozott időtartamra bérbe adja Bed-
nárikné Zsigár Julianna egyéni vállalkozónak az 
értékbecslés szerinti havi bruttó 38.750, Ft bér-
leti díj ellenében. Felhatalmazta a polgármestert 
a bérleti szerződés aláírására és az egyéb szüksé-
ges intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város 2017-
2019. évi útjavítási és útkarbantartási munkái” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét az 
alábbiak szerint állapította meg: az RBM Út-
technika Kft. (2363 Felsőpakony, Szent István u. 
16/2.) ajánlata érvényes, a Kert-Építés Kft. (2094 
Nagykovácsi, Kút köz 4.) ajánlata érvényes, a Szi-
get-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 
2434/1 hrsz.) ajánlata érvényes. A legjobb ár-ér-
ték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot az 1. és 
a 2. részre is a Sziget-Szilárd Kft. tette. Az eljárás 
mindkét rész tekintetében eredményes volt. Az 
eljárás nyertese mindkét rész tekintetében a Szi-
get-Szilárd Kft. Felhatalmazta a polgármestert a 
vállalkozási szerződések aláírására.

A képviselő-testület a "Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár parkosításának megtervezése " tár-
gyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak 
szerint állapította meg: a Liget Tájépítész Iroda 
Kft. (2100 Gödöllő, Kühne Ede u. 13.) ajánlata 
érvényes; a PhoenArchitect Kft. (1065 Budapest, 
Révay köz 4.) ajánlata érvényes; a Pagony Táj- és 
Kertépítész Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 
34.) ajánlata érvényes. A legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot 
a Pagony Táj- és Kertépítész Kft. tette. Az eljárás 
eredményes volt. Az eljárás nyertese a Pagony 
Táj- és Kertépítész Kft. A szerződés teljesítéséhez 
szükséges anyagi fedezetet, a Képviselő-testület 
a 2016. évi költségvetés ingatlan vásárlása rovat 
átcsoportosításával biztosítja. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a Pagony Táj- és 
Kertépítész Kft-vel nettó 7.850.000 forint + ÁFA 
összegben a vállalkozási szerződés aláírására. 

A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 211. évi CXCIX. törvény 225/H. §-a alapján 
Gergőné Varga Tünde polgármester asszony 3 havi 
illetményének megfelelő jutalomban részesítette 
a 2016. évben végzett kiemelkedő munkájáért. 

A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójára beérkezett 7 db „A” típu-
sú pályázatot, és a pályázók részére 6.000 és 
8.000 Ft közötti összegben ösztöndíj-támoga-
tást ítélt meg a 2016/2017. tanév második és a 
2017/2018. tanév első félévére.

Rendeletek: 

A képviselő-testület megalkotta 

a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban foglalkoztatott köztisztviselők 2017. évi il-
letménykiegészítéséről szóló 18/2016. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletét,

az utólagos közmű csatlakozások rendjéről és a fi-
zetendő hozzájárulásról szóló 19/2016. (XII. 14.) 
önkormányzati rendeletét,

a szociális rászorultság alapján megállapítható 
pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 
7/2016. (IV. 13.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 20/2016. (XII. 14.) önkor-
mányzati rendeletét,

a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2013. 
(X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
21/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét és

a Dunavarsány Város Önkormányzata Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (X. 
21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
22/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendeletét.

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város 
honlapján (www.dunavarsany.hu).
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 Az önkormányzat megbízásából dolgozó HÉTFA 
Elemző Központ Kft. 2016 során összeállította 
Dunavarsány integrált településfejlesztési stra-
tégiáját (ITS). Az ITS legfőbb célja, hogy az elkö-
vetkező hat-hét évre keretet biztosítson a városi 
fejlesztések számára:

- elősegítse, hogy az egyes fejlesztések illeszked-   
  jenek egymáshoz, ne ütközzenek,
- olyan változtatásokat javasoljon, amelyek építe- 
  nek Dunavarsány erősségeire,
- bemutassa a megvalósítás jelenleg ismert  
  pénzügyi forrásait,  
- jövőképet mutasson az egyes városrészeknek.

Az ITS egyeztetési változatát november 8-án 
fogadta el a Képviselő-testület, e változat 
mellékleteivel együtt letölthető a http://ti-
nyurl.com/dunavarsany internetcímről, vagy 
a www.dunavarsany.hu honlapon is elérhető.

Tartalmáról 2016. december 21-ig minden észre-
vételt és javaslatot örömmel fogadunk:

- papíralapon a Dunavarsányi Közös Önkormány- 
  zati Hivatal Beruházási és Műszaki Osztályán  
  (2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.);
- e-mailben az its@dunavarsany.hu címen.  

A stratégia hat célban fogalmazza meg azokat a 
fő irányokat, amelyek szerint Dunavarsánynak 
középtávon haladnia érdemes:

- A gazdasági élet biztos alapokra helyezése  
  (munkahelyek, cégek sokféleségének javítása),

A földforgalmi törvény rendelkezése értelmében 2016. december 31-ig a zártkerti ingatlant ki lehet vonatni a művelési ág alól. Az ingatlan-nyilvántar-
tásról szóló 1997. évi CXLI törvény 89/A. §-a értelmében 2016. december 31-ig a zártkerti ingatlanokra ingyenesen lehet a Földhivataloknál a művelési ág 
alóli kivételét átvezettetni. A Földhivatali Portálról (http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/) letölthető az erre irányuló kérelem, amely postai úton is 
beadható a területileg illetékes földhivatalhoz. Az eljárás illetékmentes, így csak a megfelelő adatok kitöltésével és a tulajdonosok aláírásával, vagy meghatal-
mazásával lehet rendelkezni a zártkerti ingatlanról. 

Dunavarsányon két tömbben találhatóak zártkerti ingatlanok:
 

- a Petőfi lakótelep közelében lévő, nagyrészt erdő területek, a   - a  Mézüzemtől Nagyvarsányig vezető út mentén, szántó és kert  
  Z/2201-2220 hrsz-ú ingatlanok,       területek, a Z/2101-2114 hrsz-ú és a Z/2401-2438 hrsz-ú ingatlanok.

Amennyiben Ön vagy családja rendelkezik zártkerti ingatlannal, éljenek a törvényi lehetőséggel 2016. december 31-ig!

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna  
aljegyző

 Munkám során gyakran szembesülök azzal, hogy 
a köztudatban a birtokvédelmet milyen titokzatos-
ság lengi körül, pontos fogalmát kevesen ismerik, 
és mint egyfajta jolly jokert tartják számon. Fe-
nyegető levelet kapott? Kérjen birtokvédelmet! 
Átnőtt a szomszéd tujája? Kérjen birtokvédelmet! 
Megunta az évek óta tartó pereskedést? Kérjen 
birtokvédelmet! Sokan csak polgármesteri hivatal-
ban történő sorszám kihúzását követően szembe-
sülnek a birtokvédelem rendszerével, akadályaival 
és feltételeivel.

Mindenekelőtt fontos tisztázni, hogy a birtokvédelem 
nem tulajdonvédelem, miután a birtoklás sem feltét-
lenül esik egybe a tulajdonlással. A két jogi státusz – 
birtokos és tulajdonos – elválásának tipikus példája, 
amikor a tulajdonos kiad egy helyiséget a bérlőnek, 
amelybe a bérlő beköltözik. Ekkor a helyiség tulajdo-
nosa a tulajdonos marad, a helyiség bérlője viszont 
birtokossá válik: „a dolog birtokát megszerzi, akinek a 
dolog tényleges hatalmába jut.” A birtokvédelem – no-
men est omen, azaz a név kötelez  – a birtokos jogi vé-
delmi eszköze. Amennyiben a birtoklásban megzavar-
ják, alapvető célja a birtoklás tényének jogi oltalomban 
való részesítése.  Szabályai a tulajdonossal szemben is 
védik a békés birtoklás jogát. 

Mit jelent ez? A jogalkotó célja a birtokvédelemmel 
az önbíráskodás elkerülése, az, hogy ne következhes-
sen be az a vérontás, amit a szabin nők elrablásának 
legendájában az asszonyok – testüket a felfegyverzett 
férfiak, apáik és férjeik közé elé vetvén – akadályoz-
tak meg. A tulajdonos nem kérhet birtokvédelmet és 
nem zaklathatja a bérlőt, mint birtokost, akkor sem, 
ha késik a lakbér, akkor sem, ha fel akarja bontani a 
bérleti a szerződést, akkor sem, ha ki akarja lakoltatni 
a bérlőt, és egyáltalán: a követeléseit bírósági úton 
kell érvényesítenie. Vele szemben viszont a bérlő, 
mint birtokos birtokvédelmet élvez, ha fennáll az ún. 
„tilos önhatalom”, vagyis amennyiben „birtokától jo-
galap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap 
nélkül háborítják”. A birtokvédelem célja a tilos ön-
hatalom kizárása: egyrészről a birtokos felé irányuló 
tilos önhatalom kizárása, másfelől a birtokos azzal 
szemben, akitől a dolgot esetlegesen tilos önhata-
lommal szerezte meg, nem részesül birtokvédelem-
ben, pl. amennyiben a dolgot lopással szerzi meg.

Fontos tudni, hogy objektív kategóriákról beszélünk, 
sem a birtokos, sem a birtokháborító esetében a jó-il-
letve rosszhiszeműség nem mérvadó.

A birtokvédelem három úton érvényesíthető: a birto-
kos maga is felléphet a birtokháborítás megszüntetése 
érdekében, ez az ún. „önhatalom”; kérhet a jegyzőtől 
birtokvédelmet; bírósághoz fordulhat. E három eszközt 
a birtokos egymástól függetlenül választhatja.

A birtokos akkor léphet fel önmaga a birtokháborítóval 
szemben, ha a jegyzői illetve bírósági birtokvédelemmel 
járó időveszteség a birtokvédelmet meghiúsítaná, és 

ELKÉSZÜLT DUNAVARSÁNY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

- Felelős gazdálkodás, hatékony működés (ön- 
  kormányzati megtakarítások gyarapítása, külső  
  források keresése),
- A városi szolgáltatások minőségi fejlesztése (az    
  igények növekedésének követése, a szolgáltatá-  
  sok könnyű megközelíthetőségének biztosítása)
- A helyi és a térségi közlekedési lehetőségek   
  javítása (a városrészek, szomszéd települések jobb   
  elérhetősége; a kerékpáros és közösségi közleke- 
  dési fejlesztése),
- A dunavarsányiak közösségének megerősítése (a  
  civil önszerveződések erősítése, ösztönzése),
- A természeti és épített környezet színvonalának  
  fenntartása (a természeti értékek megőrzése, a  
  városkép fejlesztése).

Dunavarsány eddig csupán nem-hivatalosan volt 
felosztva különböző városrészekre, az ITS-ben 
azonban szükségessé vált formálisan is felosztani 
a várost kisebb egységekre. E városrészek többsége 
gazdag arculatú, területüket többféle célra használ-
ják. Az ITS a városrészek rögzítésén túl meghatároz  
azokban olyan kiemelt tevékenységeket is, amelyek 
támogatása javasolt:

- Kisvarsány-központ (lakhatás, intézmények,  
  kereskedelem),
- Kelet-Kisvarsány (lakhatás, mezőgazdaság,  
  szabadidő),
- Nyugat-Kisvarsány (lakhatás, intézmények, ingat- 
  lanfejlesztés)
- Dél-Dunavarsány (szabadidő, mezőgazdaság),
- Nagyvarsány (lakhatás, szabadidő, mezőgazdaság),
- Naprózsa lakópark (lakhatás, szabadidő, mező- 
  gazdaság),

- Duna-part (szabadidő, mezőgazdaság, sport,  
  lakhatás),
- Ipari park (ipar, mezőgazdaság).

Az ITS mellé hat tematikus stratégia is készült, 
amelyek részletesebben is megvizsgálnak hat 
olyan témát, amelyet érint a településfejlesztési 
stratégia:

- Dunavarsány gazdaságfejlesztési lehetőségeit,
- Dunavarsány intézményfejlesztési lehetőségeit,
- Dunavarsány turizmusfejlesztési lehetőségeit,
- Dunavarsány megújuló energiahasznosítási  
  lehetőségeit,
- Dunavarsány közműhálózat-fejlesztési lehető- 
  ségeit,
- Dunavarsány lehetséges jövőstratégiáit („Csil- 
  lagváros”).

