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Duna-parti sétány - tanösvény KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

 A gyertyagyújtások időszakában vagyunk. 
Ez a pici láng, amely a különböző techni-
kával előállított fényt adó eszközökön fel-
gyullad, évszázadokon át elengedhetetlen 
tartozéka volt a háztartásoknak. A magyar 
néphit úgy mondja, hogy a mennyország-
ban mindenkinek van egy égő gyertyája, 
ameddig az lángol, addig él az ember. A 
gyertya végigkíséri az embert az életén, a 
keresztelő alkalmából éppen olyan fontos 
jelkép, akár a születésnapi tortán, az esküvői 
szertartáson, vagy temetéskor a ravatalnál.

Alig néhány hete a mindenszentek és a 
halottak napján emlékeztünk családtagja-
inkra, barátainkra, akik már nincsenek ve-
lünk e földi életben. Értük égtek a gyertyák, 
mécsesek a kegyelet napján. Megidéztük 
elhunyt szeretteink kedves arcát, gondo-
latban megfogtuk a kezét és beszéltünk 
hozzá. Mert halottai mindenkinek vannak. 

„ a legárvább, akinek még halottai sincsenek 
…gyertyámat most érted gyújtom, szál virá-
gom néked nyújtom”. 

Írta Kányádi Sándor A halottak napja Bécsben 
című versében. Fájdalmas az elmúlás, nehe-
zen tudjuk elfogadni a megváltoztathatatlant. 

Égtek az emlékezés gyertyái november 4-én, 
az ’56-os forradalom leverésének 60. évfor-
dulóján. Már nemcsak a hősök, hanem az 
áldozatok előtt is tisztelegtünk. Lámpások, 
lampionok, gyertyák is világítottak novem-
ber 11-én szerte az országban Márton nap 
alkalmából. A 40 napos karácsonyi böjtöt 
megelőző utolsó nap, amikor megengedett 
a vigasság, a jóízű falatozás, főképp libából 
készült ételekből. Ennek a kedves népszokás-
nak az eredetéhez egészen a római korig kell 
visszautaznunk, Tours-i Szent Márton törté-
netéhez. 2016-ot Szent Márton-emlékévnek 
nyilvánította a magyar kormány, az 1700 
éve született Szent Márton, Magyarország 
egyik védőszentje emlékére és tiszteletére.

A szomorú, halállal és az elmúlással teli em-
lékezések után eljött a születésre való vára-
kozás. Innen kezdve újra gyúlnak a gyertyák, 
de a szemünkben most a boldogság köny-
nyei csillognak. Várjuk az ünnepeket, várjuk, 
hogy együtt állhassunk családtagjainkkal 
a feldíszített karácsonyfa mellett. Advent 
első vasárnapján – idén november 27-én –  
meggyújtjuk az első gyertyát a koszorún, ami 
a várakozást, a reménységet és a teljességet 
sugallja nekünk. Ezt követően még három va-
sárnap lobbannak fel egyenként a kis tüzek,

és a Szenteste előtti vasárnapon négy gyertya 
ég egyszerre. Minden gyertya jelképez egy fo-
galmat: hit, remény, öröm, szeretet. Ezek azok, 
amelyek minden embert kell, hogy éltessenek. 
Ha hiszünk valamiben, az elérhetővé válik, ha 
remélünk valamit, akkor nem adjuk fel, és ha 
igazán szeretünk valakit, akkor válik az életünk 
teljessé.

Kívánok minden kedves dunavarsányi polgár-
nak nyugodt, szeretetteljes várakozást és felké-
szülést a karácsonyra!

Adventi csendben Advent!
Csend van. Nincs hang, csak lélek-beszéd.

Adventi csendben Lehullok Uram eléd.
Adventi csendben Csak hitem kis mécsese ég. 

Adventi csend van Körülöttem mély a sötét. 
Adventi csend van Készül-e mondd a szíved? 
Adventi csendben Gyümölcsöt hoz-e a hited?

Adventi csendben Szunnyadsz tán? Lámpád sem ég? 
Adventi csend van Ébredj! Jön a remény!  

Gergőné Varga Tünde
polgármester

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TÉLI TISZTÁN TARTÁSÁRA

Tisztelt Ingatlantulajdonos (bérlő, használó)!

A közelgő téli időjárásra tekintettel felhívjuk a figyelmüket a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra, a kötelezettségek teljesítésére.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni 
- az ingatlannal határos járdaszakasz - járda hiányában egy méter széles területsáv -, illetve ha zöld sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztán tartásról,  
  hulladékmentesítéséről, hó- és síkosság-mentesítéséről,
- az ingatlanhoz tartozó kapubejáró tisztán tartásáról, hó- és síkosság mentesítéséről,
- az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról.

A járdákon a hó és síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (salak, homok, zúzalék) kívül rendkívüli körülmények esetén só (egyéb klorid tartalmú 
anyag) legfeljebb 50 %-os arányban alkalmazható. A szóróanyag beszerzéséről és keveréséről az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. Ezen anyagok tárolása 
tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon történhet. Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos. Az ingatlan 
tulajdonosának az ingatlan előtti járdát téli időszakban – havazás, jégképződés esetén – naponta reggel 07.00 óráig a hótól és a jégtől meg kell tisztítani. A havat a járda 
úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésére legalább 1 m széles terület maradjon. Hórakást tilos elhelyezni a tömegközlekedési járművek 
megállóhelyeinél, közmű-létesítmények felszíni szerelvényeire és felszíni közérdekű létesítményre, illetve ezek köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb.), útkeresz-
teződésben, útburkolatban, járdasziget és járda között, kapubejárat előtt, annak szélességében. A közterületek tisztán tartása a környezet zavarása nélkül nappal és éj-
szaka időbeni korlátozás nélkül végezhető. Dunavarsány Város képviselő-testületének a helyi közutak kezelésének szabályairól szóló 12/2009. (IX. 09.) számú rendelete 
alapján a lakosság kötelezettsége is a város tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása, védelme és megóvása. 

Kérjük felhívásunk maradéktalan betartását.

Beruházási és Műszaki Osztály
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2 0 1 6 .  o k t ó b e r é b e n  
s z ü l e t t e k :

Böröcz Noémi szeptember 21.
Kerék Nikolett október 3.
Pallinger Zselyke Zsófia október 7.
Reszler Bende október 11.
Szűcs Balázs október 19.

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

Nyúl Emílné élt 76 évet
Zsigár Árpád élt 87 évet
Jurancsik Józsefné élt 93 évet
Király Ernő élt 67 évet
Petőfi Sándor József élt 83 évet

2 0 1 6 .  o k t ó 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 :

Gyurasics Gábor - Kósa Ágota 
Jónás Sándor - Molnár Annamária 

Ferencz  Attila - Wessely Réka
Bartha Richárd - Zsüle Éva

A 2016. november 8-ai rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület a Dunavarsány Város Önkormány-
zatának 2016. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról 
szóló tájékoztatót megtárgyalta és mellékleteivel 
együtt elfogadta.

A körülmények és a tények ismeretében nem tá-
mogatták a Méhes Kft. kérelmét a Dunavarsány 
településfejlesztési és településrendezési eszköze-
inek - Dunavarsány Településfejlesztési Koncepció-
ja, Településszerkezeti Terve és Építési Szabályzata 
- felülvizsgálatára és részleges módosítására, mert 
olyan érintett ingatlanok is vannak a kérelemben, 
amelyek pl. közigazgatási perrel érintettek és az 
ökológiai folyosót is érintik. Felhívták a kérelmező 
figyelmét, hogy a kérelmében megfogalmazottak-
kal kapcsolatban felmerülő költségeiről a fentiek 
figyelembevételével döntsön. Felkérték a polgár-
mestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kisvarsányi 
temetőben felállított urnafalnak egységes arculattal 
kell rendelkeznie, ennek érdekében az urnafülkék 
zárólapjai és feliratozása urnafal oldalanként azonos 
színben készülhet el, és az urnafülkék megváltási dí-
ját 12.000 Ft+Áfa/10 év összegben határozta meg.

A testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi kocká-
zatelemzéssel alátámasztott belső ellenőrzési tervét. 

A képviselő-testület elfogadta a Délegyházi-Dunavar-
sányi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel kötendő, a Duna-
varsány belterület 472 hrsz-ú, természetben 2336 Du-
navarsány, Halász Lajosné u. 30. szám alatti ingatlan 
bérbeadására vonatkozó bérleti szerződést, tulajdonosi 
hozzájárulását adta a bérleti szerződés mellékletében 
szereplő átalakításokhoz, valamint felhatalmazta a 
polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a bérleti 
szerződés aláírására.

A körülmények és a tények ismeretében, valamint a 
fejlesztők szóbeli kérelmére felkérték a polgármestert, 
hogy egyeztessen a 2015. október 8-án kelt Telepü-
lésrendezési Szerződés közös megegyezéssel történő 
módosítására. Arra is felkérték a polgármestert, hogy 
értesítse Széles Orsolya és Hoffer Eleonóra Mónika 
fejlesztőket, hogy 2017. február 1-ig a szerződés mó-
dosítására irányuló érdemi változásokról az egyeztetést 
szeretnék lezárni. Amennyiben ez nem történik meg a 
megjelölt határidőig, akkor felmondják a szerződést.

Támogatták a „Telepítési tanulmányterv Dunavarsány 
város településrendezési tervei módosításának kez-
deményezéséhez a 0138/31-35, 0146/62 hrsz.-ú te-
rületre” címen Bús Attila kérelmező és fejlesztő által 
készíttetett telepítési tanulmánytervben bemutatott 
kezdeményezést, annak az URBANITÁS Tervező és 
Tanácsadó Kft.-vel 2016. július 5-én kötött Tervezői 
szerződés szerint megindított „Dunavarsány hatá-
lyos Településszerkezeti terve és Építési Szabályzata 
módosítása” készítési folyamatába való befogadását. 
Tájékoztatták a fejlesztőt a támogatás feltételeiről, 
felkérték a polgármestert a szerződések aláírására 
és Bús Attila kérelmező döntésről való értesítésére.

