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Dunavarsány madártávlatból: Az Elemi iskola és környéke KEDVES DUNAVARSÁNYI LAKOSOK!

„Itt van az ősz, itt van újra” - Petőfi gyönyörű 
verse jut az eszembe írásom elején, pedig a 
kánikulai meleg még a nyarat érezteti, a nap-
tárt pedig már az első őszi hónapra lapoztuk. 
Letelt a szünidő a gyerekeknek, véget értek a 
nyaralások, városvezetőként végigjárom a tele-
pülést és jó érzéssel nyugtázom, hogy a nyárra 
tervezett sok-sok munka nagy része elkészült. 

A korábbi újságokban tervekként leírt beruhá-
zások mind megvalósulni látszanak, sőt bővült 
a lehetőség is új pályázatok megjelenésével. A 
gyermekintézményekben elvégzett felújítások a 
legfontosabbak és a leglátványosabbak – kinek 
nem költözik melegség a szívébe az óvodaépü-
let homlokzatára feltett új Bóbita láttán? Kedves, 
színes, táncos, éppen olyan, mint amilyennek 
Weöres Sándor elképzelte. Persze, a legfonto-
sabb mégis a sok korszerűsítés, felújítás, ame-
lyekben többek közt szerepel padlózat, mosdó, 
WC tartály, tanterem felújítás, vízszigetelés, 
belső festések, új kazán, új játékok, napelem 
telepítése, térkő burkolat, a műfű lefektetése, 
a játszótér bővítése, építése, parkolók, sétány 
és tankert létesítése, utak és járdák felújítása és 
még sorolhatnám a megvalósult beruházásokat. 

Elindítottunk sok fontos tervezést, amelyek irányt 
mutatnak majd a jövő megoldandó problémá-
ihoz, fejlesztéseihez. Pályáztunk sportparkok 
létesítésére és energiahatékonysági felújításra, 
amely többek közt intézményeink napelemrend-
szerrel történő korszerűsítését is tartalmazza. A 
leírtakból látszik, hogy a nyár számunkra inkább 
az aktív munkát, mint a pihenést jelentette. Talán 
hátra is dőlhetnénk, de ez nem jellemző ránk, 
vezetőkre, képviselőkre és a hivatal szakembere-
ire! A szeptember mindjárt közmeghallgatással 
kezdődött, ami már a második ebben az évben, 
ezt Nagyvarsányon, a Petőfi Klubban tartottuk 
meg. Az érdeklődés most talán kisebb volt a ko-
rábbi évekéhez képest, de ezt annak tudjuk be, 
hogy kevesebb a gondjuk a lakosoknak. A szo-
kásos polgármesteri beszámolóm után nyitot-
tam meg a vitát, amelyhez hatan szóltak hozzá. 
A kérdések a könyvtár jövőjéről, a játszótereink 
használatáról, tisztaságáról, a szennyvízháló-
zat problémáiról, a közlekedés biztonságáról, 
a kerékpárútról, a parlagfű-mentesítésről és a 
csapadékvíz elvezetési gondokról szóltak. A kér-
désekre a válaszokat megadtuk a közmeghall-
gatáson és megkezdtük a felvetett problémák 
megoldását. Örömmel fogadtuk azt a tényt, hogy 
a kritikák mellett és helyett elismerő szavakat 
is kaptunk a város fejlődéséért, szépüléséért.

Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” szüle-
tésének 225. évfordulóját ünnepeljük 2016-ban. 
Méltó emléket kívánunk neki állítani itt Duna-
varsányban, ezért szeptember 24-én a Petőfi 
Művelődési Ház és Könyvtár udvarán állítjuk fel 
és leplezzük le bronzszobrát, amelynek elkészí-
tésével – hasonlóan a tavaly felállított Kossuth 
mellszoborhoz – Szabó Zoltán helyi fiatal művészt 
bízta meg a képviselő-testület.

Az évfordulók éve van, hiszen 60 évvel ezelőtt volt 
az 1956-os forradalom és szabadságharc, a XX. 
századi magyar történelem legmeghatározóbb 
eseménye. A forradalom hőseiről és áldozatairól 
országszerte nagyszabású rendezvényeken emlé-
keznek meg, Dunavarsányban a megemlékezések 
már szeptember 30-ával elkezdődnek és egy hó-
napig tartanak. A Petőfi Művelődési Ház és Könyv-
tár pályázaton elnyert pénzből az önkormány-
zattal együttműködve egy hónapon keresztül 
különböző eseményekkel méltón emlékezik meg 
a hatvan éve történtekről. A programokról részle-
tesen és folyamatosan tájékoztatjuk lakosainkat.

Mint minden évben, az idén is lesz szüreti felvo-
nulás! A sok egyéb eseményt figyelembe véve 
most október 1-jén indul el a vidám lovas menet 
körben a városban, hogy hagyományosan végig-
járják az új fejlesztések helyszíneit. Egyedülálló 
módon már délelőtt elindul a csapat, most elő-
ször a Naprózsa Lakóparkot érintve, a Duna parton 
végigkocsikázva, az új sétányt és pihenőparkot 
megtekintve 17 kilométer megtétele után érnek 
vissza a Művelődési Házhoz. Ott már kezdődhet a 
szüreti mulatság: jó borral, jó étellel, jó zenével!

Ugyanennek a hétvégének meghatározó esemé-
nye lesz az október 2-ai népszavazás. Nekünk, 
magyaroknak akkor kell döntenünk arról, hogy 
kivel szeretnénk együtt élni, és kivel nem. A tét 
nagy: annak eldöntése, hogy képesek vagyunk-e 
megvédeni közösségeinket, családjainkat, kultú-
ránkat és mindazt, ami magyarrá teszi Magyaror-
szágot. Mindenkit biztatok, hogy vegyen részt a 
népszavazáson és felelősen döntsön a jövőnkről!

Gergőné Varga Tünde 
polgármester
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2 0 1 6 .  a u g u s z t u s á b a n  
s z ü l e t t e k :

Gérő András július 29.
Takács Zétény augusztus 1.
Tillinger Zsófia augusztus 10.
Tóth Noel Balázs augusztus 12.
Hőgerl Petra augusztus 14.
Tarnóczi Ármin augusztus 20.

2 0 1 6 .  a u g u s z t u s á b a n 
e l h u n y t a k : 

Osikovicz Józsefné élt 77 évet
Csőke Józsefné élt 68 évet
Jakus Ferencné élt 71 évet
Gáspár Terézia élt 62 évet
Forgács József élt 72 évet
Guba Ferenc élt 86 évet
Schöffer Gábor Sebő élt 53 évet
Dobai Istvánné élt 69 évet
Bedő Zoltánné élt 71 évet
Molnár László élt 61 évet

2 0 1 6 .  a u g u s z t u s á b a n 
h á z a s s á g o t  k ö t ö t t e k :

Bita Árpád - Babos Alexandra
Földes Norbert - Wágner Anita

Csatári Norbert - Pilán Kinga Csengelle
Szemes Bálint Jeromos - Szentpéteri Borbála

Király Attila - Boha Mónika Szilvia
Buday-Bartha András Péter - Varga Erika

Dobosi István Zsolt - Halász Ágnes
Gábor László - Valóczki Bianka

Kádár-Német Márk - Prosits Adrienn
Seres Péter - Tuba Brigitta

Simon Imre -  Gál Brigitta Tímea 
Takács Tamás - Tóth Anetta

Profánt István - Doszpoth Anikó
Halasi Norbert - Szoóh Anita

Batta Béla Tamás -  Pop Enikő Andrea
Gergő Péter -  Horváth Boglárka

A 2016. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés határozatai
A képviselő-testület elfogadta a Dunavarsány Vá-
ros Önkormányzatának 2016. I. féléves gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatót.

A testület kiegészítette Dunavarsány Város Önkor-
mányzat 2016. évi közbeszerzési tervét a „Házhoz 
menő őszi zöldhulladék elszállítás” tárgyú közbe-
szerzéssel.

Elfogadták a „Házhoz menő őszi zöldhulladék 
elszállítás” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése 
szerinti feltételes nyílt közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívását, megbízták a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításával a KPG Consult Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft.-t (2700 Cegléd, Malom u. 18.) 
nettó 400.000,- Ft + ÁFA, összegben a 2016. évi 
költségvetése számlázott szellemi tevékenység 
során tervezett előirányzat terhére, felhatal-
mazták a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására, és közbeszerzési eljárásban meghív-
ták ajánlattevőnek az alábbi cégeket: Jäger Kft. 
(2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 1.), LÉ-
MA Sped Kft. (1182 Budapest, Péterhalmi út 8.), 
Multiszint Kft. (1201 Budapest, Attila utca 62.), 
MERKON Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 61-63.).