A településfejlesztési stratégiára és annak mel-
lékleteire vonatkozó észrevételeit, javaslatait 
2017. január 6-án (pénteken) délelőtt 9:00 
órakor személyesen is megteheti az Önkor-
mányzat, illetve a tervezők részére a Városháza 
Dísztermében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. 
utca 18.). Az egyeztetésre minden érintettet és 
érdeklődőt szeretettel várunk – kérjük, részvé-
teli szándékát előre jelezze, e-mailben az its@
dunavarsany.hu címen, levélben a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Mű-
szaki Osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth L. 
utca 18.).

Tyukodi-Bihari Zsuzsanna
aljegyző

TÁJÉKOZTATÁS ZÁRTKERT BESOROLÁSÚ INGATLANOK MŰVELÉS ALÓLI KIVONÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BIRTOKVÉDELEMRŐL

ekkor is csak a birtok megvédéshez szükséges mér-
tékben léphet fel, megtorlással nem élhet. A bíróság 
elítélte azt a birtokost, aki a birtokában álló autó kulcsát 
a birtoksértő kezéből kiverte, és ezt követően a birtok-
sértőt ököllel, közepes erővel, legalább három alka-
lommal megütötte homlokán és orrán, illetve mindkét 
lábával több alkalommal megrúgta.

A birtokos birtoka védelmében bírósághoz és a birtok-
sértéstől számított egy éven belül jegyzőhöz is fordul-
hat. A bíróság a birtokláshoz való jogosultság alapján 
dönt, a jegyző a birtoklás tényét részesítheti előnyben, 
de jogkérdésben nem dönthet. Mit jelent ez? Ameny-
nyiben a szomszéd tujája átnő a panaszos ingatlanjára, 
a panaszos „önhatalommal” levághatja a tuját, és a 
jegyzőtől is kérhet birtokvédelmet. Amennyiben a tuja 
több mint egy éve nő át az ingatlanra, a panaszos a bí-
róságtól kérhet birtokvédelmet. Amennyiben vitatott, 
hogy a tuja kinek a tulajdona, vagy egy bérleti szerző-
dés esetében vitatott a szerződés érvényessége, már 
jogkérdésben kell dönteni, és a bíróság jár el. A bíróság 
jár el abban az esetben is, amennyiben egy jegyzői bir-
tokvédelmi döntés felülvizsgálatát kéri valamelyik fél.

A jegyzői birtokvédelem célja tehát a gyors segítség-
nyújtás a birtokos részére. Gyors, mert a birtoksértéstől 
számított egy éven belül kérhető, és gyors, mert az 
eljárás maga nagyjából 15 nap alatt lezajlik (csúszást 
eredményezhet pl. a postázás, és tolmács kirendelése 
esetén az eljárás 30 napos). Az eredményes jegyzői 
birtokvédelemhez szükséges egy pontosan kitöltött 
kérelem, amelyben meg kell nevezni a birtokost és a 
birtoksértőt, meg kell adni elérhetőségeiket, pontosan 
le kell írni a birtoksértő tényállást, meg kell adni annak 
helyét és idejét. A kérelemhez be kell nyújtani 3000 
Ft értékű illetékbélyeget (ezt a kérelmező előlegezi, a 
birtoksértés megállapítása esetén a birtoksértő fizeti) 
és be kell nyújtani a bizonyítékokat. Birtokvédelmi 
eljárást kizárólag a birtokos kérelmezhet, aki képvi-
selő útján is eljárhat. Fontos tudni, hogy a jegyzőnek 
a birtokvédelmi eljárásban nincs bizonyítási kötele-
zettsége, szakértőt nem vehet igénybe, kizárólag a 
felek által benyújtott bizonyítékok alapján dönt: a 
kérelemnek helyt ad, vagy – bizonyítottság hiányában, 
vagy mert a birtoksértés több mint egy éve fennáll, 
vagy mert a birtokos nyilvánvalóan nem jogosult a 
birtokvédelemre – elutasítja azt. A jegyző döntésének 
felülvizsgálatát bírósági úton lehet kezdeményezni.

Városunkban az elmúlt három évben főképpen a 
szomszédjogi vitákban kértek jegyzői birtokvédelmet, 
e körben is gyakori probléma a növényzet átnövése 
a szomszéd ingatlanra. A birtokvédelmi joggyakorlat 
szerint a birtokháborítás feltétele, hogy a birtokos 
zavarása szükségtelen legyen. Azt, hogy mi minősül 
szükségtelen zavarásnak, mindig az adott helyzet kö-
rülményei döntik el. Alapvetően abból kell kiindulni, 
hogy a tulajdonos által az ingatlanon végzett tevé-
kenység elképzelhető-e a szomszéd zavarása nélkül, 
szükségszerű velejárója-e az a momentum, ami zavarja 
a szomszédot. A növényzet kivágására való kötelezésre 

 kivételesen kerülhet sor, csak abban az esetben, ha az 
érdeksérelem más módon, így kártérítéssel sem hárít-
ható el, ugyanakkor ha az ágak és gyökerek eltávolítása 
céljából vagy más fontos okból szükséges, a tulajdonos 
kártalanítás ellenében köteles a földjére való belépést 
megengedni. A növényzetnek minden esetben az volt 
a célja, hogy a két ingatlan közötti átlátást megakadá-
lyozza. Ezen cél ellátáshoz nem szükségszerű, hogy 
a növényzet ágai a szomszéd telekre átnyúljanak. A 
növényzet megléte önmagában nem zavaró, károko-
zó tényező, a konfliktus a növényzet átnyúló ágainak 
levágásával megoldható, ezzel a növényzet sem veszti 
el alkalmasságát a két szomszéd közti átlátás megaka-
dályozására, ugyanakkor megszűnik zavaró hatása a 
panaszos ingatlanján. A probléma úgy oldódik meg, 
hogy a növényzet tulajdonosa belépést nyer a pana-
szos ingatlanjára és levágja az átnyúló gallyakat. Ahol a 
birtokvédelmet a növényzet átnövekedésétől számított 
egy éven belül kérték, ott a jegyzői birtokvédelemmel 
megoldható volt a probléma.

Az elmúlt három év másik tipikus birtokvédelmi prob-
lematikáját a bérleti szerződésekből eredő jogviták 
jelentették, ahol a tulajdonos megkerülve a bírósági 
utat, önhatalmúlag lépéseket tett a bérlővel szemben. 
A birtokvédelemmel kapcsolatos félreértéseket jól 
jellemzik, hogy gyakran a tulajdonos kért birtokvédel-
met, egyfajta tulajdonvédelemként értelmezve azt, és 
sokszor volt olyan is, hogy a panaszos nem a birtoklás 
eldöntésével, hanem a szerződés megítélésével kap-
csolatosan kizárólag azért kért birtokvédelmet a jegy-
zőtől, mert azt hitte, kizárólag a jegyzői döntést követő-
en érvényesítheti az igényét a bíróság előtt. A jegyző a 
szerződésről nem ítélhetett, a fennálló tények alapján 
a birtoklás tényét állapíthatta meg.

Az elmúlt három évben több esetben megállapítható 
volt, hogy a kérdéses ingatlan, ahonnan panaszost 
kizárták, a panaszos és a panaszolt közös birtoka, ami 
azt jelenti, hogy annak birtoklásából nem zárható ki 
egyik fél sem: „közös birtok esetén a birtokvédelem 
mindegyik birtokost önállóan megilleti, és bármelyik 
birtokos kérheti a birtok közös tulajdonba bocsátást.”

A fenti tipikus birtokvédelmi ügyek mellett voltak 
nem-specifikus problémák is, ugyanakkor összessé-
gében elmondható, hogy Dunavarsányban nem jel-
lemzők azok a Budapesten gyakori típusú birtokviták, 
amelyekben jegyzői úton el kell járni (pl. önkényes 
házfoglalók, társasházi jogviták). Mindemellett több 
olyan esetben kértek birtokvédelmet, ahol a panasz 
egyéb jogi úton orvosolható (pl. elhanyagolt ingatla-
nok rendbetétele), illetőleg ahol már több éve fennálló 
vitás állapotok rendezésére jegyzői úton már nincs 
lehetőség. Voltak, akik a jegyzői birtokvédelmet félre-
értelmezve azt remélték, hogy a sok éve zajló pereske-
dést jegyzői határozattal zárhatják le. 

Bízom benne, hogy jelen írással sikerült a birtokvé-
delem lényegére rávilágítanom, és a birtokvédelmet 
körülövező félreértéseket eloszlatnom. 

dr. Nagy Csilla
birtokvédelmi előadó
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
januárban

Január 3.: Jézus Szent Neve. Tisztelete már az ősidők óta megvolt az Egyházban. Tisz-
teletét Szent Pálnak a Filippiekhez írt levelében találjuk a Szentírásban: „Ezért Isten 
felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név felett van, hogy 
Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és min-
den nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére.” (Fil. 2,9-11) Az 
Apostolok Cselekedeteiben található egy másik bibliai idézet: „Mert más név nem is 
adatott az embereknek az ég alatt, amelyben üdvözülnünk kell!” (Ap. Csel.: 4,12) IHS 
Jézus nevének monogramja, görög formából alakult ki, főleg liturgikus kódexekben 
található. A litániát XIII. Leó pápa engedélyezte 1886-ban. A Kisebb Testvérek Rendje 
számára VII. Kelemen pápa engedélyezte 1528-ban. A latin egyházra XIII. Ince pápa 
terjesztette ki, az ünneplést az Epifániát kövező II. vasárnapra helyezte. Január első 
vasárnapjára X. Piusz pápa tette. Jézus nevének ünnepét a II. vatikáni zsinat liturgikus 
reformját megelőzően a körülmetélés és az epifánia közötti vasárnapon tartották. Ha 
nem volt vasárnap január 2. és 5. között, akkor január 2-án a Jesu dulcis memoria és 
a Jesu, Rex admirabilis himnuszokban jut kifejezésre Jézus szent nevének tisztelete.

Január 6.: Vízkereszt – Urunk megjelenése. Epifánia ünnepe a III. századra nyúlik 
vissza. A baszilidiánus gnosztikusok Jézus megkeresztelkedését tekintették Isten Fia 
születésének. Ezen a napon kezdték ünnepelni Jézus betlehemi születését. Egyben 
ezzel egy időben Jézus megkeresztelkedését a Jordánban és a kánai menyegző titkát 
is ünnepelték. A Római Katolikus Egyház ünneplésének új napja magával hozta az 
epifánia ünneplésének átértelmezését. Jézus születésének és a bölcsek hódolatának 
ünneplése áttevődött karácsonyra, és megmaradt Jézus megkeresztelkedésének ün-
nepe. Az epifánia ünnepének titkai közül a szentmise a bölcsek hódolatát emeli ki. A 
zsolozsma antifóniái, a válasos énekek és himnuszok már mélyebb teológiai tartal-
mát tárják elénk. Hazánkban Erdélyben a vízkereszt ünnepléséhez kapcsolódik a ház-
szentelés, német nyelvű és hagyományú községekben elterjedt a csillagozók járása.

 Január 12.: Urunk megkeresztelkedése. A négy evangélista: Márk, Máté, Lukács és 
János tanúskodik arról, hogy Jézus elment Keresztelő Jánoshoz és bűnbánati aláme-
rítést vett magára. Üdvtörténeti mozzanatra hívja fel figyelmünket az egészen Istentől 
való ember, Jézus felkenése a Szentlélekkel. A Lélek leereszkedett Jézusra, az égből az 
Atya szózata hallatszott. Jézus egyedülálló bensőséges kapcsolatban van az Atyával, 
ezt kiterjeszti az emberre. Urunk a régi embert megújította, megtisztította és a kegye-
lem ruhájába öltöztette. Az ünnep követhető és megérthető a zsolozsma himnuszain 
és antifóniáin keresztül. Urunk megkeresztelkedésével zárul a karácsonyi ünnepkör 
és elkezdődik az évközi időszak első hete.

Január 18.: Árpád-házi Szent Margit szűz. Margit IV. Béla király és Laskaris Mária bi-
zánci hercegnő leánygyermeke. A dalmáciai Klisszában született. A király a Batu kán 
tatár hordái elől Dalmáciába menekült és Istennek ajánlotta születendő gyermekét az 
ország megmentéséért. A királyi pár teljesítette fogadalmát és Margit háromévesen a 
veszprémi domonkos nővérek házában nevelkedett. A nővérek között Margit elmélyedt 
a vezeklés és betegápolás tetteiben. Margit 1254-ben tett fogadalmat Humbertus 
rendfőnöknél abban a kolostorban, amelyet a Nyulak szigetén (mai Margit sziget) az 
édesapja építtetett, hogy leányát közelebb tudja magához. Margit két (lengyel és cseh) 
házassági ajánlatot visszautasított. A házasság révén a Magyar Királyság politikai előny-
re tett volna szert. Életének alapszabálya teljesen átalakult a Krisztus iránti szeretetben: 
„Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.”