A testület támogatta „Telepítési tanulmányterv Duna-
varsány város településrendezési tervei módosításának 
kezdeményezéséhez a 4672, 4673 hrsz.-ú területre”

címen a Resonator Vagyonkezelő Kft. kérelmező és 
fejlesztő által készíttetett telepítési tanulmánytervben 
bemutatott kezdeményezést, annak az URBANITÁS 
Tervező és Tanácsadó Kft.-vel 2016. július 5-én kötött 
Tervezői szerződés szerint megindított „Dunavarsány 
hatályos Településszerkezeti terve és Építési Szabály-
zata módosítása” készítési folyamatába való befoga-
dását. Tájékoztatta a fejlesztőt a támogatás feltételeiről, 
felkérte a polgármestert a szerződések aláírására és a 
Resonator Vagyonkezelő Kft. kérelmező döntésről való 
értesítésére.

A képviselő-testület a „Dunavarsány Város 2017-2019. 
évi útjavítási és útkarbantartási munkái” tárgyú a 
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. Felhatal-
mazta a polgármestert az eljárás megindítására és 
az alábbi cégek közvetlen felkérésére: Kert-Építés 
Kft. (2094 Nagykovácsi, Kút köz 4.); RBM Úttechni-
ka Kft. (2363 Felsőpakony, Szent István utca 16/2.); 
Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty 
u. 2434 hrsz.); Triaút Kft. (1114 Budapest, Villányi út 
8.). A közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízta 
a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (2700 
Cegléd, Malom u. 18.) nettó 400.000 Ft. összegben 
a vásárolt közszolgáltatás költséghely terhére, és fel-
hatalmazta a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. A közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejövő szerződések teljesítésének műszaki ellenőr-
zésével megbízta az ÚTDOKTOR Kft.-t (2330 Dunaha-
raszti, Kossuth Lajos utca 51/A.) a beruházás bruttó 
összegének 1,1%-a + ÁFA összegben, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Elfogadták a dunavarsányi kerékpárút, valamint a Ha-
bitat utca burkolt közúti nyomvonalának módosítására 
vonatkozó terveket. Felhatalmazták a polgármestert a 
tervek aláírására és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére.

A DUNAVARSÁNY/K/39/15 helyrajzi számú kivett köz-
utat forgalomképessé és az ingatlan művelési ágát ki-
vett közútról kivett udvarrá minősítették. Felhatalmaz-
ták a polgármestert az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére.

A képviselő-testület elfogadta Dunavarsány integ-
rált településfejlesztési stratégiájának egyeztetési 
változatát, továbbá elfogadta a településfejlesztési 
stratégiához kapcsolódóan elkészített hat tematikus 
projektcsomag (gazdaságfejlesztési, intézményfej-
lesztési, turizmusfejlesztési, megújuló energia-, illetve 
közműhálózat-fejlesztési stratégia, valamint „Csillag-
város”-projektcsomag) egyeztetési változatát. Kiküldte 
az integrált településfejlesztési stratégia és az ahhoz 
kapcsolódó hat tematikus projektcsomag egyeztetési 
változatát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerin-
ti partnerségi és államigazgatási véleményezésre.

A képviselő-testület előzetesen elfogadta a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 4. és 5. melléklete szerinti 
tartalommal elkészült Dunavarsány hatályos Telepü-
lésszerkezeti Terve és Építési Szabályzata módosításá-
hoz készült önkormányzati egyeztetési anyag jóváha-
gyásra kerülő, Dunavarsány Településszerkezeti Terv

módosítás munkarészeit módosítás nélkül. Elfogadta, 
hogy a folyamatban levő tervkészítés során az állam-
igazgatási egyeztetési anyagba a jóváhagyásra kerülő 
munkarészekbe, illetve az alátámasztó munkarészekbe 
a szükségessé vált korrekciók, kiegészítések, átvezeté-
sek megtörténjenek, és felhatalmazta a Polgármestert 
a szükséges intézkedések megtételére. 

A képviselő-testület előzetesen elfogadta a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 4. és 5. melléklete szerinti tar-
talommal Dunavarsány hatályos Településszerkezeti 
Terve és Építési Szabályzata módosításához készült 
önkormányzati egyeztetési anyag jóváhagyásra kerülő 
Dunavarsány Építési Szabályzata és annak mellékletét 
képező Szabályozási Terv módosítása munkarészeit az-
zal a módosítással, hogy a rendelettervezet 10. §-a és 
19. §-a pontosításra kerüljön az Má-f-la jelű övezetben 
a min. 70 %-os faállomány megtartásával. Elfogadta, 
hogy a folyamatban levő tervkészítés során az állam-
igazgatási egyeztetési anyagba a jóváhagyásra kerülő 
munkarészekbe, illetve az alátámasztó munkarészek-
be a fenti módosítások következtében szükségessé 
vált korrekciók, kiegészítések, átvezetések megtörtén-
jenek, és felhatalmazta a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

A testület a "Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyv-
tár parkosításának megtervezése" tárgyú beszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívását elfogadta. Felhatalmazta 
a polgármestert az eljárás megindítására és az alábbi 
cégek közvetlen felkérésére: Pagony Kft. (1111 Buda-
pest, Bartók Béla út 34.), PhoenArchitekt Kft. (1065 Bu-
dapest, Révay köz 4.), Liget Tájépítész Iroda Kft. (2100 
Gödöllő, Kühne Ede u. 13.), LÉPTÉK-TERV Tájépítész 
Iroda Kft. (1136 Budapest, Raoul Wallenberg utca 2. 4. 
emelet 3.), Green Flag Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy 
liget 7. 1. emelet 2.). Felhatalmazta a polgármestert az 
ajánlattételi felhívás aláírására, az ajánlattevők részére 
a felhívás megküldésére, illetve az egyéb szükséges 
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület kezdeményezte a Dunavarsány Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola Tornacsarnok tetőszer-
kezeti rendkívüli – vis maior – beázásának azonnali 
megszüntetését. Elfogadta a Kinamé Kft. (2360 Gyál, 
Toldi utca 45.) nettó 2.595.501,- forint + Áfa összegű 
ajánlatát. Megbízta a Kinamé Kft.-t a Dunavarsány Ár-
pád Fejedelem Általános Iskola Tornacsarnok tetőszer-
kezet rendkívüli – vis-maior – beázásának megszün-
tetésére irányuló munkák elvégzésével a 2016. évi 
költségvetés tartalékkeretének terhére. Felhatalmazta 
a polgármestert a Kinamé Kft.-vel a vonatkozó szerző-
dés megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 

Rendeletek:  A képviselő-testület megalkotta 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
1/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról szóló 16/2016. (XI. 9.) önkormányzati rendeletét és

a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2009. (X. 21.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2016. 
(XI. 9.) önkormányzati rendeletét. 

A rendeletek megtekinthetők Dunavarsány Város hon-
lapján (www.dunavarsany.hu).

TISZTELT DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 52/2016. (III.17.) határozatában döntött 
Dunavarsányban kerékpárút építéséről, az ehhez 
szükséges engedélyezési tervek már elkészül-
tek. A kerékpárút tervezett útvonala Dunavarsány 
Búza utca - Vörösmarty utca - Nyár utca, Vasút sor- 
Erőspuszta.

Dunavarsány Város Önkormányzata a kerékpá-
rút-tervek bemutatása és megismertetése érdeké-
ben lakossági fórumot hirdet, amelynek időpontja: 

2016. november 29. 17:00 óra, 

helyszíne: Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház 
és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos 
utca 2.).

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Dunavarsány Város Önkormányzata

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő fogadóórája  
Dunavarsányban, a Városházán:

2016. november 29-én, kedden 9.30-tól.

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

Cím: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. utca 18.

Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!

A kerékpárút tervezési szakaszának lezárása

 Dunavarsányban jelenleg nem található kerékpárút, ezért döntöttek annak megtervezéséről a biz-
tonságos kerékpározás lehetőségének elősegítése érdekében nemcsak a település központjában, 
hanem az olyan külterületi jellegű szakaszokon is, mint Nagyvarsány – Nyugat-Kisvarsány között, 
vagy éppen Erőspuszta és Vörösmarty között. A munkálatok során a Habitat utca nyomvonala is 
megváltozott.  

A tervezett nyomvonalak célja nemcsak a biztonságos kerékpáros közlekedés, a helyi kerékpáros 
igények kielégítése, hanem egy kerékpáros hálózat lehetőségének megteremtése.

Az Erőspuszta és Vörösmarty u. közé tervezett nyomvonal önálló kerékpárút, 2,30 m hasznos szé-
lességgel. A kialakítás során kiemelt figyelmet kapott a gyalogosforgalom, ezért minden olyan 
szakaszon, ahol járókelőkre is számítani lehet, a kerékpárút mellett a gyalogos infrastruktúrát is 
fejlesztették. Ennek megfelelően többek között új gyalogátkelőhely létesül az 52101 j. úton, amely 
a gyalogosok számára középszigettel védett, míg a közúti forgalom számára forgalomcsillapító ka-
puzat. Új járdakapcsolatok is kiépülnek.

A Nyugat - Kisvarsány és Nagyvarsány között tervezett nyomvonal szakasz eleje a Búza utcától indul, 
ahol a kerékpáros közlekedés elősegítésére, az útpálya kiszélesítésével önálló kerékpársáv lesz. Az 
útpálya kiszélesítésével a csapadékvíz kezelése is megtörténik szikkasztó árkok kiépítésével. A sza-
kasz Nagyvarsány Nyár utcáig épül meg. 

Dunavarsány Város Önkormányzata a kerékpárút-tervek bemutatása és megismertetése érdekében 
lakossági fórumot hirdet, ennek időpontja: 2016. november 29. 17:00 óra, helyszíne: Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.).
        

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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TISZTELT DUNAVARSÁNYI POLGÁROK!
MEGÚJULT JÁTSZÓTEREK VÁROSUNKBAN

 Most már bátran mondhatjuk, hogy Dunavar-
sány család- és gyermekbarát település, mert a 
városvezetők a legtöbb fejlesztés során tekintet-
tel vannak arra, hogy megkönnyítve a családok 
hétköznapjait, a legkisebbek és szüleik egyaránt 
jól érezzék magukat városunkban.

Többek között ez adott ösztönzést ahhoz, hogy 
önkormányzatunk a meglévő játszóterek számát 
bővítse és a meglévőket felújítsa, valamint a 
grundfocipályát újjáépítse és új lehetőségekkel 
színesebbé tegye. Az Iskola utcában – a temető 
mellett – meglévő játszótér köré, a gyermekek 
védelmére tekintettel, megóva őket az autófor-
galom veszélyeitől, kerítés létesült. A játszótéri 
kerítésen két kapu van. A meglévő műkő lábú 
padokat és a hulladékgyűjtő edényt a kerítésen 
belülre helyezték el. Az immár újonnan beke-
rített játszótéren egy új ivókút is helyet kapott. 