Döntöttek arról, hogy megvásárolják a Duna-
varsány, 66/A és 472 hrsz-ú ingatlanokat, az 
értékbecslésekben megállapított 7.900.000,- 
Ft, valamint 25.000.000,- Ft összeg, összesen 
32.900.000,- Ft összegért, a 2016. évi költségve-
tés ingatlanok beszerzése létesítése költséghe-
lyének terhére. Felhatalmazták a polgármestert 
az adásvételi szerződések aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére.

A testület a 100 %-os tulajdoni részesedésével 
működő, általa alapított Dunavarsányi Városgaz-
dálkodási Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága 
elnökének Keresztesi Balázst, míg tagjainak 
Herczeg Mariannt és Száger Gyulát választotta 
meg. Az elnök és a tagok megbízatását 2016. 
szeptember 13. napjával kezdődő 2021. szep-
tember 12. napjáig tartó 5 éves határozott idő-
tartamra adta. A Kft. Alapító Okiratát a fenti dön-
tésekre figyelemmel módosította. Felhatalmazta 
a polgármestert, hogy készíttesse el és írja alá az 
Alapító Okirat módosítását, illetve a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, 
és azt nyújtsa be a Budapest Környéki Törvény-
székhez, mint Cégbírósághoz.

Csatlakoztak a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordu-
lójához. Felkérték a polgármestert, hogy a csat-
lakozási nyilatkozatot legkésőbb 2016. október 
3-áig küldje meg az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő részére. Az „A” és „B” típusú pályázati 
kiírást az Általános Szerződési Feltételekben fog-
laltak szerint, az önkormányzat hirdetőtábláján 
és a helyben szokásos módon legkésőbb 2016. 
október 4-ig közzéteszik.

A testület Dunavarsány Város Közlekedésfejlesz-
tési Koncepcióját elfogadta, és felhatalmazta a 
polgármestert ennek aláírására és az egyéb szük-
séges intézkedések megtételére. 

Elfogadták a Dunavarsány-2000 Kft. (1196 Bu-
dapest, Rákóczi út 70.) részéről felajánlott Duna-
varsány, 084/2, 084/4 helyrajzi számú közutakon 
létesített ivóvíz- és szennyvízhálózat ingyenesen 
történő átadását. A megvalósult ivóvíz- és szeny-
nyvízhálózatot tulajdonba veszik a „Naprózsa 
Lakópark 084/2, 084/4 hrsz-ú közutakat érintő 
ivóvíz- és szennyvízhálózatának föld felett lévő 
szerelvényeinek és műtárgyainak utólagos geo-
déziai dokumentációja” tárgyú felmérésben 
rögzített és a 2010. szeptember 16-án kelt Te-
lepülésrendezési Szerződés 20.2.1 pontjának 
megfelelően, valamint beemelik a forgalomkép-
telen törzsvagyonába. Felkérték a polgármestert 
az átvett vagyonelemek üzemeltetésre való át-
adására a DPMV Zrt.-nek és a további szükséges 
intézkedések megtételére.

A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottság 
póttagjainak megválasztotta Langné Komornik 
Andreát, Mészáros Ágnest, Szentpéteriné Pusztai 
Krisztinát és Szíjgyártó Gabriellát.

Rendelet:

A testület megalkotta a települési hulladékhoz 
kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tásról szóló 17/2013. (X. 16.) önkormányzati ren-
deletének módosításáról szóló 15/2016. (IX. 13.) 
önkormányzati rendeletét. 

A rendelet megtekinthető Dunavarsány Város 
honlapján (www.dunavarsany.hu).

Lakossági tájékoztató a lomtalanításról

 2016. szeptember 1-től megváltozik a lomtalanítás rendje. Ezentúl házhoz menő lom-
talanítási szolgáltatást végez a MULTI-DH Nonprofit Kft. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan 
használója, illetve társasházak esetén a közös képviselő bejelenti a lomtalanítási igényét a 
MULTI-DH Kft.-nek telefonon a 06-30-665-4021 telefonszámon, vagy személyesen a 2330 
Dunaharaszti, Fő út 46. szám alatti ügyfélszolgálaton hétfőn 8:00-20:00 vagy szerdán 
10:00-16:00 óráig, illetve emailen az info@multi-dh.hu címen. 

A házhoz menő lomtalanítás feltétele, hogy az ügyfélnek ne legyen díjhátraléka. A lakosok 
egy évben egyszer jogosultak a szolgáltatást igénybe venni. Legfeljebb 2 m³/ingatlan lom-
hulladékot rakhatnak ki. Amennyiben a kirakott mennyiség ezt meghaladja, bruttó 4335 
forint/m³ áron minden további m³ lomhulladékról számlát küldünk.

A lomtalanítás során a következő hulladékokat nem szállítjuk el: 
- elektronikai hulladék,

- gumiabroncs, 
- veszélyes hulladék (festékek, lakkok, olajok, spray flakon),

- ipari tevékenységből származó hulladék,
- zöldhulladék,

- síküveg,
- építési és bontási hulladék.

Reméljük a szolgáltatás továbbra is megelégedésükre szolgál.

MULTI-DH Nonprofit Kft. 

FELHÍVÁS

a közterületek, árkok,  
utcafrontok rendben tartásáról

 Dunavarsány barátságos, tiszta, lendületes, családbarát telepü-
lés. Sokra tartjuk a környezetünket, azt folyamatosan fejlesztjük, 
óvjuk, ápoljuk. A közösségi együttélés szabályainak megfelelően 
felhívjuk a lakosság figyelmét az ingatlanok előtti járdaszaka-
szok, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg az út-
testig terjedő teljes terület kaszálására, a nyílt árkok folyamatos 
rendben tartására, műtárgyainak tisztántartására, a csapadékvíz 
zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolí-
tására. A vonatkozó önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése 
értelmében a szabálysértő magatartás ezer forinttól százötven-
ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot, illetve ezer forinttól 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot vonhat maga után.

Maradjon városunk, tiszta, rendezett!

Beruházási és Műszaki Osztály
Dunavarsány Város Önkormányzata

A JÖVŐBE TEKINTÜNK
 Dunavarsány Város vezetősége a 2016-os évben számos beruházást indított el, amelyek többsé-
ge a nyár végére befejeződött. Mi azonban máris a jövőbe tekintünk, abban bízva, hogy további 
elképzeléseink is sikeresen megvalósulnak. Környezetünk energiahatékonyságát figyelembe véve, 
Dunavarsány Város vezetősége pályázatot nyújtott be, három közintézményében napelem-rendszer 
(1 és 30-30 KWp teljesítményű) kialakítására, homlokzati hőszigetelésre, valamint nyílászárók cse-
réjére. A KEHOP-5.2.9 pályázat támogatásának elnyerésével a Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat (2336 Dunavarsány, Árpád utca 13.), a Weöres Sándor Óvoda központi 
épülete (2336 Dunavarsány, Árpád utca 14.), valamint a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (2336 
Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 2.) épülete korszerű, környezettudatos, energiahatékonyságot elő-
térbe helyező fenntartása válna lehetővé. 

Nemcsak a környezettudatosságot és energiahatékonyságot tartjuk szem előtt, hanem az egészséges 
szemléletmódot is. Ezért éltünk azzal a lehetőséggel, hogy kérelmet adtunk be a BMSK Zrt.-hez a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programra. A település 3 sportpark létrehozására nyúj-
tott be kérelmet, amelyek húzódzkodásra, tolódzkodásra, fekvőtámaszozásra, hasizom és hátizom 
erősítésére alkalmas eszközökkel lennének ellátva. Ha a pályázati kérelműnket pozitívan bírálják el, 
akkor a Dunavarsányi Sportpálya területére 150 m²-en 15 db eszközzel felszerelt, a Széchenyi utcai 
játszótéren 70m²-en 7 db eszközzel felszerelt, a nagyvarsányi településrészen a Petőfi lakótelepi köz-
park területén 70 m²-en 7 db eszközzel felszerelt sportparkot építhetnénk. Nagy reménnyel várjuk a 
pályázat eredményhirdetését. 

Keresztesi Balázs
alpolgármester
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 A tanév első napján tartottuk a hagyományos 
tanévnyitót, összesen 81 első osztályos kisdiák 
lépte át az iskola kapuját szüleik és az óvó né-
nik kíséretében. Az iskolai közösség számára jól 
ismert pillanatok következtek, amikor is a legki-
sebbeket köszöntöttük és a diákok közé fogadtuk. 
Örömteli tény, hogy a magasabb évfolyamokra is 
szép számmal írattak be hozzánk sok nagyszerű 
diákot. Bízom benne, hogy kicsik és nagyok egy-
aránt képességeik szerint tanulnak és dolgoznak 
majd ebben a tanévben is. Pedagógusok és szü-
lők egyaránt folyamatos változásokat, jobbító 
szándékú reformokat élünk meg. A napjainkban 
folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, 
hogy az oktatási-nevelési intézmények a társadal-
mi és a helyi igényeknek megfelelő színvonalon 
működjenek. Napjainkra a jó színvonalú közokta-
tás biztosítása a figyelem középpontjába került. 
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy ez az egyének 
anyagi gyarapodásának éppúgy feltétele, mint 
a társadalom megerősödésének és a méltányos 
nemzeti közösség kialakulásának. Az oktatás mi-
nőségével és eredményességével való törődés 
ezért nagyon fontos közügy. Így tekintenek erre a 
város vezetői is, hiszen ezen a nyáron is fontos be-
ruházásokat hajtottak végre az intézményünkben.