Január 21.: Szent Ágnes szűz és vértanú. Róma legnépszerűbb vértanú szentje. Éle-
téről annyit tudunk, amennyit Damasus és Nagy Szent Gergely pápák mondanak róla. 
A tudományos vizsgálat annyit tudott kideríteni, hogy a tizenhárom éves Ágnes Dioc-
letianus császár uralkodása alatt, 303 februárja és 304 márciusa között esett a keresz-
tényüldözés áldozatául. A Depositio Martyrum szerint a Nomentana úton szenvedett 
vértanúságot február 21-én. Testét ma is a falakon kívüli Szent Ágnes bazilikában őrzik. 
A XI. századtól 1908-ig Ágnes fejereklyéje a Szent Lépcső Sancta Sacratoriumában volt. 
1908-tól a Piazza Novana Sancta Agnes in agone templomban található. A kertészek, 
a szűzek, a jegyespárok és a nemi erőszak áldozatai kérik Szent Ágnes pártfogását.

Józsa Sándorné 
hitoktató

                                                                      

Karácsonyi megelégedés 
„Elegem van” vagy „elég nekem!?”

 
Márai Sándor sokat idézett sora szimbolikus jelszavává lett az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 60 éves évfordulójának: „Mert egy nép azt mondta: 
„Elég volt!” Elég volt a megelőző 11esztendő rettegéseiből, hazugságaiból, 
terrorjából. Ezt az eleget persze nemcsak nemzeti összefüggésben és politikai 
értelemben lehet érzékelni, hanem egyénileg is, lelkileg is, fizikailag is, ami-
kor az ember elérkezik tűrőképességének határára. A legitim önsajnálatunk-
nak csak az szab határt, hogy mi magunk is – természetünknél fogva – nem-
csak elszenvedői, hanem „aktivistái” is vagyunk néha annak, ami keserűséget 
és végső elkeseredettséget okoz másoknak és magunknak is. Olykor elegünk 
van magunkból és ennél csak az a rosszabb, ha másnak van elege belőlünk. 
Amikor pedig ennek a keserves elégnek az érzése eléri a válaszutat, akkor dön-
tenünk kell: a pozitív változás és változtatás felé mozdulunk, vagy kitartunk a 
tűrhetetlen mellett!?

Ilyenkor azzal a kérdéssel szembesülünk, hogy miként tudunk az elegem van 
belőle érzéstől az  elégedett vagyok érzésig eljutni. Az igyekvő, küzdő, törek-
vő emberek – amilyenek gondolom mi is vagyunk – sok mindent megtesz-
nek, hogy terveik megvalósításával, céljaik elérésével, ünnepeik – s ez alól a 
Karácsony sem kivétel – és hétköznapjai megszervezésével megelégedésre 
jussanak az élet és halál kihívásaival szemben. Ez azonban természetünknél 
fogva végső soron nem sikerülhet. Illúzió marad, mert az ember kérdésére és 
szükségére nincs válasz és megelégítés a társadalmon és a természeten belül. 

Miért? Egyszerűen azért, mert ilyen az ember. A teremtés nem működik a 
Teremtő nélkül és hasonlóan nincs (ön)megváltás, (ön)megoldás a Megvál-
tó  nélkül. Karácsonykor pedig ennek a megváltásnak, az isteni szeretetnek a 
megtestesülését, érkezését és jelenlétét tudatosíthatjuk. S minél jobban tu-
datosodik bennünk az isteni csoda, annál inkább hagyjuk el az elégedetlen/
elegem van belőle állapotot és közelítjük az életet és halált egyaránt érintő 
megelégedettséget. 

Pál apostol egyszer az egeket ostromolta imáival, hogy szabaduljon meg 
mindattól, amiből elege volt már: az epilepsziája, dadogása, jelentéktelen 
megjelenése etc., és amivel elégedetlen volt: az emberek meggyőzhető-
sége, őszintesége, megbízhatósága. Válaszul azonban nem a kívánság-
listájának a megvalósulását kapta, hanem egyszerűen csak ennyit: Elég 
néked az én kegyelmem… Ez a kegyelem az, ami mindenre elégséges, 
mert isteni erő, hatalom és szeretet van benne. Ettől a szeretettől lett Kará-
csony a szeretet ünnepévé, s ettől a hatalomtól a reménység ünnepévé. 

Nekünk pedig döntenünk kell! Karácsonykor a Karácsonyt ünnepeljük, vagy 
Karácsonykor is az önmegváltó illúzióinkat kergetjük. Az egyikből a kegye-
lem mindenre elégséges megelégedése jön, a másikból a semmire sem elég 
újabb kudarc… Ady Endre, egyebek mellett, mint a Karácsony elfogadható 
áldásáról, így ír: „Ha ez a szép rege/ Igaz hitté válna,/ Óh de nagy boldogság/ 
Szállna a világra./ Ez a gyarló ember/ Ember lenne újra…” 

Sokféle krízis- és döntéshelyzetben élünk, s ha a karácsonyi tűnődésünk elég 
őszinte és elég alázatos, akkor az elvezet bennünket Karácsonykor – és máskor 
is – a megoldó, megváltó isteni válaszhoz, a kegyelemhez. Ekkor – akár telve 
az érzéssel, hogy elegünk van magunkból és másokból – meghallhatjuk és el-
fogadhatjuk, hogy: „Elég néked az én kegyelmem…”  Ez a személyes élmény 
mentheti meg az igyekezeteinket, a tehetségünket és a tetteinket attól, hogy 
azok eredménye ne ködbevesző, nagy hiányérzetet hagyó illózóvá legyen, ha-
nem sikerélményt és új ösztönzést és persze boldog Karácsonyt és megelége-
dett Újesztendőt – Dunavarsányban is. 

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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SZÁLLÁST KARÁCSONYRA

 Néhány évvel ezelőtt december 23-án kaptam egy e-ma-
ilt a húgomtól hasonló szöveggel: „Karácsony estére, egy 
éjszakára egy ismerősöm szállást keres. Nem akar prob-
lémát okozni, másnap megy tovább, csak egy éjszakára 
húzná meg nálad magát. Messziről jön és már sok helyen 
próbálkozott, de senki nem tudott neki szállást adni, te 
vagy az utolsó reménye. Igazából egy családról van szó, 
van egy kisbabájuk is. Ha nem baj, megadtam neki a cí-
medet. Nemsokára felkeres.”

Amikor elkezdtem olvasni a levelet, éreztem, hogy kezdek 
mérges lenni a húgomra és dühített, hogy megadta az én 
címemet és azt akarja, hogy fogadjak be valakiket egy éj-
szakára, akiket nem is ismerek, éppen karácsonyra, és még 
meg sem kérdezett előtte. De mielőtt nagyon kiborultam 
volna, tovább olvastam a levelet és megértettem mindent.

„A kisbabát Jézusnak hívják. Van hely számukra nálad? 
Boldog karácsonyt.” Ekkor jöttem rá, hogy vicc az egész, 
illetve egy furcsa karácsonyi üdvözlet. Egyrészt elkese-
redtem azon, hogy milyen tiltakozást váltott ki belőlem 
az, hogy pont karácsony éjszakára kellett volna valakiket 
befogadnom. Még ha nem karácsony lett volna, akkor 
talán. De a karácsony egy olyan bensőséges ünnep, amit 
az ember a családdal szokott eltölteni és komolyan elgon-
dolkoztam azon, hogy helyes-e a tiltakozásom. Nem kel-
lene inkább örülnöm annak, hogy valakiken segíthetek?

Másrészt azért örültem neki, hogy ez most az egyszer 
csak egy vicc volt, és nem kell senki idegennel megosz-
tanom a Szentestét.

És veled, kedves olvasó mi a helyzet? Te megosztod a 
Szentestédet Jézussal, vagy csak az ajándékozásról szól a 
karácsonyod? Te adtál volna szállást a Szent Családnak, 
ha te lettél volna az egyik betlehemi fogadós? Ha igen 
a válaszod, még mindig megteheted. Jézus a mai napig 
szállást keres. Ő nem a templomokban lakik, hanem az 
emberi szívekben és nagyon örül, ha valaki befogadja őt. 
Már sokak szívében ott lakik, de Ő a tiédben is ott sze-
retne lakni, és Úr szeretne lenni. Nem neki van szüksége 
rád, hanem neked Őrá. Ha eddig nem tetted még meg, ne 
halogasd! Fogadd be és Ő is befogad majd téged a Meny-
nyek országába. Ha vallást teszel róla az emberek előtt, Ő 
is vallást tesz rólad Isten előtt.

„Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dá-
vid városában.” Lukács 2:11

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Szeretetben gazdag  
Új Évet kíván:

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem 

örökké éljen.” /János 3,16/

A Református Egyház és az SDG Közösség 
karácsonyi/újévi programjai

December 18. 10:00 óra Adventi istentisztelet
December 22. 18:00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet 
December 23. 18:00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet 
December 24.  15:00 óra Karácsonyi gyermekműsoros istentisztelet – SDG Közösségi Ház
December 24.  18:00 óra Karácsonyesti istentisztelet
December 25.  10:00 óra Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
December 26.  10:00 óra Karácsonyi úrvacsorás istentisztelet 
December 31. 18:00 óra Óévi hálaadó istentisztelet 
Január 01.   10:00 óra  Újévi úrvacsorás könyörgés  
Január 08.  10:00 óra Évkezdő istentisztelet – SDG Közösségi Ház 
Január 08.  11:00 óra Nyilvános Egyházközségi Közgyűlés – SDG Közösségi Ház
Január 08.  13:00 óra Újévi szeretetvendégség – SDG Közösségi Ház
Január 19.  17:00 óra Egyetemes Imahét ünnepi istentisztelete a Pestszenterzsébet 
   Klapka téri gyülekezet színjátszó csoportjának műsorával – 
   SDG Közösségi Ház
 

Az Úrvacsora szentségét bejelentés alapján a lelkészek a betegek otthonába elviszik.

A személyes találkozásig áldást és békességet kíván: 
a Presbitérium - (dunavarsanyireformatusok.hu)

A Katolikus Egyház ünnepi szertartásainak időpontjai 

Az éjféli szentmisék kezdési ideje:   Nagyvarsány 22 óra, 
                                          Kisvarsány  00-kor éjféli Szentmise.

Dec. 25-én karácsony napján:   Kisvarsány 9-kor Szentmise,
     Nagyvarsány 11-kor Szentmise.

Dec. 26-án karácsony másnapján:   Kisvarsány 9-kor Szentmise,
     Nagyvarsány 11-kor Szentmise.

December 30-án,  pénteken a Szent Család  ünnepén:  Kisvarsányban 9-kor Szentmise,
     Nagyvarsány 11-kor Szentmise,
     Szentmisék után a Családok megáldása!

December 31-én, Szilveszter napján, Ó-évi hálaadás: Nagyvarsány 15-kor Szentmise,
     Kisvarsány 17-kor Szentmise.

 2017. Január 1-én, vasárnap, Újév napján:  Kisvarsány 9-kor Szentmise,
     Nagyvarsány 11-kor Szentmise.

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Áldásos Új Évet kívánunk a Plébánia területén élőknek,

 a Dunavarsányi Napló, a Délegyházi  Hírek olvasóinak, 
valamint Majosháza és Áporka hívő közösségének!

A Katolikus Egyház Tanácsa
és  Sándor atya
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Hatvan közös év t i tka
Türelem, k i tartás,  szeretet  

Azt mondják, tulajdonképpen a nő választja ki 
majdani férjét azzal, hogy felhívja magára a kisze-
melt férfi figyelmét. Pista bácsi, hogyan kezdődött 
az ismeretségük?

 - A feleségem bátyjával már kora gyerekkorunkban 
jó barátok voltunk. Sok időt töltöttünk egymással, há-
rom-négy évesen néha már együtt is aludtunk, ami-
kor valamelyikünk mamája fölment Pestre. Később, 
a gyerekkor elmúltával, a felnőtt korhoz közeledve 
is összejártunk. Azután tulajdonképpen úgy alakult, 
hogy ketten együtt is maradtunk.

Kati néni hogyan emlékezik vissza a kezdetekre, ki 
választotta ki a másikat?

 - Azt hiszem, hogy én választottam ki őt. Akkor már 
meglett fiatalember volt, hét év korkülönbség van 
közöttünk. Tizenhat éves koromban kezdett el nekem 
udvarolni. Az első szerelem voltunk egymásnak, és 
azóta sem csalódtunk egymásban.

Hogyan történt hatvan évvel ezelőtt az udvarlás?