A Széchenyi utcai Gallé Béla Emlékparkot  is fel-
újították.  A rossz állapotban lévő kerítés hibáinak 

kijavítása megtörtént. Az elhasználódott eséscsil-
lapító homokréteget 40 cm vastag 0,2-2 mosott 
homokra cserélték ki. Megtörtént a hintaáll-
vány, a mászóvár és a mérleghinta felújítása is. 
A megrongálódott körforgó játszószer helyére, 
figyelemmel a legkisebb gyermekekre is, egy új 
kishajó játszóeszköz került. 

A Dunavarsány, Görgey utca - Bajcsy-Zsilinszky 
utca sarkán található, kikopott gyeppel ren-
delkező focipálya helyére nagyobb gyerekek 
számára egy új grundfocipálya épült, aszfaltbur-
kolatú, 400 m² alapterületű, felfestett sportpá-
lya, amely alkalmas a kosárlabda számára is. A 
sportpályát 4 m magas labdafogó kerítés zárja 
körbe, ezen két zárható kapu található. Az újon-
nan kialakított sportpályán két hulladékgyűjtő, 
két piknikasztal, öt kerékpártároló, két streetball 
kosárlabdapalánk található. A sportpálya csa-
padékvíz-elvezetési rendszerrel is rendelkezik. 
Annak érdekében, hogy a pálya környezetében

élők nyugalma és pihenése zavartalan maradjon, 
a grundfocipálya használatára „Házirend” készült, 
ezt a bejárati kapunál kifüggesztették. A „grund” 
önálló megvilágítását nem tervezzük, ezzel is a 
környéken élő családok nyugalmát kívánjuk biz-
tosítani.

A grundfocipálya nyitvatartási rendje:

Április 1-től október 31-ig   
8:00 órától  21:00 óráig,

november 1-től március 31-ig  
08:00 órától 18:00 óráig.

Bízunk abban, hogy a felsorolt létesítmények 
mindnyájunk megelégedését szolgálják és hoz-
zájárulnak a gyerekek egészséges fejlődéséhez. 

Kérem Önöket, vigyázzunk együtt értékeinkre!

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
decemberben

Advent: jelentése úrjövet, várakozás – a latin „adventus Domini” kifejezésből szár-
mazik. A karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak, amely a 
Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal veszi 
kezdetét és vízkeresztig, január 6-ig tart. Advent első vasárnapja az egyházi év kez-
detét is jelenti. Régebben egyes vidékeken „kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot. 
A Katolikus Egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), amely a bűnbánatot, a 
szent fegyelmet jelképezi. Advent harmadik vasárnapján – gaudete vasárnap – 
örömvasárnap van, az Úr eljövetelének közelségét ünneplik, ekkor a liturgikus 
szín a rózsaszín. Az egész időszakban az oltár dísztelen, az orgona az énekek kísé-
retére korlátozódik. Szokás adventi hétköznapokon rorate (hajnali) misét tartani. 
Különös hangsúlyt kap Szűz Mária tisztelete és a karácsonyi várakozás. Adventhez 
kötődnek az Ó-antifónák, gregorián énekek, amelyek „Ó” felkiáltással kezdődnek:

- Ó Bölcsesség! - Ó Adonai! - Ó Jessze gyökere!
A Szent Család-járás a XX. századból származó katolikus szokás. A hívek minden 
nap más házhoz visznek egy Szent Családot ábrázoló képet, imákat mondanak, 
kisebb szertartásokat mutatnak be körülötte. A népszokás arról emlékezik meg, 
amikor a gyermeket váró Szűz Mária és Szent József Betlehemben szállást keres-
tek. Az adventi böjti idő alatt korábban tiltották a zajos mulatságokat és az ünne-
pélyes házasságkötéseket. A böjtölés hagyománya a XX. század közepétől tűnt el.

December 6.: Szent Miklós püspök a Törökországban található Myra városának volt 
püspöke. 1087-ben (Olaszország) Bariba hozták ereklyéit, csodálatos bazilikát építet-
tek a tiszteletére, ekkor vált ismertté Európában. Jótékonyságáról számos történetet is-
merünk. Amikor Myra püspöke meghalt, a környék püspökei összejöttek az új püspök 
megválasztására. Egyikük szózatot hallott éjszaka: „Holnap délben állj a templom ka-
pujában, az első ember, aki belép, a Miklós nevet fogja viselni, őt szenteljétek püspök-
ké!” Valóban Isten hűséges szolgája, Miklós lépett be a templomba. Először tiltakozott, 
amikor közölték vele a történteket, majd elfogadta a választást és püspökké szentelték.

December 25.: Karácsony Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Assisi Szent Ferenc 
az ünnepek ünnepének tartotta. Ez a keresztény ünnep az első niceai zsinat határozata 
értelmében Jézus Krisztus földi születésének emléknapja, az öröm, a békesség, a csa-
lád és a gyermekség, az otthon és szülőföld ünnepe. A karácsony hagyományos keresz-
tény ünnep. December 25-e a téli napforduló környéke, amely mindig is fontos időpont 
volt, a természet újjászületésének ünnepe. A katolikus keresztények számára Jézus 
születésének fénypontja (december 24-én) a karácsonyi éjféli misén való részvétel.

December 26.: Szent István, az első vértanú az Egyház első vértanúja. Szent Lukács 
az Apostolok cselekedeteiben a hét diakónus között említette. Csodálatos a beszéde, 
amely szónoki fordulatokban bővelkedett. Meggyőzte hallgatóit Jézus Krisztus igazsá-
gáról. Dühükben hallgatói a városon kívülre hurcolták, ahol megkövezték. Üldözőinek 
megbocsátott és imádkozott értük. Saul megkövezésének tanúja volt, akinek lábához 
rakták ruháikat az őt megkövezők. Saul megtért és később a Szent Pál nevet kapta.

December 27.: Szent János apostol és evangélista a gazdag halásznak, a betszaidai 
Zebedusnak és Salomenak a fia. Szélsőséges zelóták közé tartozott Jakabbal, testvéré-
vel. Keresztelő János tanítványa, ő küldte őt Jézushoz. Jézus titkainak ismerője, külö-
nösen bánt vele az Úr. Jézus keresztjénél ott állt, aki rábízta édesanyját.

December 31.: Szent I. Szilveszter pápa az egyházat 314 – 335 között vezette – ő az első 
pápa, akinek uralkodása már nem az üldözések idejére esik. Ő is szenvedett előzőleg 
az üldözések alatt, de nem halt vértanúhalált. Két római bazilika fűződik a nevéhez – a 
Lateráni bazilika, amelyet Nagy Konstantin császár építtetett és az Üdvözítő tiszteleté-
re 324-ben Szilveszter pápa szentelte fel. Az első Szent Péter bazilikát az ő idejében, 
326-ban kezdték építeni az apostol sírja fölé, a munkálatok 350-ben fejeződtek be. A 
római egyház megszervezése és a liturgikus ünnepek kialakítása az ő nevéhez fűződik. 
A niceai zsinaton két küldöttel képviseltette magát. 335. december 31-én halt meg. Ez 
a polgári év utolsó napja, ezért templomainkban hálaadást tartanak. Így imádkozunk: 
Idők Ura és Istene! Tekints reánk, akik ennek az évnek utolsó estéjén templomodban 
összegyűltünk, hogy imádjunk téged, hálát adjunk neked és elmondjuk kéréseinket. 
Köszönjük, hogy engedted megérnünk ezt a napot. Legyen áldott érte szent neved!

Józsa Sándorné 
hitoktató

„Bizony, hamar eljövök. … Jöjj Uram Jézus!”
Jelenések 23,20.

 
Hamarosan beköszönt az Advent, az az időszak, amelyben valaminek/vala-
kinek az eljövetele fontossá válik számunkra, és ezért valamilyen formában 
tudatosan várjuk annak eljövetelét. E tudatosság jelképes cselekedetekben is 
kifejeződik: adventi koszorút, karácsonyi díszeket, ajándékokat készítenek; ka-
rácsonyi, újévi, farsangi recepteket böngésznek az emberek. Elkezdődik a vá-
sárlási láz is, ami bizonyára az „óriási nagy magyar szegénység” közepette ösz-
szegszerűségben az idén is meghaladja a tavalyit, miként minden évben több 
az előző évinél. És vagyunk néhányan, elenyésző kisebbségben, akik számára az 
Advent az amúgy is gyakorolt hívő és imádságos élet élénkebbé  válását jelenti. 

Ebből az utolsó mondatból már kiderül az a szomorú tapasztalat, amely han-
gosan hirdeti, hogy a legtöbben az adventi várakozásukban nem a Jóisten 
Krisztusban megjelent, a Lélek által mindenkor jelenlévő és egykor mindent 
helyreállító kegyelmének megünneplésére készülnek, hanem a maguk szer-
vezte „karácsonyhoz” kötődő programjaikat igyekeznek sikeresen megvalósí-
tani. Ebben az is benne van, hogy sokan azt hiszik – mert évszázadok óta ezt 
hitetik el velük újabb és újabb rafinériával –, hogy az Isten eljövetele, sőt pusz-
ta léte attól függ, hogy mi hisszük-e, várjuk-e. Pedig nem! A busz sem, a vonat 
sem, az eső sem, a tragédiák sem, az ígéretes napfölkelték sem, a békés esték 
sem, és semmi sem attól jön, hogy mi várjuk. Hanem éppen fordítva van. A 
bölcs ember ezeknek az eljövetelére azért várhat, ezeknek az eljövetelében 
azért nyerhet boldog élményt, vagy éppen azért szembesülhet ezekkel a nagy 
kihívásokkal, mert ezek jönnek akár várjuk, akár nem várjuk. És az Úr is jön – 
akár várjuk, akár nem várjuk.