„Megcéloztuk, megálmodtuk, utána is jártunk,
A közjegyzői papírokra nem keveset vártunk.
Egyesével szedtük össze a hiányzó pénzeket,

Mozgósítottuk az itt lakó népeket.
 

Gyűjtögettünk műanyagot, és sok-sok papírt,
És előbb-utóbb vihettük körbe a jó hírt:

Hogy megszületett a „varsányi” BÓBITA ALAPÍTVÁNY, Mosoly és  
vidámság legyen minden gyerek arcán!”

 

 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik valamilyen formában támogat-
ták a Weöres Sándor Óvoda Bóbita alapítványának első CSALÁDI NAPJÁT:

Gergőné Varga Tünde polgármester asszony, Keresztesi Balázs alpolgármes-
ter úr, Bóna Zoltán országgyűlési képviselő úr, Soli Deo Glória- Dr.  Csobolyó 
Eszter, Bürger Italdiszkont, Varsánypapír, Papír PC, Oláh Zöldséges, Sárközi 
Zöldséges, Erika Vegyesbolt, VB-FOX COOP, Kuni Red Trade kft., Gyros Ház, 
Premium Sun Szolárium, Virágállomás, Tilla Virágüzlet, Kavalkád Virágüzlet, 
Bakterház Pizzéria, Peters Műszaki Bolt, Aranynektár Mézüzem, Volánbusz, 
Du-Nád Kft., Puszta Íjászbolt, Print Park, Panni Bolt, Stefi Markt Kft., Molnár 
József (népi játékok), Kínai Üzlet, Ma Kori Ker, Robi Cukrászda, Bakos Pék-
ség, Kincsem Patika, Rönkös Vendéglő, Vambi Étkezde, Bürger Festékbolt, 
Be-Ko Stúdió, Telepolc, Class FM- Morning Show, Brigi ABC, Ajándékkuckó, 
Döm-Döm Büfé, Serzo Primo Kft., Botos ABC, Délegyházi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (hangosítás), Kakuk Istvánné, Csipet Csapat Csoport: Antal Dóra, 
Kaszás Borbála, Ferencsik Tibor, Kocsis Lilla, Pillangó Csoport: Mohácsi Jáz-
min, Döcsakovszky Péter, Pálfi Luca, Erdész Renáta, Napsugárka Csoport:

KÉSZÜL DUNAVARSÁNY INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Kérdőív a legfontosabb fejlesztésekről

A telepütésfejlesztési stratégra az egész városé. Mindenki véleménye számít abban, hogyan képzeljük el Dunavarsány fejlődését az elkövetkező hét-nyolc 
évben. Szeptemberben másodjára fordulunk kérdőívekkel a város lakosságához. Kérjük, vegyen részt Ön is a város jövőjének formálásában, és válaszolja meg 
kérdéseinket! A kérdőív kitölthető:

Dunavarsány Város Önkormányzata  
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2017. évre a  

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

•	 „A” típusát, felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, valamint 

•	 „B” típusát, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2017  őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíjat már nem  folyósítják.  Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak 
be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2016/2017. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, 
akik: a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még 
felvételt nem nyert érettségizettek; a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2017/2018. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2017/2018. 
tanévben ténylegesen megkezdik.

A részletes „A” és ”B” típusú pályázati kiírás – annak nagy terjedelme miatt - a www.dunavarsany.hu honlapon a pályázatok menüpont alatt, a Dunavarsányi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a Titkárságon tekinthető meg. 

Figyelem!

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

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

További felvilágosítás a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 
24/521-041 telefonszámán kérhető.

 • nyomtatott formában a Dunavarsányi Napló mellékleteként. 
    Kitöltés után leadható a kihelyezett gyűjtőládákban:Városháza (H: 8- 17h, Sze: 8-16h, P:8-12h), Nagyvarsány, Weöres Sándor Óvoda (H-P: 9-17h), Petőfi     
    Művetődési Ház és Könyvtár (H-P:8-16h), illetve levélben elküldhető az Önkormányzat címére (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.).

    Leadási határidő: október 7., péntek

• elektronikus formában a dunavarsany.hu weboldalon a Partnerségi egyeztetés menüpontra kattintva.  

    Kitöltési határidő: október 1O., hétfő
Dunavarsány Város Önkormányzata

HÉTFA Elemző Központ Kft.

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV

A vakáció ideje alatt tovább gazdagodott isko-
lánk: a főépületre napelemek kerültek, az at-
létikakertben labdafogó hálót szereltek fel, az 
elemi iskola udvara jelentősen megnövekedett 
és kialakítottak egy tankertet. Az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda Szövet-
séghez, ennek eredményeként jelenleg is zajlik a 
tornacsarnok felújítása.

A köszönet legnemesebb kifejezési formája az 
lesz, ha közösségünk méltó módon éli az életét az 
iskola falai között és vigyáz a teremtett értékekre.
Minden évkezdés idején a tervek, programok 
kialakításakor felmerül a gondolat, hogy az ok-
tatási teljesítményt egyszerre több, egymástól 
többé-kevésbé független tényező határozza 
meg: a tanulói teljesítményre az iskola által nem 
befolyásolható tényezők éppúgy hatással lehet-
nek, mint azok, amelyeket az iskola befolyásolni 
tud. Fontos hangsúlyoznom, hogy céljaink válto-
zatlanok: eredményes tanulás, s az ezt segítő jó 
iskolai közérzet. Az iskola továbbra is nyitva áll 
majd egész nap, sokféle foglalkozásra járhatnak 
a gyerekek, sok program és témahét gazdagítja 
majd életünket. A célok eléréséhez azonban az 
intézményes pedagógiai eszközöknél több kell… 

Az kell, hogy legyen szorosabb kapcsolat az iskola 
és a család között, hogy a szülők érdeklődjenek 
rendszeresebben, s használják ki az iskola által 
kínált lehetőségeket a személyes találkozásokra! 
A tanulási sikerek szempontjából nagy jelentősé-
ge van annak, hogy a család mennyiben támo-
gatja a tanulókat, milyen gyakran beszélgetnek 
velük a tanultakról, az iskolai élet eseményeiről.

Hálás szívvel köszönöm az önkormányzat támo-
gatását. Az egész iskolai közösség számára sike-
res tanévet kívánok, Pilinszky szavaival élve, e 
tanévben is azt kívánom, hogy „legyen türelmünk 
a jóságra”!

Vas Zoltánné  
igazgató

CSALÁDI NAP AZ ÓVODÁBAN

Henn Lilien, Takács Ádám, Kisvakond Csoport: Prágai Lili, Kovács Lilien, Nyu-
szi Csoport: Kovács Tamás, Katica Csoport: Sinka Zorka, Csilus Fanni, Lippai 
Flóra, Füredi Alex, Törp Csoport: Fejes Dániel Tamara, Kappelmayer Lara, 
Nagy Ferenc Tibor, Keresztes Kyra, Togyela Jázmin, Papp Piroska

Köszönjük a szülőknek a sok-sok süteményt és szendvicset, amit a büfébe 
hoztak. A fellépőket is elismerés illeti, hogy műsoraikkal színesítették a na-
pot.
 
A CSALÁDI NAP bevételéből meg tudjuk valósítani az óvodai régi fekte-
tők cseréjét korszerűbb, kényelmes ágyakra.

Köszönjük az összefogást!

Az óvoda összes dolgozója nevében:
Nagyné Barna Judit a Bóbita Alapítvány Elnöke

Honti Anna óvodavezető

http://www.dunavarsany.hu
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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A Római Katolikus Egyház ünnepei és szentjei 
októberberben

Október 8.: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország Főpatrónája Szent István ki-
rályunk Szűz Máriának ajánlotta fel országát. Nagyasszonynak szólította, szólítja népünk imád-
ságában és énekeiben. 1896-ban Vaszary Kolos prímás kérésére XIII. Leó pápa engedélyezte 
az ünnepet, Szent X. Piusz pápa pedig a mai napra helyezte. Szent II. János Pál pápa ezen a 
napon szentelte fel a Szent Péter-bazilika altemplomában lévő Magyarok Nagyasszonya kápol-
nát. A római Magyarok Nagyasszonya kápolnájának évfordulóján méltón csendül fel ajkunkról 
határon innen és túl: „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk! Nagy ínségben lévén, így 
szólít meg hazánk: Magyarországról, édes hazánkról, ne felejtkezzél el szegény magyarokról!” 
Egyházközségünk délegyházi katolikus temploma a Magyarok Nagyasszonya titulust kapta.