 - Egy héten egyszer találkoztunk szombaton vagy 
vasárnap, attól függően, hogy mikor ért rá, mert sok 
munkája volt. Először csak az utcán sétáltunk. Ez így 
ment jó sokáig, azután amikor komolyra fordult a 
dolog, akkor bejött a lakásba és ott töltöttük el a dél-
utánt. A nyugodtsága és a határozottsága volt az, ami 
nagyon megfogott benne. 

 Mit jelentett az, hogy „komolyra fordult a dolog”?

 - Akkor már többször találkoztunk és eljött az az idő, 
amikor a szülők is leültek, beszélgettek egymással és 
persze rólunk. De addig sok időnek kellett eltelni, mert 
én nagyon szégyenlős voltam, sokáig nem mertem az 
ő szüleihez, tehát az anyósomékhoz bemenni. Azután 
ez is megtörtént, mi pedig leültünk és megbeszéltük 
egymással, hogy összeházasodunk. Írt is nekem ebből 
az alkalomból egy szép verset 1955. január 30-án, 
most is őrzöm az akkori emlékkönyvemben, amit tőle 
kaptam a 16. születésnapomra. Felolvasom: „E kosár 
virág a szerelem pecsétje, / E forró vallomást vésd a 
kis szívedbe! / Szerelemnek jele ennek minden szá-
la, / Mert nem hervad vele lelkünk hű virága. / Amíg 
eszemben jársz csendes éjszakákon, / Csak a Te neved 

Két lélek összefonódása, azaz a szeretet még a mai informatikai és technikai csodákkal te-
letömött világunkban sem megfogható, számszerűsíthető. Persze, mint minden alól, itt is 
van kivétel: például egy házassági évforduló kerek száma. Nagyvarsányban a Kátai házas-
pár, Katóka néni és Pista bácsi nemrég ünnepelték 60. házassági évfordulójukat. Hatvan 
éve már csendesedett az élet, a szovjet tankok és szuronyok árnyékában megkezdődött egy 
több, mint harminc éven át tartó sötét korszak – ilyen körülmények között a közös jövő el-
kezdéséhez nagyon erősen kellett megfogni egymás kezét. Olyan jól megfogták, hogy ma 
sem engedik el...

az én imádságom. / Százszor elsuttogom a Te édes neved, 
/ Amíg szívem dobog, soha el nem felejt!” 

Pista bácsiban egy költő veszett el, nem csoda, hogy 
kitűzték az esküvő napját. Hogyan kezdték el a közös 
életet?

 -Az esküvőnk 1956. november 27-én volt délután két 
órakor. Nagyon nehéz volt az első időszak, az édesanyá-
méknál laktunk egy szobában, a konyhát pedig közösen 
használtuk. Mind a ketten az elsők voltunk egymás-
nak… Egy heverő volt minden vagyonunk, este kivittük 
a konyhába, nappalra visszavittük a szobába. Így éltünk 
hat éven keresztül. Kaptunk anyósoméktól kocsit meg 
lovat, édesanyáméktól földet, rengeteget dolgoztunk, 
hogy jussunk valamire. Én a földön voltam kint, ő meg 
iparos volt, de be kellett lépni a tsz-be, mindent elvittek, 
megint a nulláról indultunk. 1960-ban, amikor az első 
fiunk megszületett, már a tsz-ben voltunk. Hat hét után 
már vissza kellett menni, kaptam naponta fél órát, haza-
szaladtam szoptatni, délután meg jött a férjem és levál-
tott a kertészetben, ahol végül harminc évet töltöttem. Ő 
bognár és ács volt, azután a tsz-ben központi raktárveze-
tő. Ebbe a mostani házba 1962-ben tudtunk beköltözni. 
Mindent magunk csináltunk a falazástól az ajtón-ablakon 
át az utolsó szög beveréséig, ha kellett, kalákában, mert 
pénzünk annak idején nem volt.

Mekkora most a család?

 - A fiunk 1960-ban született, gépészmérnök, Jászapát-
iban lakik, a lányunk 1965-ben született, harminc éve 
itt, Varsányban tanítónő. Ha az összes gyereket-unokát 

is beleszámolom, tizenhatan vagyunk, ha mindany-
nyian összejövünk.

Veszekedtek néha a férjével? Esetleg elválni nem 
akartak egyszer sem?

 - Ha leteszem az asztalra a tányért-kanalat, az zö-
rög – persze, hogy előfordult veszekedés, de a csa-
lád, a szeretet mindent kibékít. Soha nem jutott az 
eszünkbe olyan, hogy elváljunk. Elhatároztuk, hogy 
összekötjük az életünket, ezt tartottuk és tartjuk is. 
Felneveltük, kitaníttattuk a gyerekeket, ez volt a 
legszebb mind a kettőnknek, ami mindig összetart. 
Annak idején kölcsönösen szerelem volt első látásra, 
ami nagyon gyökeret vert.

Manapság sok a válás. Mit üzennek a fiataloknak, 
mi a hosszú, boldog közös élet titka? 

 - A türelem, a kitartás és a szeretet. Ma sokszor tü-
relmetlenek az emberek, és belekapnak mindenbe, 
azután ott hagyják. Ezt nem így kellene. Ami a sze-
relmet illeti: az jön hirtelen, akkor a vágyak a fonto-
sak, azután elmúlik és marad a szeretet, azt pedig a 
lélek irányítja, ezért marad meg az élet végéig, mint 
nálunk is. Szeretnénk még így, együtt, szeretetben 
látni a dédunokák felnövését minél hosszabb ideig.

Haeffler András

A Dunavarsányi Napló nevében köszöntjük mind-
kettőjüket és őszinte szívvel kívánjuk, hogy a vá-
gyuk teljesüljön!  

 A nagyvarsányi Petőfi klub előtt minden évben hagyományosan megrendezett 
adventi vásár idei harmadik vasárnapja talán még jobban a gyerekekről szólt, 
mint általában. A Liza Tanító Néni A Nagyvarsányi Gyermekekért Alapítvány 
szervezésében ugyanis egy különleges bábelőadásnak lehettek tanúi a ren-
dezvényre kilátogatók. Kicsik és nagyok egyaránt szép számmal megjelentek, 
hogy a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával létrejött ingyenes 
műsort megtekintsék. Az Aranyszamár Színház művészei által életre keltett „Az 
állatok nyelvén tudó juhász” című darab osztatlan sikert aratott gyermekeink 
körében, akiket az alapítvány munkatársai válogatott finomságokkal vendégel-
tek meg, a kíváncsi tekintetek mintegy ráadásként pedig eredeti népi hangsze-
rekkel is megismerkedhettek. A nagy érdeklődésre és pozitív fogadtatásra való 
tekintettel a szervezők máris a tavaszi folytatást tervezik.

Danev György

Adventi bábszínház Nagyvarsányban

ADVENTI PROGRAMOK KÉPEKBEN
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 Idén 72 éve annak, hogy 1944. december 22-én a 
magyarországi svábok sorsa egy életre megpecsé-
telődött. Biztos vagyok benne, hogy a dunavarsányi 
lakosok számára nem ismeretlen a „málenkij robot” 
fogalma. Ez a két szó 26 család életét tette tönkre,  26 
helybéli embert kényszerítettek munkára a Szovjet-
unióban. A kis munkából 14 elhurcolt számára 5 év 
szenvedés lett, 12 dunavarsányi áldozat pedig most is 
jeltelen sírokban alussza örök álmát valahol a távolban.

1945 januárjában jött a parancs: menni kell! 15 napi 
élelmet vigyenek csak magukkal, hiszen nemsokára 
itthon lesznek.

A marhavagonok Kiskunlacházáról indultak. Itt már töb-
ben sejtették, hogy hosszú ideig nem láthatják majd vi-
szont szeretteiket. Minden vagonban 40-50 ember volt 
összezárva a hosszú út során. Több mint 20 nap eltelté-
vel a szerelvény a mai Ukrajna területén állt meg. A leg-
több elhurcolt polgári áldozat öt éven keresztül kegyet-
len körülmények között, szénbányában dolgozott. A 
kevés élelem és rossz ellátás miatt a betegségek hamar 
terjedni kezdtek. Az emberek legyengültek, megbete-
gedtek, éhen haltak vagy egyszerűen csak feladták.

Stutz Ádám bácsi szavait idézem: ,,Eltemettünk test-
vért, barátot, szerelmet… Feldolgozni nehéz volt eze-
ket, sokan sírtak. Én is sírtam sokat, de a végére meg-
keményedtem.”

Az átélt borzalmak után a legtöbben csak 1949-ben 
láthatták újra szülőfalujukat, Dunavarsányt.

   

A képeket Szűcs Ferencné sz.  
Pillmayer Máriától kaptuk.

Magyarország kormánya 2012-ben a Szovjetunióba 
hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások em-
léknapjává nyilvánította november 25-ét. Az emlé-
kezés célja, hogy a Szovjetunióba kényszermunkára 
hurcolásról méltóképpen emlékezzünk meg, amely 
hozzásegíthet minket a múlt és a jelen megértésé-
hez, valamint közelebb hozza a múltat a ma élőkhöz.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat hosszú évek óta 

,,Málenkij robot”
 …csak egy ,, kis munka” a Szovjetunió területén.

emlékezik a Dunavarsányból elhurcoltakra a nagy-
varsányi temetőben annál az emlékműnél, amelyet a 
Dunavarsányi Svábok Egyesületével közösen állítottak 
a 90-es évek végén. Az idén november 25-én Dunavar-
sány önkormányzata és az Árpád Fejedelem Általános 
Iskola tanárai, tanulói is együtt rótták le kegyeletüket 
az áldozatok emléke előtt.

November 25-én a következő beszéd hangzott el: 

Egy szép őszi nap volt. Kellemes, meleg idő, lágyan fújt 
a szél és engem csak vitt a lábam valakihez.

Mindig, ha rá gondolok, egy kedves arc van előttem, 
egy szép szempár, egy halvány mosoly, egy ártatlan 
tekintet…amit soha nem láthattam, csak elképzelni 
tudtam.

Milyen is lehetett volna más egy 19 éves fiatal leány?

Megálltam egy sírnál, gyertyát gyújtottam, letettem a 
virágomat, elmondtam egy imát és csak arra tudtam 
gondolni, hogy ennek a lánynak, akinek a családja 
emlékül ráírta a nevét egy sírkőre, itt kéne nyugodnia. 
Édesanyjával, édesapjával, testvérével együtt, a nagy-
varsányi temetőben. 

Fiatal volt, túl fiatal ahhoz, hogy meghaljon…. még fi-
atalabb, hogy valahol távol a szülőföldjétől egy jeltelen 
sírban nyugodjon.
 
Wágner Teréz 2016. október 22-én lett volna 90 éves. 

Több éves kutatómunkám során nagyon sok olyan 
családhoz eljutottam, akik a malenkij robot miatt nem 
ölelhették újra magukhoz szeretteiket, csak fényképről, 
történetekből ismerhették őket. Olyan emberek voltak 
ők, akik már soha nem láthatták meg hazájukat, mert 
jeltelen sírokban alusszák örök álmukat valahol a tá-
volban. Családapák, édesanyák, akik gyermekeiket 
hagyták itthon, leányok, legények, akik még szinte 
maguk is gyerekek voltak. Tele reménnyel, boldog-
sággal, szerelemmel.  Olyan dolgokat vettek el ezektől

az emberektől, amihez senkinek nem lett volna joga. 
Nem a házukat, az értékeiket, a tulajdonukat, hanem a 
jövőjüket. A jövőbe, az emberekbe vetett hitüket. Hogy 
a világ szép, hogy az emberek jók és mindig van hol-
nap. Mindig van miért élni és küzdeni.

De mi is ugyanolyan fiatalok vagyunk. Tele reménnyel, 
tervekkel, álmokkal és célokkal. Itt élünk a mi kis falunk-
ban, szerető család, meleg otthon vesz körül, ugyan- 
úgy, mint őket is. Egy kivétellel. Nekünk megadatott az 
egyik legfontosabb dolog a világon: a béke.

Ezek az emberek mi is lehettünk volna. Nekik sem 
volt több vágyuk az életben, mint nekünk. Hogy béké-
ben, boldogságban élhessenek a családjuk körében. 

Ezért vagyunk ma itt, hogy emlékezzünk rájuk! Azok-
ra, akik nem nyugodhatnak itt, ebben a temetőben.

Mert amíg emlékezünk, ők élnek. A szívünkben élnek. 
A szívünkben, ahol meleg van, boldogság és béke, hisz 
ennyi jár nekik.

Mint dunavarsányi lakos, pedagógus, édesanya, fel-
adatomnak tekintem azt, hogy igazságot szolgáltassak 
az innen elhurcolt polgári áldozatoknak és családjaik-
nak. Szeretném, ha a jövő nemzedékei  megismernék 
ezeket a történeteket, hogy tudják, a nevek a kőtáblák-
ba vésve emberi sorsokat takarnak.