Az első Karácsonyon az Úr eljött, mert a világ elpusztult volna testi, történelmi 
jelenléte nélkül. Az első Pünkösd óta tudjuk, hogy Szentlelkével áldást és bé-
kességet teremtően most is jelen van, velünk van. Azt pedig nemcsak a fiziká-
ból, hanem a leghétköznapibb tapasztalatinkból is tudjuk, hogy aminek van 
kezdete, annak van vége is. A botnak is két vége van. A teremtett világ így halad 
a maga beteljesedése felé. S akik tudják, hogy az első Karácsonyon az isteni ke-
gyelem testesült meg Krisztusban, s akik tudják, hogy az Isten országa, bár tö-
redékesen, de valóságosan bennünk és közöttünk van, azok azt is tudják, hogy 
az elkerülhetetlen világvége nem a végpusztulás, hanem a helyreállíttatás lesz. 
Akinek van karácsonyi csodát ünneplő hite, annak van győztes hite a minden-
napokban, és van reményteljes hite a kegyelmes beteljesedésben is. Mindezt 
tudva és várva az ősegyház hitvallásával így kiálthatunk: Jöjj, Uram Jézus!

S akik mindezt nem, hanem csak azt várják, hogy „…kisült-e már a kalácsom…”, 
vagy, hogy jöjjenek karácsonyi wellness napok, vagy szorongva várják az újabb 
keserves, magányos, szomorú Karácsonyt, azoknak is van evangélium, van jó 
hír. Mégpedig az, hogy számukra is eljött Krisztus az első Karácsonyon. Vala-
mint az is, hogy a szerető Isten lelke őket is bármikor megérinti, ha hagyják. 
És még az is, hogy az ördögien igazságtalannak tűnő világunk nem pusztu-
lásra, hanem helyreállítatásra van ítélve. Tehát mindazok számára is, akik az 
Isten megjelenését sem a múltban, sem a jelenben, sem pedig a jövendő-
ben nem várják, azoknak is eljött az isteni szeretet, és itt van, tehát: „.. jertek 
Őt imádni…”, és az idők végén eljön kegyelmesen „ítélni élőket és holtakat”.

Az életünk legnagyobb áldása az a felismerés, hogy a Szentháromság Isten 
Krisztusban eljött, lelkében itt van és nagy kegyelméből eljön a végidőkben 
is, hogy megszűnjön mindaz, ami nem Tőle van, és létrejöjjön az az új világ, 
amelyben Isten van mindenekben és mi is ott vagyunk. 

Mondjuk tehát boldogan Adventkor és máskor is: Jöjj, Uram Jézus!!!

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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FORDÍTOTT A VILÁG

 A ködös november az egyik legszürkébb hónap, de mentségére 
legyen mondva: ilyenkor is akadnak vidámabb események. Példá-
ul van, aki ilyenkor tartja a hálaadó napot és ekkor van Márton 
nap is, amikor a sokaknak jót tevő püspökre emlékezünk, illetve a 
hónap vége már advent első vasárnapja. Elkezdődik a készülődés 
a számomra legbékésebb, legcsaládiasabb ünnepre, a karácsonyra.

Karácsonyról mindig az jut az eszembe, hogy több mint 2000 évvel 
ezelőtt Isten lehetővé tette nekünk, hogy megmenekülhessünk a 
megérdemelt büntetésünktől. Elküldte a Fiát a földre – az Ő szüle-
tését ünnepeljük karácsonykor –, hogy meghaljon helyettünk, a bű-
neinkért és így mi megmeneküljünk a pokoltól. Rosszat cseleked-
tünk mi, emberek – nemcsak Ádám és Éva –, ám Isten nem büntet, 
hanem lehajol hozzánk és segít. A rosszért nem rosszal fizet, hanem 
éppen fordítva. Fordítva történt tavaly Újpesten is, ahol egy plébá-
nos kiült az út szélére egy kalappal, amiben pénz volt, és azt írta a 
kalap előtti táblára, hogy „Isten engem megáldott. Vegyél belőle!”.
Nem tudom, hányan vettek belőle vagy esetleg raktak bele, de 
mindenképpen szokatlan lehetett a látvány, hogy nem koldul, aki 
az út szélén ül, hanem osztogat. Fordított világban élünk. Ezt sok-
szor érezzük bár általában negatív példákkal szoktunk találkoz-
ni. Például akkor, ha a gyerek szava az erősebb egy családban, ő 
dönt a szülő helyett és ő mondja meg, hogy mit akar és mit nem, 
vagy az adónkat befizetés helyett inkább elcsaljuk, mert más is így 
csinálja, vagy egészséges házasság helyett megengedjük a homo-
szexualitást és még sorolhatnánk. Itt most egy pozitív irányban 
fordított helyzettel állunk szemben. Valaki adni akar, mert ő is 
kapott, és nem kéreget, pedig biztos neki sincs túl sok. Biztosan 
vannak olyan emberek, akiknek jóval több van, de mégsem ad-
nak. Isten is hasonlóan cselekszik, amikor nem büntet meg ben-
nünket bűnös természetünk miatt, amivel bármilyen rosszra ké-
pesek lennénk, hanem kegyelmet ad, pedig nem érdemeljük meg. 
Nem is azért kapjuk, hanem csupán önzetlen szeretetből. Tegyük 
hozzá, hogy csak azoknak adja, akik ezt hajlandók elvenni tőle. 
Mindenkinek nyújtja a kezét, de nem mindenki kapaszkodik bele!

A lányom elsős korában megkérdezte, hogy mi gazdagok va-
gyunk-e. Többször próbáltam már megfogalmazni magamnak: mi 
is a gazdagság? Lehetne hosszan sorolni, hogy kire is mondhatjuk, 
hogy gazdag, azután egy nagyon egyszerű dolog jutott eszembe. 
Gazdag az, akinek annyi van, hogy másoknak is jut belőle. Ha vala-
mit osztogatni akarunk, akár pénzt vagy mást, az első tíz helyen mi 
magunk és a családunk áll a listánkon, de aki eljut oda, hogy másnak 
is adjon, az túl tudott lépni az önző „ádámi” természeten. Ha még 
jut a tizenegyedik helyen álló „másiknak” is, akkor tényleg van mi-
ből adnunk, gazdagok vagyunk.Ezen az adventen, a szürke, fázós 
télben éljünk egy kicsit fordított világot, forduljunk el magunktól 
és vegyünk észre másokat is, akiknek segíthetünk! Vigyünk mások 
életébe egy kis napsütést, melegséget, hadd tudjuk gyermekünk 
kérdésére bátran azt válaszolni, hogy „igen, mi gazdagok vagyunk”.

2. Korintus 8:9 „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyel-
mét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő sze-
génysége által meggazdagodjatok.”

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Jézus a világ rendjébe burkolta be csodáit,  
a mindennapokba rejtette áldását.

/R. Kögel/

A Református Egyházközség és a  
Soli Deo Gloria Közösség adventi programjai

November 23. 18,00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet – református templom
November 24. 18,00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet – református templom
November 25.  16,30 óra Adventi Kézműves Családi Nap – SDG Közösségi Ház
November 25. 18,00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet – SDG Közösségi Ház
November 26. 18,00 óra Adventi bűnbánati istentisztelet – Református templom
November 27.  10,00 óra Adventi úrvacsorás istentisztelet – református templom 
December 04.  10,00 óra Adventi zenés istentisztelet – református templom
December 05. 16,30 óra Soli Deo Gloria Mikulás – SDG Közösségi Ház
December 11.  10:00 óra Adventi istentisztelet – református templom
December 18. 10:00 óra Adventi istentisztelet – református templom

Az SDG Közösségi Házban minden hétfő, 7,30-kor 15 perces hétkezdő áhítatot tartunk. Az SDG 
Közösségi Házban minden kedden 17:30-kor bibliaórát tartunk.

Az istentiszteletekre, rendezvényekre, programokra 
minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.

Pályázat Csukás István 80. születésnapjának tiszteletére 

A Művelődési, Oktatási és Sport Alapítvány alkotói pályázatán indulni lehet rajzzal, 
mesével, esszével, agyagból formált vagy faragott munkákkal, origamival és más 
kézműves alkotásokkal.

TÉMAKÖRÖK:

1. Csukás István verseinek szereplői,
2. A Pom-Pom mesék képzelt lényei,
3. Legkedvesebb jelenetem Csukás István meséiből, 
4. 12 kockás képregény vagy 6 alakos kézműves megjelenítés Csukás meséiből.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

A pályázatra nevezhet minden óvodás, alsó és felső tagozatos diák. A munkák bármi-
lyen technikával, bármekkora terjedelemben elkészíthetők. Az alkotás hátoldalán fel 
kell tüntetni a jeligét és külön zárt borítékban készítője nevét, életkorát, pedagógusa 
vagy szülője nevét és elérhetőségeit. 

A pályamunkákat 2016. december 5-ig 
lehet eljuttatni a kiíróhoz: Művelődési, 
Oktatási és Sport Alapítvány, 2336 
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., 
Városháza.

Az eredményhirdetést 2016. decem-
ber 12-16. között az egyik délelőttön 
tartjuk a Soli Deo Gloria Közösségi Ház-
ban (2336 Dunavarsány, Habitat utca 
10-12) Csukás István jelenlétében. 
A legjobban sikerült műveket Csu-
kás-könyvvel, színházjeggyel és más 
jutalmakkal díjazzuk.
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k „Csak az igazat!” 2. rész  

Hogyan fogadták a szabadságharcosok a megszál-
lás hírét?

 - Lőrinc nagy terület, sokan voltunk nemzetőrök – 
összegyűltünk száz-egynéhányan és tanakodtunk: 
mit tegyünk? A Szabad Európa állandóan harsogta: 
tartsunk ki, jön a segítség. November hatodika táján 
megtudtuk: a Corvin-köziek feladták a túlerő ellen 
a harcot. Egy idősebb társunk azt mondta: neki van 
egy bécsi címe, oda érdemes lenne valakit kiküldeni 
és megkérdezni, hogy érdemes-e folytatni a küzdel-
met, feláldozni a magyar vért. Rám esett a választás: 
elindultam. Kaptam egy németül írt levelet, azt meg-
mutattam az osztrák határőrnek, beültetett egy taxiba 
és hamarosan a keresett helyen voltam. Kaptam en-
ni-inni és megkérdezték: miért jöttem. Elmondtam: 
meg kell kérdeznem, érdemes-e folytatni a harcot. 
Szó sem lehet róla, válaszolták, semmi értelme on-
tani a magyar vért az orosz túlerő ellen. Örüljek, 
hogy élek, maradjak Bécsben, gondoskodnak rólam. 
Megráztam a fejem: nekem vissza kell mennem a 
bajtársaimhoz. Így is lett: kilencedikén már otthon 
voltam. A parancsnok feloszlatta az egységünket, 
de néhányan úgy döntöttünk: nem adjuk fel. Vala-
ki azt mondta, hogy Pécs környékén, a hegyekben 

Folytatjuk az előző lapszámban megkezdett beszélgetést az 56-os forradalom és szabadság-
harc résztvevőjével, a legendává vált pesti srácok egyikével, a most 77 esztendős Szűcs Gyu-
lával. Annak idején Pestszentlőrincen lakott a szüleivel, a féltő édesanyai aggódást legyőzte 
a kíváncsiság – először csak azt figyelte, mi történik, utána maga is fegyvert fogott. Belépett 
a Nemzetőrségbe, részt vett a rend és a biztonság megteremtésében, a hétköznapi élet ala-
kításában, míg elérkezett november 4-e, a szovjet megszállás napja. A ködös hajnalon tankok 
vonultak be Budapestre, elfoglalták a fontosabb csomópontokat, körbezárták a Parlamentet. 
Vége lett a forradalomnak, kezdődött a szabadságharc, amelyről - Szűcs Gyula szavait idézve - 
csak az igazat szabad és kell elmondani. 

vannak még harcoló alakulatok, menjünk oda. Három 
teherautót megpakoltunk ruhaneművel, élelmiszerrel és 
nekiindultunk. A Juta-dombig jutottunk, annak volt egy 
homokbányája – bekanyarodtunk, mert körbevettek az 
oroszok. A teherautókat meg a rajta levő holmit elvették, 
bennünket meg elzavartak: menjünk, amerre látunk.