Okróber 11.: Szent XXIII. János pápa Angelo Giuseppe Roncali a Bergamo melletti Sotto in 
Montéban 1881-ben született. Bergamóban és Rómában tanult. Pappá 1904-ben szentelték. 
Az I. világháborúban tábori lelkész, majd Rómában különböző feladatokat látott el. Címzetes 
érsekké 1925-ben nevezték ki, Bulgáriában kezdte diplomáciai szolgálatát, ezt Törökországban 
és Görögországban folytatta. Franciaországban 1944 decemberében lett nuncius. A súlyos 
egyházellenes hangulatot türelmével csillapította. 1953-ban velencei pátriárka, majd bíbo-
ros lett. 1958. október 28-án választották Szent Péter utódává. 1959. január 25-én a falakon 
kívüli Szent Pál-bazilikában meghirdette a II. Vatikáni Zsinatot. 1962. október 11-én nyitot-
ta meg a világ püspökeivel. 1963. június 3-án halt meg. Ünnepét Szent II. János Pál a zsinat 
megnyitásának napjára helyezte. A dunavarsányi Római Katolikus templomkertben XXIII. 
János pápa ember nagyságú bronz szobra található. Reggeli imájában imádkozzuk: „Sen-
ki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna. ...Add, hogy sohase 
veszítsem el önuralmamat, ….add, hogy mindig megnyerő modorú legyek, ….végül add 
meg, hogy mindenkit legalább parányit közelebb vezessek Szent Fiadhoz a Szűzanya által.”

Október 21.: Boldog IV. Károly. Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án boldoggá avatta IV. 
Károlyt. 1916-ban az I. világháború közepén koronázták meg. Tudta, hogy Krisztus a töviskoronát 
adta neki. Népe békéjéért mindent megtett, amire lehetősége volt. Száműzetésben megkérdez-
ték tőle: Megérte? Most mit tud tenni? Azt felelte: „Fölajánlom életemet a népemért, őket pedig 
a Szűz Mária oltalmába ajánlom.”

Október 22.: Szent II. János Pál pápa Karol Jozef Wojtyla 1920-ban született a lengyelországi 
Wadowicében. IV. Károly iránti tiszteletből kapta a Károly nevet. Korán elveszítette édesanyját 
és bátyját. 1941-ben édesapja is meghalt. A krakkói Jagelló Egyetemen kezdte tanulmányait. 
A II. világháború alatt kőbányában és vegyi üzemben dolgozott. 1942-ben illegálisan műkö-
dő szemináriumba jelentkezett. 1946-ban szentelték pappá, majd Rómába küldték. Keresztes 
Szent Jánosról írt doktori értekezését megvédte. Hazatérése után vidéken dolgozott, majd taní-
tott. 1958-ban püspökké szentelték. 1964-ben Krakkó érseke lett. 1978. október 16-án válasz-
tották Szent Péter utódává. Több merényletet követtek el ellene, kiemelkedő az 1981. május 
13-ai. Ennek következtében egészségi állapota fokozatosan romlott. 1991-ben Parkinson-kórt 
állapítottak meg nála. Nevéhez fűződik a Szentírás korszerűbb fordítása és XVI. Benedek pápa 
(Joseph Ratzinger) vezetése alatt szerkesztett Katolikus Egyház Katekizmusa. Felemelte szavát 
az abortusz, az eutanázia, a halálbüntetés és a fogamzás kérdésében. 2011. május 1-jén XVI. 
Benedek pápa boldoggá avatta. 2014. április 27-én XXIII. János pápával együtt Ferenc pápa 
szentté avatta. Wadowice, szülővárosa a katolikus ifjúsági világtalálkozók és családok helyszíne.

Október 23.: Kapisztrán Szent János napja. 1386-ban Capestranóban született. 1415-ben bírói 
tevékenységét abbahagyta és a ferencesek rendjébe lépett. Pappá szentelése után bejárta Euró-
pát, bátorította a keresztényeket, az evangélium hirdetésével tanított az igaz keresztény életre. 
Jelentős szerepe volt a nándorfehérvári győzelem kivívásában a törökökkel szemben. A déli ha-
rangszó ennek emléke. A zimonyi táborba összegyűlt keresztesekhez a következő beszédet intéz-
te a csata előtt: „Ne nyújtsátok ki kezeteket rablott jószág után, hanem szálljatok szembe Krisztus 
keresztjének ellenségeivel. Űzzétek el őket, ne engedjétek, hogy a kereszténységet legyűrjék. … 
Legyetek bátrak a harcban, küzdjetek meg az ősi kígyóval és megnyeritek az örök boldogságot! 
Gyónjátok meg bűneiteket és a római pápa teljes bűnbocsánatot ad nektek!” Szerémújlakon 
halt meg 1456. október 23-án.

Józsa Sándorné 
hitoktató

A rajzolás, a köszönés és a Megváltó ismerete
A gyermekek újra kezdik, mi pedig folytatjuk a tanulást. 

Ők az iskolában, mi pedig az élet minden területén. Ezt a folyamatot neve-
zi az Európai Unió élethosszig tartó tanulásnak. Ez az egyébként újnak tűnő 
gondolat és gyakorlat nem gyökértelen. A latin közmondás, amely szerint az 
ismétlés a tudás anyja, magába foglalja azt is, hogy amíg élünk, a tanulásra 
mint készségre, képességre és gyakorlatra szükségünk van. Ismeretes a jó 
pap holtig tanul magyar közmondás, amely nyilván nem a minőségi papok 
érdekében született, hanem példabeszédként érvényes mindenki számára.
 
Természetesen ezt elsősorban a világ változásával való lépéstartás, verseny-
képesség szempontjából szoktuk értelmezni, különösen a technokrata kö-
rökben. A szükséges tanulási készség azonban nemcsak a versenyszférára 
érvényes, hanem az emberi együttélés minden területére. Itt is citálhatunk 
egy érvényes közmondást, amely szerint az okos ember más példájából ta-
nul. Az is jó, ha életünk eseményei során saját példánkból képesek vagyunk 
tanulni, s így életminőségünket javítani. Bevallhatjuk, hogy ránk is érvényes 
lehet az az ítélet, ami így hangzik: hát még ebből sem tanul!? Jó annak, aki-
re ezt sosem mondja sem a lelkiismeretének, sem a környezetének hangja.
 
Tanulnunk kell tehát szűkebb értelemben a szakmánk területén, és tanulnunk 
kell általában az életvitelünket és a közösségi életünket illetően is, kezdve a 
családi körtől, a munkahelyen és a társadalmon át, a legszélesebb emberi kö-
zösségig. 
 
A köztiszteletnek örvendő Makovecz Imre, Kossuth-díjas építész, aki tevékeny-
ségét és közéleti felelősséghordozását is művészi szinten folytatta, egyebek 
mellett ezt mondta: „A Műszaki Egyetem akkor lesz jó, ha a diákokat egyfor-
mán megtanítja rajzolni és köszönni” Ez a feladat nemcsak az egyetemre és az 
egyetemistákra, hanem mindenkire vonatkozik. S a kettőnek egyensúlyban 
kell lennie. Az bizonyos, hogy tisztességes emberi kapcsolatoktól még nem 
leszünk szakemberré, de az is bizonyos, hogy minden szakmai tevékenysé-
günket tönkretehetjük, sőt hiábavalóvá tehetjük, ha emberi kapcsolataink-
ra, a másik emberre, az embertársra nem fordítunk ugyanakkora figyelmet, 
mint a szakmára. Életünkben a „rajzolást”, tehát a szakmánkat, és a „köszö-
nést”, tehát az embertársi viszonyulásainkat is folyamatosan javítanunk kell. 
 
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. S az élet több mint hivatás 
és emberi kapcsolat. Az életbe beletartozik az ember és a titokzatos érzé-
ki világ, valamint az ember és a világmindenség Urának kapcsolata is. A 
teremtést a tudomány által tanulhatjuk meg, az igazi értékeket a művésze-
tekre való érzékenységgel, az Istent pedig hitünkön keresztül az Ő kijelen-
tésében. Erről a fajta hármas ismeretről beszél a Példabeszédek könyve, 
amikor ezt mondja: „A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme” (9,10). Jób pe-
dig kényszerűen megismerte az életnek a keserves valóságát emberfeletti 
testi-lelki szenvedéseket hordozván. Eközben azonban megkapta a lehető 
legnagyobb és legáldottabb tudást, amit így fogalmazott meg: „Mert én 
tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött,” (19,25). 
 