Azoknak az embereknek a sorsát, akiknek ugyanolyan 
fontos volt ez a kis település, mint nekünk. Ahogy 
Pittnauer Mátyás levelében is olvashatjuk, amelyet a 
1026-os kényszermunka táborból küldött haza: 

,, A hit és remény él szívünkben, és bízunk benne, hogy 
még talán mi is lehetünk boldogok egyszer. Otthon 
lenni a drága családi körben, még egyszer meglátni 
falunkat, ahol annyi szép napot éltünk át gyermekko-
runkban.”      

Gárdonyi Adrienn
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Az influenza hirtelen kezdődik, a leggyakrabban 
észlelt tünetei: magas láz, hidegrázás, köhögés, to-
rokfájás, orrdugulás, nátha, izomfájdalom, fejfájás, 
fáradtság. Idősek és immunhiányos betegek esetében 
néha nem jelentkezik láz. A légúti tünetek mellett 
néha gyomor-bélrendszeri tünetek is előfordulhat-
nak, pl. hasmenés, hányinger, hányás. A betegség 
lappangási ideje általában 1-4 nap, maximum 7 nap. 
Az őszi-téli időszakban nagyon sok vírus okozhat fel-
ső légúti tüneteket („megfázás”), ezek nem minden 
esetben minősülnek influenzás megbetegedésnek. 

Ki a leginkább veszélyeztetett?

Az influenzavírust bárki elkaphatja, függetlenül az 
életkorától, nemétől. Szövődmények is előfordul-
hatnak bárkinél. A megbetegedés szempontjából a 
gyermekek, a kórházi ápolást igénylő szövődmények 
szempontjából a krónikus betegségben szenvedők 
(közülük is kiemelten az asztmások, elhízottak, cu-
korbetegek), a várandós kismamák, a gyermekválla-
lást tervező nők a legveszélyeztetettebb csoportok. 
Súlyos lefolyású megbetegedés azonban előfordul-
hat a kockázati csoportokba nem tartozók között is.

Hogyan lehet megelőzni a megfertőződést, illetve 
a fertőzés terjedését? 

Járványos időszakban kerülni kell a zárt helyeket, a 
tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon, de leg-
alábbis védje környezetét azzal, hogy zsebkendőbe kö-
hög, tüsszent vagy maszkot hord. A megelőzés másik, 
és hatékony módja az időben megkapott védőoltás. 
Az influenza elleni oltásoknak az elsőrendű céljuk, 
hogy egyéni védelmet nyújtsanak azoknak, akiknél 
egy esetleges influenzavírus-fertőzés alapbetegségük 
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint 
akiknek megbetegedése és munkából való kiesése az 
ország működése szempontjából nehézséget okozna.

Magyarországon az elmúlt években sokmillió oltást ka-
pott bármilyen probléma nélkül a magyar lakosság. A 
betegség kockázata sokkal nagyobb, mint a védőoltásé! 
Az egyik indok a védőoltás felvételére az egyéni véde-
lem, a másik pedig a környezetünkben élők védelme. 
Vannak ugyanis olyanok, akik nem olthatók (pl. a 6 hó-
naposnál fiatalabb csecsemők), de ők is fogékonyak a 
fertőzésekre, és az egyetlen esélyük a védelemre az, ha 
nem fertőzik meg őket. Ennek az módja, ha a körülöttük

élőket beoltjuk influenza ellen, tehát a nem olthatók 
számára a védelmet az oltottak biztosíthatják. Magyar-
országon a 60 év felettiek betegségtől függetlenül, az 
egyéb korosztályokhoz tartozók közül pedig bizonyos 
krónikus betegségben szenvedők, influenza szezon-
ban gyermekvállalást tervező nők, valamint a várandós 
nők részesülhetnek ingyenesen influenza elleni vé-
dőoltásban. Hazánkban továbbiakban is cél a 60 éven 
felüli lakosság és különböző krónikus betegségben 
szenvedők beoltottságának növelése.

Saját és családja egészségének megőrzése érde-
kében mielőbb keresse fel háziorvosát, házi gyer-
mekorvosát az ingyenesen adható influenza elleni 
oltás érdekében!

A térítésmentes oltóanyagokra nem jogosultak számá-
ra a gyógyszertárakban vényre, térítés ellenében 
(esetlegesen munkáltatói költségtérítéssel) beszerez-
hető az influenza elleni oltóanyag.

PMKH Ráckevei Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály

NÉHÁNY SZÓ AZ INFLUENZÁRÓL

TISZTELT HÖLGYEM!

Dunavarsány Város Önkormányzata által  szervezett, ingyenes 
méhnyak-szűrővizsgálatra szóló meghívót tartja a kezében. 
A vizsgálat célja a méhnyak olyan elváltozásainak a felisme-
rése, amelyekből kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhetne ki. 

A szűrés során a védőnő ismerteti Önnel a kenetvétel me-
netét és lehetőség van arra is, hogy válaszoljon kérdéseire. 
A vizsgálat során a méhszáj felszínéről és a méh nyákcsator-
nájából történik a mintavétel. Az eljárás fájdalommentes és 
egyszerű. A levett kenetet laboratóriumba küldjük sejtvizsgá-
latra. A vizsgálat eredményéről 3 hét múlva kap visszajelzést.

A szűrés eredményessége érdekében a szűrővizsgálatot meg-
előző 24 órában ne végezzen hüvelyöblítést, ne használjon 
tampont és tartózkodjon a nemi élettől. A szűrővizsgálat Ön-
nek ingyenes. A költségeket részben Dunavarsány Város Ön-
kormányzata, részben az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár fedezi. Vizsgálatra jelentkezhet telefonon és e-mailben is.

Telefon: 06/20-266-4332;  
E-mail: dvvedono@invitel.hu

A vizsgálat helyszíne:  Egészségház, I. emelet

Kérjük, hogy vegyen részt a szűrésen, mert az időben fel-
ismert daganat kezelése az életét mentheti meg!

Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

 A MISA Alapítvány által működtetett ÁLLÁSKERESŐK KLUB-ja december 
6-án megtartotta soros összejövetelét Dunavarsányban. A foglalkozás 
első részében - mivel új álláskeresők is jöttek - az álláskeresés általános 
tudnivalóit beszéltük meg, majd a foglalkozásvezető a környékbeli mun-
kaadók állásajánlatairól tájékoztatta a megjelenteket. Ezután a budapes-
ti hírlevélből, illetve a megyei álláslistából válogattak a munkát keresők.

Bár a létszám a korábbiakhoz képest csökkent, a klub folytatja a munkát. A 
következő foglalkozás már 2017-ben, január első keddjén, azaz 3-án lesz 14 
órától Dunavarsányban a Petőfi Művelődési Házban. Minden álláskeresőt 
szeretettel várunk.

A „MISA” Alapítvány Kuratóriuma nevében áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és boldog új évet kíván a klubvezető: dr. Gligor János.

KARÁCSONYI KÖSZÖNET

 Szeretném néhány sorban megköszönni a jóságot. Nekem már tíz napja megjött a 
karácsonyi ajándékom: a Tündi-féle zöldséges előtt véletlenül kiejtettem a pénztár-
cámból az összehajtogatott papírpénzemet, és csak másnap otthon vettem észre, de 
nem volt hova mennem keresgélni. Pár napra rá újból ott jártam és Tündi fülig érő 
szájjal fogadott: "De jó, hogy tetszett jönni, itt a pénz!" Egy fiatalember megtalálta, 
bevitte, Tündi pedig megnézte a biztonsági kamerát, így jött rá, hogy én vesztettem 
el. Szeretném nagyon szépen megköszönni az ismeretlen fiatalembernek az embersé-
gét, aki nem is tudta, hogy egy kisnyugdíjasnak mekkora örömöt okozott, és a zöld-
séges dolgozóinak is, hogy visszaadták! Nem vagyok egy író zseni, nem tudom, hogy 
kell ezt szakszerűen megírni, de ha egy mód van rá, kérem, közöljék köszönetemet. 

Radnai Gáborné
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DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

 Decemberi 1910-es évekbeli ,,házbemutatónk” a vasútvonal nyugati oldalán kezdődik északtól dél felé haladva, majd a túloldalon, a Deák Ferenc utca 
keleti részén és a Damjanich utcában folytatódik, s zárul szokás szerint Nagyvarsányon.

• Az első kép a régi Kisvarsány egyik nevezetes alakjának, a nagy erejű Nóska Andrásnak Baross utca 8. számú házát örökítette meg 1966-ban.   
    (Fotó: Szatmári Júlia)
• A második a Baross utca 31. számú Nagy János-ház, amely napjainkra is megőrizte eredeti jellegét. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik fotón a szomszédos Petőfi utca 72. számú házát, a Szigetfű-házat kissé átalakított formában láthatjuk manapság. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik felvétel elkészítéséért már a vasút túloldalán lévő, jelentősen átalakított Deák Ferenc utca 42. számú Rapcsák Mihály-házig kellett   
    sétálnunk. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik, a túloldalon álló, szintén átépített Deák Ferenc utca 47. számú Gyarmati Lajos-ház már kevesebb gyaloglással volt elérhető.  
    (Fotó: Horváth László)
• A hatodik, a Deák Ferenc utca 51. számú Kulimak-, majd Solti-ház a második szomszéd. Éppen modernizáláson esik át. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik, a Damjanich utca 1. számú hajdani Nyúl Gyula-ház már teljesen ,,megifjodott”. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik fényképen a boldog ifjú házasok (Gergő Ferenc, Lang Apollónia) mögött a Nagyvarsány, Szabadság utca 17. számú hajdani  
   Kreisz Ignác-ház eleje látszik a háttérben. A nádfedeles ház 1944-ben leégett, ma már új áll a helyén. (Fotó: Gergőné Varga Tünde archívumából.)

Kohán József
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 SZOLGÁLATBAN A TÉLANYÓK!

 Didergő reggel, később napsütés, s a LAK Mi-
kulásai és krampusza köszöntötték Mikulás na-
pon a dunavarsányi felnőtteket, közlekedőket, 
dolgozókat, szolgálatot teljesítőket. Szívet-lel-
ket melengető, mosolyt fakasztó humorukat, 
jókedvüket köszönjük, s a szervezőknek is 
igazán jóleső figyelmességüket, hogy a LAK vá-
rosunk felnőtteire is gondol, időt, fáradtságot 
nem kímélve.

Lányok Asszonyok Klubja

 December 1-én, a dunavarsányi temetőben, pol-
gári szertartással vettek búcsút és kisérték végső 
nyughelyére id. Orbán Róbert pékmestert család-
tagjai, barátai és tisztelői. Advent harmadik vasár-
napján – december 10-én – a Kisvarsányi Szent 
Kereszt Felmagasztalása templom plébánosa és 
hívői szentmisén búcsúztatták.

„Kell még egy szó… mielőtt mennél…”

1934. október 30-án, Budapesten született. Ne-
velőszülők fogadták magukhoz. Az elemi iskolák 
után Merczel Sándor pékkisiparosnál tanulta ki a 
kisgyermekként választott pék szakmát. Ráckevén 
inaskodott, majd a Sütőipari Vállalatnál helyezke-
dett el. Ott gyakornokoskodott és szerezte meg 
első munkatapasztalatait. Huszonévesen ismerte 
meg Ilonkát, akivel 1959-ben házasságot kötött. 
1961-ben fiúgyermekük született, ifjabb Orbán 
Róbert. Szakadatlan munkával töltött közös éle-
tük kezdetén Dunavarsányból kerékpárral jártak 
dolgozni. Közben a Petőfi Sándor utcai otthonuk-
ban megépítettek egy különleges kétszintes, fa-
fűtéses magyar kemencét – barátjuk segítségével 
–, amiben kenyérsütést vállaltak. Volt, hogy le 
sem feküdtek, mert hajnalban ismét indulni kel-
lett munkába kerékpáron.1969-ben mestervizs-
gát tett és lehetősége nyílt az önálló vállalkozás-
ra. A községben a magánszektor első szolgáltatói 
között, mint cipész, szabó, hentes, zöldséges – 

VÉGSŐ BÚCSÚ

ő sütő kisiparosi engedélyt kapott. Nem lett sok-
kal könnyebb az élete, inkább csak kalandosabb. 
Átköltöztek a Halász Lajosné utcai családi házba. 
Ide is épített egy kenyérsütő kemencét, most már 
olajfűtéssel. 1979-ben megnyitotta az önálló

pékműhelyét feleségével. Ilonka volt a segédje,  
saját receptjükhöz szigorúan ragaszkodva sütötte 
a „Robi” sóskiflit és kenyeret, amit pontos időre 
kellett kiszállítani. Hajnalban, a HÉV állomáson 
kezdte eladni – most már magánautóval – a sa-
ját tulajdonú áruját. A szigethalmi iskola tízórai 
szünetére pontosan kellett érkeznie, várták Tak-
sonyban, aztán a Haraszti piacon is. A 90-es 
évekre a fia is kitanulta a pékmesterséget. Az 
ifjúság friss ötleteinek megvalósításával bővítés-
be kezdtek. Bevezették az uzsonnasüteményeket 
az iskolákban és elkezdték a cukrászda építését. 
Amikor időnként „lazított”, vigasság vette körül. 
Szeretett mulatni, de ha nyugalomra vágyott 
a délutáni kevés szabadidejében, a tanyája 

csendjét kereste. Itt nem kopogtattak az ajtaján, 
nem kérte-kérdezte senki. Háborítatlanul csodál-
hatta kedvenc legelésző két lovát és szamarát. 
Kemény munkával kiérdemelt nyugdíjas éveit 
betegsége évek óta nehezítette. Vigasza és táma-
sza volt felesége mellett a reménye, hogy marad 
a családban mindig egy „Robi”, aki a boltot és a 
kifli ízét továbbviszi, mert a „Robi” név kötelez!