Elég kilátástalan helyzetbe kerültek: élelem nélkül, 
teherautó nélkül...hogyan tovább?

 - Megjegyeztem: 196 kilométerre voltunk az úti célunk-
tól, de másnapra mégis odaértünk. Felvettek autósok, 
gyalogoltunk, megint felvettek... megérkeztünk. Pé-
csett nem volt harc, mentünk tovább a Mecsekbe, ahol 
akkor már megszerveződött a Mecseki Láthatatlanok 
csapata. Hol itt, hol ott csaptak le az oroszokra, azután 
eltűntek, azért hívták így őket. Csatlakoztunk hozzájuk, 
harcoltunk velük, de egyre nyilvánvalóbbá vált: nem 
folytatható a végtelenségig a kilátástalan küzdelem. 
Aggódtam amiatt is, hogy mi lehet otthon – végül el-
indultam hazafelé, huszadika táján érkeztem meg. 
Néhány nap múlva összegyűltünk néhányan, megint 
tanakodtunk: mit tegyünk? December elején meghal-
lottam: a Markó utcában tárgyalják az egykori társaim, 
a Baross utcai csoport ügyét. Megkezdődött a megtorlás.

Elmentem én is a tárgyalásra és hallgattam, amint 
szóba kerül egy magas, barna hajú fiatalember, de 
nem tudnak róla semmit. Én voltam – és ott ültem 
a teremben... No, mondtam magamban, akkor talán 
megúszom. Azután elsodort a szerelem, 57 nyarán 
megesküdtem a mostani feleségemmel. Mégis ki-
derítették a személyazonosságom: november 4-én 
jöttek értem: végül hat évet ültem börtönben. Sok 
politikait ismertem meg – például a Göncz-féle csa-
patnak ott bent is jobb dolga volt. Revizionista kom-
munistáknak hívták őket és előbb is szabadultak a 
többieknél. Erről nem nagyon esik szó. Végül én is 
kikerültem, de még sok éven át kijártak hozzám az 
elvtársak ellenőrizni. Kék lámpás, néha szirénázó 
autóval jöttek utánam még ide, Dunavarsányba is. 
Nem volt kellemes, de túl vagyunk rajra. Most már 
77 éves vagyok, unokáim vannak, szeretnék minél 
több időt eltölteni velük. Néha beszélgetek a fiatalok-
kal – az 50. évfordulón történt gyalázat után kezdett 
megint fokozódni az érdeklődés a hajdan történtek 
iránt. Sokáig nekem is azt mondták. ellenforradal-
már. Kikértem magamnak: én forradalmár voltam!

Haeffler András
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Magyar szemmel Japánban  

Hogyan került be a Japánba készülődő nem-
zetközi csapatba? 

 - Tulajdonképpen a véletlen segített hozzá – rá-
bukkantam a világhálón egy japán alapítvány 
felhívására, amelyben két hónapos ottani to-
vábbképzést hirdettek meg a japán nyelvet ta-
nító pedagógusok számára. Hosszas töprengés 
után úgy döntöttem: belevágok. Megírtam a pá-
lyázatomat és akkor, amikor már kezdtem lemon-
dani róla, megjött a meghívást jelentő értesítés.  

Menjünk vissza az időben: miért éppen japán 
nyelvet tanít nálunk, Dunavarsányban?

 - Régi bölcsesség, hogy azzal érdemes igazán 
foglalkozni, amit kevesen művelnek. A testvé-
rem öt évig élt és dolgozott matematika-kuta-
tóként Japánban. Amikor hazajött, felajánlotta, 
hogy engem is megtanít erre a nyelvre. Titokban 
kezdtük el, hátha beletörik a bicskánk, de nem 
fogyott el bennem sem a szorgalom, sem a ki-
tartás, másfél év után letettem az első vizsgát, rá 
egy évre pedig már a középfokú végzettséget is 
megszereztem. Nem könnyű.

Azt mondják, a magyar nyelv nagyon nehéz a 
külföldi számára például az ikes igék, az ala-
nyi és tárgyas ragozás, a hosszú magánhang-
zók miatt. Egy edzett magyar anyanyelvű pe-
dagógus számára milyen nehéz a japán nyelv 
megtanulása?

 - Nem könnyű. A beszélt nyelv még hagyján, 
a szórend hasonlatos a magyaréhoz, de az írás 
és olvasás elsajátítása már jóval nehezebb, 
mert egészen más a nyelvi rendszer, inkább a 
képíráson alapszik. Természetesen az írásjelek 
is egészen mások, ők nem a latin betűket hasz-
nálják. Mindezzel együtt aránylag rövid idő alatt 
megtanulható, mint az én példám is mutatja. 

Egzotikus, távoli ország hajlongó, mindig mosolygó emberekkel, száguldó szuperexpresszel, 
nagyon magas technikai kultúrával – az első pillanatban nagyjából ennyi jut az eszünkbe, ha 
szóba kerül Japán. A történetírók szemérmesen hallgatnak róla, hogy a két atombomba ledo-
bása és a kapituláció után az amerikai megszállók egy hasonló rémvilágot építettek ki – talán 
egy kis törlesztésül Pearl Harbourért –, mint nálunk Rákosiék 1949 után. Náluk bő két év után 
az élet lassan visszatért a normális kerékvágásba, mi nem voltunk ilyen szerencsések. Miután 
kiaknázható és eladható nyersanyagokkal (kőolaj, szén, arany és más ásványkincsek) nem ren-
delkeztek, a japán kormány úgy döntött: minden előteremthető pénzt az oktatásra költenek. 
Az eredmény ismert: a japán gazdaság hosszú ideje a világ élvonalába tartozik. Nemrég egy 
alapítvány nemzetközi pályázatot írt ki a japánt tanítók számára. Magyarországról egyedül a 
dunavarsányi Koncz Gáborné volt sikeres.

Dunavarsányban hogyan fogadták az ötletét, 
amikor bejelentette: japán nyelvet tanítana?

 - Korábban Délegyházán tanítottam, a gyereke-
im megszületése után kerültem ide, Varsányba 
matematika-történelem szakos alsó tagozatos 
tanítónőnek. Vas Zoltánné igazgatónőnek tet-
szett az ötlet, megszervezhettem az első szakkört. 
Szerencsére a szülők is jól fogadták, a gyerekeket 
pedig minden érdekli, ami új és érdekes. A tanév 
elején általában húsz-huszonöten kezdjük és vé-
gig együtt is maradunk, mert a gyerekek jól érzik 
magukat a japán szakkör foglalkozásain, szívesen 
ismerkednek ezzel a színes világgal és a nyelvével.   

Térjünk vissza a japán tanulmányútra – hogyan 
érezte magát?  

 - Remekül. Nagyon alaposan kidolgozott és meg-
szervezett volt az oktatás. Egy olyan színvonalú 
kollégiumban laktunk, amit itthon szállodának 
neveznénk. Három fő téma köré csoportosították a 
tananyagot: szakmai gyakorlat, nyelvtanulás és az 
ország kultúrájának a megismerése. Az utóbbinál 
foglalkoztunk a kimonóviseléssel, az írásművészet-
tel, a teaivás szabályaival, elvittek kabuki-színházba 
és sorolhatnám még. Egy hétvégét egy japán csa-
ládnál töltöttem, kirándultunk, együtt főztünk a há-
ziasszonnyal, együtt étkeztünk, játszottunk a gyere-
kekkel. A tanulás végén a jutalmunk egy négynapos 

út volt Oszakába és Kiotóba, utazhattunk a hí-
res szuperexpresszel. Csak jót tudok mondani 
a japán emberekről: nagyon-nagyon kedvesek, 
segítőkészek – két hónapon keresztül mindent 
elkövettek, hogy minél alaposabban megis-
merjük őket és minél jobban érezzük magun-
kat és minél nagyobb tudással térjünk haza.

Mit tud hasznosítani itthon az ottani tapasz-
talatokból?

 - Sok mindent. Például ők másként értékel-
nek az oktatásban: az óra végén kis csillagok 
színezésével a tanulók minősítenek, hogy 
mennyire volt érdekes, hasznos az, amit meg-
tanultak. Ezt már én is alkalmazom itthon, 
nagyon tetszik a gyerekeknek. A dunavarsányi 
ipari parkban működik egy nagy japán cég, az 
Ibiden: a kezdetek óta jó velük a kapcsolatunk, 
támogatnak bennünket, mi pedig szívesen 
adunk japán nyelvű műsort az ünnepi alkal-
makkor. Büszke vagyok rá, hogy ma már hat 
egykori szakkörösnek van japán nyelvvizsgája. 

Szeretettel és mosolyogva mesél az útról - 
mit választana inkább: magyart tanítani Ja-
pánban vagy japánt Dunavarsányban?