Sok mindent tudunk, és sok mindenről tudjuk, hogy milyen átkot jelent a szá-
munkra. A tudás éppen ezért nem önmagában a boldogság forrása, és nem 
is öncél. Sokkal inkább az a komplex tudás vezeti az embert a boldogság fe-
lét, amelyben tanulással megismerjük a megtanulhatót, lelki érzékenységgel 
megértjük az értékeket, és a hit bátorságával megismerjük az Istent. Ő, bár 
titokzatos marad a számunkra, azt tudhatjuk Róla, hogy él, és azt is, hogy ben-
nünket most és mindörökké éltet. 

A Presbitérium
dunavarsanyireformatusok.hu
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Hogyan ismerem fel az igazit?

Biztos vannak, akik e cím láttán arra gondolnak, hogy párválasztási taná-
csokat fogok adni, azokat gyorsan megnyugtatom, most nem erről lesz szó. 
Igazi és hamis, az élet sok területén létezik és sajnos olyan sokszor talál-
kozunk a hamissal, hogy már nem is tudjuk, milyen az igazi. Lehet akár a 
barátság területén ilyen negatív élményünk vagy az élelmiszereket illetően 
és akár a keresztény életben is. Jézus azt mondta az utolsó időkről – amiben 
mi most élünk –, hogy „lesznek közöttetek hamis tanítók”. „Vigyázzatok, 
hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én ne-
vemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! - és sokakat megtéveszte-
nek.” Mt 24,4-5

Mit is jelent az, hogy hamis tanító, tévtanító? Olyan embereket jelöl, 
akik Krisztushoz tartozónak, kereszténynek mondják magukat, de nem 
azt tanítják, amit Jézus tanított és nem azt teszik, amit Jézus tett. Mosta-
nában sajnos egyre több olyan kereszténynek tűnő tanítás üti fel a fejét, 
amely keresztény tanokat összemos más vallás tanításaival, keleti kultú-
rával. Sokszor ezek a nézetek rokonszenvesnek is tűnhetnek, de ahhoz, 
hogy a mennybe jussunk, csak egy út van: Jézuson keresztül, és aki nem 
ezen az úton megy, az nem jut a mennybe. Hogyan ismerhetjük fel, hogy 
melyik az igazi tanítás, ami által az élő Istent megismerhetjük? Sok tév-
tanító Isten nevét emlegeti, és majdnem jól meséli a Bibliai történeteket.

Eszembe jut erről egy régi történet. Volt egy időszak Angliában, amikor 
az angol pénzt, a fontot folyamatosan hamisították. Az emberek már nem 
is tudták, hogy valójában melyik az igazi, annyi egymástól csak kicsit elté-
rő bankjegy létezett. Elkezdtek kiképezni szakembereket, akiknek az volt 
a dolguk, hogy felismerjék a hamis bankókat. Azt mondták nekik, hogy 
annyi változata van már a fontnak, hogy nem lehet az összeset megtanul-
ni, hanem inkább kezdjék el nagyon behatóan tanulmányozni az egyetlen 
eredetit. Ismerjék azt meg tökéletesen, és ha ez sikerül, akkor a legapróbb 
eltérést is észreveszik.

Így van ez a különböző tanításokkal is. Jöhet sokféle ember, mondhat sok 
mindent, nem ismerhetjük az összes tévtanítást. Ha viszont ismerjük a Bib-
liát, ismerjük Istent, a tanításait, akkor nem tudnak bennünket becsapni. 
Elég a Bibliát ismernünk és elfogadni Isten szeretetét, és akkor a menny 
felé haladunk.

Miért jó, ha olvassuk a Bibliát naponként? Nem elég, ha csak a templom-
ban halljuk? A Biblián keresztül megismerhetjük Istent, illetve maga Isten 
beszélhet velünk.

Gondoljunk csak bele: az élő, egyetlen Isten, a világ teremtője szólni akar 
hozzánk. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy kinyitjuk a Bibliánkat és 
elolvassuk az Ő szavait. Hiszen a Biblia Isten könyve. „A teljes írás Istentől 
ihletett…” 2. Tim. 3:16 Nehogy úgy megszégyenüljünk, mint az az anyuka, 
akitől a kislánya megkérdezte, hogy 

-„A Biblia valóban Isten könyve? 
– Természetesen – felelte az anyuka.

- Akkor adjuk neki vissza, mert mi úgysem olvassuk.

Olvasd a Bibliát, hogy Isten megmutathassa neked, mi az igaz és mi a ha-
mis!

Mihály Csilla
Baptista Gyülekezet

Az az ember az igazi barátod, aki ismer téged 
és mégis szeret.

/Közmondás/

A Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete, a  
Rákóczi Szövetség dunavarsányi helyi szervezete és a  

Petőfi Sándor Művelődési Ház Kalamajka Néptánccsoportja

szeretettel  meghívja Önöket 

2016. szeptember 24. 
18.00 órai kezdettel a dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és  

Könyvtár nagy színháztermébe

„Magyarnak lenni büszke gyönyörűség…”
népzenei és néptánc estjére 

Program:

Köszöntőt mond: Gergőné Varga Tünde polgármester

1. rész   
Dunavarsányi Csujjogató Táncegyesület 
Dunavarsányi Népdalkör és Citerazenekar
Keringészavar Néptánccsoport – Délegyháza
Kalamajka Néptánccsoport

2. rész
Csurgó Néptáncsoport – Magyaró, Erdély
BorzsaVári Zenekar – Mezővári, Kárpátalja

A rendezvényre a belépés ingyenes.

Támogatóink: 
Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár
Soli Deo Gloria Közösség

Nemzeti Együttműködési Alap
Rákóczi Szövetség
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Gyermekkel a gyermekekért  

A csecsemőket, a kisgyermekeket minden 
(normális) ember szereti, óvja, védi, de ez-
zel együtt miért választja valaki a gyógyítás 
gyönyörű hivatását ezen a nehéz területen? 
A felnőtt elpanaszolja, mi a baja, a kisgyerek 
azonban csak sír, nála meg kell keresni a ki-
váltó okot!

 - Éppen ez az, amibe bele kell szeretni… Ami-
kor elkezdtem az egyetemet, mondtam az édes-
apámnak: a gyermekgyógyászat az, amit bizto-
san nem választok, olyan nehéz. Azután múltak 
az esztendők, és már hatodéves voltam, amikor 
a kórházi gyakorlaton láttam, hogyan történik a 
gyógyítás, hogyan bánnak az apróságokkal, ak-
kor eldőlt bennem, hogy mégis gyerekorvos le-
szek. Nem egyetlen pillanat, hanem egy hosszú 
folyamat része volt, maga az egész légkör, a nő-
vérek és az orvosok munkája tett rám olyan ha-
tást, ami megváltoztatta a korábbi véleményem.

Kezdő gyermekorvosként miért éppen Duna-
varsányt választotta?

 - Sok tényező játszott szerepet. Megérett ben-
nem a gondolat, hogy a szülés után lassan újra 
dolgoznom kellene, körvonalazódott bennem, 
hogy nem feltétlenül kórházba szeretnék visz-
szamenni, mert szakmailag már nem elégített 
volna ki, végül együtt laktunk a férjem szülei-
vel és úgy éreztük: ideje minden szempontból 
önálló életet kezdenünk. Rábukkantam a hirde-
tésre, elkezdtünk mindent számításba véve azon 
gondolkodni, hogy megoldható-e a költözés. 

A kormány, a szakma és a közvélemény egyaránt sokat foglalkozik manapság a ma-
gyarországi egészségügyi szolgálat hiányosságaival és a megoldandó feladatokkal 
(a gondok tekintélyes része sok esztendővel korábbi időkből származik, mert az 
ágazatból az első sokmilliárdos pénzkivonási műveletet még a hírhedt Bokros-cso-
mag alapján hajtották végre az akkori vezetők). Éppen ezért külön öröm, ha most 
már két egymást követő lapszámban mutathatunk be új, Dunavarsányban munkát 
vállaló orvost, mert ez azt jelenti, hogy a térségben két betöltetlen praxis gazdára 
talált. Dr. Zsíros-Antoni Krisztina csecsemő- és gyermekorvos május elseje óta gyó-
gyítja a varsányi apróságokat. 

Egy váci kolléganőtől megtudtam: nagyon sür-
gősen szükség lenne a praxis betöltésére, ez azután 
eldöntötte az ügyet.

Nem bánták meg? Jól érzi magát Dunavarsány-
ban?