Emlékét és az eredeti recept összetevőit megőriz-
ve, szeretnék tovább vezetni a pékséget, hiszen a 
vevőik a hagyományokhoz ragaszkodva keresik a 
tradicionális pékárut.

„Nem éltél hiába…”
Sírkamrádban a koporsód tetején nem dübörgött 
föld.

Dékány

 Szeretettel gratulálunk Rim Györgynek, aki a Pest 
Megye Tűzoltója kitűntetést vehette át.

Bóna Zoltán
országgyűlési képviselő

Pest megye.hu:
"Pest Megye Közgyűlése Év Tűzoltója Díjat adományo-
zott Rim György tűzoltó őrmester részére az emberek 
életét és vagyoni biztonságát fenyegető helyzetekben 
mutatott helytállásáért. Rim György 2014. szeptem-
bere óta tagja a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság állományának. Ezen időszak óta fo-
lyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtott. Mind a 
káresemények során történő beavatkozásoknál, mind 
pedig a gyakorlatok alkalmával aktív, elöljárói több 
esetben dicsérték teljesítményét A kötelező szakmai 
képzéseken túl szinte minden egyéb lehetőséget 
megragad, hogy fejlessze tudását, képezze magát. 
Eredeti, autószerelői szakmáját rendszeresen haszno-
sítani tudja a tűzoltóság által használt összes gépjár-
mű javítása során. Ezen felül parancsnoka a Dunavar-
sány-Délegyháza Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek."

AZ ÉV TŰZOLTÓJA PEST-MEGYÉBEN
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 A Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Is-
kolában december 7-én, 10 órakor ünnepélyes 
sporteszköz átadáson vettünk részt. Vas Zoltánné 
igazgató asszony köszöntötte a megjelent kollé-
gákat, gyerekeket és a meghívott vendégeket:

Patyi Melindát, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
szabadidősport koordinátorát; Horváth Dánielt, a 
Magyar Diáksport Szövetség képviselőjét; Kovách 
Ákost, az Olimpiai Központ igazgatóját; a Sziget-
szentmiklósi KLIK Tanügyi referenseit; Gergőné 
Varga Tünde polgármester asszonyt; Keresztesi 
Balázs alpolgármester urat; Németh Szabolcsot, a 
Merkapt-Mekler László ITSE szakosztályvezetőjét.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért 
Felelős Államtitkársága tavaly januárjában el-
indította „A Sport Legyen a Tied!” programját, 
amelyet a Magyar Diáksport Szövetséggel, a 
látvány-csapatsportok és a tíz kiemelt sportági 
szakszövetséggel, valamint a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetséggel közösen szervezett. A cél az, 
hogy bemutatókkal segítse a sport beépülését 
a gyermekek mindennapjaiba, valamint spor-
teszköz-támogatásokkal szorosabbra fűzze az 
iskolák és helyi egyesületek kapcsolatát. A Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség az idén 32 iskolának 
adományozott ergométereket, iskolánként két 
darabot. Az elmúlt időszakban Szekszárdon, 
Kaposváron, Sárospatakon, valamint Dunavar-
sányban ünnepélyes keretek között, az iskolák 

ERGOMÉTEREK AZ ISKOLÁNKBAN

igazgatói a Diáksport Szövetség, a Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség képviselőinek jelenlétében 
adták át az eszközöket. Olyan iskolákhoz jutottak 
el ezek az eszközök, amelyekben már megvan a 
kezdődő kapocs, ahol a felsősök és az alsósok is 
el tudják sajátítani a sportág alapjait, ugyanakkor 
az egyesületek háttérmunkáját is tudják segíteni. 

A nagyon jó hangulatú ünnepség keretében a 
gyerekek birtokba vették a számukra már isme-
rős kajak-kenu-, valamint az újdonságnak számí-
tó sárkányhajó-ergométert.

Folláth Vivien testnevelő kolléga, egyben a 
Merkapt-Mekler ITSE kajakos edzője és Németh 
Szabolcs, az egyesület kenus edzője a sportág 
népszerűsítése érdekében toborzót szerveztek 
az ergométerek bemutatásával egybekötve. 
Toborzó filmek vetítésével kezdődött a prog-
ram, ezeket érdeklődve figyelték a kisebbek 
és nagyobbak. A gyerekek alig várták, hogy 
kipróbálhassák a gépeket. Hamar ráéreztek 
az eszközök nyújtotta lehetőségekre, azonnal 
versenyeket is rendeztek a gépek különleges-
ségeinek kihasználásával. A megjelent ven-
dégek is kedvet kaptak egy kis mozgáshoz és 
ők is kipróbálták a sárkányhajó ergométert.

A gyerekek örültek, amikor megtudták, hogy a 
testnevelés órákon majd használhatják az er-
gométereket, ezzel készülhetnek a tavaszi vízre 
szállásra. A számítógépes rendszer adta progra-
mok pedig sok lehetőséget nyitnak a felkészülés 
folyamán. Lehet versenyeket rendezni, tesztelni 
az egyes elért eredményeket, rögzíteni az ada-
tokat, majd kielemezni a teljesítményeket. A 
két eszköz adta lehetőséget természetesen a 
Merkapt-Mekler László ITSE versenyzői is hasz-
nálhatják a téli felkészülési időszakban, így a 
versenyzők is tesztelhetik majd teljesítményüket.

Az ünnepség lezárásként a Merkapt-Mekler ITSE 
2016-os évben elért kiemelkedő eredményeiről 
szóló videó összeállítást néztük meg, amelyben 
sok ismerős arccal találkoztak a gyerekek, hiszen 
sok sikeres versenyző az iskolatársuk.

Ezúton is köszönjük, hogy részesei lehetünk 
a „Legyen a sport a tiéd!” programnak, amely 
révén színesebb palettát nyújthatunk az 1-2. év-
folyamos kajak-kenus csoportoknak, az 5-6. év-
folyamos Bejárható Magyarország programban 
résztvevő csoportoknak és a testnevelés órákon 
résztvevőknek.

Kajak-Kenu Sport és Mekler Andrea

 A Mekler László Ifjúsági Turisztikai és Sport Egyesület 
december 3-án rendezte meg karácsonyi évzáróját, 
ahol a szülők és a gyerekek megtöltötték a műve-
lődési házat. Egyesületünk versenyzői, a szülők, a 
vezetőség, a támogatók, a meghívott vendégek kö-
szöntése után Németh Szabolcs szakosztályvezető 
és kenu-edző, majd Folláth Vivien kajak-edző meg-
tartották évértékelő beszámolójukat, majd Németh 
Szabolcs kiemelte felnőtt versenyzőinket: a 7-szeres 
maraton világbajnok kenusunkat, Kövér Mártont és 
a válogatott kerettag Aranyosi Gábor maraton kaja-
kosunkat, valamint masters versenyzőnket, Szemán 
Róbertet, aki az idén 4 aranyérmet szerzett az Orszá-
gos Bajnokságon. Nagy örömmel számolt be három 
versenyzőnkről: Besenyei Ádámról, Fejes Dánielről 
és Matis Axelről, akik eredményeik alapján az után-
pótlás korosztályos válogatott keret tagjai lettek.

Idéntől már Merkapt-Mekler ITSE néven szerepelünk. A 
rendezvényen Szemán Róbert, a Merkapt egyik alapító 
tulajdonosa az egyesülés előzményeiről, pozitív hatá-
sairól és a fejlődési lehetőségekről beszélt.

Az ünnepségen kiosztottuk a gyerekeknek a Mer-
kapt-Mekler új evezőspólóit és a válogatott versenyző-
inknek, felnőtt világbajnokunknak, Kövér Mártonnak 
és Aranyosi Gábor válogatott kajakosunknak is átadtuk 
az egyesületünk első melegítőit. Köszönetünket fejez-
tük ki a szülőknek, támogatóinknak, akik hozzájárultak 
eredményes munkánkhoz, továbbá edzőinknek is átad-
tuk egyesületünk új melegítőit köszönetünk kíséreté-
ben, további eredményes munkát kívánva nekik.Annak 
érdekében, hogy mindenki láthassa a Varsányi Táncláz-
ban szereplő Merkapt-Mekler ITSE képviselőjét, Fejes 
Zoltánt és kedves táncpartnerét, Gersei Reginát, újra 
táncra perdültek és nagy sikert arattak bemutatójukkal.

Az eseményen Csabai Edvin szakmai igazgató mellett 
megjelent Gergőné Varga Tünde polgármester, a klub 
támogatói, valamint az RSD unió egyesületeinek kép-
viselői is. A gyerekek nagy örömére elfogadta meghívá-
sunkat és eljött hozzánk a paralimpikon Rozbora And-
rás, akit a gyerekeink imádnak, mivel András nyáron 
itt edzőtáborozott Dunavarsányban. Mi is elkezdtünk 
a parasporttal foglalkozni, Kovács Zsolt kerekesszékes 
fiatalunkkal megkezdtük a munkát és a csapat nagy-
nagy szeretettel fogadta őt.

Sokan kérdezik: hogyan is kezdődött??? 

Hat elszánt sráccal 2014-ben, akik bíztak az edzőben, 
Németh Szabolcsban, akit akkor ismertek meg. Észre-
vétlenül életük részévé vált a víz és a kenuzás szerete-
te. A nyár folyamán már bajnoki pontokat is gyűjtöttek, 
ezzel elindult útjára egy rakéta sebességű lendület. 
Az év végére már 19-en lettek. Ez a lendület 2015-
ben mindenki számára nagy meglepetéseket hozott, 
mert nagyon eredményes évet zárt az egyesület. Sok 
versennyel a hátuk mögött sok kiváló eredmény szü-
letett, lett Magyar Bajnokunk, és ketten az utánpótlás 
korosztályos válogatott keret tagjai lettek. A kenusok 
mellett már kajakosok is szerepeltek a versenyeken 
Folláth Vivien vezetésével, jó kis csapattá váltak a gye-
rekek és a szülők is. Új kihívásokat és lehetőségeket

„AMIT A ZSÁKBA BETESZEL, AZT VESZED KI!”  
- AVAGY BOMBA FORMÁBAN A MERKAPT-MEKLER ITSE 

jelentett 2016 az egyesületünknek. Mindenki érezte, 
hogy a kemény munkának lesz eredménye, és vártuk, 
hogy ezek igazoljanak bennünket, úgy történjen minden, 
ahogy azt az edzők tervezték. 

Egy kis ízelítő néhány versenyről: A szezon a Pakson 
megrendezett fizikai felmérőn kezdődött, ahol min-
denki számot adott erőnlétéről, fizikai felkészültségéről.

1. RSD OPEN verseny 
Június 19-én a Merkapt-Mekler ITSE rendezte meg az 
Olimpiai Központban a Ráckevei-Soroksári Dunaág Unió 
első versenyét közel 400 versenyző és 24 egyesület 
részvételével. Nagyon sikeres, jó hangulatú esemény 
volt. Dónusz Éva olimpiai bajnokunk és Rozbora András 
paralimpikonunk adták át az érmeket a versenyzőknek. 
Egyesületünk sok éremmel gazdagodott ezen a hétvégén.