 - Nem mondom, ha alkalmam adódna egy 
újabb útra, nagyon szívesen mennék újra, de 
csak rövidebb időre, mert hosszú volt a két 
hónap a családom nélkül. Szóval szívesebben 
tanítok továbbra is japán nyelvet itthon, Duna-
varsányban… 

Haeffler András

 Munkahelyemről minden második hétvégén jöhettem 
fel Pestre a családomhoz. Annak a bizonyos hétnek az 
elején már nem tudtam visszautazni Biritó-pusztára a 
forradalmi események miatt, felkerestem hát a szintén 
Pesten ragadt igazgatónőnket, Szűcs Annát. Ő úgy pró-
bálta megoldani a visszautazásunkat, hogy egy közeli 
kórház gondnokával együtt elment a Tűzoltó utcai TEFU 
garázshoz, kért két teherautót a visszautazáshoz, ame-
lyek majd mintegy cserében – visszafelé élelmet hoznak 
a kórháznak az állami gazdaságból. A két teherautót meg 
is kapta, mi pedig elindultunk. Az első autóban én ültem 
a kórházgondnokkal és a gépkocsivezetővel, a második-
ban az igazgatónő a gépkocsivezetővel és egy segédve-
zetővel. A platóra 3-3 fiatal fegyveres diák vagy munkás 
is felszállt, hogy a visszaúton az esetleges élelmiszer-
rablást megakadályozzák. Az utunk Dunaharasztin, Tak-
sonyon, majd a dunaföldvári hídon át vezetett volna a 
Dunántúlra. Dunaharasztin felkelők állították meg az 
autóinkat, igazoltatták a sofőröket. Mindent rendben 
találtak, de mielőtt továbbutaztunk volna, néhány al-
kalmi utas, illetve nemzetőr, akinek lejárt a szolgálata, 
felkéredzkedett, hogy hamarabb hazajusson. Taksonyt is 
elhagyva a csepeli hídra vezető elágazásnál egyszer csak 
orosz lövegeket és géppuskákat vettünk észre az útmenti 

száraz kukoricatáblában. Ugyanekkor egy orosz katona 
ugrott ki az útra, és pisztolyával hadonászva megállította 
autóinkat. Ekkor több orosz katona is felénk rohant, lepa-
rancsoltak a kocsiról, és taglejtésekkel a tudtunkra adták, 
hogy tartsuk fel a kezünket. A két autó utasai között ter-
mészetesen volt néhány méter távolság. Ezután egyen-
ként mindnyájunkat megmotoztak. Én már túljutottam a 
procedúrán, továbbra is ott álltam feltartott karral, amikor 
megláttam, hogy csoportunktól alig 5-6 méterre több 
kirgizképű katona szegezi ránk a géppisztolyát. Aztán el-
dörrent az első lövés, majd a többi is: az egyik sorozat két 
golyója elcsapta a két feltartott kezem egy-egy újját. Egy 
golyó a vállamat érte, egy pedig a bal fülem alatt a nyaka-
mat és a tarkómat súrolta. Előre buktam, aztán több test 
rámzuhant. Mozdulatlan maradtam, még levegőt sem 
mertem venni. Aztán valaki hozzám lépett, felemelte az 
egyik kezemet, majd a másikat – mindkettőt úgy ejtettem 
vissza, mintha élettelen volnék. Majd valaki megragadta a 
bal vállamnál a golyótépte ruhámat, kissé kiemelt a holt-
testek közül: előtűnhetett véres tarkóm, mert mint valami 
rongydarabot, lökött vissza a földre. Szerencsém volt. Ha 
észreveszi, hogy élek, megkaptam volna a halálos lövést. 
Aztán hallottam, hogy megindul egy teherautó, majd

lassan elis távozik. Később – nem tudom, mennyi idő 
múlva, mert az időérzékem a rémülettől nem műkö-
dött – újabb teherautó hangját hallottam. Kiszálltak 
belőle többen is, és a halomra lőtt emberek között 
keresték a még élőket. Rajtam kívül még egy lélegző 
embert találtak. Feltettek a teherautóra, amely élelmet 
vitt a fővárosba, és megindultunk visszafelé. Érdek-
lődtem a megmentőimtől, volt e az áldozatok között 
nő. Nem, csak egy 13 év körüli kislány – felelték. Az 
egyik kis alkalmi utasunk lehetett… Azt gondoltam, 
hogyha felnőtt nő nem volt a holttestek között, talán az 
igazgatónő autójának a hangját hallottam, miközben 
sebesülten feküdtem. Később megtudtam, hogy őket 
valóban továbbengedték az oroszok. Dunaharasztiba 
érve ugyanazon az ellenőrző ponton állítottak meg 
a felkelők, mint odafelé. Döbbenten hallották a hírt, 
hogy halomra lőttek az oroszok egy csoportot. És ami-
kor álltunk Dunaharasztin, ott a teherautón halt meg a 
19 éves sebesült társam. Egyedüli túlélő maradtam a 
lekaszaboltak közül.

Felhoztak aztán a Péterfy Sándor utcai kórházba, ahol 
tisztességgel elláttak, és amennyire lehetett, meg is 
gyógyultam.

DR. SZABÓ SÁNDOR 1956-OS TÚLÉLŐ VISSZAEMLÉKEZÉSE
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 Ez a frappáns gondolat tulajdonképpen jól tük-
rözi annak indokoltságát, hogy iskolai közössé-
günkben miért van komoly törekvés a környe-
zettudatos nevelés terén, hogy miért tartottuk 
szívügyünknek az Ökoiskola cím elnyerését, majd 
ennek eredményeként miért kezdtük el megál-
modni az iskolai tankertet. A kert ötlete nagyjából 
egy éve merült fel, amikor is az elemi iskola udva-
rának rendezése, területének megnövelése szóba 
került. A tanévkezdésre kialakult a kert épített kör-
nyezete: ma már kerítés veszi körül, kutat és járó-
felületet teremtettek a szakemberek, elektromos 
árammal is ellátott szerszámtároló épület van. 

Jó néhány hét eltelt a tanévnyitó óta, mígnem 
az Önkéntes Központ Alapítvány pályázatának 
jóvoltából a Coca-Cola Magyarország munka-
társai önkéntes munkával, növények telepíté-
sével megtették az első kapavágást. A munka 
eredményeként közel kétszáz virághagymát, 
húsz termőbokrot ültettek el, ágyásokat alakí-
tottak ki és komposztálót szereltek össze. Ezzel 
kialakult a kert arculata, jól hasznosítható terek 
keletkeztek, amelyek meghatározzák a tanu-
lók által tavasszal elvégzendő munkálatokat. 

 Szép őszi napon, október 28-án vidám szépko-
rúakkal népesült be művelődési házunk: ekkor 
tartotta a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 
Őszirózsa Nyugdíjas Klubja az évenkénti hagyo-
mányos Nyugdíjas Találkozóját. A rendezvényen a 
környékbeli településekről mintegy 150 kedves, 
időskorú ember vett részt. Vendégeink voltak 
többek között az apaji, áporkai, táborfalvi, kiskun-
lacházi, nagyvarsányi és a mi klubunk tagjai, va-
lamint polgármester asszonyunk és alpolgármes-
terünk is. Az egybegyűltek köszöntése után finom 
ebéd és sütemények sokasága töltötte meg az 
éhes gyomrokat.  Az ebédet követően Rajnainé 
Margó versmondását hallgathattuk, majd élvez-
hettük a WillPower TSE két fiataljának előadását. 
A meglepetés csak ezután következett, ugyanis 
klubunk „ifi” csapata salsa zenére ropta a táncot. 

PARTNERSÉGI INFORMÁCIÓS NAP DUNAVARSÁNYBAN

 November 9-én tartotta meg Partnerségi Infor-
mációs Napját Civil Információs Centrumunk az 
irodánknak is helyt adó Soli Deo Gloria Közös-
ségi Házban, Dunavarsányban. Dr. Bóna Zoltán, 
a Centrum szakmai vezetője évtizedekre visz-
szanyúló civil tapasztalatai alapján a hasonló 
intézmények kiemelkedően fontos szerepéről 
beszélt a megújulás alatt álló civil életben. Az 
első vendégelőadó Tóth Tünde, a Széchenyi Prog-
ramiroda Nonprofit Kft. Közép-Magyarországi 
Régió tanácsadója volt, bemutatta az új Elekt-
ronikus Pályázói Tájékoztató Felületet (EPTK). A 
nagy érdeklődésre való tekintettel néhány hét 
múlva, már az első tapasztalatok (regisztrálás, 
barátkozás a felülettel) ismeretében, egy szak-
mai tanácsadás keretében visszatérünk a témára. 

A kulturális közfoglalkoztatási programról Dé-
nes-Varga Zsuzsanna, a Nemzeti Művelődési Inté-
zet (NMI) Pest megyei Irodájának osztályvezetője 
beszélt. Szóba kerültek a programmal kapcsola-
tos változtatási tervek, illetve azok a területek, 
amelyek a civil szervezeteket különösen érint-
hetik. A közfoglalkoztatás adminisztrációs kér-
déseiről a Ráckevei Járási Hivatal foglalkoztatási 
osztályvezetője, Schwarz Gáspár tartott részletes

beszámolót, gyakorlati példák említésével. 
A Pest Megyei Civil Információs Centrum együtt-
működő partnere az újhartyáni „Hercel” Sváb 
Hagyományőrző Egyesület közmunka-tapaszta-
latairól Hornyákné Fajth Teréz elnök tájékoztatta 
a megjelenteket. A szervezet sokszínű programja 
és az azokban részt vevő kulturális közfoglal-
koztatottakkal kapcsolatos pozitív tapasztalatok 
felkeltették valamennyi jelenlévő érdeklődését. 
A rendezvényen részt vett Gergőné Varga Tünde, 
Dunavarsány polgármestere, aki köszöntőjében 
a civil szervezeti munka fontosságát emelte ki.  
A Pest Megyei Civil Centrumot működtető Isten 
Szolgálatában Református Missziói Alapítvány alapításának 25. évfordulója alkalmából Bóna 

Zoltán országgyűlési képviselő mondott ünnepi 
beszédet. A rendezvény végén üdvözölte a meg-
jelent vendégeket Duray Miklós, szlovákiai ma-
gyar politikus, író, egyetemi tanár, centrumunk 
határon túli partnere, a Szövetség a Közös Célo-
kért nevű szervezet elnöke. Az ünnepi hangulatot 
Teleki Miklós orgonaművész csodálatos Bach mű-
vekből összeállított műsora tette emlékezetessé. A 
rendezvény végén a jó hangulatú kötetlen beszél-
getés mellett az Isten Szolgálatában Református 
Missziói Alapítvány 25. születésnapi köszöntője 
alkalmából nem hiányzott a torta és a pezsgő sem.