 - Nagyon jól érezzük magunkat a férjemmel és a 
kislányommal együtt. Szeretem azt a csöndet és 
nyugalmat, ami körülvesz, szeretem, hogy csa-
ládi házakat látok panel helyett és szeretem azt, 
hogy válogathatok a játszóterek között. Az előző 
lakóhelyünk olyan pici falu volt Vác mellett, hogy 
még játszótere sem volt, csak a kertbe lehetett 
kimenni. A férjem is megtalálta a helyét – Buda-
pestre jár dolgozni, számára fontos volt a jó ösz-
szeköttetés a fővárossal. Innen időben, könnyen 
beér, és itthon van, amikor szükségem van rá.

Régebben azt mondták, hogy vidéken egészsé-
gesebbek az emberek, mert más az életritmus, 
más a táplálkozás és így tovább. Többfelé dolgo-
zott már – mi az eddigi tapasztalata, milyenek 
egészségileg a varsányi gyerekek?

 - Nincsen okom panaszra, teljesen jó adottságú, 
jó helyzetben levő gyermekekkel találkoztam az 
eddigi munkám során, egyáltalán nem érzem, 
hogy akár hátrányban vagy nehezebb helyzetben 
lennének valamilyen ellátási szempontból. Ami az 
összehasonlítás igazságát illeti, még csak néhány 
hónapot töltöttem itt el, a következtetések megfo-
galmazásához hosszabb idő szükséges.

A felnőttek általában megköszönik valami-
lyen módon a gyógyítás munkáját – a cse-
csemő, a kisgyerek ezt nem tudja megtenni, 
mondhatjuk: elmarad az orvosi sikerélmény. 
Nem hiányzik?

 - Az a sikerélmény, ha nem látom a rendelésen, 
vagy csak a soron következő, rendes felülvizsgá-
latkor ismerem fel, hogy a múltkor még beteg 
volt, lázas volt, most meg semmi baja, egész-
séges. Az ember ebbe tanul bele, megszokja, 
hogy ez a dolgok menete és ez teljesen rend-
ben van így.

Hogyan és hol képzeli el a jövőt, a további 
esetleges szakvizsgákat, a végleges beren-
dezkedést?

 - Természetesen szeretnék majd tovább tanul-
ni, de ez csak a jövő, most a kislányomra figye-
lek. Szeretnék itt, Varsányban talán a Baba-Ma-
ma Klubon belül létrehozni egy szoptatást 
támogató csoportot, biztosan tudnék segíteni 
a többi kismamának. Ha majd már nagyobb 
lesz a kislányom és lesz szabad energiám, akkor 
előveszem a tanulási terveket – vannak elképze-
léseim a további szakvizsgázást illetően. Egye-
lőre ami energiám van, azt a saját és a varsányi 
gyerekek érdekében szeretném felhasználni. Itt 
képzelem el a távolabbi jövőt is, ezért a férjem-
mel együtt bújjuk a hirdetéseket, szeretnénk 
egy szép, kertes családi házba költözni a mos-
tani albérletből. A többit meghozza az idő…

Haeffler András

Testvérváros i kapcsolat
 Csetfalva 

Tanévkezdés Csetfalván, kárpátaljai testvértelepülésünkön

 Már második alkalommal kaptunk meghívót a Cset-
falvai Általános Iskola igazgatójától, Blanár Lászlótól, 
hogy vegyünk részt az ünnepélyes évnyitón. Szívesen 
utaztunk el dr. Kun Lászlónéval és Gyurasics Gábor-
néval, mert már szinte családias a kapcsolatunk kint 
élő barátainkkal. A mostani fogadtatás mégis kü-
lönbözött az előzőektől, mert a határon Papp József 
polgármester úr szívélyesen fogadott bennünket és 
vezetett egészen a szállásadóinkhoz. A másnapi isko-
lai ünnepségre legalább olyan izgatottan és várako-
zással telve érkeztünk, mint az a 12 kicsi elsős, akik 

 Ezen a nyáron negyedszer jártuk be Erdély páratla-
nul szép tájait a Dunavarsányi Erdélyiek Egyesülete 
szervezésében. Többen részt vettünk ezeken az utakon 
minden alkalommal, mások csak egy-egy útra jöttek, 
az egyesület tagjai mindenkit szeretettel fogadtak itt is, 
ahogyan más rendezvényeiken. 

Első megállóhelyünk Temesvár volt. A Bega-parti séta 
után megálltunk a református templomnál, Tőkés Lász-
ló házánál, ahonnan az 1989-es forradalom elindult. A 
főtéri forradalmi emlékmű emlékeztet az életüket adó 
hősökre. A Temes völgyén haladtunk tovább a Ruszka 
hegység, a Szárkő hegység, a Retyezát 2000 méter 
feletti csúcsait csodálva. Így értük el első szálláshe-
lyünket, Eselnitát a Kazán-szorosnál. Másnap kis mo-
toros hajókkal kirándultunk a Dunán. Itt került víz alá 
a Vaskapu-vízierőmű megépítésével több település, 
valamint a magyar-török tulajdonban lévő Ada-Kaleh, 
Jókai Aranyemberének „Senki-szigete”. Láttuk Decebál 
király negyven méter magas, sziklába vésett arcmását. 
Kissé távolabb a kétezer éves „Tabula Traiana”, Traianus 
császár sziklába épített útjának állít emléket a szerb 
oldalon. Széchenyi emléktáblája öt méter mélyen víz 
alatt van, nem emelte fel senki. Herkulesfürdőn a cso-
dálatos, de elhanyagolt, pusztuló villák emlékeztetnek 
a Monarchia fénykorára, noha a forró gyógyvíz most is 
bőségesen buzog. Orsovánál koszorút helyeztünk el a 
Cserna patak mellett az 1849-1853 között itt elrejtett 
Szent Korona emlékhelyén. Az erdélyi Vaskapu-hágón 
át érkeztünk a Sarmizegetusába, amely római emlé-
keket őriz. Traianus uralkodása idején nagy kiterje-
désű, gazdag birodalom központja volt, fórummal, 
amfiteátrummal, templommal, elegáns lakóházakkal.

megszeppenve jöttek szüleikkel az első tanítási napra. 
Az iskolába érve Dencs András, a Kárpátaljai Reformá-
tus Egyházközösség megbízottja megmutatta azokat a 
felújításokat, amelyek a dunavarsányi képviselő-testü-
let által megszavazott 2,5 millió forintból létesültek. 
Minden nyílászárót korszerű műanyagra cseréltek ki, 
a régi ablakok 1957 óta állták az időjárás viszontagsá-
gait. Ezáltal az aula és a folyosó is fényben úszott, és 
reméljük, hogy a jól záró ablakok kisebb fűtésszámlá-
kat eredményeznek majd a téli hónapokban. Megú-
jult a konyha is, új burkolatot és csempét kapott és a 
mosogató felújítására is jutott pénz. A lámpáknak itt is 
kevesebbet kell már égni, mert a nagy ablakokon dől 
be a világosság. 

Az ünnepségen az igazgató úr alig tudta szavakkal 
kifejezni a háláját az iskola tanárai és diákjai nevé-
ben mindazért az önzetlen dunavarsányi segítségért, 
amelynek eredményeképpen továbbszépülhetett, kor-
szerűsödhetett a régi iskola épülete. Javult a gyerme-
kek és tanáraik komfortérzete, kellemesebben töltik 
munkanapjaikat az intézményben. 

Beszédemben biztosítottam őket a további segítség 
lehetőségéről, amennyiben szükség lesz rá. A polgár-
mester úr is háláját fejezte ki az adományért és kérte 
a további együttműködést Csetfalvával. Az iskolások 
kedves évnyitó műsora után átmentünk az óvoda épü-
letéhez, ahová 500 ezer forint támogatást juttattunk. 
Az önfeledten játszó gyerekek le sem szálltak az új 
fa hintákról, amit a támogatásból vásároltak. A kicsi 
székecskéken ülve mi is visszatértünk a gyerekkorba, 
és csak hosszas búcsúzkodás után tudtunk elválni 
kedves kis vendéglátóinktól. Pazar ebéddel leptek 
meg a tantestület tagjai és a település vezetője. Egy 
kevés pihenés után még beszélgettünk és meghívó-
kat adtunk át szóban a dunavarsányi eseményekre.

Jó érzésekkel, boldogsággal, élményekkel feltöltődve 
indultunk haza testvértelepülésünkről. Bízunk benne, 
hogy mielőbb viszontlátjuk kedves barátainkat és a 
polgármester urat a városunkban! 