Maraton Magyar Bajnokság (Győr)
Hatalmas szurkolótáborral érkeztünk ide, ezzel is támo-
gatva versenyzőinket, az erőt és állóképességet próbára 
tevő versenyre. Hihetetlenül jól sikerült a csapatunknak, 
ezt az eredmények is igazolják:

C-1 felnőtt 26 km Kövér Márton 1. hely
C-2 felnőtt 26 km Kövér - Márton Dóczé Ádám 1. hely
C-2 serdülő 15 km Besenyei Ádám - Matis Axel 1. hely
PC-2 kölyök 5 km Rozbora Péter - Fényes Gergő 1. hely
C-1 masters 10 km Szemán Róbert 1. hely
K-2 felnőtt 30 km Aranyosi Gábor - Mészáros Márton  
2. hely, K-1 felnőtt 30km Aranyosi Gábor 3. hely
Összesen: 5 arany, 1 ezüst, 1 bronz

Régiós Eszkimó Indián Játékok (Fadd-Dombori)
Pólai Petra 1. hely
Füri Ádám 4. hely
Tótth Zsófia 6. hely
Székely Ágnes 6. hely 
Pólai Botond 7. hely
Itzelberger Zsófia 7. hely

Vidék Bajnokság (Sukoró)
C-2 serdülő 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel 1. hely
C-2 ifi 500 m Vince Renáta - Fejes Nóra 1. hely
C-2 ifi 500 m Petrovay Zsolt - Fejes Dániel 1. hely
PC-2 kölyök 2000 m Rozbora Péter - Fényes Gergő 2. hely
C-1 serdülő 500 m 2. hely
C-1 ifi 1000 m Fejes Dániel 3. hely
C-1 női ifi 200 m 3. hely
Mk1 váltó: Fodor Ivett Székely Ágnes - Pólai Zita - Itzelber-
ger Zsófia 3. hely, C-1 serdülő 3x200 m váltó Besenyei 
Ádám - Matis Axel - Petrovay Zsolt 3. hely, Mk 4 2000 m 
Trencsánszki Violetta - Orova Dorottya - Tóth Zsófia - Rényei 
Erna 4. hely

Mk 4 2000 m Pólai Petra - Fodor Ivett - Vneck Larina 
- Itzelberger Zsófia 5. hely, Mk 1 váltó Trencsánszki 
Violetta - Orova Dorottya - Tóth Zsófia 5. hely, Mk 1 
váltó Pólai Petra - Pólai Botond - Vneck Larina - Füri 
Ádám 5. hely
Összesen: 3 arany, 2 ezüst, 4 bronz

Gyermek, kölyök, serdülő Magyar Bajnokság, Kolo-
nics György emlékverseny (Sukoró)
Sukorón a Kolonics György nevével fémjelzett ma-
gyar bajnokságon szálltak vízre a gyermek, kölyök és 
serdülő korosztály versenyzői. Igazi dzsembori hangu-
lat volt a Velencei-tavon, ahol a legendás kenusról, a 
kétszeres olimpiai bajnok Kolóról is megemlékeztek. 
Újabb eredményes versenynapon vettünk részt, ketten 
válogatott kerettagságot értek el eredményük alapján.

C-2 serdülő 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel 1. hely 
(válogatott kerttagságot jelent), C-2 serdülő 4000 m 
Besenyei Ádám - Matis Axel 1. hely, C-2 serdülő 500 m 
Besenyei Ádám - Matis Axel 2. hely, C-1 serdülő 3x200 
m válltó Besenyei Ádám - Matis Axel - Petrovay Zsolt 2. 
hely, PC-2 kölyök 2000 m Rozbora Péter - Fényes Gergő 
3. hely, Mk 4 2000 m Trencsánszki Violetta - Tóth Zsófia -  
Orova Dorottya - Rényei Erna 5. hely, Mk 4 2000 m Pó-
lai Petra - Fodor Ivett - Itzelberger Zsófia - Vneck Larina 
6. hely
Összesen: 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz

Országos Diák Olimpia (Sukoró)
C-4 serdülő 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel -  
Petrovay Zsolt - Hoffmann Viktor 2. hely
C-2 Serdülő 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel 3. hely
C-1 ifi 1000 m Fejes Dániel 3. hely
MK1 2000 m Pólai Petra 7. hely
Összesen: 1 ezüst, 2 bronz

Ifjúsági Országos Bajnokság (Szeged)
Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy két év után 
egy ifi versenyen 1 EZÜST, 2 BRONZ és több 4., 5., 
6. helyezést érünk el. Szeretném kiemelni Szemán  
Róbert elnökségi tagunkat, a Merkapt egyik alapítóját, 
aki a szenior magyar bajnokságon 4 aranyérmet nyert. 
Fantasztikus teljesítmény!

Fejes Dániel 17, Matis Axel 15, Besenyei Ádám 15, 
Bódi Ákos 16, Petrovay Zsolt 16, Pittnauer Balázs 16 
éves koruk ellenére hihetetlen eredményt értek el a 
17-18 évesek között, akik 8-10 éve kenuznak már, míg 
ők két és fél éve. Eredményeik magukért beszélnek.

C-4 ifi 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel - Fejes Dáni-
el - Petrovay Zsolt 2. hely
C-4 ifi 4000 m Besenyei Ádám - Matis Axel - Fejes Dáni-
el - Bódi Ákos 3. hely
C-2 ifi 4000 m Petrovay Zsolt - Pittnauer Balázs 3. hely
Összesen: 1 ezüst, 2 bronz

Folytatás a 20. oldalon.

Kövér Márton 7-szeres 
világbajnok

Aranyosi Gábor váloga-
tott versenyző
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A Délegyházi Karate Sportegyesület sikerei
2 Bajnokság, 18 érem!

OYAMA KARATE KYOKUSHIN HUNGARY
DÉLEGYHÁZI KARATE SPORTEGYESÜLET
DÉLEGYHÁZA, DUNAVARSÁNY, KISKUNLACHÁZA, KŐBÁNYA, 

ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY
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 Komoly sikerekről számolhatok be az olva-
sóknak: a Délegyházi Karate Sportegyesület a 
kiskunhalasi II. Halas kupát és a váci III. Hina-
moto kupát 18 éremmel zárta! A horvátországi 
versennyel kezdtük az őszi időszakot és ezzel a 
két versennyel folytattuk. A II. Halas Kupát Kis-
kunhalason rendezték meg immár a második 
alkalommal. A Marossy Dojo nagyon szépen 
szerepelt, 3 aranyérem, 5 ezüst és 5 bronzérem 
született. Köszönet és elismerés a versenyzőknek!

Érmeseink: Lenhardt Csaba (Dunavarsány Dojo), 
Fonyódi Noel (Délegyháza-Áporka Dojo) és Varga 
Seres András küzdelemben (Zugló Dojo) ARA-
NYÉREM! Fonyódi Noel lenyűgözött mindenkit 
győzelmeivel, gyorsan és egyértelműen nyerte 
a mérkőzéseit. Csaba hozta a tőle megszokott 
formát, Andris szorgalmasan versenyez, aminek 
megjött az eredménye. EZÜSTÉRMESEINK: Szabó 
Szabi kata (Kőbánya Dojo), Varga Szabi kata (Zug-
ló Dojo), Schleer Enikő kata (Dunavarsány Dojo), 
Schleer Ferenc küzdelem (Dunavarsány Dojo), 

Nacsády András küzdelem (Pomáz Dojo). BRON-
ZÉRMESEINK: Lenzsér Réka kata (Dunavarsány 
Dojo), Schleer Ferenc kata (Dunavarsány Dojo), 
Balogh Csaba küzdelem (Pomáz Dojo), Sáska Peti 
küzdelem (Pomáz Dojo), Galambos Viktor küzde-
lem (Pomáz Dojo). Nagyon szép volt, jó érzés volt 
az eredményhirdetés perceiben ott lenni. Vácon 
rendezték meg a III. Hinamoto kupát, ide Tordai 
Viktor vezetésével ment a csapat. ARANYÉRME-
SEINK: Balogh Csabi (Pomáz Dojo) és Lenhardt 
Csabi (Dunavarsány). BRONZÉRMESEINK: Na-
csády Andris (Pomáz Dojo), Varga Seres Andris 
(Zugló Dojo), Galambos Viktor (Pomáz Dojo).

Ezek a gyerekek kitűztek egy célt maguk elé, ké-
szülnek szorgalmasan, majd odaállnak a küzdő-
pásthoz és harcolnak a sikerért. Az eredmény így 
valóra válik. Elmondhatom a saját tapasztalataim-
ból: ha kitűzünk egy célt, teszünk érte, lesz ered-
ménye a fáradozásainknak. Természetesen egy 
kis szerencse is kell hozzá. Gratulálunk! Évzáró 
vacsorákra készülünk, mert itt az év vége. Decem-
ber 3-án, szombaton a 2016. karatés évet méltó 
módon zártuk egy vacsorával Délegyházán, az 
Erdei Vendéglőben (Rönkös) és december 4-én 
Pomázon. Itt díjaztam az év legeredményesebb 
versenyzőjét, az év versenyzőit, az év karatésait, 
a 2005-ben alapított Shogun Vándorserleget 
is átadtam annak, aki kiérdemelte munkájával. 
Az este folyamán megnéztük a 2016-os össze-
foglaló filmet az egyesületről. Tavaly több, mint 
százan vettek részt az évzáró vacsorán – az idén 
sem panaszkodhattam, nagyon sokan jöttek 
el. Tordai Viktor volt a garancia a jó szervezésre.

Minden olvasónak kívánok áldott karácsonyt az 
egyesület nevében!

Marossy Károly 4. dan klubvezető

Maraton Európa Bajnokság (Pontevedra POR)
Kövér Márton felnőtt versenyzőnk megvédte világbaj-
noki címét kenu egyesben és párosban is! Spanyol 
ellenfelének visszavágott az idei EB vereség után és 
magabiztos előnnyel haladt át a célvonalon.

C-1 Kövér Márton 2. hely
C-2 Kövér Márton - Dóczé Ádám 3. hely

Maraton Világbajnokság (Brandenburg GER)
Kövér Márton - Dóczé Ádám kenupárosunk megvédte 
világbajnoki címét ezzel Kövér Márton 2 világbajnoki 
arannyal zárta a maraton világbajnokságot!!!

C-1 Kövér Márton 1. hely
C-2 Kövér Márton - Dóczé Ádám 1. hely

Olimpiai reménységek versenye (Szeged)
Szeretném kiemelni Besenyei Ádámot, Fejes Dánielt 
és Matis Axelt, akik eredményeikkel kivívták maguk-
nak az Európai Olimpiai Reménységek versenyén 
való indulás jogát! Ezen a versenyen Európa legjobb 
ifi és serdülő versenyzői indultak Szegeden, ahol a 
mezőny és a házigazdák teljesítménye is kiérdemelte 
a világszínvonalú jelzőt a Maty-Éri pályán. A magyar ka-
jak-kenus utánpótlást csodálta a világ, mivel a mieink 
29 aranyérmet,16 ezüst- és 9 bronzérmet, összesen 54 
dobogós helyezést szereztek a 15-17 éves korosztály 
legjobbjainak rendezett versenyen, pedig korábban 
még egyetlen hasonló utánpótlás regattán sem gyűlt 
össze ennyire népes és erős mezőny. A riválisok meg 
sem tudták közelíteni a hazai csapatot, a legered-
ményesebb nemzetnek járó trófea itthon maradt.

C-4 1000 m Besenyei Ádám - Matis Axel - Hodován  
Dávid - Horváth Benedek 6. hely
C-2 500 m Fejes Dániel - Matis Axel 8. hely

Kolonics György emlékfutás
Több mint 300 futó vett részt az idén új helyszínen, 
a Római-parton megrendezett Kolonics György em-
lékfutáson a 21 km-es távon. Megmozdult a sportág, 
méghozzá egy szép eseményen, a Koló emlékfutáson, 
amelyet idén először a 2008-ban elhunyt kiváló kenus 
emlékét őrző alapítvány szervezett. A Római-parton 
több mint 300 futó állt rajthoz két távon: 21, illetve 11.5 
kilométeren. A legnagyobb létszámmal, 42 indulóval a 
Merkapt-Merkel László ITSE vett részt ezen a versenyen.