Csobolyó Eszter
szakmai tanácsadó

    
 

ÖNKÉNTESEK AZ ISKOLÁBAN

Jelenleg folyik a pedagógiai tervezés, a felada-
tok elosztása. Terveink szerint tavasszal a munka 
már minden évfolyamon az oktatásba beillesz-
kedve folyik majd. A környezetismeret, termé-
szetismeret, biológia és technika tantárgyakkal 
összehangolva végzik majd a kerti munkákat. 

A kertben egy egész osztály egyidejűleg tud majd 
dolgozni. Célunk, hogy a tanulók a kert gondozá-
sa során ne csak a tankönyvekből ismerhessék 
meg a növényeket, hanem személyes tapaszta-
latokat szerezhessenek azokról. A megtermelt 
növényeket pedig feldolgozhatják, el is fogyaszt-
hatják. Mindezzel erősíteni szeretnénk a tanulók 
környezettudatos, takarékos magatartásának, 
életvitelének kialakulását.

Az iskolai közösség nevében ezúton köszönöm 
meg Muhari Krisztinának, a pályázat írójának és 
munkatársainak az önkéntes munkát, az önzetlen 
segítséget, illetve az Önkéntes Központ Alapít-
ványnak a lehetőséget és a támogatást. Továb-
bá köszönöm a nagylelkű felajánlását Nádházi 
úrnak, a Du-Nád Kft. vezetőjének, aki száz kerti 
járólapot adományozott. 
     

Vas Zoltánné
igazgató

 

„Ha valaki nem tekinti tulajdonának a természetet, hanem érzi, hogy annak csupán értelmes része, 
könnyen el tudja dönteni, hogy mit szabad és mit nem.”  (Csányi Vilmos)

A kedvcsináló tánc után következett az igazi 
csevegés és mulatozás. Tombolahúzással is ked-
veskedtek a szervezők, a nyereményeket magán-
személyek és helyi vállalkozók biztosították ren-
dezvényünkhöz. A felajánlók között volt az Arany 
Nektár Kft., a Telepolc bolt, a Ma-Kori Ker, a Coop 
Vankó bolt, a Liptai húsüzem, a Tündi zöldséges, 
a Tilla és a Kavalkád virágbolt.

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub életéből

Köszönetet mondunk Dunavarsány Város Önkor-
mányzatának az anyagi támogatásért és a Műve-
lődési Háznak, amely a helyszínt rendelkezésünk-
re bocsátotta. Az ételt a Fer-A konyha biztosította a 
kiszállítással együtt.Minden jó, ha jó a vége! „Így 
volt, jó volt, szép volt!” – ezzel búcsúztak a résztve-
vők egymástól. Találkozzunk jövőre is!

Őszirózsa Nyugdíjas Klub
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Mostani sétánk során először Kisvarsányon a vasútvonaltól keletre, észak-déli irányban, majd a vasút túloldalán, déltől északra haladva tekintünk meg 
egy-egy vélhetően 1920 előtt épült házat. Nagyvarsányon pillanatnyilag csak egy 1929-ből valót tudok bemutatni.

• Az első képen az Iskola utca 44. számú Oláh-Csernus- ház látható. Már amennyire, mert a cél egy - a szemben lévő öreg iskola udvarán álló - alsós  
   osztály megörökítése volt 1957 júniusában, így aztán a fák lombjai alig-alig engednek láttatni valamit a két család által lakott hosszú épületből...   
   (Fotó: Százados István)
• A második felvételen az Arany János utca 38. számú hajdani Geyerhosz-ház tűnik fel felújított állapotában. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik fotó a Dózsa György utca 8. számú Hidas János-házat mutatja szintén felújítás után. (Fotó: Surányi Tibor)
• A negyedik a Halász Lajosné utca 38. számú Zenthai József-, majd Gábor Imre házat. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik fénykép a Vasút sor 4. (régen 2.) számú Kozári-, majd Pázsit-házat örökítette meg az utókornak az 1950-es években. (Pázsit Árpád  
   fotóalbumából)
• A hatodik a régi jellegét egész jól őrző Petőfi utca 28. számú Czirkos Mihály-, majd Marosi Mihály-házat. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik fotográfia az eredeti hangulatot ugyancsak jól éreztető Petőfi utca 38. számú nevezetes Báthori-házat láttatja. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik a Nagyvarsány, Templom utca 31. számú Wágner-, majd Éder-ház eredeti állapotában. (Fotó: Szűcs István)

Kohán József
1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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Tájékoztató a temetőben alkalmazandó díjakról

1. A temetési helyek megváltási és újraváltási díjai:

a) Egyes sírhely:     10.000 Ft+Áfa/25 év
b) Kettes sírhely:     20.000 Ft+Áfa/25 év
c) Sírbolt (kettes):     100.000 Ft+Áfa/100 év
    Sírbolt (négyes):                200.000 Ft+Áfa/100 év
d) Urnasírhely:     15.000 Ft+Áfa/25 év
e) Urnafülke:     12.000 Ft+Áfa/10 év
f) Gyermeksírhely (14 éves korig):   Térítésmentes

2. A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak:

Ravatalozó használat berendezéssel:   20.000 Ft+Áfa/alkalom
Ravatalozó berendezés használat (külső ravatal):  10.000 Ft+Áfa/alkalom
Sírnál történő ravatalozás    20.000 Ft+Áfa/alkalom
Hűtőkamra használat: 72 óráig   3.000 Ft+Áfa
   72 órán túl   2.000 Ft+Áfa/nap
Sírásás, sírhelynyitás:    15.000 Ft+Áfa/alkalom
Urnasírásás, urnasírhelynyitás:    8.000 Ft+Áfa/alkalom
Visszahantolás:       6.000 Ft+Áfa/alkalom
Urnahantolás:       3.000 Ft+Áfa/alkalom
Exhumálás 5 éven belül:    90.000 Ft+Áfa/alkalom
    5-15 év között:    70.000 Ft+Áfa/alkalom
    15 éven túl:    50.000 Ft+Áfa/alkalom
Halott átvételi díj:     12.000 Ft+Áfa/alkalom
Hamvak átvételi díja:       6.000 Ft+Áfa/alkalom
Temetőn belüli halottszállítás gépkocsival:   8.000 Ft+Áfa/temetés
Temetés hétvégi felára:    30.000 Ft+Áfa/alkalom

3. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díj (sírköves napidíj) 4.000 Ft+Áfa/nap.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyében átvet-
te a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy 
tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormun-
kát változatlanul kéményseprő szakemberek 
végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei 
jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a ka-
tasztrófavédelem szervezésében valósul meg a 
kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben 
a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv 
alapján érintik az egyes települések utcáit. Ez 
gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőesz-
közök esetén kétévente, minden egyéb fűtő-
berendezés esetében évente történik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, 
ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem minden-
hol.  A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt 
a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

időpontban nem találja otthon a kéménytu-
lajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. 
Ha a sormunkát a kéményseprő a második 
időpontban sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül egyez-
tetnie kell egy új, közös időpontot, amikor el-
végezhető a sormunka. A harmadik, közösen 
egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbe-
lül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken vagy átutalással. Soha ne adjon kész-
pénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és 
az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a 
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befo-
lyásoló műszaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétere-
inek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 
szén-monoxid-érzékelő működőképességének 
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó 
munkákért, valamint a két sormunka között 

megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést 
rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán 
túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-
as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 
1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 
8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 
8.00-14.00-óráig érhető el. További információ-
kat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki 
a kéményt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indo-
kol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, 
hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem 
végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet 
tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgála-
tunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő 
készpénzt fogad el.

Országos Katasztrófavédelem



2 0  -  D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó D U N A V A R S Á N Y I  N A P L Ó  -  2 1

Fe
lh

ív
ásTISZTELT HÖLGYEM!

Dunavarsány Város Önkormányzata által  szervezett, ingyenes méhnyak-szűrő-
vizsgálatra szóló meghívót tartja a kezében. A vizsgálat célja a méhnyak olyan el-
változásainak a felismerése, amelyekből kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhetne 
ki. A szűrés során a védőnő ismerteti Önnel a kenetvétel menetét és lehetőség 
van arra is, hogy válaszoljon kérdéseire. A vizsgálat során a méhszáj felszínéről 
és a méh nyákcsatornájából történik a mintavétel. Az eljárás fájdalommentes 
és egyszerű. A levett kenetet laboratóriumba küldjük sejtvizsgálatra. A vizsgálat 
eredményéről 3 hét múlva kap visszajelzést.

A szűrés eredményessége érdekében a szűrővizsgálatot megelőző 24 órá-
ban ne végezzen hüvelyöblítést, ne használjon tampont és tartózkodjon a 
nemi élettől. A szűrővizsgálat Önnek ingyenes. A költségeket részben 
Dunavarsány Város Önkormányzata, részben az Országos Egészségbizto-
sítási Pénztár 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 felismert daganat 
kezelése az életét mentheti meg!

Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT

A mammográfiás emlőszűrés az emlők röntgenvizsgálatát jelenti. A szűrővizsgálat ké-
pes kimutatni olyan kicsi elváltozásokat is, amelyek tapintással nem érzékelhetők és 
még tüneteket sem okoznak. Magyarországon az emlőrák a nők leggyakoribb rosszin-
dulatú megbetegedése és daganatos haláloka. A szűrésre a 45-65 év közötti hölgyek 
kapnak meghívót kétévente, mivel ebben a korosztályban a legmagasabb a betegség 
kockázata. A Dunavarsányi lakosok a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szűrőállomására 
kapnak behívót. 

Cím: Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.), A épület, I. emelet, te-
lefon: 06 28 507-600/191 mellék vagy 06 28 507-126, e-mail: szures@huniko.hu, 
weboldal:  www.huniko.hu/szures     

Ezen kívül igénybe vehető a MaMMa Szűrő és Diagnosztikai Központban is a szűrő-
vizsgálat. / Beutalót háziorvosától és nőgyógyászától kérhet./ (1227 Budapest, Kapás 
u.22.), telefon: 06 1 489 0695  vagy 06 1 489 0696, e-mail:mammakapas@t-online.
hu, weboldal: www.mamma.hu

Abban az esetben, ha az Ön családjában édesanyjának, nagymamájának, lánytestvé-
rének volt melldaganata, 35 éves kor felett ajánlott a mammográfiás szűrésen részt 
venni. A szűrővizsgálat nem kötelező, ám az időben felfedezett daganat kezelése az 
életét mentheti meg. Kérjük, hogy egészsége érdekében vegyen részt a szűrésen!