Gergőné Varga Tünde 
polgármester

ERDÉLY 2016

A Hunyadiak emlékét őrzi Vajdahunyad részben fel-
újított vára. Csernakeresztúr kedves vendéglátói adták 
második szálláshelyünket. Itt adtuk át értékes és jelen-
tős nagyságú könyvadományunkat a helyi általános is-
kolának. Csernakeresztúrról kirándultunk a bolii szikla-
barlangba, amelynek monumentális termei több ezer 
éves múltról mesélhetnének. A 2500 méter magas 
Paring-hegység csúcsát libegővel közelítettük meg. A 
bátrabbak a csúcs felé gyalogtúrát tettek. Visszatérve 
a hegy lábához vendéglátóinkkal piknikeztünk. Továb-
butazva utolsó szálláshelyünk Torockó felé, megálltunk 
Déva váránál, felidézve Kőműves Kelemen balladáját. 
A nagyenyedi református kollégium falán elhelyezett 
emléktáblán olvashattuk azoknak a híres diákoknak 
a nevét, akiknek munkássága, élete az országot és 
a magyarok hírét-nevét gazdagította. Koszorút he-
lyeztünk el az 1849-ben meggyilkolt magyar hősök 
emléktáblájánál. Piski, Vízakna, Kenyérmező mellett 
elhaladva emlékeztünk a csatákra. Tordas mellett 7000 
darabból álló rovásírásos cserépdarabokat tártak fel, 
Alvinc Fráter György és Kemény Zsigmond szülőhelye.

Ez a néhány példa is bizonyítja, hogy az úton halad-
va szinte minden település őrzi a magyar történelem 
egy-egy szeletét. Torockón már más alkalommal is 
megszálltunk, de mindig találtunk új látnivalót. Rövid 
utazással értük el a Tordai-hasadékot, amelyhez Szent 
László legendája fűződik. A 281 méter magas sziklák 
között zuhatagos patak mellett libegő függőhidakon 
túráztunk. Tordán 1568-ban Európában először mond-
ták ki a vallásszabadságot. Az erdélyi, igen nagy kiter-
jedésű sóvidékek egyike a tordai sóbánya, amely világ 
legszebb sóbányája. 1933 óta itt nem termelnek ki sót, 
de a mesevilágot idéző bányában korszerű liftek szállít-
ják a gyógyulni vágyókat, a turistákat a jól felszerelt, ké-
nyelmes, csónakázótóval ellátott pihenőhelyre. Torockó 
a világörökség része. A szépen gondozott műemlék 
házak most is lakóházak, valamint szálláshelyek, mú-
zeumok, népművészeti kis boltok. A falu feletti hegyol-
dalon van a világon egyedülálló sziklabarlang temető.

Ezt a szép tanulságos utazást Veres Enikő és Veres 
Albert szervezte nagy gondossággal és szeretettel, az 
utasok gondjaira-bajaira odafigyelve, segítve. Átadták 
nekünk történelmi, irodalmi, természettudományos 
ismereteiket. Példának tekinthetjük hazaszeretetüket, 
magyarságtudatukat. Az út végén visszatekintve a sok 
természeti csodára, történelmünkre, a sokszor nem 
veszélytelen körülményekre, az úton felmerülő nehéz-
ségek szerencsés megoldására - köszönjük a szervezők 
munkáját, Isten őrző és óvó kezét, és gondoljuk végig a 
bolii bányában olvasható kis feliratot:

 "Ne félj az árnyéktól, mert a közeledben ott a fény."

Bálint Lászlóné
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  A MISA ALAPÍTVÁNY HÍREI
  A MISA Alapítvány által működtetett Senior Álláskereső Klub 
szeptember 6-án tartotta meg soros foglalkozását Dunavar-
sányban, a Petőfi Művelődési Házban. Először a klubvezető 
ismertette a Dunavarsányban, illetve a környékén lévő mun-
kaadók állásajánlatait, majd az álláslistából, illetve a Hírlevél-
ben megjelent munkahelyekből válogattak a megjelentek. A 
következő foglakozásra október 4-én, kedden 14 órai kezdet-
tel kerül sor a szokott helyen. Minden érdeklődőt szeretettel 
vár a klubvezetőség. 

VÁLTOZÁS AZ ÜGYFÉLFOGADÁS IDŐPONTJÁBAN

 Október 1-től a pénteki napokon történő ügyfélfogadások 
ideje megváltozik, így nem reggel nyolc órakor, hanem fél 
11-kor kezdődik, minden első és harmadik héten Dunavar-
sányban, a második és negyedik héten pedig Délegyházán a 
művelődési házban.

Á L L Á S
A Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. felvételt hirdet

• villanyszerelő,
• közterületi segédmunkás,
• intézményi gondnok,
• kőműves,
• lakatos,
• szobafestő-mázoló,
• faipari munkás, asztalos,
• fűnyíró-traktorkezelő,
• traktorvezető 

     munkakörökbe. 

Az elbírálásnál előnyt jelent a B kategóriás jogosítvány.
Jelentkezni lehet: személyesen a Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft.-
nél, cím: Dunavarsány, Vörösmarty u. 147., elektronikus úton, internet-
cím: vas@dvvg.hu, továbbá telefonon Kern Ildikónál a következő számon:  
06-20-3355671.

A jelentkezéshez kérjük, csatolja részletes szakmai önéletrajzát és a vég-
zettséget igazoló bizonyítvány másolatát. 

MEGHÍVÓ
az IDŐSEK VILÁGNAPJA alkalmából szervezendő 

JÓTÉKONYSÁGI ESTRE
A MISA Alapítvány az Idősek Világnapja alkalmából az idén is megszer-
vezi jótékonysági rendezvényét Dunavarsányban, 2016. október 11-én 
16 órai kezdettel a Petőfi Művelődési Házban.  A program két részből 
áll. Az első részben egy kulturális szórakoztató műsorral kedveskedünk 
megjelenő vendégeinknek, a második részben pedig adományosz-
tást tervezünk. Az idén is szeretnénk megszervezni az autóbusszal 
történő szállítást Délegyházáról, Majosházáról és Nagyvarsányból.

Mindenkit szeretettel várunk, a kuratórium nevében
dr. Gligor János.

A Dunavarsányi Református Egyházközség  
Presbitériuma

Isten iránti hálával és testvéri szeretettel meghívja városunk érdeklődő 
polgárait Egyházközségünk jeles évfordulói alkalmából megrendezésre 
kerülő 
hálaadó istentiszteletre, ünnepségre, szeretetvendégségre

2016. október 2-én délelőtt 10 órára a református templomba. 

Fenyvesi Lajos 

DUNAVARSÁNY  KÉPEKBEN

Szeptemberi ,,falubejárásunk” a vasútvonaltól nyugati irányból indul és az attól keletre fekvő utcákban fejeződik be.

• Az első fotón látható Nagyvarsányi út 9. számú Korompay-ház a hajdani Dunakisvarsány egyik legrégibb épülete lehet. Ismereteim szerint Hein    
    János tájkertész építtette, aki az 1890-es évek közepén díszfaiskolát létesített ezen a területen. A birtokon több épület is állt – köztük a főépület, a    
    ,,kastély” is –, mára már csak ez a hajdani kis szolgálati lakás, a kertész háza maradt meg. Hein János az életrajzi feljegyzések szerint szerepet vállalt  
    a falukép megtervezésében és az új vasútállomás felépíttetésében is. Birtokát 1926-ban adta el Ujhelyi Antalnak, ő pedig Pilisszántóra költözött.  
    (Fotó: Horváth László)
• A második felvételen a Széchenyi utca 11. számú hajdani Juhász László-ház régi épületrészét látjuk. Az 1950-es években az utcafront felé  
    hozzátoldottak még egy részt. (Fotó: Horváth László)
• A harmadik képért, a Juhász Kálmán-házat ábrázolóért a vasút túloldalára, a Deák Ferenc utca 10-be „látogatunk”. (Fotó: Horváth László)
• A negyedik a szintén a Deák Ferenc utcában található 33-as számú Maklári Klekner-házat mutatja. (Fotó: Horváth László)
• Az ötödik a szomszédos Árpád utca 15-ös számú házát, a Lengyel-házat örökítette meg. (Fotó: Horváth László)
• A hatodik képen a keresztutca, a Damjanich utca 8. számú háza, a Hidegföldi István-ház. (Fotó: Horváth László)
• A hetedik felvételért az Iskola utcáig sétáltunk. Az 5-ös számú Olasz-, majd Cser-házat mutatjuk be. (Fotó: Horváth László)
• A nyolcadik képen a szinte eredeti formájában fennmaradt Iskola utca 51. számú ház a híres ezermesteré, Sass Istváné volt valaha.  
    (Fotó: Horváth László)

Kohán József1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8.
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TISZTELT HÖLGYEM!
Dunavarsány Város Önkormányzata által  szervezett, ingyenes méh-
nyak-szűrővizsgálatra szóló meghívót tartja a kezében. A vizsgálat célja 
a méhnyak olyan elváltozásainak a felismerése, amelyekből kezelés nél-
kül méhnyakrák fejlődhetne ki. A szűrés során a védőnő ismerteti Önnel 
a kenetvétel menetét és lehetőség van arra is, hogy válaszoljon kérdése-
ire. 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 eredményé-
ről 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 da-
ganat kezelése az életét mentheti meg!