Nagy Hideg-hegy futás
A kellemetlen hideg idő, az erős szél sem szegte 
kedvét az idei Nagy Hideg-hegy futás részvevőinek. 
A Nagy Hideg-hegyet szeretni, tisztelni kell – vallják 
azok, akik már valaha nekirugaszkodtak a 7,5 kilomé-
teres, rendkívül meredek terepen futó távnak. Idén 
is sokan visszatértek erre az őszi-téli alapozást indító 
versenyre, amely valójában nem is verseny, hanem 
a sportág egyik összetartása, közös megmozdulása. 
Nagyon színes volt a paletta, hiszen a hat-hét éve-
sektől az idősekig minden korosztály képviseltette 
magát. Nagyon sok egyesület indította versenyzőit, 
és ez a futás jelképezi leginkább a sportág erejét, 
mert alkalom arra, hogy együtt legyen, mozduljon a 
sportág, s valóban sokan élnek ezzel a lehetőséggel. 
RSD Unió második hivatalos versenye, az RSD fizikai 
felmérő. Az eseményen négy egyesület, a Dömsödi

Duse, a Ráckeve, a Best of Kajak-kenu SE, valamint a 
Merkapt-Mekler ITSE 109 versenyzője vett részt. Miu-
tán beköszöntött a hideg, ami a sportágban egyenlő 
azzal, hogy kezdődhet a kőkemény szárazföldi alapozó 
időszak. Bár ezek többnyire monoton hetek, hónapok, 
a célokat itt is ki lehet jelölni, ebben segített a spor-
tolóknak az RSD Unió által rendezett fizikai felmérő 
verseny ugyanabban a formában, amilyen a jövő évi 
országos fizikai felmérő verseny lesz, ezzel összeha-
sonlítási lehetőséget adva a gyerekeknek, edzőik-
nek, akik így láthatják, mennyit fejlődtek a tél során. 

Büszkék vagyunk mindenkire, legyen az szülő, ver-
senyző, edző, támogató, kicsi, nagy, túrázó, vagy vá-
logatott. Köszönjük az elmúlt két évet mindenkinek.
Csak így tovább a lendülettel! Hajrá Merkapt-Mek-
ler ITSE!!!!

Ezúton kívánunk mindenkinek nagyon boldog ka-
rácsonyt és eredményekben gazdag új évet!
    

 Mekler Andrea
Mekler László ITSE elnöke

Folytatás a 19. oldalról.

 Mint bizonyára sokak előtt ismert, a FÉMA-
LK-Dunavarsányi TE felnőtt I. számú focicsapata 
a 2015/16-os bajnokságot a pályán a 3. (a zöld 
asztalnál a 4.) helyen zárta. Az idei célkitűzés a 
Szabados Tamás vezette gárdának egyértelmű-
en a dobogós helyezés volt. A nyári átigazolási 
időszakban négy meghatározó (volt NB-s) lab-
darúgót sikerült igazolnunk: a kapus Szili Zsolt 
mellett Mihályi Tamás, Kocsis Ferenc és Kovács 
Norbert is a dunavarsányi színeket erősítette a 
továbbiakban (sajnos Kocsis Fecó a sikeres fel-
készülési meccsek után a 2. fordulóban súlyos 
Achillesín-szakadást követően kidőlt a sorból). 

A rajt rögtön fényesre sikeredett: a mezőny egyik 
legerősebb csapatát, az Örkényt 4-1-re sikerült le-
győzni. Az egész őszi idényt tekintve elmondhat-
juk: a jó rajtot követően ragyogó volt a szereplés, 
hiszen 13 győzelem mellett mindössze 2 kisiklás 
volt (a táborfalvi döntetlen és a Felsőpakonytól 
elszenvedett egy gólos vereség). A sors pikanté-
riája, hogy az addig veretlenül élen álló Törökbá-
lint elleni elhalasztott meccs decemberben került 
lebonyolításra, akkor, amikor már minden csapat 
befejezte az őszi szezont. A megyei sportlap által

BRAVÚROS ŐSZ: (HOLTVERENYBEN) ÉLEN 

egyszerűen az „ősz szuperrangadójának” keresz-
telt mérkőzésen csapatunk 2-1-re győzött, és 
ezzel pontszámban utolértük az addig vezető há-
zigazdát. Reméljük, hogy a tavaszi idényben sike-
res lesz a folytatás is. A Juhász Richárd irányította 
tartalékcsapat az ősszel is meglehetősen hullám-
zó teljesítményt nyújtott: szép eredmények mel-
lett bizony becsúsztak érthetetlen vereségek is. 

Az ifjúsági (U19) és a serdülő (U14) csapatok a 
megyei II. osztályban indultak. Az ifjúsági csapat-
nál nagy előrelépést jelentett, hogy végre nem 
voltak létszámproblémáink, ami nyilván nagyban 
köszönhető Ambrózy István mester személyének 
is, akinek a keze munkája meglátszott a csapat 
játékán. Összességében elmondható, hogy a kö-
zépmezőnyben reális helyen tanyáznak fiaink. 
Reméljük, hogy a tavaszi idényben az elvégzett 
munka meg fog látszani az eredményekben is. 
Az U14-es korosztály meglehetősen mozgalmas 
éveket tudhat maga mögött, mivel náluk több-
ször volt edzőváltás. Reméljük, hogy az új edzők, 
Győri Raymond és Kocsis Ferenc által elkezdett ke-
mény munka összekovácsolja a fiúkat, és tovább 
erősödnek mind technikai, mind erőnléti téren.    

A „bozsikos” korosztályokban (6-12 évesek) az el-
múlt évekhez képest az idén fociztak a legtöbben, 
mintegy 100 gyermek csiszolgatta labdarúgó 
tudását. Idén szakmailag új koncepciót beveze-
tésével a legtehetségesebb gyermekek kiemelt 
csapatokban heti 3-4 edzést kaptak. Mind a hat 
bozsikos csapatról elmondható, hogy – bár itt 
még nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos 
– az élmezőnyben végeztek a tornákon. 

A csapatok (zárójelben edzőjük): U12 (Pirisi Sán-
dor), U11 (Pirisi Dániel), U10 és U9 (Keresztesi 
Ferenc és Keresztesi Erik), U8 (Győri Raymond) és 
U7 (Prazsák Gábor). 

A Bozsikosoknál a magasabb szintű edzésmun-
kával meg kell alapoznunk, hogy a következő 
években már a környék meghatározó utánpót-
lás-nevelő egyesülete legyünk. A nagypályás csa-
patainknál a tavaszi idényben reméljük, hogy az 
őszi szezonban elért eredményeket el tudják érni, 
illetve ahol lehet, még fejlődni is tudnak.  

Hajrá Varsány!
Papp Tibor
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, 

EREDETISÉG VIZSGA 

HELYBEN, AZONNAL 3,5t-ig! 

Várjuk szeretettel ismerőseinket, 
barátainkat valamint meglévő 

és új ügyfeleinket! 

Tel: 06 20 243 5258 

 06 70 234 5313 

AUTOM ELENA KFT. 
2336 Dunavarsány, Sport u.1. 
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KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK! 

HÍVJON! 
DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 

MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

Kapcsolat:
Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.h u (Multi-szervíz koordinátor)

Következőkben tudunk segíteni:
-kerti munkák (pl. parlagfű kaszálás) 
-fűnyírás (egyszeri, rendszeres)
-utcafront rendbetétele
-vízelvezető-árok karbantartása 
(alkalmanként vagy általányért)
-gallyazás, metszés, sövény nyírása -
festés, mázolás
-kisebb kőműves, víz-villanyszerelési 
munkák
-zárak cseréje, javítása
-ereszcsatorna tisztítása, javítása
-üzletek, irodahelységek teljes vagy 
részleges takarítása 
-kertek és épületek karbantartása 
(fűnyírástól a villanyszerelésig)

Kapcsolat:
Kern Ildikó +36-20-335-5671, kern@dvvg.hu (Multi-szervíz koordinátor)

KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!
GONDJA VAN?   SEGÍTÜNK! 

HÍVJON! 
DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 

MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK.

Közérdekű telefonszámok
Városgazdálkodási Kft . (20) 337-6421 • www.dvvg.hu • E-mail: info@dvvg.hu

ORVOSI ÜGYELET
 Medical-Provisor Kft .
 Egészségház fsz. 36.: 06/24 472-010
 amennyiben a helyi szám nem elérhető:
 06/1 301-6969; Hétköznap:16.00-8.00
 Munkaszüneti és 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. 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. Mets Andrea háziorvos
 06-24-521-127
 Egészségház I. em
 Rendelés: K:12-16; Sz:8-12; 
 Cs:12-16; P:8-12
 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. Zsiros-Antóni Krisztina 
 Egészségház, 
 Habitat u. 22-24. (fsz. 5. ajtó) 
 0624/521-124 
 Gyermekorvosi rendelés: 
 H, K: 9-12; 
 Sz: 9-10 oltás/egészséges tanácsadás,
 10-12 gyermekorvosi rendelés; 
 Cs: 15-18; P: 9-12
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 Kovács Flóra 
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-5109
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: H:14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:K:10-12
 Kovácsné Zelenka Ágnes
 területi védőnő
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121, 06/20 266-4652
 Tanácsadás várandós anyák
 részére: Sz: 14-16
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás:P:10-12
 Fonyóné Tóth Cecília
 területi védőnő
 Petőfi  ltp. 4.
 06/20 266-4332
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Sz:10-11
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz:11-12
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121
 Tanácsadás várandós anyák
 részére:K:14-15
 Csecsemő, gyermek,
 ifj úsági tanácsadás: K: 15-16
 Ráczné Géczi Krisztina területi 
 és iskolavédőnő
 Árpád u. 12. iskolaorvosi rendelő
 06/70 339-8787
 Egészségház fsz. 12.
 06/24 521-121

 Tanácsadás várandós anyák
 részére:Cs:13-15
 Csecsemő, gyermek, 
 ifj úsági tanácsadás: Sz: 9-11
Fogorvosi rendelők
 Vörösmarty u. 51.
 06/24 483-213
 Dr. Csúz Antal és
 Dr. Fejes Zsuzsanna
 Fogszabályzás: Dr. Róth József
 Nagyvarsány, Petőfi  ltp. 4.
 06/24 534-576
 Dr. Fejes Zsuzsanna
Kincsem Gyógyszertár
 06/24 534-350
Szakorvosi Rendelő intézet, Gyártelep
 06/24 406-010, 06/24 406-012,
 06/24 406-014
Weöres Sándor Óvo da
 06/24 472-464
Árpád Fejedelem Általános Iskola
 06/24 511-150
Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Iskola
 06/24 534-505
Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat
 06/24 483-352
Magányos Időseket Segítő Alapítvány
 06/24 486-023
Okmányiroda-Dunaharaszti
 06/24 531-480, 06/24 531-481
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 06/30 987-2850
Petőfi  Művelődési Ház és Könyvtár
 06/24 534-250
Dunavarsányi Közös Önkormányzati
Hivatal
 06/24 521-040
Szabó Sándor, Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 
 elnöke: 06/30426-3703
Polgárőrség, Közbiztonsági iroda
 06/30 845-1007
Dunavarsányi Rendőrőrs
 Gyóni Géza u. 5.
 06/24 472-125; 06/20 489-6753,
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: 7-15
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
Elohim Kegyeleti Szolgáltató Kft .
 06/30 703-3955; 06/30 236 4884
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
• GÁZSZERVÍZ! Bármilyen típusú gázkészülékek javítása!  
 Bíró Gyula gázkészülék szerelő mester.  
 Tel.: 06/20-922-0552
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Teljes körű számítógép szerelés otthonában is. Molnár Károly  
 06-30-223-3660
• Pedikűr, manikűr, gél-lakk, talpmasszázs otthonában!  
 Tel: 06/30-567-1075 Kovács Zsuzsanna
• JAZMINE KUTYAKOZMETIKA! Szombaton és vasárnap is  
 nyitva! Tel:06-30-219-2997

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.

NŐI MUNKAERŐT KERESÜNK A  
DUNAVARSÁNYI IPARI PARKBA

Gombaszedő  munkakörbe

Felvételhez szükséges: 
  

önéletrajz, életkor : 20 - 40 év.

Jelentkezés: 9-13h-ig, DOFE Kft.

Dunavarsány, Déry Miksa u. 6-8
dofe@invitel.hu
06-70-342-9915

 
 
 

A Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatósága 
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KÉZBESÍTŐ munkakörbe 
munkatársakat keres 

 
 
A munkakör betöltésének feltétele: 

 iskolai végzettség: kézbesítő munkakörben 8 általános 
  

 Bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány 
 
 
Előnyt jelent: 

 Társaság által elfogadott szakképesítés, mely belső képzés során elsajátítható 
 

 
Bérezés: megegyezés szerint  
 
 
Jelentkezés és információ : 
 
Ferkáné Kristály Judit Tel: 06-(30)771-6462  vagy 06- (24)484-190 
Email: FerkaneKristaly.Judit@iph.posta.hu 
 
Dragoiu Marius Tel: 06-(30 )771-4858  
Email: Dragoiu.Marius@posta.hu 
 
Postacím: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. 
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Mifelénk hosszúra 

nyúlnak a jó dolgok

Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as 
számon vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 1. (Centrál Üzletház)
Tel.: (06 24) 446 746

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON
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