Vigyázzunk rájuk!

Szinte óhatatlan, hogy a macskák, kutyák engedélyünk nélkül kimásznak a 
kerítésen és átszaladnak az utca túloldalra. Ez nagyon veszélyes, ha arra jön 
egy sietős gépkocsis, aki figyelmen kívül hagyja a sebességkorlátozó táblát 
vagy az úton átszaladó macskát, és "azért is" rálép a gázra, hogy a macskát 
elüsse. Sajnos, a macska régen hiába volt szent állat, sokan nem szeretik és 
ahol csak látják, üldözik, megmérgezik, esetleg kínozzák vagy papírdobozba, 
nejlonzacskóba rakják és kiviszik az erdőbe - ha a szegény párának szeren-
cséje van, akkor az arra járók megmentik, de ha nem, akkor ott fullad meg a 
zacskóban vagy éhen pusztul.

Ha a kedvenc állat valamilyen okból nem tér haza, a gazdája várja, kétségbe-
esve keresi és megsiratja. Az elütött/eltűnt kis állat nagy űrt hagy maga után, 
mert már olyan volt, mint egy családtag.

Amióta itt lakom, négy macskámat ütötték el. Ez nemcsak nagy fájdalom, ha-
nem anyagiakban is jelentős kár, hiszen a védőoltás, az ivartalanítás, a beteg-
ségek esetén az orvosi ellátás nem két fillér. Most pár nap alatt két macskám 
sérült meg, az egyik elpusztult, alig volt másfél éves, még élhetett volna, a 
másik él, de combnyaktörést szenvedett, a röntgen 13 ezer forintba került, a 
műtét 34-40 ezer lenne. A macska csak sántikálva képes járni.

Sajnos, sok állatbarát szintén panaszkodik, hogy a gépkocsikkal a megadott se-
bességet nem tartják be és sorban gázolják el a kis állatokat. Tisztelettel kérném 
a gépkocsivezetőket, hogy a sebességkorlátozó táblákat vegyék figyelembe és 
az utcákon ne száguldozzanak, gondoljanak a kis állatokra és azok gazdájára is!

Dr. Józsefné Babó Gabriella  
2336. Dunavarsány, Halász Lajosné utca 4.

SAKKVERSENY 

Kedves volt és leendő új versenytársak! 

A Soli Deo Gloria Közösségi Házban ismét sakkversenyt rendezünk fel-
nőtt és gyermek kategóriában – immár a harmadikat! 

A verseny tervezett időpontja 2017. január vagy február. Jelentkezni 
lehet Puhr Ferenc szervezőnél a +36 30 789 9181 telefonszámon, 
vagy közvetlenül a Közösségi Házban, a Habitat utca 10-12 szám alatt!

Puhr Ferenc
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 Gratulálunk! A Balogh Team csapata ismét harcba szállt, hogy dicsőséget szerezzen 
Dunavarsánynak – fergeteges lett a győzelem. A Balogh Team Ske. október 8-án Pi-
lisen vett részt egy nemzetközi versenyen, ahol a következő eredmények születtek: 
Kerepesi Daniella 2 arany; Szurov Bende 3 arany; Szurov Tomaj 2 arany, 1.bronz; 
Dull Boldizsár 3 arany, 1.ezüst; Kiss levente 1 arany, 1 bronz; Ajtai Valentin 1 ezüst, 
1 bronz; Vaitzner Ricsi 1 arany, 2 ezüst; Széki Tibor 1 ezüst, 1 bronz; Nagy Bianka 
3 arany; Dhia Számer 2 ezüst és egy 4.hely. Ezzel a fantasztikus eredménnyel si-
került a csapatbajnokságban a 18 induló közül a második helyet megszerezni. 

Ezúton is szeretném megköszönni a nagyszerű eredményt és szeretnék köszönetet 
mondani WillPower Táncegyesületnek azért, hogy lehetővé tette számunkra az edzé-
seket és a versenyekre való felkészülést. 

Balogh Gyula elnök

 Az edzések mindenhol rendben elkezdődtek: he-
tente 25 edzés van 9 helyen, ide jöhetnek megis-
merkedni a karatéval az érdeklődők. Délegyházán 
van egy „mag”, akik a tavalyi csapatból visszatérő 
karatésok, köréjük szerveződik egy új csapat – ők 
már tisztában vannak a követelményekkel. Aki-
nek van kedve a csatlakozáshoz, azt szeretettel 
várjuk. Ha valaki japán harcművészetet szeretne 
tanulni, országos bajnokokkal vagy helyezettek-
kel szeretne edzeni, hasznosan szeretné eltölteni 
az idejét – keressen fel bennünket! Aki versenyez-
ni is szeretne, az a jelentkező külön edzéseken 
vehet részt, a zsákolást, pajzsozást, a versenyekre 
való felkészülést tanulhatja meg. Ha valaki élet-
módot szeretne változtatni, itt megteheti, mert a 
rendszeres testmozgás tartalmassá teszi az életet. 

A jelentkezés folyamatos.  Aki úgy gondolja, 
hogy velünk tart, számítson rá, hogy jó han-
gulatú társaságba kerül, megerősödik, ügyes 
mozgású lesz, képes lesz megvédeni magát. 
Számíthat arra is, hogy a karatéban sportjövő 
áll előtte! Vannak visszatérőink, akik néhány év 
kihagyás után újra kezdtek karatézni. Miért is? 
Mert másfelé vitte őket ugyan az élet, de egyrészt 
amíg ide tartoztak, jól érezték magukat, más-
részt hiányzott nekik a rendszeres testmozgás.

KÉT EZÜSTÉREM ÉS KÉT BRONZÉREM HORVÁTORSZÁGBAN

Ha szeretnéd folytatni, ne gondolkozz, hanem 
gyere! Sokan nem tudják, hogy van karate Dé-
legyházán is, pedig cikkek jelennek meg ró-
lunk, bemutatózunk, az interneten hirdetünk. 
Kérem, terjesszék, hogy van edzés Délegyházán, 
egyaránt várjuk a felnőtteket és az ifjabbakat! 
Játékos, jó hangulatú foglalkozásainkon megsze-
rettetjük gyermekükkel a mozgást és sportolást, 
egyéni képességei szerint fejlesztjük őket, be-
vezetjük a karate világába, képességfejlesztő és 
küzdelmi játékokkal elsajátíthatják az alapokat.

Idén a következő helyeken és időpontokban 
lehet karateedzésre járni: Délegyházán az Álta-
lános Iskolában, Dunavarsányon a Művelődési 
Házban iskolás és ovis, a Robi Cukrászdában fel-
nőtt csoport működik, Taksonyban a Taksony Ve-
zér Általános Iskolában, Kiskunlacházán a Sport-
csarnokban, Áporkán az Általános Iskolában,

Dunaharasztin a Hunyadi János Általános Isko-
lában, Budapesten Kőbányán a Fekete István 
Általános Iskolában, Zuglóban a Lipták Villában, 
Pomázon a Művelődési Házban sportolhatnak. 
Az időpontok a következő címen találhatók meg: 
www.senseimarossy.hu.

Versenyzőink először október 15-én Horvátor-
szágban jártak. Szeretünk visszatérni ide, mert 
barátságos emberek, kifejezetten rokonszenvez-
nek a magyarokkal. Most éppen Zapresic városá-
ban voltunk, ahol az a Jellasics horvát bán nyug-
szik, akit a magyar történelemből is ismerhetünk. 
Számukra nemzeti hős, nekünk nem annyira… 
Az emberekkel szeretünk beszélgetni, barátkozni, 
így volt ez most is. 

A csapat tagjai voltak: Lenhardt Csaba, Nacsády 
András, Schleer Ferenc és Enikő, valamint Spangli 
Marcell. Négy érmet szereztünk a viadalon. Len-
hardt Csaba és Spangli Marcell ezüsttel zárt, ami 
akár arany is lehetett volna. Schleer Enikő pedig 
2 bronzérmet gyűjtött be kumitében és kataban. 
Gratulálunk, szép volt!

Marossy Károly  
négy danos klubvezető

KEMPO KLUB HÍREK

A „MISA” ALAPÍTVÁNY HÍREI

A Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány által 
szervezett „Álláskeresők Klubja” megtartotta soros foglalko-
zását november 8-án Dunavarsányban a Petőfi Művelődési 
Házban.

Mivel többen először voltak ilyen rendezvényen, a bevezető-
ben az álláskeresés általános tudnivalóiról beszéltünk. Ezután 
a Dunavarsányban, illetve a környékén lévő álláslehetősége-
ket néztük át, majd a Pest megyei álláslistából és a budapesti 
Hírlevélből válogattak a munkahelyet keresők.

A következő foglalkozást december 6-án 14 órai kezdettel 
tartjuk a művelődési házban, minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

A klubvezetőség nevében: Dr. Gligor János.

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

ZUGLÓ, POMÁZ, DUNAHARASZTI, ÁPORKA, TAKSONY
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MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, 

EREDETISÉG VIZSGA 

HELYBEN, AZONNAL 3,5t-ig! 

Várjuk szeretettel ismerőseinket, 
barátainkat valamint meglévő és új 

ügyfeleinket! 

AUTOM ELENA KFT. 
2336 Dunavarsány, Sport u.1. 

Tel: 06 20 243 5258  

       06 70 234 5313 

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
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• 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.

December 1-től December 15-ig gravírozásra 20% kedvezményt adunk

Szeretettel várjuk Önöket
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. (a Posta udvarában)

hétfő - péntek: 9.00-től -17.00 óráig
szombat - 9.00-től -13.00 óráig

tel.06-24/404-813, mob.06-20/409 7097

keressen minket Facebookon is: Ajándékkuckó Dunavarsány

meglepetések

-20%

+ képes bögre készítés - 20% kedvezmény(1600Ft-tól)
+ 5000Ft feletti ajándéknál egy  díszcsomagolás ingyen

( a hirdetés bemutatásával)

KarácsonyiKarácsonyi meglepetések

AJÁNDÉKKUCKÓ
ajándék és lézergravírozó üzlet

mi nem árulunk zsákba macskát, minden megfogható,

meg lehet spórolni a futár költséget.illetve nálunk 

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



Mifelénk a jó dolgok

sokáig tartanak

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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