Várom jelentkezését: Fonyóné Tóth Cecíla

MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT
A mammográfiás emlőszűrés az emlők röntgenvizsgálatát jelenti. A szűrő-
vizsgálat képes kimutatni olyan kicsi elváltozásokat is, amelyek tapintással 
nem érzékelhetők és még tüneteket sem okoznak. Magyarországon az 
emlőrák a nők leggyakoribb rosszindulatú megbetegedése és daganatos 
haláloka. A szűrésre a 45-65 év közötti hölgyek kapnak meghívót kétéven-
te, 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, telefon: 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 szűrővizsgálat. / 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, 
lánytestvérének volt melldaganata, 35 éves kor felett ajánlott a mammo-
gráfiás szűrésen részt venni. A szűrővizsgálat nem kötelező, ám az időben 
felfedezett daganat kezelése az életét mentheti meg. Kérjük, hogy egész-
sége érdekében vegyen részt a szűrésen!
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2016.12.10. szombat
junior  16:00 Dunavarsány TE - Tökölfelnőtt 18:00

2016.12.03. szombat

Kézilabda mérkőzések

junior 18:00
felnőtt 16:00

junior  11:00
felnőtt 15:00

NB II Női Junior és Felnőtt 

Dunavarsány - Gyömrő VSK

2016.09.24. szombat

felnőtt 18:00

felnőtt 13:00

junior 16:00

2016.10.29. szombat

2016.10.01. szombat

2016.10.16. vasárnap
felnőtt 18:00

Duna-Pent NKSE - Dunavarsány TE

Dunavarsány TE - Szigetszentmiklói NKSE

junior  17:00

Inárcs-Örkény KC - Dunavarsány

Ceglédi Kék Cápák - Dunavarsány TEfelnőtt 15:00

junior  16:00

 junior 11:00

KSI SE - Dunavarsány

Rákosmenti KSK - Dunavarsány TE

junior  13:00
felnőtt 11:00

2016.11.20. vasárnap

junior 15:00
felnőtt 17:00

Dunavarsány TE - Eruonovex USE

Dunavarsány TE - Vecsés SE Jusec

2016.11.27. vasárnap

2016.11.12. szombat

junior  16:00

felnőtt 18:00

2016.11.06. vasárnap

2016.12.04. vasárnap 18:15
Erdőkertesi SE - Dunavarsányi TE

2016.11.27. vasárnap

2016.10.01. szombat 13:00

2016.10.08. szombat 18:00

2016.09.18. vasárnap 15:00

2016.09.23. péntek 20:00

SZKSK II. - Dunavarsányi TE

Mogyoródi KSK II. - Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE - Vecsés SE

2016.10.16. vasránap 16:00

2016.10.28. péntek 20:00
Aranyszarvas SE - Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE - Erdőkertesi SE

Újhartyán VSE - Dunavarsányi TE

Dabas KC VESE - Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE - Csömör KSK II.

Bugyi SE - Dunavarsányi TE

Dunavarsányi TE - Budai Farkasok NKFT

Dunavarsányi TE - Újhartán VSE
2016.12.10. szombat 13:00

2016.11.19. szombat 13:00
Dunavarsányi TE - Százhalombatta DKSK

Kézilabda mérkőzések
Pest megyei Férfi 

2016.09.10. szombat 13:00

2016.11.05. szombat 13:00

2016.11.13. vasárnap 14:00

Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós - ELŐJEGYZÉSI IDŐPONTOK ADÁSA • Honlap: www.szszri.hu

Szakrendelés E-mail cím Előjegyzési Időpont adása telefonon Telefonszám
Általános bőr- és nemibet-
egszakellátás és gondozó

borgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-szerda: 7.00-8.00 06-24-524-121

Belgyógyászat-Diabetoiógia belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-524-170

Családvédelmi szolgálat Hétfő-péntek: 9.30-10.00 06-30-463-3516
EKG ekg@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-524-170
Csontritkulás (ODM) odm@szszri.hu Hétfő-péntek: 12.00-13.00 06-24-524-123
Fizikoterápia fizikoterapia@szszri.hu Rendelési időben 06-24-524-124
Fogászat fogaszat@szszri.hu Rendelési időben 06-24-524-186, 

06-24-524-156

Foglalkozás Egészségügy foglalkozasegeszsegugy@
szszri.hu

Rendelési időben 06-24-524-146, 
06-20-323-0854

Fül-orr-gégészet fulorrgege@szszri.hu Hétfő-péntek: 13.00-14.00 06-24-524-147
Gasztroenterológia gasztroenterologia@szszri.hu Hétfő: 12.00-14.00, péntek: 8.00-12.00 06-24-524-143
Gyermekpulmonológia pulmonologia@szszri.hu Rendelési időben: hétfő: 8.00-12.00 06-24-524-157

Gyógymasszázs gyogymasszazs@szszri.hu Rendelési időben 06-24-524-189
Gyógytorna gyogytorna@szszri.hu Rendelési időben 06-24-524-185
Ideggondozó ideggondozo@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-403-498
Ideggyógyászat ideggyogyaszat@szszri.hu Hétfő: 7.00-9.00, kedd: 9.30-13.30, 

szerda: 7.00-9.00, csütörtök: 13.30-14.30, 
péntek: 7.00-9.00

06-24-524-188

Kardiológia kardiologia@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-524-170
Laboratórium laboratorium@szszri.hu Hétfő-péntek: 10.00-13.00 06-24-524-152
Mammográfia mammografia@szszri.hu Hétfő-péntek: 10.00-13.00 06-24-524-140
Mágnes- és lézerterápia magnesterapia@szszri.hu Hétfő: 7.00-18.00, szerda 7.00-12.00, 06-24-524-144
Nőgyógyászat nogyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.30-8.00 06-24-524-128, 

06-24-524-187
Ortopédia ortopedia@szszri.hu Hétfő-péntek: 12.00-14.00 06-24-524-120
Pajzsmirigy szakrendelés belgyogyaszat@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-524-170
Pulmonológia tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7.30-8.00, 17.00-18.00 06-24-524-162

Reumatológia reumatologia@szszri.hu Dr. Kovács Magdolna: 
Hétfő, szerda: 7.30-8.30 kedd, csütörtök: 13.30-
14.30, péntek (páros héten): 7.30-8.30  Dr. 
Garanyi Irma: hétfő, szerda: 13.00-17.00, kedd, 
csütörtök: 8.00-13.00, péntek: (párat-lan): 8.00-
12.00

06-24-524-125, 
06-24-524-158

Röntgen rontgen@szszri.hu Hétfő-péntek: 10.00-13.00 06-24-524-140
Sebészet sebeszet@szszri.hu Hétfő-péntek: 7.00-8.00 06-24-524-141, 

06-24-524-142
Sportorvos sportorvos@szszri.hu Szerda: 10.00-12.00 06-24-524-157
Szájsebészet szajsebeszet@szszri.hu Hétfő: 12.00-14.00 06-24-524-143
Szemészet szemeszet@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 6.30-7.30, péntek:10.00-12.00 06-24-524-181

Tüdőgondozó tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7.30-8.00, 17.00-18.00 
péntek: 7.30-8.00

06-24-524-162

Tüdőszűrés tudogondozo@szszri.hu Hétfő-csütörtök: 7.30-8.00, 17.00-18.00 06-24-524-162

Ultrahang ultrahang@szszri.hu Hétfő-péntek: 10.00-13.00 06-24-524-140
Urológia urologia@szszri.hu Hétfő, kedd: 8.00-9.00, szerda: 13.00-14.00, 

csütörtök: 15.00-16.00
06-24-524-145
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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
• Redőny, készítés, javítás, hétvégén is. Tel: 06/20-3642-383
• Üveges! Dunavarsány, Görgey u. 6/a. Tel: 06/20-343-0968
• Vízvezeték szerelés, javítás, dugulás elhárítás,  
 gyorsszolgálat, hétvégén is. Tel.: 0630/376-1796
• Pedikűrözést, masszírozást vállalok. Házhoz is megyek.  
 Kalmár Adél 06-30-714-7808
• 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

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.

TÉVÉ, INTERNET ÉS TELEFON EGYÜTT
Az ajánlat Kolibri csomagra érvényes, új lakossági előfi zetők részére, 
visszavonásig, kétéves szerződéssel, e-számlával. A negyedik hónaptól 
az adott csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről
és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontokban.

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

MOST

3990
FT / HÓ
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Az ajánlat 2016. augusztus 22-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, új 
lakossági ügyfelek számára, 24 hónapos határozott idejű szerződés és elektronikus számlázás  
választása esetén. Az előfi zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt 
az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

GYORS INTERNET MÉG TÖBB HELYEN!

16
08

32
-F

A1

MOST

 Mifelénk most
könnyebb többet látni

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.



 

 

 

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 


